
Jai Shri Mataji Nirmala Devi!

Translations - Turkish 2023-0521



 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81961-0101, Sanatın Onuru, Hindistan 1961
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91970-0101, Marathi Mektup II, Nirmala Yoga'dan, Issue 14 (Mart-Nisan 1983), Page 11

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101970-0101, Hazret Nizamettin Hakkında konuşma (Konuşmanın tarihi ve yapıldığı yer bilinmiyor)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111972-0101, Shri Mataji'nin Mektubu, ABD, 1972

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 121972-0101, Benim Çiçek Çocuklarıma
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 131972-0601, Guru Purnima, Sahaja Yoga - Yeni bir keşif

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 191973-0828, Shri Krishna Puja, En Dinamik Güç Sevgi Gücü
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 231975-0505, Mithya hakkında Mektup
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 241976-0330, Gudi Padwa, Delhi 1976

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 281976-0529, Public Program, Dhyan Kaise Karein, Nasıl Meditasyon Yapmalı
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 341976-1021, Mektup, Diwali
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 351976-1222, Ölülerin Ruhları

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 431977-0101, Ruh
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 451977-0129, Mektup

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 461977-0201, Nabhi Çakra
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 471977-0701, Guru Purnima üzerine mektup 1977

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 481977-1121, Tantrizm'in Tarihi
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 561978-1218, Agnya Çakranın anlamı, emretmektir.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 651979-0201, Yaratılış, İnsan ve Onun Arzusunun Gerçekleşmesi (Evren, güzel bir kozmostur)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 691979-0505, Sahasrara Puja Konuşması: Shri Mataji, Sahastraranın açılışını nasıl deneyimledi.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 721979-0530, Evrimin Üç Yolu
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 791979-0927, Navaratri'nin altıncı günü kutlamaları, Shri Kundalini, Shakti ve Shri Jesus

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 851979-0928, Navaratri Kutlamalarının 7. Günü, Kundalini ve Kalki Shakti
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 911979-0929, Navaratri'nin sekizinci günü kutlamaları, Yoksulluk

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 971979-1202, Guru Puja: Shri Mataji'nin Deklarasyonu
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1111979-1230, Çakralar hakkında tavsiye, Mumbai 1979

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1181980-0127, Sahaja Yogilere bahşedilen Güçler
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1221980-0406, Easter Puja, Easter`in Anlamı

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1251980-0526, Dikkat
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1331980-0630, Diğer Lokalarda neler oluyor?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1361981-0114, Makar Sankranti Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1371981-0321, Birthday Puja: Tarihte büyük bir gün

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1411981-0322, Public Program
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1471981-0325, Mooladhara ve Swadishthan, Sydney 1981

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1551981-0327, Public Program 3. gün, Nabhi Çakra
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1671981-0331, Public Program, Vishuddhi ve Agnya Çakra

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1771981-0403, Sahasrara Çakra, Public Program
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1851981-0404, Gudi Padwa: Shri Ganesha and Shri Gauri Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1891981-0407, Shri Gruha Lakshmi Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1951981-0517, Kundalini'nin Gücü

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2001981-0712, Shri Krishna Puja: Artan Kolektivite
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2051981-0904, Ekadasha Rudra üzerine Tavsiye

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2071981-1225, Christmas Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2141982-0220, Mahashivaratri Puja: Anneyi ne memnun eder?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2181982-0411, Easter Puja ve Havan, Lord Jesus'un yaradılışı
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2221982-0511, Tanrının Sevgisini Anlamak

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2311982-0513, Sol Kanal: Bilinçaltının Problemleri, Brighton 1982
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2421982-0704, Guru Puja 1982

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2541982-0709, Kargaşa: Süptil Kölelik, Birmingham 1982
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2611982-0710, Public Program, Mooladhara'dan Void'a

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2721982-0711, Kalpten Sahasraraya, Public Program
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2851982-0712, Shri Bhoomi Devi Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2871982-0712, Bhoomi Puja'dan sonra Havan ve Ajwan
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2901982-0801, Adi Shakti Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2921982-0806, Adanma ve Bağlılığın Önemi, Londra
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3061982-0822, Shri Ganesha Puja: Masumiyet ve Neşe

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3131982-0926, Shri Durga Puja, Viyana 1982
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3201982-0930, Vishuddhi'den Sahasrara'ya 1982

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3251982-1007, İlk TV Röportajı
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3261982-1007, İkinci TV Röportajı

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3271982-1008, Radyo Röportajı
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3291982-1008, Gazete Röportajı

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3341982-1017, Navaratri'nin Birinci günü: Masumiyet ve Bekaret



 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3401982-1021, TV Röportajı
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3411982-1028, Public Program 2. Gün

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3421983-0114, Shri Saraswati Puja, Yaratıcılığın temeli Sevgidir
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3461983-0114, Bir Toz Zerresi olmak

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3471983-0121, Devi'ye Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3521983-0131, Nabhi Çakra

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3611983-0201, Kalp: Tanrıça'nın çakrası
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3691983-0203, Agnya Çakra, Cennetin Kapısı

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3791983-0314, Devi Puja: Tanrıya doğru bireysel bir yolculuk
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3811983-0320, Yeni gelenler için atölye çalışması, mum tedavisi

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3851983-0505, Sahasrara Puja: Sahasraranın Üzerinde
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3901983-0724, Guru Puja ve Havan, Lodge Hill, 1983

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3961983-0926, Ruh İçimizde tezahür ettiği zaman, ne olmalıdır?
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4051983-0927, Kundalini, tıpkı bir ip gibi birbirine bağlanmış birçok enerji iplikçiğinden oluşur

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4121983-1006, Shri Ganesha Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4141983-1106, Diwali Puja: İdealler Olmak

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4201984-0114, Makar Sankranti Puja: İçsel Devrim
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4221984-0126, Devi Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4251984-0210, Bayanlarla Konuşma
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4271984-0505, Maha Sahasrara Puja, Yeni bir çağın başlangıcı

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4301984-0714, Guru Puja, Guru'nun Konumu
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4341984-0916, Shri Ekadasha Rudra Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4401984-0923, Navaratrinin 1. günü, Disiplin
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4451984-1123, Shri Jesus Puja, 1984

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4581985-0129, Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4601985-0206, Yeni bir çağ - Fedakarlık, Özgürlük, Yükseliş
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4651985-0315, Evliliklerden önce Sahaja Yogilerle konuşma

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4671985-0611, Public Program 1. gün, Gerçeğin iki yüzü vardır
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4741985-0614, Veda Pujası, Founex, Switzerland 1985

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4781985-0629, Guru Puja: Gurunuza saygı Göstermelisiniz
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4841985-0705, Shri Trigunatmika Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4901985-0901, Shri Vishnumaya Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5011985-1026, Sahaja Kültürü
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5101985-1230, Yogilerin konuşması, Dr. Rustom, Gregoire

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5151986-0401, Shri Mahakali Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5191986-0530, Enerji merkezlerini nasıl aydınlatırsınız?

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5271986-0713, Shri Kartikeya Puja, Kadın, kadındır.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5331986-0803, Shri Bhumi Devi Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5361986-0823, Shri Krishna Puja, Altı Düşman ve Sahte Düşmanlar
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5421986-1225, Christmas Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5441986-1227, Krishna'nın nehrinde Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5451987-0103, Shri Nirmala Devi Puja, Bir Gurunun görevleri

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5471987-0114, Makar Sankranti Puja 1987
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5531987-0419, Easter Puja, Maddecilik

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5561987-0506, Daha derine gitmelisiniz
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5631987-0711, Konuşma, Guru Puja akşamı, Yeni Kudüs (Akşam Programı)

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5641987-0809, Shri Vishnumaya Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5701987-1004, Shri Rama Puja, Les Avants 1987

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5811988-0101, Yeni yıl günü yapılan konuşma, Günahsız bir yaşam
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5821988-0508, Sahasrara Puja: Nasıl Karar verildi

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5861988-0618, Seminerin 1. günü, İç gözlem ve Meditasyon
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5911988-0710, Shri Hamsa Swamini puja ve iki konuşma

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5991988-0814, Shri Fatima Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6091988-0820, Shri Vishnumaya Puja, Sol Vishuddhi'yi tedavi edin.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6161988-1013, Navaratri'nin 3. Günü
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6191988-1014, Navaratri'nin 4. Günü

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6211988-1015, Navaratri'nin 5. Günü, Kaderiniz nedir ?
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6241988-1016, Navaratri'nin 6. Günü
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6301988-1017, Navaratri'nin 7. Günü
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6311988-1018, Navaratri'nin 8. Günü

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6351988-1019, Navaratri'nin 9. Günü, Agnya üzerine
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6391988-1113, Yaklaşmakta olan Hindistan Turu hakkında

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6421989-0524, Shri Pallas Athena Puja



 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6501989-0526, Türkiye’deki İlk Public Program - Birinci Gün
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6561989-0527, Public Program

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6601989-0527, Devi Puja, Kendine Saygının Özü
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6641989-0611, Virata Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6701989-0626, Shri Jesus Christ Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6721989-0719, Shri Paramchaitanya Puja, Almanya 1989

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6761989-0722, Guru Puja öncesi Akşam programı İtalya 1989
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6771989-0723, Guru Puja 1989

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6811989-0724, Zihinsel Projeksiyon, dengeyi nasıl koruyacağını bilmez.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6841989-0725, Düşünceler arasında bir boşluk

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6881989-0806, Shri Bhairava Puja, Garlate 1989
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6911989-1006, Navaratri'nin 8, günü, İngiliz Yogilerle Tarz ve içerik üzerine konuşma

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6971989-1217, Hindistan Turundaki ilk Puja, Alibag, 1989, Sahaja Yoga'da tartışılacak bir şey yok.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7011989-1218, Hintli Azizler Hakkında

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7031990-0321, Birthday Puja: İçtenlik
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7081990-0528, "Tanrısal Ayırt edicilik", Hamsa Çakra Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7131990-0617, Shri Mahavira Puja, Cehennem var
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7171990-0811, Shri Saraswati Puja, Vishnumaya çok ateşli bir şahsiyettir

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7231990-0821, Sayın Mikhaïl Gorbatchov'a Mektup
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7241990-0826, Shri Ganesha Puja öncesi konuşma

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7251990-0921, Girvins Ashramında çocuklar hakkındaki konuşma, İsviçre 1990
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7311990-1021, Diwali Puja, Derinliğinize Dokunun, Venedik, 1990

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7421990-1203, Pune’de Puja , Hindistan, 1990.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7441990-1217, Shri Çakra ve Shri Lalita Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7481990-1221, Shri Mahalakshmi Puja: Merkezde olduğunuz zaman, düşünmezsiniz, meditasyondasınız.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7521991-0216, Mahashivaratri Puja, Kalbin dört Nadisi

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7581991-0325, Shri Rama Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7631991-0328, Shri Mahavira Puja, Perth 1991

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7691991-0406, Bhavasagara Puja: Meditasyon sizi koruyacaktır
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7731991-0410, Virata Puja, Takdir etmek tecrübe edilmelidir

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7781991-0428, Hamsa Puja, Sağduyunun kaynağı
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7861991-0505, “Kendi Tanrısallığınızı Anlayın”, Sahasrar Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7901991-0728, Guru Puja: Dört Engel
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7971991-0804, Shri Buddha Puja, Deinze 1991

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8051991-0811, Adi Kundalini Puja: Saf Arzunun Gücü
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8101991-0817, Prag'da İlk Public Program 1991

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8161991-0818, Prag'da Public Program 2. Gün 1991
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8221991-1206, Madras'ta Public Program 1.Gün Hindistan, 1991

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8291991-1206, Shri Raja Rajeshwari Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8331991-1207, Madras'ta Public Program 2.Gün Hindistan, 1991

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8441991-1209, Shri Shakti Mahakali Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8481992-0223, Shri Mahasaraswati Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8531992-0419, Easter Puja, Büyümeli ve sorumluluğunuzu almalısınız.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8601992-0510, Sahasrara Puja, Tanrının Arzusu

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8661992-0531, Shri Buddha Puja, Shudy Camps 1992
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8731992-0704, Shri Vishnumaya Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8791992-0725, Shri Durga Mahakali Puja: Fransa aşağıya düşüyor.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8821992-0913, Hamsa Çakra Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8871992-0920, Shri Vishnumaya Puja, Suçluluk duymayı bırakın
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8931992-1025, Diwali Puja 1992

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8971993-0404, Shri Mahavira Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8991993-0411, Easter Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9041993-0426, Shri Pallas Athena Puja, İçten ve dürüst olmalısınız, Atina, 1993
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9101993-0518, Shri Fatima Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9151993-1010, Shri Virata and Viratangana Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9201993-1211, Shri Krishna Puja, Yamuna Nehri ve Shri Krishna'nın yaşamı

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9241993-1218, Shri Ganesha Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9261994-0120, Shri Raja Rajeshwari Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9311994-0314, Mahashivaratri Puja, Teslimiyet
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9371994-0424, Yogilerle konuşma, Dikkat kolektif şeyler üzerinde olmalıdır. Hong Kong, 1994

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9401994-0508, Sahasrara Puja, Mahamaya Swarupa
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9451994-0701, Tüm Hakiki Dinler Ruh Odaklıdır

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9491994-0724, Guru Puja 1994



 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9591994-1105, Diwali Puja: Saf Şefkatin Işıkları
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9621994-1105, Shri Mataji'nin Ödül için verdiği cevap

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9641994-1106, Evlilikler (Ses Kaydı kötü)
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9651994-1204, Shri Raja Lakshmi Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9721994-1227, Christmas Puja, Tanımak
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9781995-0716, Guru Puja: Aklınızı ve Dikkatinizi izleyin

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9861995-0729, Tanrının varlığını kanıtlamanın zamanı geldi
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9901995-0820, Shri Krishna Puja, Eğlenceli olmalısınız

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9971996-0303, Mahashivaratri Puja: Dikkatinizi harekete geçirin
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10011996-0716, Shri Mahalakshmi Puja, Moskova, 1996

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10051996-0915, Shri Ganesha Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10141996-0929, Shri Krishna Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10261996-1221, Shri Kartikeya Puja, Shri Gyaneshwara hakkında
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10271996-1225, Christmas Puja, Annenin Kültürü

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10331996-1229, Evliliklerin başlangıcında Evlilik yemini üzerine konuşma, Ganapatipule 1996
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10341997-0525, Adi Shakti Puja: Toprak Anaya Saygı Gösterin

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10391997-0720, Guru Puja, Bir Guru Alçakgönüllü ve Bilge olmalıdır
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10451997-1005, Navaratri'nin 6. Günü, Güzel kaliteleriniz Sahaja Yoga Gerçeğini kanıtlayacaktır, Cabella, 1997

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10511997-1225, Christmas Puja: Sizler, sevecen, müşfik, şevkatli ve disiplinli olmalısınız.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10571998-0321, Birthday Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10641998-0401, ATV Röportajı
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10651998-0418, Easter Puja arifesi, Akşam Programı

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10681998-0418, Shri Mataji, Star TV'de
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10691998-0419, Easter Puja, Sahaja Yoga'yı ancak sevgi ve şefkat sayesinde yayabilirsiniz

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10741998-0420, Tanrıdan bir hediye
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10771998-0510, Sahasrara Puja, Tanrının kutsamaları ancak Sahasrara açıksa dökülür, Cabella, 1998

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10861998-0621, Adi Shakti Puja, Alçakgönüllülüğü geliştirmek zorundasınız
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10901998-1024, Diwali Puja öncesi, Jan Darc tiyatro oyunu üzerine konuşma

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10921998-1025, Diwali Puja 1998
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10981998-1216, Süptil Elementlerin ifadesi

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11011998-1225, Christmas Puja: Düşüncesiz bir şekilde farkında olmak
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11081999-0321, Birthday Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11101999-0331, Shri Hanumana Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11161999-0401, Star TV Röportajı

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11191999-0425, Easter Puja, Meditasyonumuzu oturtmalıyız
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11241999-0426, Kundalini - Azizlerin Gücü her insanın içindedir.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11271999-0509, Sahasrara Puja, Farkındalığımız, Paramchaitanya olmalıdır
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11311999-0620, Adi Shakti Puja, Sahaja Yogiler diğerlerini dönüştürmelidir

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11341999-0624, Public Program
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11381999-0801, Guru Puja: Mutlak Bilgiyi Özümsemek

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11431999-0925, Shri Ganesha Puja, Toprak Ana’ya saygı göstermek zorundayız
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11481999-1017, Navaratri'nin 8. Günü, Shri Mahakali'nin Güçleri

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11531999-1107, Diwali Puja: Kali Yuga'nın karanlığını ortadan kaldırmak
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11591999-1225, Christmas Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11642000-0305, Mahashivaratri Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11672000-0318, Yuva Shakti’ler için Mesaj, Pune, 2000

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11682000-0321, Birthday Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11702000-0322, Doğum Günü Kutlamaları

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11742000-0401, Shri Mataji, Star TV'de
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11752000-0423, Easter Puja, Saflık, Varoluşunuzun Temelidir

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11812000-0425, Biz kendimiz değiliz.
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11842000-0507, Sahasrara Puja, Bu Sahaj konuma ulaşın

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11902000-0702, Adi Shakti Puja, Duygusal Zeka, Canajoharie, 2000
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11952000-0723, Guru Puja, Shraddha

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12002000-0820, Shri Krishna Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12062000-0916, Shri Ganesha Puja, bu dünyayı masumiyetiniz kurtaracaktır.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12112000-1008, Navaratri Puja 2000
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12192000-1029, Diwali Puja

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12252000-1225, Christmas Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12282000-1231, Yeni Yıl Pujası 2000

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12342001-0114, Makar Sankranti Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12352001-0225, Mahashivaratri Puja, Shri Mahadeva'nın yok edici güçleri

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12402001-0320, Doğum günü kutlamaları 2001



 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12442001-0321, Birthday Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12512001-0401, CNN TURK TV Röportajı

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12522001-0422, Easter Puja
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12602001-0423, Afrika’dan gelen Sahaja Yogilerle Konuşma

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12612001-0423, Kuran üzerine Konuşma
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12642001-0423, Swiss Hoteldeki Görüşme

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12692001-0424, TV Röportajı
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1961-0101, Sanatın Onuru, Hindistan 1961

View online.

Sanatın Onuru 1961 yılında Hindistan'da dağıtılan bir andaçtan alıntı Sanatçılar halkın bakışını, kendi beğenilerinin standartlarına
yükseltmek zorundalar ve onlar halkın ucuz taleplerine tenezzül göstermemeliler, bu onların özgürlüklerinden vazgeçmeleri
demektir. Bu da, aydınlanmış sanatçıların sosyal ve eğitsel kurumlarla ilişkide olmaları ile yapılabilir. Gazete ve dergiler yolu ile,
bu gibi sanatçıların fikirleri yayınlanabilir. Tiyatro oyunları, filmler ve radyo konuşmaları sayesinde insanlar gerçek sanatı
anlayacak şekilde eğitilebilirler. Böylece, sanatın onuru korunabilir. Bu topluluklar vasıtasıyla çok sayıda insanla ilişkide olunarak,
sanatçının sosyal benliği daha gayretli ve daha duyarlı bir varlık haline gelecek şekilde gelişecektir. Onlar, ulus içindeki en ufak
huzurluğa, toplumdaki en ufak dengesizliğe karşı reaksiyon gösterecektir. Sanatçı sokakta bir cüzzamlı gördüğü zaman, kalbi
öylesi bir sempati ile dolacaktır ki, sanatı ile bir atmosfer yaratarak, sosyal görevlileri, doktorları, bilim adamlarını ve devlet
kademelerinde görevli insanları, cüzzam sorunlarına bir çözüm bulmak üzere düşünmeye zorlayacaktır. Bir sanatçı, eğer ülkesi
insanlarının vatansever olmadıklarını, korkakça davrandıklarını düşünürse,  ki böyle düşünebilir, diğerleri ile birlikte, sanatçı bu
insanların zihninde (vatanseverlik için) derin bir saygı uyandırabilir. Sanatçının, böylesi bir motivasyon gücü vardır. Onlar
yaratılışın en sevimli çiçekleridirler. Onlar Yaradanın en tatlı hülyalarıdır ve insan toplumunun en değerli kısmıdırlar. Belki de,
izleyicileri tarafından nasıl da sevildiklerini, nasıl kendilerine tapıldığını ve takip edildiklerini bilmiyorlar.
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1970-0101, Marathi Mektup II, Nirmala Yoga'dan, Issue 14 (Mart-Nisan 1983), Page 11

View online.

Marathi Mektup II Hepinizden mektuplar aldım ama cevap yazamadım çünkü şimdi Londra'da Sahaja Yoga çalışmaları büyük bir
enerjiyle başladı. Delhi Sahaja Yogileri çok az mektup yazarlar ama onların çoğu mutludur. Bombaydaki Sahaja Yogiler iyiler,
Rahuri'nin Sahaja Yogileri de neşeliler. Bombaylı Sahaja Yogilerin büyük sorumlulukları var ve bu nedenle onlar birçok saldırıyla
karşılaşmak zorunda kaldılar. İlk saldırı ben A.B.D.'deyken geldi. O sırada birçok Sahaja Yogi bundan etkilendi ve birçoğu düştü.
Daha sonra Londradaki bütün Sahaja Yogilere bir saldırı olduğu sırada, onlar kolektif olarak, tehlike ve felaketlerle dolu yanlış bir
yol izlediler. O kısımdan birçok kötü insan, kendilerini hala bazı Sahaja Yogilerde 'badha' şeklinde saklıyor. Sahaja Yoga
yöntemlerini onlara karşı şiddetle kullanmalısınız. Bu kötüler size Agnya ve Kalpten saldırıyorlar. Agnya'dan zihninize Anti-Sahaja
Yoga fikirleri gönderiyor ve Kalpte şikayet ediyorlar. Onları tanırsanız, bu etkisiz hale geleceklerdir. Bunun için ancak siz
aydınlanma aldıktan sonra uygulanabilecek bir çözüm var. Çünkü eğer arabanız çalışmazsa, sizin fren ve gaz pedallarınızın hiçbir
faydası olmaz fakat araba çalıştıktan sonra bile eğer siz gaz pedalını kullanmazsanız, arabanız nasıl hareket eder? Belirlediğiniz
herhangi bir hedefe ulaşabilirsiniz. Tüm otomatik önerileriniz gerçekleşecektir. Kullanılacak olan çare şudur: Dikkatiniz Benim
üzerimde olmalı ve Agnyanıza şu şekilde düşünce şartlanmaları yapmalısınız “Aydınlanma aldığımız için bizler ne kadar şanslıyız!
Bizler Sahaja Yogileriz. Tanrı bizi seçti. Zayıf olarak kalırsak nasıl çalışabiliriz? Adi Shakti bize tüm insanlığı kurtarmamız için Güç
verdi. Bunu yapabiliriz ve yapacağız ”. Kalpte şu düşüncelerle eleştirmelisiniz: “Tanrı'nın bize olan sevgisi ne kadarda derin! Bize
aydınlanma verdi. O bir merhamet okyanusu. Tüm hatalarımızı görmezden gelerek, bizim refahımız için gece gündüz çok
çalışıyor ve biz, hatalarımızı affetmesi için Ona dua etmek yerine şikayet ediyor ve O'nu suçluyoruz”! Aşağıdaki düşünceler
Kalplerinizi memnun edecekdir, “Ey Tanrım, lütfen bize sevginin gücünü verin. Ben bütün evreni saran sevgi okyanusunuzda bir
damla olsam ve onun sevgi dolu nabız atışı, hayatım boyunca titreşsin ve ben bu mutluluğa dalmış bir halde kalayım ”. Hayatınız
Tanrısal sevgi dalgalarıyla dolsun. Ben sizi, her zaman kendimden daha çok seviyorum. Anneniz NIRMALA Mart/Nisan 1983
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1970-0101, Hazret Nizamettin Hakkında konuşma (Konuşmanın tarihi ve yapıldığı yer bilinmiyor)

View online.

1970-0101 Hazret Nizamettin Hakkında Konuşma Evliya Muhammed Nizamettin (1238 - 3 Nisan 1325) aynı zamanda Hazreti
Nizamuddin veya Mahbub-e-Ilahi (Allahın Sevdiği)olarak da bilinir. Hintli bir Sünni Müslüman olan bilgin, Chishti Tarikatı'nın Sufi
azizi ve Hint Yarımadası'ndaki en ünlü Sufilerinden birisidir. Chishti, sufi akımının en bilinen dört kolundan, yani Chishti, Kadiri,
Suhrawardi and Nakşibendi birisidir.Selefleri, Hindistan alt kıtasındaki Chishti manevi silsilesinin ustaları Fariduddin Ganjshakar,
Kutbeddin Bahtiyar Kaki ve Moinuddin Chishti’dir. [Not – konuşma, 1995-03-15 Princess Nun Bangkok ile söyleşi isimli kasetten
alınmıştır] Hazreti Nizamuddin'in (ismi Dinin düzeni anlamına gelir) ulusun toprağına gömülmüş, büyük bir nebi ve (sufi)
mutasavvıftı ve tüm şiirlerinde çok sembolik şeyler kullanmıştır ve o seviyedeki kimseler, herhangi bir dinin diğerlerinden ayrı
tutulduğunu düşünmezler. Muhammed Sahib bile hiçbir zaman sadece ve sadece İslam'dan bahsetmemiştir. O kendisinden
önce gelen insanların hepsinden bahsetmiştir. İbrahim gibi, sonra Musa'dan bahsetmiştir, sonra İsa'dan ve Annesinden, özellikle
de Kuran'da bundan bahsetmiştir. O asla “Ben ayrı bir şeyim diye bahsetmemiştir, asla kendisini ayrı tutmamıştır. Onlar asla ayrı,
bağlantısız olamazlar çünkü tüm bu büyük insanların, insanların kurtuluşunu hazırlamak üzere bu dünyaya geldiklerini bilirler, bu
nedenle ihtisasları Hazret Nizamettin ile aynıdır. Ben evlenmeden çok önce buraya geldiğimde, ona çiçekten bir chadar (Mezarın
üzerine örtülen örtü) hazırlayan ilk kişi bendim ve babam da büyük bir ruhtu. O, Bana onun Hazreti Nizamettin olduğunu ve onun
müridi olan (Amir) Kusro'nun da, Hintçe şiirler yazan büyük bir şair olduğunu söyledi. Kendisi çok büyük bir şair olarak kabul görür
ve bu güzel şarkıyı (Chhaap Tilak Sab Chheeni) yazan da odur, şimdi, sembolik olarak burada geçen “chap” (Müslümanların
anlına sürdüğü siyah kumkum) Müslümanları temsil eder. Tilak (Hinduların kırmızı kumkumdan bindisi) ise Hindulardır. “Gerçekle
tanıştığım zaman her şeyden vazgeçtim”, ama bu çok derindir ve güzelce açıklanmıştır. Onlar Müslüman cemaati içinde doğmuş
olmalarına rağmen, her dinde olan gerçeği görmüşlerdir ve bu sufiler her yerdeler ve onların Türkiye'de olmalarına şaşırdım ve
şimdi Tunus'a gittiğimde, onlar oradaydılar. Dünyanın her yerinde sufiler var. Bunlar da sufi ama onlar şimdi gerçek Sahaja Yogi
sufiler oldular ve bu, tam olarak Sahaja yoga olan bir şey. Kendiliğinden, Ben seni görür görmez tüm bu saçmalıkları bıraktım. Çok
spontane. Sahaj ve bu şarkıda çok güzel bir şekilde ifade edilen şeyde bu. Okudum, bu şarkıyı çok genç bir kızken okudum. Bir
ara Hazret Nizamettin Sahibin mezarını görmek istedim. O çok büyük birisiydi ve Delhi'ye (anlaşılmıyor) fazlasıyla şans getiren
şeyde bu, bundan ayrı olarak biz dam dam Sahibiz (anlaşılmıyor) Tüm bu harika insanlara sahibiz, çok aziz kişiler, burası çok
değerli bir yer. Yani, Ben burada bir program yapmak istediğim zaman polisler geldi ve orada bunu yapamayacağımızı söylediler,
çünkü orada çok sayıda Müslüman var, onlar Sizi öldürürler dediler. Bende, “orada ne tür müslümanlar var” dedim. Onların hepsi
Nizamettin'in müridi dediler. Bende, onlar Benim halkım, merak etmeyin, dedim. Onlar Bana bir şey yapmayacaklardır. Bunu
biliyorum. Yani ruhun birliği ancak aydınlanmaya sahip insanlar tarafından hissedilebilir. Aydınlanmayanlar, onlar her şeyi farklı
görür ve kavga ederler ama aydınlanmış olanlar bunu görürler. Ben her zaman Marathi dilinde yazan bir şairin örneğini veririm. O
gitti, bu kişinin kendisi bir Terziydi ve yine sadece bir çömlekçi olan, diğer bir büyük azizi görmeye gitti. Yani bu çömlekçi, çamur
yoğuruyordu. Terzi olan bu aziz, Namadeva oraya gitti ve onun çamur yoğurduğunu gördü. Durup sadece ona baktı ve ne dedi,
Marathi dilinde ”Nirgunachabheti alou sagunachi” dedi, Ben Nirakar olanı görmeye geldim, buraya formu olmayanı görmeye
geldim ama burada formsuz olan, bir form içinde. Bu sensin. Sadece bir aziz, başka bir azizi takdir edebilir. Sadece bir aziz, diğer
bir azizi anlayabilir. Yani bu Nizamettin Sahip idi, bizde (anlaşılmıyor) var, Middin Sahibimiz var, Hindistan'da birçok sufi var ve
tüm cemaatler onlara ibadet ediyor ve onlara saygı duyuluyor. Shirdili Sainath, çok büyük nath panthi (Hindistan'da Budizm,
Shaivism ve Yoga geleneklerinden gelen fikirleri birleştiren bir akım) olarak kabul edilen bir başka Nath'dı. Onların hepsi
aydınlanmış insanlardı. Onların bu dharma, şu dharma, o dharma gibi böyle bir saçmalıkları yoktu,hayır, onlar için sadece Tanrı ile
bir olmak vardı ve bu iki kişi, Amīr Khusrau (Nizamettin’in müridi olan Hint – İran sufi müzisyen ve şair) (anlaşılmıyor) ..... Ben çok
gençken ve insanların onu hiç anlamamalarına şaşırmıştım. Dilerim hepiniz onun şiirini okuyup, bunun sembolik anlamını
anlayabilirsiniz. Tanrı sizleri kutsasın. Gözlerimin içine bakarak alnımdaki tilaka’yı, chap’ı, kimliğimi, her şeyimi benden aldın.
Söylenmeyenleri (agam = Tanrısal doğanın sırlarını) bir bakışınla bana söyledin. Bana adanmışlık sevgisini içirerek. Bir bakışınla
beni sarhoş ettin; Benim hoş, üzerinde yeşil bilezikler olan güzel, narin bileklerim, Sadece bir bakışınızla benden alındı. Ömrümü
sana veriyorum, ey kumaş boyacım, Bir bakışınla beni kendin gibi boyadın. Bütün hayatımı sana veriyorum Ah, Nizam (Evliya
Nizamettin) Bir bakışınla beni gelinin yaptın. Sadece bir bakışta mucizeyi anlattın.
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1972-0101, Shri Mataji'nin Mektubu, ABD, 1972

View online.

Shri Mataji’nin Mektubu, Amerika Birleşik Devletleri 1972 Benim Sevgili Çocuklarım, Neyi arıyorsunuz? Neden amaçsızca ve
kayıtsızlık içinde bir şeylerin peşinde koşuyorsunuz? Maddi kazanımlarda aradığınız neşe, güç içinde bulmaya çalıştığınız neşe,
sözüm ona bilgi olan kitaplardaki kelimelerde yok olan neşe hepinizde kayboldu, sizler hala arıyor ve bulmaya çalışıyorsunuz!
Kendiniz dışındaki herşeye dikkat koyabilirsiniz! Ormandaki bebekler gibi düşüncelerinizde kayboldunuz! Ama bizim aydınlanma
dediğimiz düşüncesiz farkındalığın cennetine yükselebileceğinize dair büyük bir umut var. Ben Tanrının unutulduğu bu modern
zamanlarda, bu Kali Yuga da bile, sizleri etrafınızda akmakta olan bu Tanrısal Mutluluğun şölenine davet ediyorum. Umarım
geleceksiniz ve Ebedi Hayatın ruhani deneyiminden neşe duyacaksınız. Tüm sevgim ve kutsamalarımla. Anneniz, NIRMALA
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1972-0101, Benim Çiçek Çocuklarıma

View online.

ÇİÇEK ÇOCUKLARIMA Hayata kızgınsınız Annesini karanlıkta kaybetmiş Küçük çocuklar gibi. Asık suratlarınız umutsuzluğu ifade
ediyor Yolculuğunuzun başarısız sonucunda. Güzelliği keşfetmek için Çirkinliği kuşanıyorsunuz, Gerçek adına her şeye yanlış
isimler takıyorsunuz, Sevgi kabını doldurmak için duyguları tüketiyorsunuz. Benim tatlı çocuklarım, benim sevgililerim Kendinizle,
kendi varlığınızla, neşenin kendisiyle Mücadeleyi sürdürerek nasıl huzur elde edebilirsiniz. Yeter artık vazgeçme çabalarınız
İkiyüzlülük maskeleri ile teselli. Şimdi dinlenin lotus çiçeğinin taçyapraklarında, Merhametli Annenizin dizlerinde. Hayatınızı çok
güzel çiçeklerle süsleyeceğim Ve her anınızı neşe dolu güzel kokularla dolduracağım Başınızı Tanrısal Sevgi ile takdis edeceğim
Çekmekte olduğunuz işkenceleri dayanamadığım için Bırakın sizi neşenin okyanusunun içine çekeyim Böylece varlığınızı En
Yüce’nin içinde kaybedersiniz Ki O Ruhunuzun çanağı içinde size gülümsemektedir. Gizlice saklanmış, size her an takılmak için
Dikkatli olun ve Onu bulacaksınız Coşku dolu bir neşeyle tüm zerreleriniz titreşim alırken Tüm kainatı ışıkla kaplarken. Nirmala
Anneniz
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1972-0601, Guru Purnima, Sahaja Yoga - Yeni bir keşif

View online.

Guru Purnima Puja, Mumbai (Hindistan) 1 Haziran 1972 Saygıdeğer kişiler, Sahaja Yoga yeni bir keşiftir. Gerçekte olmuş bir şey,
meydana gelmiş bir keşif, nasıl vuku bulur? Tıpkı Kolombus’un Hindistan’ı bulmak üzere başlattığı yolculuk gibi, ama Hindistan
orada değildi? Peki, orada değilse o zaman o ne bulacaktı ki? Sahaja çok önceden oradaydı. Şimdi yeniden bulundu sadece.
Sahaja Yoga, Yüce Özün kendi yoludur. Bu, tabiatın kendi yönteminin yoludur. Bu, insanoğlunun evrim sayesinde bu boyuta
girebildiği, insanlığın bu bilinçle tanışabildiği, bu bilinç ile özümseyebildiği, tüm yaratılışın ve insan kalbinin desteği ile, harekete
geçtiği tek yol budur. Bunun hakkında çok şey yazıldı. Çok eski zamanlardan beri bunun arayışı devam etmektedir. İnsan her
zaman bir şeyler aramaktadır; para peşinde olsun veya güç peşinde olsun ya da sevgiyi arıyor olsun; bir arayıştan diğerine koşar.
Ama bu arayışın arkasındaki susuzluk nedir, belki o da bunu bilmiyor. Arayışın arkasındaki gerçek, sadece mutluluk arayışıdır.
İnsan mutluluk peşindeki arayışı içerisinde, eğer büyük miktarda mal mülk toplarsa, mutlu olabileceğini zanneder. Ancak büyük
zenginliğe ulaşmış ve bunu elde etmiş ülkeler var ve o ülkeler son derece mutsuzlar. Binlercesi kendini öldürmektedir. Bu arayışın
arkasındaki olan şey, sizi bilinmeze doğru sürükleyen neşeye duyulan susuzluktur. İnsan arayışları sonucunda mutluluğu
bulamadığı zaman, Dharmaya yönelir. Dharmaya dönse dahi, yine de arayışa dışarıda devam eder. Bunun sebebi ise, kendisinin
kaybolmuş olmasıdır. O cahildir ve bu sebepten dolayı da, insan kendisinden kaçar. Her an kendisinden kaçar. İki dakika için
olsun, kendiyle baş başa kalıp oturamaz. İki dakika için kendi başına oturması gerektiği söylendiğinde “Tanrım, bu benim için
nasıl bir ceza” diyecektir. Bu günlerde bıkkınlık dediğimiz şey bu. İnsanlar neden kendilerinden bu kadar bıktılar. İnsan
kendisinden neden bu kadar hızlı şekilde kaçıyor? Çünkü kendi hakkında cahildir. Kendi güzelliği hakkında cahil, kendi öz bilgisi
hakkında cahil, kendi ihtişamı hakkında ve kendi sevgisi hakkında bihaber ve mutluluk arayışında dışarıya koşuyor. Neşe dışarıda
değildir. İçinizdedir. Sizin içinizdedir. İnsanlar, siz Tanrının formundasınız, diyorlar. Sadece bunun hakkında konuşmakla, bu
gerçekleşmeyecek. Marathi dilinde derler ki, “Bolachach bhat bolachich kadhi” (Sadece söz vermek ama yerine getirmemek).
Ben size formsuz olanı ya da formlu olanı arıyorsunuz desem de, bunlar sadece kelimelerdir. Binlerce tartışma yapıldı, on
milyonlarca kitap yazıldı, kim bilir kaç hayat yok edildi, ancak insan düşüncesinin sonu yok. İnsan aklıyla her ne düşünürse
düşünsün, o hep aklın sınırları içerisinde kalır. Aklın ötesinde olan, akıl tarafından anlaşılamaz… Hatta Benim bu konferansım bile,
sadece bir konuşmadır ve bu konuşma ile siz Tanrıyı bilemezsiniz. Ben ne söylemeye devam edersem edeyim, bu aklınızdaki bir
ağırlık gibi olacaktır. Ben size, bunları tartın desem dahi, bu bile sizde bir ağırlık olacaktır. Bu ağırlık altında kapana kısılarak,
gitmemiz gereken yere uçamıyoruz. İşte bu yüzden, arayış her zaman tamamlanmamış olarak kaldı. Ama şimdi Ben size, Yeni
Yaradılıştan bahsedeceğim. Bu sadece bir konuşma değildir, aynı zamanda bu, onun bulunmuş olan keşfidir. Devrim yolunda,
şöyle bir şey oluyor, herhangi bir şeyin uzmanı olan her hangi birisi, batar ve biter gider. Aynı şey insanlara da oluyor. O kadar çok
rekabet ve muhalefet süregeliyor ki, insan kendi beynini patlatacak bir noktaya gelecek kadar uzmanlaştırdı. Şimdi ise, bu gücün
aklın ötesinde olduğunu bilebilecek yeni bir tür insan gerekiyor. Bu Güç, bu aklı hareket ettirir ve kalbin atmasını sağlar. Bu Gücü
bilmek için, istediğin kadar konuş veya istediğin kadar dene, oraya ulaşamazsın. Buna hiç şüphe yoktur. Bu konuştuğum konu
hiçbir yerde yazılmadı. Çok özel hiç bir şey söylemiyorum. Siz Nanaka, Kabirdas okuyabilirsiniz, Vaishista okuyun ve guruların
gurusu olan Janak hakkında okuyun. Sadece bizim ülkemizde değil, yabancı ülkelerde de binlerce yıldır böyle şeyler yazılıyordu.
Onların hepsi, Benim konuştuğum konuları yazıyorlardı. “Almanız gereken şey, beklenmedik bir şekilde içinizdedir”. Ancak bu
zavallılar sadece anlatmaya devam ettiler. Belki de, bunu araştırmadıkları içindir. Eğer bunu bulamadıysalar, bu onların düşük
seviyede oldukları anlamına gelmez. Kolumbus Hindistan’ı bulamadıysa, bu onun düşük seviyede olduğu anlamına gelmez. Ve
daha sonrasında bunu bulanlar, bunu yapamayan ufaklıklar olmak için, bunu yapmadılar. Bu kolektif bir arayış değildir. Hepiniz
ayrı ayrı düşünürsünüz, bu yüzden de pek çok kişide, Mataji tamamen farklı bir şey konuşuyor şeklinde bir düşünce oluştu. Hayır.
Ben tüm arayışların arayışı hakkında konuşuyorum. Şimdiye dek insan, dikkatini buna koyabilmek için muazzam zorluklarla
beraber doğdu. Psikologları ele alın, biyologları ya da büyük bilim adamlarını. Onların çoğu ve hatta aydınlanmış ruhlar bile, belli
bir seviyeye kadar bunu elde ettiler fakat başkalarına veremiyorlardı. Sebebi zamandı. Tanrı için zaman, zamansızdır. Bazılarının
ileri gittiğini ve bazılarının da geride kaldığını düşünen bizleriz. Ölenler yücedir. Sormak isterim ki, kim öldü? Kimse ölmez. Bütün
ölenler öbür dünyada oturuyorlar ve sonra, tekrar buraya geri geliyorlar ve sonra yine diğer dünyaya geri gidip, bu dünyaya tekrar
geri geliyorlar. Hayvanlardan bazıları insan oldu, ama çoğunlukla insanlar diğer dünyaya gidip, tekrar buraya geliyorlar. Bu sadece
bir gidiş ve geliş. Kimse ölmez. Yani, bu burada oturanlardan bazılarında olabilir, pek çok yaşamdaki arayışınızdan dolayı, siz
bunu elde edebilirsiniz. Şayet bunu alabiliyorsanız, neden bu konuda böyle bir tartışma olsun ki. Bu o kadar sıradan bir şey ki,
bunu gerçekten garip buluyorum. İnsanların her şey için mesele çıkarmaları, gerçekten gariptir. Bir Anne, yemeniz için size bir
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yemek veriyor ve siz bunun nasıl olacağına dair bir tartışma yapıyorsunuz. Bu bir tartışma değildir. Bu gerçektir. Bu gerçektir. Bu
çok büyük bir arayıştır. Burada oturan aydınlanmış olanlar, bunu anlarlar. Dharma arayışında insan, sadece öbür dünyaya
erişebildi. Şimdiye dek henüz, en yüce olana erişemedi. Sonsuz olana ulaşanların ise, en yüce olanı aşağıya indirmeye güçleri
yetmedi. Bu diğerleri için çok önemlidir. Çünkü sizin birçok kez yeniden doğmanız gibi, Benim de bir sürü doğumum oldu. Ve
Benim de, bu büyük arayışçılarla çok yakın ilişkilerim oldu. Ve onlar Bana ve Benim olana o kadar yakınlar ki. Belki de, sizlere bu
kadar yakın değiller. Şimdi, biz Müslüman’ız ya da Hindu’yuz ya da şu ya da buyuz diye bütün bu büyük bayrakları taşıyanlar,
sadece sahte bir sertifika taşımaktalar ve onların geçmiş hayatlarında Hindu veya Müslüman veya ne olduklarına dair bir
garantileri yok. Müslüman olan kişi, geçmişte bir Hıristiyan olmuş olabilir. Şimdi bu doğumlar ve yeniden doğumlar meselesi,
neşe duymak meselesi ise, kişi konuyu bu seviyede düşünmelidir. Bu seviyede şöyledir, Sonsuz olan her ne varsa büyük değildir.
Sonsuz Öz, büyük değildir. Emmekte olan, büyüyor değildir. Süptil olan büyük değildir. Lütfen bunları doğru şekilde anlayın.
Bütünün içinde aydınlanabilir ama Sonsuz olan ise, büyüklükle ilgilenmez. Çoğu kişinin Bana anlattığı gibi, birçok sadhu (kendini
dünya nimetlerinden çekmiş kişi) ve aziz, Tanrıdan bir şeyler isterler ve Tanrı onlara istediklerini verir. Ama Tanrı vermemiştir,
size bu kadarını söyleyebilirim. Tanrı sizin kaç tane çocuğunuzun olduğu ile ilgilenmez, ya da arsanız var mı diye, ya da eviniz
veya dünyevi olan tüm zevkler ve fırsatlarla ilgilenmez. Tanrının bunlarla hiçbir alakası yoktur. Bizler Tanrıyı anlama konusunda
büyük bir hataya düştük. Lütfen bunu hatırlayın ve bir yere not alın, Sonsuz Öz, sadece Sonsuz olanı vermek ile ilgilenir. Ve bazı
insanlar bu Sonsuza ya da Üstün Öze sadece Kundalini Yoga ile erişilebildiğini söylerler. Birçok kişi bunun hakkında yazmıştır.
Kundalini Yoga ile Siddhi’leri (Spritüel Güçler) elde edebilirsiniz, bu hiçbir yerde yazılmamıştır. Evet, bu güçleri elde edenler ise
maalesef, bu güçlerin sadece Kundalini sayesinde gelmesi gerektiği asla yazmamışlardır. Kundalini sizin annenizdir. O size ikinci
doğumunuzu vermek üzere, içinizde oturuyor. Sadece o size ikinci doğumunuzu verecektir. O size güçler verip, sonra da sizi öbür
dünyaya fırlatıp atacak kadar aptal bir anne değildir. O sizin anlayışınızdan yüz kat daha bilge ve sevgi doludur. O sizi yanlış bir
yere itmeyecektir. O sizi asılsız olana itecek olan, kötü bir anne değildir. Kundalininin birleşmesi ile, o zamana dek kişi tanımayı
gerçekleştiremeyecektir, Kundalini ile bütünleşmiş Yoga olmadan ve Kundalini ile bütünleşene dek kişi, o farkındalıkta
olamayacaktır, o zamana dek Kundalini, bir birleşme yogası değildir ve işte Sahaja Yoga budur. Tanrı içimizde bunun
ayarlamasını o kadar güzel bir şekilde yapmıştır ki, bu anlaşılması gereken bir noktadır. Bir çocuk annenin bedenine geldiğinde
içindeki kaba elementler yani akıl, beyin, dikkat, ego bunların hepsi yapılmıştır. Fakat ışık geldiğinde, şekli bir prizma gibi olan
beynimizdeki bıngıldak kemiği bölgesinden aşağıya doğru iner, bu bölge sayesinde enerji (Shakti) üç parçaya bölünür. Tanrı bunu
çok zekice yapmıştır. Burada aramızda bir doktor varsa, o bunu anlayabilir. Biz bunlara sempatik ve parasempatik sinir sistemi
diyoruz. Bedenlerimizde yer alan ve bizim pek az bildiğimiz iki (Shakti) enerji var ve özellikle parasempatik sinir sistemi hakkında
bilgi bulmakta zorlanıyoruz. Bizim Hindu Yoga Biliminde ise bunlara İda, Pingala ve Sushumna adı verilir. İda ve Pingala sempatik
sinir sisteminin süptilidir, bu da ikisinin karşılığının sempatik sinir sistemi olduğu anlamına gelir. Şimdi şu şekilde düşünün, Tanrı
başımızın üstünden içimize petrol dolduruyor ve petrolü dolarken aşağıya doğru bir iniş olur ve prizma sayesinde geçen ışınlar,
sonrasında aşağıya gidip, İda ve Pingala adı verilen iki Nadiyi meydana getirirler. Ve başın üstünde olan merkezden aşağıya iner
ve sonunda sizin Kundalininiz olur. Omurganın en sonundaki üçgen kemiğin içine gider ve oraya yerleşir. Kundalinimiz öyle bir
yerde oturmaktadır ki, burasının seksle bağlantısı olmadığı ispatlanmıştır. Eğer kitapları okuduysanız, Kundalini uyanışı ile şöyle
şöyle olur derler. Benim tanıştığım ve bildiğim, Kundaliniyi yükselten birisi, sizi sempatiğin içine alır ve onu Sushumna boyunca
yükseltmezler. Şayet burada bir doktorsa varsa, parasempatiğin merkezde olan Sushumna olduğunu anlayacaktır ve
Kundalininin yükselmesiyle gözler büyür ve bu sayede yükseldiği anlaşılır. Bu dışsal bir teşhistir. Herhangi bir doktora
sorabilirsiniz, parasempatetik sinir sistemi aktif olduğu zaman, gözler büyür. Ve eğer gözleriniz görmek için açıksa, bunu size
dışsal olarak gösterebiliriz çünkü kişinin size her şey için bir kanıt vermesi gerekir, aksi takdirde anlayamazsınız. Bunun bir kanıtı
vardır, omurganın başladığı yerde Kundalininin tüm gücü ile bir kalp atışı gibi, attığını görebilirsiniz. Omurganın başladığı yerde
nabız (kalp atışı) yoktur, bilirsiniz. Omurganın başlangıcında bir nabız atışı olduğunu size gösterebiliriz ve bu atma yavaşça
yükselir ve kimi yerlerde, daha da fazla atar. Bunlar bizim merkezlerimizdir. Size bu onu gösterilebiliriz ve sizde onun hareketini
görebilirsiniz. Ancak Kundalini Sushumna boyunca yükseldiği zaman, Aydınlanmanızı alırsınız. Ama bunun için, kimse Tanrı
tarafından neden böyle güçlü bir şart koşulduğunu bilmez. Orada sizin geçmek zorunda olacağınız çok büyük bir tıkanma vardır.
Bu şudur, Kundalini Sushumna’ya geldiği zaman ancak, Tanrı’nın sonsuz Sevgisi bu kişiye gelecektir. Ne yaparsanız yapın bu
Sevgi insana gelene kadar Kundalini yükselmeyecektir. O (kundalini) rahatsız ya da kızgın olabilir ama içinde özel bir yer yapılmış
olan Sushumna’nın içine Sınırsız Sevgi gelene dek, Kundalini yükselmeyecektir. Bu yer bizim Nabhi ve Anahata Çakralarımız
arasında meydana getirilmiştir. Bu Sevgi aşağıya gelmedikçe, akış Sushumna’dan yükselmeyecektir. Örnek olarak, şimdi iki tane
merdiven var ve ortada da başka bir merdiven var ve bizimle merdivenler arasında bir boşluk var ve siz hiçbir şekilde bu boşluğu
geçebilecek durumda değilsiniz. Oradan geçebileceğiniz bir köprü yok. Bu iki merdiven, yer seviyesinden aşağıda olan ve



sempatik sinir sisteminin solu ve sağı olan İda ve Pingala’dır. Merkezdeki, sizi Yüce olana götürecek olan merdiven ise, ortada
havada asılıdır. Şayet aramızda bir Psikolog var ise sempatetik sinir sistemlerinin iki merdivenini anlayacaktır. Solda olan, sizi
Ego’nuza götürür. Sağ tarafta ki ise sizi Süper egoya götürür. Bu ikisi, alın kısmında balon gibi yayılır ve başımızın üstünde
birleşirler. Bazen de gelip bütün kafanın içinde yayılırlar. Bazen Süper ego çok güçlüdür bazen ise Ego. Ve güçlü olan beynimizde
yayılır. Sonra onlar, ortadaki merdivenin yolunu kapatırlar. Şimdi, parasempatetik sistem tarafından yapılan, petrol ve Kundalini ile
dolmuş olan yol tıkanmıştır. Şimdi bizler ayrıldık. Kendimiz olduk ve kendimizin bir birey olduğunu hissettik. Şimdi Ego başladı,
biziz. Kendimizden kaçma sebebimiz budur çünkü biz, kim olduğumuzu bilmiyoruz. Dikkatinizi bana koyarak Beni dinliyorsunuz
ama Ben dikkatimi size koyamam. Şayet dikkatinizi kendinize koyun desem, bunu yapamazsınız çünkü siz olan kaynakla,
bağlantınız kesilmiştir. Süper ego olan, bir sürü ağırlık birikmeye devam ediyor. Her tür ağırlık, bize öğretilmiş olan ağırlıklar, bunu
yap, şunu yapma, oraya gitme, bunu ya da onu yeme. Ya da biz başkalarına büyük konuşmalar yaparız, bir Hintli ya da Japon
olmak zorundasınız gibi. Ya da şu şu şekilde nefret etmelisiniz diye ya da bizler Hindu’yuz, Müslüman’ız ya da Hıristiyan’ız gibi.
Bütün bunlarla, bizim şartlanma dediklerimiz veya bu ağırlık ile süper ego ağırlaşır. Ego ise biz böyleyiz biz şöyleyiz ve şunu
yapmalıyız der. Yapma diyen süper egodur, Yap diyen ise egodur. Gerçekte biz ne yapar, ne de yapmayız. Yapan başka birisidir.
Bu yarasız bir düşünmedir. Yapan yapılması gerekeni Yapar ve yapacaktır. Fakat İda ve Pingala ile kullandığımız bu petrol, bu
kabalık içimizdedir ve bununla kendimizi şartlandırırız ve onu bir ağırlığın altına koyarız. Merkezde olan ise Sushumna Nadidir.
Şimdi birçok kişi Bana, Mataji sen ona buna karşı veya şuna karşı konuş, dediler. Ben kimseye karşı konuşmuyorum. Ama siz
yanlış merdivene tırmandınız; sizi oradan indirmek zorunda kalacağım. Çünkü Ben sizin ortadaki merdivene tırmanmanızı
sağlamalıyım. Peki, kime karşıymışım acaba anlayamadım? Her hangi birisine karşı olmakla, ne elde edeceğim ki? Ben size
sadece yanlış merdivene tırmandığınızı söylüyorum ve herkes aşağıya inecek. Ben büyük ve harika Guru’lar ile buluşmaya gidiyor
ve onlara, “ne yapıyorsunuz?” diye soruyorum. Bütün bunları yaparak Tanrıya ulaşamazsınız. Bunu anlamalısınız, bu yaptıklarınız
ile Tanrıya erişemezsiniz. Ben ne söylüyorum? Vaishista ya da Adi Shankaracharya okuyun çünkü bu tarihi bir şey. Onlar da
aynısını söylemişlerdi, Tanrıya ulaşmak için hiçbir şey yapamazsınız. Ancak onlarla Benim aramda ince bir fark var, onlar Tanrıya
ulaştırabilme izni olanların çok az sayıda olduğunu söylemişlerdir. Bazıları bhakti (adanmışlık) içinde kalmalılar ve bazıları ise
müritlerini yerine getirebilmek için bir çeşit yoga yapmalılar. Ama onlar da, disiplinli bir akıl ya da bağımlıklar peşinde koşan bir
akıl, bunların bu ikisi de yükseliş için yararsızdır, dediler. Kişinin küçük bir çocuk gibi masum ve günahsız bir aklı olmalıdır. Böyle
birisinin Tanrıya erişme hakkı vardır. Onların açıkça söylenmiş oldukları şey budur ama kim okur ki onları? Sorun şu ki biz çok
okuyoruz, Dharma hakkında hiçbir şey bilmeyenlerin kitaplarını okuyoruz. Bilseler dahi çok az biliyorlar. Kendilerini çok büyük
Hindu zannedenler öncelikle Adi Shankaracharya’yı okumak zorundalar. Hindu Dharmasını, Adi Shankaracharya oturttu. Peki, o
zaman Adi Shankaracharya’yı neden okumuyorsunuz? Dünyanın tüm kitaplarını okudunuz, ama neden onu okumuyor ve
tanımıyorsunuz? Benim söylediğim ile onun söylediği arasında ki fark, on milyonda bir ya da iki tanedir ama hadi Ben diyeyim ki
yüz binlerce. Bu ümitli olmak meselesi değil, zaman meselesidir. Zaman gelecek. Kali yuga zamanı, bu çok müthiş bir savaş
zamanıdır. Mutlak karanlığın zamanıdır. Bunu, Beni görebildiğiniz gibi bilemiyorsunuz. Bırakın kendinizi, başkaca bir şey görmeye
de muktedir değilsiniz ki ama size şimdi nasıl bir güvence sağlandığını ancak aydınlanmış olanlar bilebilirler. Negatif ve pozitif
güçlerin her ikisi de, güçlerini zorlamaktalar. Burada sempatik ve parasempatiğin tüm gücü var. Sempatik, parasempatiği içine
çekmektedir. Ama sempatik sistemin ne kadar fazla emdiğinin bir önemi yok, şayet Parasempatetik, Ananda ile bir olursa, o
zaman kendisini doldurmaya devam edecektir. Eğer petrol, petrol pompasına bağlı ise, siz petrolü kullanmaya devam
edebilirsiniz ve korkacak ne var ki. Bunların hepsi Sempatikten kaynaklanır. Sizin tüm işlerinizi yaptığınız yer, enerjinizi
harcadığınız yer olan bu Sempatetik, aktif bilinç tarafıdır, bu eğer aşırı kullanılırsa o zaman kanser gibi bir hastalık meydana gelir.
Ve süper ego aşırı derecede kullanılırsa delilik gelir. Ben insanların hastalıklarını iyileştirmiyorum. İnsanların hastalıklarını
iyileştirdiğimi söylemek yanlış bir kavramdır. Çünkü Parasempatetik sistem Sempatetik sistemi sakinleştirdiği zaman, bununla
kişi iyileşir. Eğer bir delilik varsa, o zaman bu da iyileşecektir. Eğer aşırı aktiviteden dolayı içinize kanser gibi bir hastalık
yerleşirse, bu da iyileşecektir. Kanser için tek tedavi Sahaja Yoga’dır ve dünyada bunun için başka bir tedavi yoktur. Bu nokta
ispatlanacaktır. Ve biliyorum ki zamanla pek çok kişinin kanserden kurtulduğu kanıtlanacaktır. Burada oturanlar da size bunu
anlatabilirler. Başlangıçtan beri fark ettiğim konu ise şu, dikkatimiz nerede? Dikkatimiz bedenimizi maddi anlamda yok eden,
maddi olan kanser hastalığında mı, yoksa bilinçte mi (Chaitanya)? O zaman biz bilinç üzerinde düşünmeliyiz. Dikkatimizi Bilinçte
tutmadığımız zaman, kaba madde (maddesel olan) bize zarar verecektir. Bütün iş, Bilinç tarafından gerçekleşir; Kaba maddenin
(maddesel olanın) bu anlamda bunda bir işi yoktur. Biz insanlar bu küçük ama kaba başlıklara takılıp kalıyoruz, küçük maddesel
konulara. Bir kişi gelir ve Aydınlanmasını alır ve oldukça iyi bir şekilde başkalarına vermeye başlar. Fakat Aydınlanma sizin
meşgul olacağınız anlamına gelmez. Siz yeniden doğarsınız ve tekrar bir çocuk gibi olursunuz. Şimdi daha da büyümelisiniz.
Ancak dikkatiniz “Oğlum iyi olmalı, çocuklarım iyi olmalılar, eşim iyi olmalı” şeklindedir. Bir süre sonra ise “Maddi sorunlarım



düzelmeli”. Dikkat nerede? Aydınlandınız ancak dikkatiniz tam olarak bıraktığınız yerde. Dikkatini Bilinçte /Chaitanya’da tutan kişi,
çok yükselmiştir. Aranızda oturanlar, çok yüksek kişiler. Onlar Tanrılar gibiler ve saygı değerler. Bu kişilere, tekrar doğmuş olan
Tanrılar demek gerek. İşe yaramaz şeyler konuşan kişilerle savaşmaya gerek yoktur. Gelmek isteyenler gelmeli fakat
istemeyenler de gelmemelidir. Onlarla tartışmak ve iddialaşmak için zaman kalmadı çünkü bu tür kişiler tartışmaya ve
iddialaşmaya devam edecekler. Adi Shankaracharya‘nın dediği gibi, düşük seviyedeki insanlar akıllarını disipline etmeli ve bir
şekilde düzgün bir yaşam sürmeliler ki, hırsız ve benzeri bir şey olmasınlar. İyi vatandaşlar gibi yaşamalılar. Ancak dikkatini Yüce
olanda tutanlar bu tür şeyler ile tatmin olmayacaktır. En Yüce olana erişmeden, Bana da herhangi bir inancınız olmamalıdır.
Kandırmaca ya gerek yok. Size her kim ne diyorsa desin, buna inanmamalısınız, ama önce kendi içinizde bunu elde etmelisiniz,
ancak bundan sonra Bana inanın. Ben bir mağaza açmak ya da para kazanmak ya da ismimi duyurmak için burada
bulunmuyorum. Ben sadece insanları dönüştürmek için buradayım. Bu yaşamda olmazsa, o zaman bir sonraki hayatta
göreceğim. Ben sonsuz olanda yaşamaya alışkınım. Ancak şimdi şunu düşünmelisiniz, ölmüş olanlar öldü. Onların başlıklarını
alıp, tekrar etmeyin. Dikkatinizi kendinize koyun. Belki de siz geçmiş yaşamlarınızda bu konular hakkında yazılar yazmış olan ve
bu gün yeniden doğan ve hakkınız olanı almak için buraya gelensiniz. Her ne olduysa, gitti. Sahaja da bir seeker hiçbir şey
yapmamalıdır. Suda boğulan birisinin, hiçbir şey yapmaması daha iyidir ama o diğer boğulmakta olanları kurtarır. Bu Sahaja
Yoga’yı açıklamanın kolay bir yoludur. Kendi kaynaklarında olanlar, aydınlanmalarını almış olanlar, Shaktileriyle -güçleriyle bir
bütün olmuş olanlar, onlar her şeyi yapacaklardır. Geri kalan aydınlanmasını almamış olanlar ise sessizce oturmalılar.
Aydınlanma alanlar sizin sutranıza / kaynağınıza gelecek ve size sevgi verecekler. Onlar sizin sutra / kaynağınıza gelecekler ve
çakralarınızı iyileştirecekler çünkü siz henüz çakralarınızı bilmiyorsunuz. Aydınlanmanızı aldığınızda ne söylediğini
anlayacaksınız ve evet işte, burada bu çakra var ve çakra hareket ediyor, bu çakra da başka şekilde hareket ediyor diyeceksiniz.
Ancak o zaman kolektif bilinci anlayacaksınız. Baştan bu yolda hakkı olmayanlar için, burası onlara uygun bir yer değil, nede onlar
için bir ayarlama var. Ama böyle insanların nasıl şartlanmış olduklarının önemi yok, ama bunu isteyenlerin içinde bir dönüşüm
gerçekleşmeli, böyle olanlar Benim için değerli, şartlanmaları olmasına rağmen, Kıundalinileri ile nasıl oynanmış olursa olsun,
onların bunu yaşamlarına alacaklarına dair inancım var. Şayet Ben birisinin hayatı mahvolacak desem, insanların Bana karşı
çıkmaları gerçekten delilik. Bir Anne çocuğunda bir şeylerin yanlış olduğunu görürse, onu düzeltir. …. Sadeliğiniz ve
masumiyetinizde, içinizde bir şeyler bozuldu ve Ben bunu düzeltmek için buradayım. Fakat bu şeyleri sadece önceden düşünmek
ne kadar mantıklıdır? Bu nasıl bir taleptir? Bugün Guru Purnima ve Sahaja Yoga’yı Ben size tam olarak açıklamalıyım. Bu kadar
kısa bir zamanda bu mümkün değildir. Birçok konu hakkında konuşmak isterdim fakat bu çok kapsamlı bir başlık. Birçok
meditasyon dersinde, Benim anlattıklarımı anlayabilecek seviyeye gelmiş aydınlanmış kişiler var. Çünkü onların ellerinde
vibrasyonların neşesi akıyor; bu sevgi vibrasyonları akıyor ve onlar bununla kolektif bilincin ne olduğunu anlayabilirler. Kişi bunun
ne olduğunu anlamak zorundadır. Belki aranızdaki birçok kişi ellerini Bana doğru uzattığında, elleri titriyor veya ısı hissediyorlar.
Sizde böyle hissetmiş olabilirsiniz. Pek çok kişi vibrasyonları alıyoruz derler. Bunlar vibrasyon değildir. Bu sizin bana karşı
olmanızdandır. İçinizdeki bir şey Bana karşı. Benim size verdiğim sevgiye karşı gelen o her neyse, ellerinizin titremesine bu sebep
oluyor. Sizin Sahasrara’nız harekete geçtiği zaman, vibrasyonların geleceğine inanıyorum. Kabirdas demiş ki “Başınızın üstünde
anahata (duyulmayan ses) atmakta”. Tıpkı kalbin atması gibi, başınızın üstünde de aynısı olur. Bu kırılma ve delip geçişin sesi
geldiğinde, siz Tanrı ile bir olursunuz, o zaman hiçbir ses gelmez, ne bir şey görmezsiniz, ne de bir şey görünür. Birçok kişi Bana
ilahi vizyonlar gördüklerini söylüyorlar, ilahi şunu, bunu. Bu vizyonlardan elinize ne geçecek? Madem görüntüler sayesinde bütün
bunları elde edeceksiniz, o zaman bu arayış neden? Bu görüntülerin ya da kulakla duyulanın ötesinde olan bir şeydir. Bunun içsel
olarak bilinmesi gerek. Sadece bunu içsel olarak bilenler, anlayabilirler. Görüntülerle, pek çoğu büyük mucizeler görürler. Birçok
kişi görüntüler görür ve pek çok kişi mucizelerle karşılaştıklarını söylerler Bana. Ben diyorum ki, oğlum, Tanrı bunların ötesindedir.
Bu bir deneyimdir. Bütün bunları bırakın. Bütün bunları bırakarak ve formsuz olana / Nirakara’ya geldiğiniz zaman, Tanrı ile bir
olmayı elde edeceksiniz ve sonrasında Sakara / Formlu olan şeyleri anlayacaksınız. Birçok kişi bu neşe veren vibrasyonlar
sayesinde iyileştiler. Hastalıklar iyileştirildi. Ama olan en büyük ve Bana en çok keyif veren şey ise, on kişinin aynı anda kolektif bir
şekilde aydınlanmalarını almalarıydı. Şimdi Bana bu kişilerin aydınlanmalarını nasıl bu kadar çabuk aldıklarını soracaksınız.
Birçoğu aydınlanmasını bu kadar hızlı alamıyor. Bunlar dört yıldır beni görmeye geliyorlardı. Birçok bakan, vali ve başkaları
aydınlanmalarını alamadılar. Ben ne yapabilirim ki? Ben onlardan para alamam ki, bana 2000 rupi verin ve bende size
aydınlanmanızı aldığınıza dair bir sertifika vereyim. Eğer bu olmuyorsa olmuyordur, oluyorsa da oluyordur. Ben Amerika’ya
gitmiştim ve yanımda büyük bir kral olan bir beyefendi vardı. Adam Bana dedi ki “Mataji, kim gelirse gelsin aydınlanmalarını
veriyorsun bir tek bana vermiyorsun. Ben ne yaptım?” Bende cevap verdim “Oğlum, sana bir şey söylemeyeceğim çünkü
üzüleceksin. Dharma hakkında pek çok konuşma dinledin, peki sen kendi içinde dharmayı yerleştirdin mi? Sabah akşam kendini
öldürüyorsun, peki ne için? Bir düşün ve her şeyi Tanrıya bırak. Aradan dört gün geçti ve “Size inanıyorum. Hindistan’a gittim ve



gördüğüm herkes bana, sen aydınlanmışsın dediler. Bu yüzden işimizi yapalım ve bana para ver deyip, bana sertifikalar verdiler”.
Ben dedim ki, “Ben ne yapabilirim ki, bunların hiç biri burada işe yaramaz”. Çünkü olması gereken her ne ise olacaktır.
Tavsiyelerin miktarı veya hiç kimsenin zekâsı işe yaramayacaktır. Bu o kadar ultra modern ki hiçbir şey olmayacak. Olacak olan
olur, olmayacak olan olmaz. Şimdi bazıları ise, bu gerçekleşmediğinde bozuluyorlar ve Bana karşı konuşmaya başlıyorlar.
Olmazsa, Ben ne yapabilirim ki? Benim isteğim hepinizin alabilmesidir. Gece ve gündüz sizler alabilesiniz diye o kadar çok
çalışıyorum ki. Fakat siz almıyorsanız Ben ne yapabilirim? Bu sizin tıkanıklığınız. Hastalıkları iyileştirmek Sahaja Yoga’nın işi
değildir. Bunu bilmek zorundasınız, çünkü pek çok kişi böyle söylüyor, yani onlar iyileştirdim. Ne? Neyi iyileştirmişler? Sahaja
Yoga Kundalini uyanışının bilimidir ve Tanrıya ulaşmaktır başka bir şey değil. Ve lütfen bunları kaba anlamda bütünleştirmeyin,
çünkü binlerce hastalık var. Sizler Doktor Lang ismini duymuşsunuzdur, Londra da büyük bir doktordu ve aniden öldü. Onun ruhu,
Vietnam da ki bir askerin süper egosuna girdi ve askere onun oğlunun Londra’daki evine gitmesini söyledi. Oraya vardıklarında
ise, oğluna onun bedenine girdiğini söylemesini istedi. Oğlu bu duruma inanmadı. Sonra bu asker oğul ve baba arasında geçmiş
olan bütün gizli konuşmaları anlattı. Bu sebeple oğlu, bu askere inanmaya başladı. Ardından da, oğluna işine tekrar başlamak
istediğini söyledi. Öbür dünyada kendini göstermek isteyen birçok doktor olduğunu söyledi. Onların çok büyük uluslararası bir
organizasyonları oldu. Bunlar gerçek insanlar mı? Bu bir yalan. Onlar Tanrının adını anmıyorlar ve bunun bu şekilde olduğunu
söylüyorlar. Ve eğer siz onlara yazarsanız diyecekler ki, saat 10 da bir adam gelecek ve bir şey yapacak ve sonra
rahatlayacaksınız. Evet, tam bu sırada, bir şeyin veya birisinin içinize girdiğini hissedeceksiniz ve iyi olacaksınız. Ancak onların
sadece bedenleri iyileşti ama onlar Param Tattwa / Yüce Ruh’a varamadılar. Bu beden burada bırakılacak ve sonra birisi oraya
gidip geri gelecek. Ve bu çalışmaların kimler üstünde yapıldığını, bilmiyorlar çünkü onlar da masumlar, ama işlerinde kullandıkları
bu ruhların, bir gün yine dönüp dolaşıp onlara geri geleceğini bilmiyorlar. Dr Lang bunu biliyor olmalıydı aksi takdirde neden o,
kendi oğlunun bedenine girmedi. Ama bir askerin bedenine girdi. Ruhların bedenleri bizimkisi kadar maddesel değildirler ve bu
sebepten dolayı o ruh bizden çok daha fazlasını görebilir. İşte ESP (Extrasensory perception- Duyu-dışı algılama) denilen şey
budur ya da psikoloji ya da sizin dediğiniz gibi Pentacostal, (20. yüzyılın başında Protestanlık'tan doğan ve Tanrı ile yaşanan
doğrudan kişisel deneyimlere inanan bir akım) Atmanın /Ruhun kutsamaları, böyle bir durumda kişi zıplar, bağırır, çığlık atar,
büyülenmiştir. Bu tamamen ruhların işidir. Bunların çoğu iyi ruhlar ve birçoğu ise son derece kötü ruhlardır. Tıpkı bizlerin olduğu
gibi, ruhlar da öyleler. Bazısı rakshasa (iblis) ve şeytanlar. Bugün siz onları görmüyorsunuz belki daha sonra onları size
gösterebilirim, bugün Kundalininin yükselişini görebileceğiniz gibi. Onlar oradalar. Onların gerçekliğini ve onların davranışlarını
görebilirsiniz. Her dinde, onlar hakkında yazılar yazılmıştır. Hindu dininde Sura ve Asuralar olarak bahsedilmişlerdir. Ne ise o dur.
Pozitiviteden ve negativiteden bahsedeceğiniz zaman, size gösterilecektir. Dharma ve adharma hakkında konuşmak gibi, bu
sadece konuşmaktır. Sadece dharma hakkında konuşursak, o zaman bu nasıl olabilir? Dharma ve adharma var. Dharma olan
adharma olamaz, adharma olan ise dharma olamaz. Bu karmaşa bir şekilde bir yerde oluşmuştur, fakat bu doğru değildir. Negatif
olan negatiftir, pozitif olan pozitiftir. Kişi negatif olanı anlamalıdır. Negatif demek ölü olan demektir, sempatetik de oturandır. Ve
bu negatif olanın etkisi, Mumbai gibi çok maddeci olan bir şehirde, daha fazladır. Bizler bu Mumbai şehrinde çok maddeciyiz.
Gece gündüz, paranın sesi vardır, seçimlerin bayrakları. Gece ve gündüz, dikkatler tüm bu işlere takılıp kalmıştır. İnsanların
dikkatleri bunların ötesine geçmiyor. Hiçbir sorgulama ya da arayış yok. Biz bunun için mi yaşıyoruz? Gundalar (Hintçe suçlular),
gansterler şöyle vurdu ve böyle vurdu, diye bütün bunları okumak mı? Onlar birbirleri aleyhinde konuştular ve eleştirdiler, birisine
bunu yaptılar diye. Biz tüm bunları yapmak için mi bu dünyaya geldik? İnsanlığın düşünceleri tamamıyla yanlıştır. Bu maddesel
seviyenin özüne dikkat edin / Jad tattwa. Bu maddesel seviye sizin kendi çevrenizdedir. Bunun yanı sıra birde kolektif bilinçaltı
var ki bu cennet olarak bilinir ve bu nedenle Sahaja Yoga’da en fazla zarar verilen şeydir. Eğer birilerine böyle bir şey olduysa
Sahaja Yoga’da onu Tanrıya ulaştırmak çok zor olur. Bu ne Benim, ne de sizin suçunuz değildir. Kısmen karmalarınızın
hatasından kaynaklanır. Aksi takdirde, bu kadar zarar gördüğünüz böyle bir yere neden gidesiniz ki? Sahaja Yoga, tam bir
farkındalık içinde spontane olarak gerçekleşen yaşamın ilerleyişidir. Bhootlardan (ölü ruhlar), pretlerden (hayaletler), ruhlardan
veya azizlerden bile Param (En yüce, En iyi olan) alamazsınız. Bunlar ölü insanlar. Param sadece hayatta olan birine gelebilir.
Eğer bu ölüler arasındaysa, o zaman bu ölüler buraya gelsinler? Onlar neden üzerimizde oturuyorlar? Çünkü canlı olmak
gereklidir. Bir kişi canlı değilse, farkında değilse, farkındalığı tam anlamıyla uyanmamış ise o zaman Sahaja Yoga onun üzerine
inmez. Tamamen uyanık konumdayken her ne alırsanız, bu Param/ En Yüce olandır. Bazı insanlar Samadhi’de (Meditasyon
yoluyla ulaşılan yoğun bir konsantrasyon. Yogada bu, ilahi olan birliğe ulaşıldığına -ölümden önce veya sonra- bu son aşama
olarak kabul edilir.) gözlerimizin geriye kaydığını ve kendimizi kaybettiğimizi, iki saat oturduğumuzu zannediyorlar. Sahaja Yoga
da böyle bir şey olmayacaktır. Bu sizin kendi bilinçaltınızdır ve Ben ona ölüm diyarı/loka diyorum. Sizin gittiğiniz yer orasıdır.
Bütün bunların size hiçbir faydası olmayacaktır. Param/ Yüce olanı isteyen biri, alması gereken şeyi tam bir farkındalık ve tam bir
özgürlük ile elde etmesi gerektiğini düşünmelidir. Siz tamamıyla özgürsünüz. Aslında, Bana karşı hiçbir türde bağlılık hissi



olmamalıdır. Ben sadece sıradan, sade bir kadın, sıradan bir ev hanımı gibiyim. Benim özel bir şey olduğumu düşünmemelisiniz.
Bu tür bir düşüncede, bu tür bir özgürlüğünüz olmalıdır, ancak o zaman bunu elde edeceksiniz. Siz on kişi ya da tek kişi
olabilirsiniz, bu Benim için yeterli. Sayıları arttıracaksak da, bu sayılarla olmuyor. Çünkü eğer, iş tam güç ile yapılırsa, aslında
Param yeni bir yaratılış, yeni bir farkındalık, yeni bir insan türü için yukarıdan/cennetten akıyor. Bunun için ayarlamalar yapılmıştır.
Sevgi dolu, bilgi dolu, insanların güzel bir yaratısı yapılmalıdır ve yapılacaktır. Sizler çok uzun bir süre konuşmamı dinlediniz. Guru
Purnima gününde, bu yaşamda bir Guru oldum. Diğer hiçbir yaşamımda, bu tür bir iş yapmamıştım. İlk defa bir Gurunun işini
yapıyorum. Belki de bir Annenin Guru olması gerektiği içindir. Bu bir Kali Yuga meselesi. İşte bu yüzden, Tanrının muazzam
Shaktisi bir Annenin kalbinden akmalıydı ve Onun lütfü ve şefkati ile Kundalini değerli olmalıdır ve Onun ihtişamı, neşesi ve
görkemi ile zirveye taşınıp, yerleştirilmelidir ve belki de bu, Benim kaderimdedir. İşte bu sebepten dolayı, bu doğumda bu Guru
pozisyonu yaratıldı. Eğer bir Anne Guru olursa bu çok zordur, bir Anne olarak o çok hassastır. Erkek bir Guru dövecek, vuracak ve
hatta azarlayacaktır fakat bir Anne, tek bir kötü söz bile söylese, kalbi kanayacak ve çok acı çekecektir. Çocuklarının ne kadar
büyük zorluklardan geçtiğini gördüğünde, onları şefkat ve sevgi ile nasılda toparlar ve onları karşıya geçirir, sorumluluğu o kadar
büyür ki, tüm karakteri değişir. Fakat hiç kimsenin, bir guru olan Anneden daha büyük olmadığı ezelden beri bilinmektedir. Sizden
daha büyük olanı böyle birini, gurunuz yaptığınız zaman, sizden daha büyük olan Tanrıdır. Guru Ramdas swami için denmiştir ki,
sadece kendisi Paras / mihenk taşı olan böyle bir kişiyi gurunuz yapın, başkalarına dokunmak onları altına çevirmez ama onları
Felsefe taşına / mihenk taşına dönüştürür. (Temas ettiği her nesneyi altın alaşımlı bir maddeye dönüştürebileceğine inanılan taş)
O diğerlerini de, kendisi gibi yapar. İşte bir Annenin formu budur. Bir Anne çocukları için yaşar. Çocuklarının ihtişamı içinde yaşar.
Belki de bu yaşamda, Tanrı bu şekilde olmasını istedi ve bu sevgi ve bu bilgi bir anne vasıtası ile gelmelidir. Şimdi meditasyon
yapacağız ve bundan sonra, hepiniz tam bir dikkat ile oturmalısınız. Düşüncelerinizi ve varsayımlarınızı kenara bırakın çünkü
sizler refahı ve saadeti almalısınız. Kendinize karşı iyi olun. Hatalarınızı ortaya çıkarmayın. Bir şeylerde keç ediyorsanız, o zaman
bir süre için bunu bırakın. Sizden alacağım hiçbir şey yok ve sizin özgürlüğünüzü de almak istemiyorum. Hiçbir şekilde
özgürlüğünüzü koparmak istemiyorum. Bazı insanların deli gibi bazı kişilerin peşinden koşması gibi ve yüz binlerce rupiyi onlara
harcayıp bir şeyler vermeleri gibi. Onlar neden bir şeyler alıyorlar? Şayet o kişi bir Guru ise, sizden hiçbir şey alamaz. Peki, siz
Guruya ne vereceksiniz? Bana ne vereceksiniz? Bana hiçbir şey veremezsiniz. Hatta Bana vibrasyon dahi veremezsiniz.
Şaşıracaksınız ama siz Bana vibrasyon veremezsiniz. Bir gün ayağımı incittim ve bayan bir doktor Bana dedi ki “Anne ben size
vibrasyon vereceğim”. Bende “Olur ver” dedim. Bana vibrasyon vermeye çalıştıkça, vibrasyonlar o kadar yoğun aktılar ki, o bayan
meditasyon konumuna girdi. O dedi ki “Mataji, öyle muazzam vibrasyonlar geliyor ki” ve bu arada Benim incinmiş yerimin de
sıkıntısı hafiflemişti. Bir Guru, sizden hiçbir şey almayan kişi olmalıdır. En üstte oturan kişi, aşağıya doğru akacaktır; hiçbir şey
aşağıdan yukarıya doğru ona akmaz. Bu imkânsızdır. Oğlum bunu Bana göz boyama olarak suma. Bana hiçbir şey veremezsiniz,
aslında tam zıttı dır. Siz Bana sorun. Tüm kişiliğiniz taşar ve tüm güçlü Shaktiler/enerjiler, bu çocuğa nasıl bir sevgi ile
bakmalıyım diye sizin içinizde yarışmaya başlarlar, herkes biraz istemelidir. Param’ı Yüce olanı isteyin. Bu Guru Purnima’da
hepinizi kutsuyorum ve tüm aydınlanmış olanlar çok özel insanlardır ve Demeliyim ki, siz aldığınız gibi bunu başkalarına verin.
Onları da getirmelisiniz. Belki sizi rahatsız edecekler, belki size vuracaklar, ısıracaklar, kalıcı olamayabilirler ama bu hiç bir şey
değildir. Ben bundan çok daha fazlası için doğdum. İşte bu yüzden de, neşe ile yapılmalıdır, tartışmalarla değil, size
inanmayabilirler, sorun değil. Bırakın onları. Münakaşa edebilirler, bırakın onları sadece. Size inananlara verin. Sizin vermeniz
gereken şey, işte budur ve sizin verebileceğiniz tek şey budur ve sevgim dünyanın her bir köşesine ulaşabilir ve her ev bununla
aydınlanabilir. Tanrı sizi kutsasın.
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Shri Krishna Puja “Kendi içinizde büyümelisiniz” Bombay (Hindistan), 28 Ağustos 1973 ……..Tanrı tarafından. Örneğin, eğer ben
sadece başımı biliyorsam, bu yeterli değildir. Eğer ben sadece boynumu biliyorsam, bu yeterli değildir. Eğer ben sadece bacağımı
biliyorsam, bu yeterli değildir. Ancak, kendim hakkında ne kadar çok şey bilirsem, o kadar fazla dinamik olurum: Bir o kadar da
engin. Ve bütün bu var olmuş yüceler, ya da yüce olarak adlandırılanlar, onlar yücedirler çünkü birçok insanda yaşadılar.
Atmosferdeki sıcaklığı, içtenliği sizin hissettiğiniz gibi Bende hissediyorum, çünkü siz onların yabancı olmadıklarını biliyorsunuz,
onlar sizin erkek ve kız kardeşleriniz. Puranalarda buna benzer çok hikâye var…  isim vermeyeceğim fakat bir gün, iki erkek
kardeş ormanda karşılaşmışlar. Ancak onlar birbirinin düşmanı olduğunu düşünmüşler ve savaşmak istemişler  ve birbirine çok
yaklaştıkları anda birbirine vuramamışlar. Sonra oklarını çıkartmışlar, oklar da işe yaramamış, bu duruma çok şaşırmışlar ve
birbirine “Senin annen kim?” diye sormuşlar  ve annelerinin aynı kişi olduğunu öğrenmişler. Ve böylelikle onlar ne yabancı ne de
birbirlerine karşı düşman olmadıklarını, aynı liften yapılmış olduklarını idrak etmişler. Bu ne tatlılık, bilginin onlara verdiği bu ne
güzellik, dünyanın her yerinde kendi Tanrısallıklarında, kendi içsel varlıklarında, erkek kardeş ve kız kardeşlerin olduğunu
anlamanın güveni  ve bu sevgiyle birbirimize nasıl da bağlıyız. Ben sevgiden bahsettiğim zaman, insanlar Benim sizleri zayıf
kişiler haline getirmeye çalıştığımı düşünüyorlar  – çünkü insanlar, seven kişilerin zayıf olduklarını düşünürler. Ancak bu
dünyadaki en dinamik güç, sevgi gücüdür. En saldırgan güçtür – sevginin gücü. Sevgiden dolayı acı çeksek dahi bu bizim
zayıflığımızdan değil  aksine gücümüzden kaynaklanır. Örneğin, Çin’de horozlara dövüş öğreten bir öğretmen vardı. O yörenin
kralı, horozlarını bu öğretmene götürdü ve ona, “lütfen bu horozlara dövüş öğret”, dedi. Bir ay sonra kral horozları almaya
gittiğinde, onların hiçbir şey yapmadan  sadece sessiz bir şekilde durduklarını görünce, şaşırdı. Ve öğretmene, “Horozlarıma ne
yaptın? Hiçbir şekilde saldırgan değiller. Hiçbir şey yapmıyor. Nasıl dövüşecek bunlar? Bir yarış olacak. Güç gösterisi olacak ve
bu konuda ne yapacağız?” dedi. Öğretmen de, “Sadece onları alın” dedi. Kral iki horozunu yanına almış ve arenaya dövüşmek için
gelmiş olan  diğer horozların yanına onları bırakmış. Bu iki horoz, güzelce duruyorlarmuş. Diğer bütün horozlar bağrışmaya ve
işkence etmeye başlamışlar. Bunlar ise durup, sadece onlara bakıyorlarmış. Bütün diğer horozlar, onların bu davranışlarından
dolayı şaşırmış  ve onların çok güçlü olduklarını düşünmüşler. Ve hepsi kaçmışlar. Benim bahsettiğim sevgi – ilahi sevgi –  sizi
sadece güçlü kılmakla kalmaz, aynı zamanda dinamik yapar. Bu bizim düşünebileceğimiz en büyük aydınlatıcı güçtür. Sevgi kaba
olanın tarafından çevrilmiş olduğunda ve o kaba olanın içinde  kaybolduğunda, bize sanki zayıfız ve tutsak edilmişiz gibi gelir. Bu
açığa çıktığı zaman, sevginin dinamik gücü, dünyadaki tüm bu şeytani güçlerden üstün olabilir. İnsanlar aydınlanmalarını
aldıklarında, ego otomatikman düşer – büyük bir kısmı diyebilirim. Çünkü siz, “vibrasyonlar akıyor” diyorsunuz, vibrasyonları
verdiğinizi söylemiyorsunuz. Çünkü ego’nun düşmesiyle bazen öyle olur ki, her ne istiyorsanız zaten almışınızdır ve onun
hakkında konuşmamanın daha iyi olacağını düşünürsünüz.  Herhangi bir yerde, herhangi bir şekilde bir düşmanlık olduğunda,
ondan sakınır ve ondan İnsanlar aydınlanmalarını aldıklarında, ego otomatikman düşer – büyük bir kısmı diyebilirim. Çünkü siz,
“vibrasyonlar akıyor” diyorsunuz, vibrasyonları verdiğinizi söylemiyorsunuz. Çünkü ego’nun düşmesiyle bazen öyle olur ki, her ne
istiyorsanız zaten almışınızdır  ve onun hakkında konuşmamanın daha iyi olacağını düşünürsünüz. Herhangi bir yerde, herhangi
bir şekilde bir düşmanlık olduğunda, ondan sakınır ve ondan uzak oturursunuz. Sizler hiçbir negatif düşmanlığın başkaldırısı ile
yüzleşmek istemezsiniz –  bu konuşma şeklinde olabilir ya da… hatta şeytani yöntemlerle olabilir. “Aman Tanrım! Bununla nasıl
yüzleşeceğim?” düşüncesiyle kaçarız bunlardan. Aksine, olumsuz olan, nefreti olan bir kişi, ona Schisma diyorlar, bu büyük
konuşan bir kişi demektir. Böyle bir kişi konuşur… büyük konuşmaya başlar. O kendisinin herkesin üzerinde olduğunu, tüm
dünyayı aptal yerine koyabileceğini düşünür, kendi üzerine bir sorumluluk alır. Büyük bir aşram başlatır ya da kendi cehaleti ile
oturabileceği  büyük bir yer açar ve sözde bilgisini insanlara yaymaya başlar. Birçok insan onun yöntemlerinden etkilenir  ve hepsi
gidip onun ayaklarına kapanırlar. Bu esnada aydınlanmış olanlar sessizce evlerinde oturup  “Bu aptallar ne yapıyor böyle?” diye
merak ederler. Fakat şimdi, aydınlanmış olanların oturup, henüz aydınlanmamış olan insanların aptallıklarına gülüp şaşırma
zamanı değildir. Onlara acımak bile değil ama dışarı çıkmak gerek, tüm dünyayı kurtarmak üzere, onların sevginin kılıcı ile ortaya
çıkmaları gerek. Bu çok, çok önemlidir. Eğer yaratılışın kurtarılması gerekiyorsa o zaman sizler sessiz kalmamalısınız. Sevgi
hakkındaki tüm yanlış fikirler, sevgi hakkındaki tüm sahtelik bırakılmalıdır. Kişi bunun dinamik bir güç olduğunu bilmelidir.
Dünyanın geri kalanı sizin hissettiğiniz neşe ve huzur duymazken ve  bu dünyayı yok etmek ve şeytani krallığı yeryüzüne getirmek
için  dünyaya gelmiş kötü ruhların ellerinde oyuncak oluyorken,  bu güç sizin huzurlu ve mutlu bir şekilde kendinizle rahat
oturmanıza izin vermez. İnsanların acı çekmesi gereken zaman bitti. Hz. İsa bizim için acı çekti. İnsanların acı çekmesi gereken
zaman bitti. Hz. İsa bizim için acı çekti. Tabii ki, İsa aslında hiçbir zaman acı çekmedi, çünkü O acı çekmez. O hiçbir zaman
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ağlamaz. Tıpkı bu horozlarda olduğu gibi, Onun çok güçlü bir kişiliği vardı. Fakat bugün, içinizde bulunan kendi gücünüz
hakkındaki  anlayışınızı canlandırmanın günüdür. Kaba olanlar kendi güvensizlikleri, kendi sorunları ve kendi organizasyonları
hakkında endişelenmeliler –  ancak aydınlanmış olanlar için değil. Size birçok kez söylediğim gibi ve bugün onun da (erkek kişi)
belirttiği gibi, aydınlandığınızda asla yalnız olmadığınızı bilmelisiniz. Aydınlanmış pek çok insan oldu, hatta siz doğmadan çok
öncesinde de  onlar vardılar ve her adımda size yardım etmek için çok hevesliler. Bizim shastralarımızda biz onlara Chiranjivas
(sonsuz varlıklar) deriz  ve onları biliyorsunuz. Onlar Niranjana (lekesiz, saf) olan kişiler, tıpkı onun Bhairava ve Hanumana
hakkında söylediği gibi. Tüm bu insanlar varlar ve onlar, sizin sadece onları çağırmanızı bekliyorlar. Bir keresinde markete gittik
ve bir şey ile ilgili bir sorun vardı, yanımda da birisi vardı – bir mürit – o da benimleydi. Ben sadece onun tepkisinin nasıl olacağını
görmek istedim. O birisine bir şey söylemek hakkında, oradaki bir kişi ile münakaşaya girdi. Bana dedi ki, “Mataji, haydi şimdi
gidelim.”  Mağazadan çıktığımızda ona, “sen bu konuda ne yapacaksın?” dedim. O da, “Hanuman’a bu mesele ile ilgilenmesini
söyledim bile”, dedi. Ve iş yapılmıştı. Bu kaba, ama oluyor. Başarısız olduklarında, siz onlardan herhangi birisine bunu
bırakabilirsiniz  ve onlar bunu çok iyi bir şekilde yapmak zorunda kalacaklardır. Çünkü sahnede olan onlar değil, sizsiniz. Onlar
sahne arkasındaki kişiler. Onlar geri planda oynayanlar ama siz ağzını açmak zorundasınız, yoksa eğer onlar düşünmeye
başlarlarsa, insanlar ne der? Onlar size her şekilde yardım edecekler  ama siz kendi güvenliğinizden ne kadar uzak duruyorsunuz?
Kendinizin ve sahip olduğunuz şeylerin anşayışında ne kadar ilerlediniz? Bu devam eden büyük bir savaş. Siz bunun farkında
değilsiniz. Bazılarınız farkında. Bazılarınız kesinlikle bunun farkında çünkü onlar savaş deneyimini yaşadılar. Bu devam eden
büyük bir savaş. Özellikle şimdi, on rakshasa, avatarlarını aldığı zaman. Ve sizler için, sizin bu kadar zayıf olmanız – siz hala
küçük çocuklarsınız, şüphesiz, çünkü aydınlanmanızı alalı sadece birkaç gün oldu. Ancak, eğer isterseniz çok hızlı
büyüyebilirsiniz. Büyük devlere dönüşebilirsiniz. Hepiniz büyüyebilirsiniz. Tek şey şu ki, sizler içinizde büyümek zorunda
olduğunuza karar vermelisiniz. Sadece sizin keşfettiğiniz kişinin büyümesini sağlayan pek çok şey var. Ben size yiyecek
verebilirim fakat kendiniz büyümelisiniz. Olumsuzluğu gördüğünüz her yerde ayağa kalkıp, “Bu negativite ve başka bir şey değil,
demelisiniz. Sevseniz de, sevmeseniz de.”  Bunda, siz o kişiyi seversiniz, siz ondan nefret etmezsiniz. Sadece tatlı tatlı konuşmak,
sevmek fikri değildir. Hayır, bir Anne bazen çocuğunu azarlar bile. Bu onun sevmediği anlamına gelmez. Eğer gerekliyse o kişiye,
“bu bir negativite”, demelisiniz. Elbette aydınlanmış bir kişi varsa, o bu düzeltmeyi kötü olarak algılamaz çünkü o düzeltilmesini
ister, düzeltilmesi gerektiğini biliyor. Enstrüman düzeltilmelidir. Ancak bunu anlamayan bir kişide, sevginizi o kişide zorlamak
zorundasınız. Burada oturarak bu sevgiyi zorlayabilirsiniz – bunu biliyorsunuz. Birçok insan, zararlı olmaya çalışan bazı insanları
 sevgiyle sarmalamaya çalıştılar – ve mükemmel sonuçlar elde edebildiler. Bu insanlar geri döndüler ve geri geldiler. Sadece
elinizi koyarak ve dikkatinizi o kişiye koyarak ve bu eli, bu şekilde hareket ettirerek, sevgi sarmalar, o zamanda kişi geri gelir. Hiç
şüphe yok ki, negativite ve pozitivite vardır  ve bunların arasında kalan hiçbir şey yok, bunu hatırlamalısınız. İkisi arasında
uzlaşma yoktur. Bu ya ışık ya karanlık, ya pozitif ya negatif –  kesinlikle savaşan iki şey var. Tek şey sizin arzunuzdur – bütün
şakadaki, sorun budur. İsteğinize saygı duyulur, başından sonunda dek sizin arzunuza saygı gösterilir. Eğer sizin, seven bir dev
olma isteğiniz varsa, bunu olabilirsiniz. Geçen gün bir psikiyatrist ile karşılaştım  ve o kişi süper egosunda çok fazla catch
ediyordu. Ben ona, “Neyin var?” dedim. Oda, “Çocukluğum. Çocukluğumda ben çok fazla sevgi görmedim”, dedi. Bende, “Şimdi
Ben buradayım. Benim kucağıma gel. Sevgiyi al”, dedim. O dedi ki, “Ben sevgimi akıtmak istiyorum, Anne. Kendimi tamamıyla
açmak istiyorum, korkusuzca.”  Ben de ona dedim ki, “Sen sadece başlat bunu. İnsanlar yanlış anlar diye endişe etme. Ne
söyleyecekler diye endişelenme. İnsanların ne diyeceği ya da herhangi bir şey önemli değil. Sevgi için, tatmin sadece sevgidir,
başka birini sevdiğin için duyulan tatmin.”  “Sen sadece sevgini akıt”. Dedim ki, “ve bunun işe yaradığını hissedeceksin. Sen
sadece, ben insanları seveceğim diye karar ver. Ve bir kere buna karar verdin mi, bütün cennet, cennetin bütün gücü ayaklarınıza
kapanacaktır. Bu konuda Bana inan.”  Buna diğer tarafından bakın, Ben sıradan bir ev hanımıyım. Bazı insanlar Bana hep şöyle
der, “Mataji, biz nasıl böyle olabiliriz?”  Neden olmasın ki? Bende sizler gibiyim. Sizde olan sorunlar, Bende de var. Ama Benim
bildiğim tek şey şu ki, Ben bu Tanrısal sevginin  bedenlenmiş halinden başka bir şey değilim ve onsuz var olamam. Hayatımın her
anında sevgi aksın, bu sevgi aksın. Aklımın her dalgası sevgiyi iletir. Ve bu sizi tamamen güçlü kılıyor. Eğer okursanız…  Ben Devi
Mahatmyam okuyordum. Orada Ezeli Anne ile karşılaşan bir rakshasadan bahsediliyor, Tanrısal Anne ve rakshasa. Rakshasa
Anneye güler – “Sen kadın! Bana ne yapabilirsin ki?” der. "Sen bir kadınsın, bana ne yapabilirsin?" Ve O, (Anne) ona gülümser ve
der ki, “Tamam, gel buraya, görelim bakalım”, der. Ve Anne tek bir darbe ile onun boğazını kesti. Bu çok açık bir şekilde şunu
gösteriyor ki, pozitivite negativitenin boğazını kesebilir. Bunun içinde himsa (şiddet) yok. Bu ikisi arasındaki farkı sizler hatırlamak
zorundasınız. Şayet negativite kesiliyor ve bundan pozitivite açığa çıkıyorsa, bu birisine yapabileceğiniz en yüce ahimsa’dır
(şiddetsizlik). Negativitenin insanlara ne yaptığını gördünüz; şimdi siz negativitenin ne olduğunu biliyorsunuz. İnsanların
üzerlerindeki bu (ölü) ruhlardan dolayı  nasıl acı çektiklerini gördünüz. Ve burada, onlar sizin gibi sevilme konusunda çok
heyecanlılar  ve onları gerçekten sevdiğiniz zaman, bunu bildiğinize şaşıracaksınız. Onlar kendileri Bana geliyor ve şöyle diyorlar,



“Anne, bana kurtuluşumu ver.”  Onlar sırf bunun için yanıma geliyorlar, onlara kurtuluşlarını vereyim diye bazen sizinle birlikte
geliyorlar. Şayet Ben onlara söz verirsemde, tekrar doğuyorlar. Ancak rakshasalar var, rakshasalar varlar. Geçen gün size
söylediğim gibi,  Kaliyuga, güzel bir sahne ve oynanacak çok güzel bir oyun ortaya koydu –  Ravana’nın Sita’yı bir anne olarak
sevmesinin gerekmesi  ve Kansa’nın Radha’nın ayaklarına kapanmasını gerekmesi. Belki siz Krishna’nın Kansayı öldürmek
istediğini bilmiyorsunuz. O zamanlar Kansa, Shri Krishna’nın dayısıydı. Yani Onun (Krishna’nın) içinden şöyle bir his geldi,
annesinin hissi geldi - her şeye rağmen o benim ağabeyim, şeklinde bir duygu. Bunun üzerine O bunu (Krishna) Radha’dan istedi
ve onu (Kansayı) Radha öldürdü  – o zamanlar tüm dünyayı seven o Radha. Radha sevginin bedenlenmiş halidir  ve böyle olması
gerektiği için O Kansa’yı öldürmüştür. Eğer siz Tanrı’nın elinde oynarsanız o zaman eğer O birini öldürmek istiyorsa, demek o
öldürelmek zorundadır. Ama her şeyden önce, hepiniz tamamen Tanrı’nın ellerinde olmak zorundasınız. Bu bedeni öldüren
sadece Onun sevgisidir. Ve onların gücünün ve zaferinin şarkıları söylendiğinde, gördünüz tüm çakralarım – nasıl da çalışmaya
başlıyorlar ve vibre ediyorlar, çünkü bu zafer günlerinin gücü hala devam ediyor ve sizin kanalınızla çalışacaktır. Peki ya sizin
biraz yavaş hareket eden zayıf enstrümanınız? Sevginin yönetmesi gereken zaman, Satya Yuga,  eğer gelmesi gerekiyorsa, sizin
çabalarınız sayesinde gelecek, şimdi. Sahaja Yoga’dan önce çaba yoktu ancak şimdi sizin tüm çabalarınız tanrısaldır. Ne
yaparsanız yapın, her ne kadar sempatetik etkinleştirseniz de, siz onu parasempatetik aracılığıyla alırsınız – hiçbir şey
yapmıyorsunuz. Bunun ne kadar önemli ve kritik olduğunu siz kendiniz görebilirsiniz.  Sizler seçilmiş olanlarsınız, aksi halde
neden aydınlanmasını alan insanlar  sadece sizsiniz ve sizler bu kadar ilerlediniz? Bazılarınız daha birkaç gün önce aydınlanma
aldı ve çok ilerledi. Neden? Seçilmiş olan sizlersiniz ve sizler Tanrısal sevginin, bu dinamik gücünün  kanalları olma görevini
üzerinize almalısınız,  ki o güç bütün bu ulusların ve tüm bu farklılıkların üzerinde  yaratıldığı nefret anlayışını dönüştürecek
olandır. Bazen bu nasıl olacak gibi görünür – nasıl? Nasıl olabilir? Şimdi artık o günler gitti – Gokul’daki günler gitti. Onu
düşünüyordum. Shri Krishna’nın flütünü çaldığı ve Sahaja Yoga’sını Gopiler ve Gopalar  üzerinde denediği zamanı düşünüyordum.
Ah! Biz denedik ve denedik ve denedik, birçok farklı hayatlarda denedik. Hiçbir şey işe yaramadı. Fakat şimdi bir kıvılcım gibi
tetikleyecek. Zincirleme bir reaksiyon başlayacak. Ancak bunu taşımak için güçlü makinelerimiz olmalı. Aksi halde sigorta kapalı
olacaktır. Sadece içinizdeki o güç, dikkatiniz tarafınızdan hissedilmeli. Tek yapmanız gereken şey bu – dikkatinizi hissetmek  ve
sahtelik olan bütün bu şeyleri bırakmak. Tüm bunlar sahtelik – siz kendi içinizde görürsünüz ve sizler sahteliğin  ne olduğunu
bilecek ve onu sadece bırakacaksınız. Sadece gerçeği kabul edin ve hakikat, bu kanalı taşımak için, sevginin bu gücünü taşımak
için, gerçek bir enstrüman olacağınız bu kuvveti size verecektir. Bu sizin egoist olmanız anlamına gelmemelidir –  deneseniz dahi
egoist olamazsınız. Birine zarar vermek isteseniz dahi veremezsiniz. Pek çoğunuz,“Mataji, siz her Dick, Tom ve Harry’e bunu
veriyorsunuz”  şekline ifade ettiniz. Ben bunu Dick, Tom ve Harry’e veremem –  o kişi daha önceki yaşamlarında arayış içinde
olan  bir adam olmak zorunda, arayan bir kadın olmak zorunda. Sizler bilmelisiniz ki, ne elde ettiyseniz kendi hakkınız olarak bunu
aldınız. Yani bir kişi dışarıdan Dick, Tom ve Harry gibi görünebilir, ama o öyle değildir. O büyük bir azizdir. Bütün azizler burada
oturuyorlar. Bu bir merkez ve azizliğin çekirdeği, eksiksiz Tanrısallığın aktığı yer. Tek şey şu ki, bunun sizden akmasına izin verin.
Bu güç Tanrı’nın gücüdür ve o iyi mi kötü mü yapacak diye  endişe duymak sizin sorumluluğunuz değil. Bu dünyadaki ahlaki
bilimlerine göre, o bazı kötü şeyler yapabilir diye düşünseniz bile, sonuçta o iyi olacaktır. Jarasandha neden öldürüldü? Kansa
neden öldürüldü? Ravana neden öldürüldü? Tabii ki farkına vardım, öldürmek çok işe yaramaz. Çünkü bütün bu öldürülenler,
eyerleri üzerinde tekrar geri döndüler. Ama yinede, sizler o korkunç kişilerle savaşmayın, sadece kendinizle savaşın. Sadece
kendinizi izleyin. Neredesiniz? Ne yapıyorsunuz? Tanrısal olanda mısınız yoksa kaba olanda mı? Her an bunu düşünün, siz her an
meditasyondasınız, sadece o anı ve o anın dinamizmini düşünün. İçinize girecek olan, her anı dolduran bu mükemmel güç. Bu
güç, Sahasraranız vasıtası ile varlığınızın içine akacaktır  ve bütün varlığınızın etrafında dönerek içini tam bir Chaitanya Shakti’ye,
eksiksiz bir ilahi güce dönüştürecektir. İçeriye gelmesine izin verin, onu kabul edin. Herhangi bir korku olmadan kabul edin onu.
Bırakın içeri gelsin. Her an, onu her an uyanık tutun. Çok riskli bir zamana doğru gidiyoruz. Sadece iki elim var, bunu çok net
görebilirsiniz. Ve Bay ... her şeyi yapabileceğimi söylese de, Ben her şeyi yapabilirim ama sizin bir şey yapmanızı sağlayamam.
Baştan sona, sizin arzunuza saygı gösterilecektir. Bir tek şey dışında her şey hallolur, – o da şu ki, sizler mükemmel bir makine,
mükemmel bir kanal ve mükemmel bir flüt olmalısınız ki, Lordum o sevgi melodisini çalsın. Yedi deliğinizin hepsini temizlemek
sizin işiniz. İçinizdeki boşluğu temizlemek, kendi içinizde bütün olmak sizin işiniz  ve O (Shri Krishna) işini bilir. Sanatçı olan O’dur
ama enstrümanlar sizlersiniz. Ve bu kadar çok sayıda ruhtan gelen ahenkli müzik, bu şeytani insanların kulaklarını doldurabilir,
onların kalplerine nüfuz edebilir ve onların içine sevgi koyabilir  ve belki onlarda, kendiliklerinden kötü yollarından vazgeçip,
sevginin ayaklarına kapanabilirler. Bugün Krishna sizin içinizde doğmalıdır. Beş yaşındaki bir çocuk Kalia’yı öldürmeye gitti. İşte
bu Krishna, sizin içinizde doğmalı. O gitti ve Kalia’nın Sahasrarasına oturdu  sonra ayaklarıyla onun başının üstüne bastırdı.
Krishna’nın, Kalia’nın Sahasrarasında nasıl dans ettiğine dair  büyük oyunu herkes izledi. Krishna sizin varlığınızda doğmalıdır.
Sizler Krishna olduğunuz zaman, Beni görmeyeceksiniz. Şimdi farklı bir konuma gidelim, sözlerin ötesinde, düşüncelerin



ötesinde, tanrısallığın kutsamalarını akıttığı düşüncesiz farkındalık alanına gidelim. Bu insanlar bugün Puja yapmaya karar
verdiler  ve siz Bana Puja yaptığınızda, Bana ne olduğunu biliyorsunuz. Yani, daha sonra karşılaşılacak tüm problemlerle birlikte,
hepinizin Puja konusunda özenli olmanızı ve bundan tam fayda sağlamanızı isterim. Bu puja ile başlangıçta Annenin korumasını
alırsınız. Benim çakralarım hareket etmeye başladıklarında, onlar size sevginin özel güçlerini verirler  ve sizin tüm çakralarınızı
kutsarlar ve onları tamamıyla doldururlar. Bu durumda sizden isteğim aranızdan iki kişi puja için buraya gelse  ve pujayı onlar
yapsa da, hepinizin, bunu kendinizin yaptığınızı hissetmenizdir –  ve bir bütün olma yolu ile bunu hissedebilirsiniz. Varlığımın tüm
kutsamaları otomatikman size akacaktır.
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Mithya hakkındaki Mektup, 5 Mayıs 1975 (5.5.1975'te Sahasrara Günü Kutlamaları İçin Gönderilmiş Her Holiness Mataji'nin
Marathi Dilindeki Mektubu) Sevgili Damie, İyi dileklerimle, Mektubunu aldım. Sahasrara'da çekilme hissetmek iyiye işarettir,
çünkü sadece Sahasrara yoluyla sonsuz ışınlar insanın kalbine akar ve iç varlığın yeni kapıları açılır. Bu lütuf içeriye inmeden
önce Sahasrara'da çekilme olması gerekir. Kalpteki sessiz ama dengesiz olan duygusal çekimi anlıyoruz. Ama Sahasrara'daki
çekilme her yöne olur. Orada, insan bütünleşmiş konumdadır, Bu Dharmanın (doğruluk) ve farkındalığın içinde, insan Tanrının
sevgisi olan chaitanyaya (Tanrısal bilinç) yalvarır. Bu kendiliğinden olur. Bunun sizin Kundalininizin bir yeteneği olmasına rağmen,
karakteriniz Kundaliniyi güçlendirmelidir ve bu kaliteyi sizler önceki hayatlarınızda kazandınız ve bu yüzdende insan cevherleri
Benim işim için hazırlar, bu hayat mükemmel. Bunu anlıyorsanız, fiziksel varlığım burada olmasına karşın, Ben her yerdeyim, bu
vücudun bile gerçek olmayan (Mithya) bir görüntü olduğu fark edilmeli. Bu aşamaya gelmek zordur ama gerçek olmayan yavaş
yavaş kavranır, gerçek zahmetsizce bütünleşir ve müthiş neşe dalgaları sizin varlığınızı sarar. Bu mektupta neyin gerçek
olmadığını (Mithya) açıklıyorum, bu herkese okunmalı ve herkes tarafından özümsenmeli. Gerçek olmayan, bu dünyada
doğumdan hemen sonra başlar. İsminiz, köyünüz, ülkeniz, burcunuz, tahminleriniz, bunun gibi birçok şey size yüklenir ya da
diğerleri size bunları yükler. Brahmarandhra kapandığında çoğu yanıltıcı fikir, aklınızın bir parçası olur. "Bu benim ya da onlar
benim" gibi yanlış fikirler dışarıdaki objelerle özdeşleşir. Bunun yanı sıra "Vücudumun sağlıklı ve güzel olması gerekli" gibi insan
ürünü bağlar aşılanır. "O benim babam, o benim kardeşim, o benim annem" gibi gerçek olmayan ilişkiler kafanızı kurcalar. Ego
gelişirken, "Ben zenginim, ben fakirim, ben kimsesizim ya da gelir düzeyi yüksek bir aileden geliyorum" gibi aptalca fikirler aklınıza
gelir. Nice memurlar ve politikacılar egoist (eşek) olur. Ayrıca, öfke, nefret tahammülü, ayrılık, hüzün, sevgi kisvesi altında
bağımlılık, sosyal statü kılığında ayartılar vardır. Aşırı duygulanıma sahip insanlar gerçek olmayan bu yaşam tarzına tutunmaya
devam ederler. Eğer bunlardan kurtulmayı düşünürseniz ve gayret sarf ederseniz, elde edeceğiniz şey yanıltıcı fikirdir, çünkü
dikkat (Chitta) Pingala kanalında hareket eder ve o zaman Siddhilere (güçler) ve diğer ayartıcılara bulaşırsınız. Kundaliniyi ve
çakraları görmek de yanıltıcıdır çünkü bunda bir kazanç yoktur, aksine zararlıdır. Herhangi bir kendini kontrol etme ve
cezalandırma pratiği etkin olarak uygulamak için ısrar ederseniz, bunların hepsi Chittanızdaki (dikkat) sınırlamaya eklenir. Böyle
olunca da kurtuluş olmaz. Fakat gerçek olmayanın hepsi, aydınlanmadan sonra yok olmaz. Yavaş yavaş koparılabilir. Eğer gerçek
olmayanın (Mithya) hepsini kalpten reddederseniz, Ruh (Atman) saf formunda aydınlanmasını alır. Bundan sonra da içinize
yerleşir. Yine aynı fani olan insan Chittası sevginin, gerçeğin, başı ve sonu olmayanın doğasından olanla ıslanır, Shiva'yı kanıtlar.
İnsan Chittası bu gerçeğin farkına varmak için yaratıldı. Chitta Atman ile bütünleşmelidir. Sadece gerçek olmayandan (Mithya)
vazgeçerek gelişim gösteren bu Chitta, bilinen ve bilinmeyen bağları kırar ve bu Ruhu kanıtlamak olur. Atma asla rahatsız olmaz
ya da yok olmaz. Yalnızca insan dikkati (Chitta), arzular peşinde, içsel yolundan ayrılır. Bu Mayadır (illüzyon). Kasten yaratılmıştır.
O olmadan dikkat (Chitta) gelişmezdi. Maya'dan korkmamalısınız, yolunuzu aydınlatması için onu ayırt etmelisiniz. Bulut güneşi
saklar, ama aynı zamanda onu gösterir de. Aynı şekilde Maya tanındığı zaman kenara çekilir ve güneş görülür. Güneş her zaman
oradadır ama bulutun amacı nedir? Bir süre ışıldayan ve sonra tekrar bir yere saklanan güneşi, bulut sayesinde görme isteği
duyarsınız. Görme yetinize, güneşe bakmak için güç ve cesaret verir. İnsan öyle büyük gayretlerle yaratıldı ki sadece ayakta bir
adım atar ve her şey başarıya ulaşır. Ama yine de bu mümkün olmuyor ve bu nedenle Ben sizin Anneniz olarak geldim. Bana
sorunlarınızı mektuplara yazın. Meditasyona oturun. Kendi aranızda bile sadece Sahaja Yoga'dan bahsetmeniz en iyisidir. Dikkat
(Chitta) içinizde derine ve daha derine doğru gidiş konumunda tutulmalıdır. Dışarıyı mümkün olduğunca unutun. Her şeye göz
kulak olunduğuna inanın. Kanıtlamak için bunun birçok örneği var. Sonra, ne yaparsanız, Chittanız (dikkat) ruhla bir olarak kalır.
Günah (Pap) ve erdem (Punya) bağları koparılır. Dünyevi ve ruhani ayrımı ortadan kalkar, çünkü bütün ayrımları meydana getiren
şeytani karanlık sona erer. Ya Shri Krishna, ya da Shri Jesus'ın haçı tarafından meydana getirilen bir yıkım olsa da, gerçek bilginin
ışığında her şey hayırlı hale gelir. Bunların hepsi açıklanarak anlaşılamaz. Sadece yolu göstermek işe yaramaz. Yolun üstünde
yürüdüğünüz zaman, onu bilirsiniz. Mektuplarınızı aldığımda hedefleri iyileştiriyorum. Biraz süre sonrası, buna bile gerek
kalmayacak. Şimdilik herkes kendi deneyimlerini ve gelişimini yazmalı. Geldiğimde kaç tane Virata kanalları (Nadiler)
uyandırdığınıza bakacağız. Göründüğü gibi, bu çalışma Hindistan’ın kutsal toprakları halinde yükselecek, tamamen geliştiğinde
bütün ülkelere ve her yönde yayılacak. Bugün Sahasrara günü Londra'da kutlandığında, sadece 20-25 kadar kişi çağırdım ve
amacımıza ulaşmak için yapılacak işlerin ilerlemesine karar verdim. Hepinize iyi dilekler ve sonsuz sevgiler. Saygılarımla,
Anneniz Nirmala
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Gudi Padwa, ” Düşüncesiz farkındalık içinde Meditasyon”. Delhi ( Hindistan), 30 Mart 1976.

Meditasyon yapamayız. Yalnızca meditasyon konumunda oluruz. Meditasyon yapacağız dediğimizde bunun bir anlamı yoktur.
Bizim meditasyon konumunda olmamız gerekir. Ya evinizin içinde olursunuz ya da dışında. Evinizin içinde durup, ‘ben şimdi
evimin dışındayim’ diyemezsiniz. Ya da evinizin dışında olup, ‘şimdi evimin içindeyim’ diyemezsiniz. Işte aynı şekilde, biz ….siz üç
boyutlu (duygusal, fiziksel ve zihinsel) dünyanızın içinde hareket edip duruyorsunuz. Içinizde değilsiniz. İçinizde olmak
düşüncesiz farkındalik konumunda olmanız demektir. Bu durumda artık yalnızca içinizde olmakla kalmayacak, yalnızca
düşüncesiz farkındalık konumunu yaşamayacak, aynı zamanda da her yerde olacaksınız. İşte bu, öyle bir yer …… Çünkü bu artık
sizin evrensel bir konumda olduğunuz yer. İşte oradan Yaradanla bağlantıya geçersiniz, işte oradan, her bir maddeye nüfuz eden
güçle, hareket halindeki her planla, duyguyla ve düşünceyle bağlantıda olursunuz. Bu eşsiz dünyayı var eden her bir elemente
nüfuz edersiniz. Bütün dünyaya, gökyüzüne, ışığa ve sese nüfuz edersiniz, bir olursunuz. Bütün bunlar çok yavaş olur. İşte o
zaman ‘ben meditasyon yapıyorum’ dersiniz. İşte bu evrensel bir varlık olma halidir. Burada kendini hareket ettirme hali yoktur.
Bu artık kendi yükünüzden kurtulma halidir: şimdiye kadar hareket etmenize engel olan şeylerin ağırlığından kurtulma ve
kendinizi bütün bunlardan özgürleştirme halidir.

Meditasyonda, düşüncesiz farkındalık konumunda olmak için kendinize izin vermeniz gerek. Orada bilinçsiz olma
durumu (unconscious, Achetana) devreye girecek ve her şeyin idaresini ve kontrolünü alacaktır.  Ve siz artık her şeyin üzerinde
bir konumda olacaksınız. Achetana yapacak bunu. Nereye gitmenizi istiyorsa, sizi oraya götürecektir. Her zaman düşüncesiz
farkındalık konumunda olmamız gerekir. Mümkün olduğunca çok bu düşüncesiz farkındalık durumunu korumanız gerekir.
Bilmelisiniz ki,  düşüncesiz farkındalık konumunda Tanrı’nın krallığındasınız. O’nun orduları, O’nun düzenlemeleri, O’nun bilinci
hepinizi kollayacak. Ama ben sizin başkalarına vibrasyon verdiğinizde düşüncesiz farkındalık konumunda olmadığınızı gördüm.
Eğer vibrasyon verdiğinizde düşüncesiz farkındalık konumundaysanız, hiç kimseden hiçbir olumsuzluk almazsınız. Çünkü size
gelen her çeşit olumsuzluk, size gelen bütün maddi sıkıntılar yalnızca siz o üç boyutlu (duygusal, fiziksel ve zihinsel) dünyanızın
içinde olduğunuz sürece gelir. Sahaja Yoga ile, siz varoluşunuzla ilgili bütün kapıları açtınız. Kendi krallığınıza geçtiniz. Ama
orada durmuyorsunuz. Oradan çıkıyorsunuz, tekrar geri gidiyorsunuz ve sonra artık dengeye geliyorsunuz. Tamam, olsun! Fark
etmez. Ama bu durum sizde hayal kırıklığı ve bıkkınlık yaratmasın. Biliyorsunuz insanlar binlerce yıldır bu konuda uğraşıyor. Hala
kendilerini benliklerinden ayırd edemediler. Yalnızca siz, yani Shri Ganesha’nin bizzatihi kendi cisminden yaratılan Sahaja Yogiler,
siz çok güçlüsünüz. Başkalarına aydinlanma verecek ve fark yaratacak kadar güçlüsünüz. Başkalarından olumsuzluk kapmış
olsanız bile, güçleriniz olduğunu fark ettiniz. Vibrasyonların gelmediğini fark etseniz bile, biliyorsunuz ki, güçleriniz var.
Başkalarına aydinlanma verebilirsiniz. Ama siz tamamen o güç olmaniz gerekir. Düşünün ki, arabanızın bir problemi var. Tamam,
hareket ediyor ama tamir etmeniz gerek. Her zaman, kendi durumumuzu tamir etmemiz gerekir, kendi aptallığımızın,
açgözluluğümüzün ve bir sürü yanlış davranışlarımızın ortaya çıkardığı durumlarımızı tamir etmemiz gerekir.

Kendi gelişmemize değil de, eksikliklerimize dikkatimizi yönlendirmeliyiz. Eğer eksikliklerimizi bilirsek, çok iyi. Daha iyiye gitme
yönünde uğraş veririz. Bir gemide bir delik olduğunu ve buradan gemiye su girdiğini düşünün. Bütün tayfanın ve  kaptanın dikkati
suyun geldiği bu delik olacaktir, başka bir şey değil. İşte aynı şekilde siz de sürekli izleme durumunda olmalısınız.  Sahaja yogiler
için bir sürü tehlike- görünmez ve beklenmedik tehlikeler var. Bunu hep gördüm. Hiç şüphe yok ki, geçmiş bitmistir. Hatta
geçmişin üstesinden gelinebilir. ‘Şu an’da yani  denge halinde, bile geçmişin etkisini görüyoruz. Örneğin, bir gurup içinde
oturduğunuzda, diğerleriyle iletişime geçersiniz. Bilin ki,  bu iletişim ne amaç güderseniz güdün, kimle ne için iletişim
kuruyorsaniz kurun, sizin hiç bir zaman bireysel gelişiminize (ascent)  yardımı olmayacaktır. Herkes, kollektif olarak birbiriyle
iletişimde oldukça ve bu iletişimi devam ettirdikçe bireysel gelişimini devam ettirecektir. Ama bu gelisimi tek başınıza
başaracaksiniz. Bu yalnızca tek başına gerçekleştirilir. Gördüğünüz gibi, oğlunuz, kardeşleriniz, eşiniz, arkadaşiniz veya kim
olursa olsun, kimsenin gelişiminden sorumlu değilsiniz. Onlara bu konuda yardım edemezsiniz. Bu yalnızca  Anne’nin isteği ve
onların da arzu ve o üç boyutlu  dünyalarını  terk etme çabasıyla  olacaktır. Bu yüzden, eğer böyle düşünceleriniz varsa, bilin ki,
henüz tamamıyla düşüncesiz farkındalık konumunda değilsiniz. Ve bu şekilde de o duygusal, fiziksel ve zihinsel problemleri
yaşıyorsunuz.
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Bazen bir Sahaja Yoginin aklına bir duygusal an gelir. Bu bir üzüntü veya bıkkınlık anı olur. Kendisinden veya diğer kişilerden
nefret eder. İkisi de aynı şeydir. Ben, diğerlerinden nefret eden Sahaja Yogiler biliyorum. Aralarında uzun süren bir nefret
olmamalı. Bazen kısa süreli bir kızgınlık olabilir. Bu geçici bir durum olmalı. Ama uzun sürmemelidir. Belki kendinizden de nefret
edersiniz. Kısa süreli olmalı bu. Eğer bu devam eden bir durum olursa, bir türlü bundan kurtulamazsanız,  bunun anlamı  kendinizi
şartlandırıyorsunuz demektir. Bu düşüncesiz konumda olmadığınızın göstergesidir. Bu geçmişte yaşıyorsunuz demektir. Ve
geçmişinizin sizi kötü şekilde etkilemesine izin veriyorsunuz demektir.

Sizin ‘şu an’da yani denge konumunda olduğunuz zaman herşey fanidir, çabuk geçer. Geçici olan şeyler, daimi değildir. Denge
konumunu koruduğunuzda, daimi şeyler kalır, diğerleri yok olur. Bu tıpkı akıp giden, hiçbir yerde durmayan bir nehir gibidir. Akan
nehir daimidir, sonsuzdur ve geri kalan herşey değişkendir. Eğer bu prensibi takip ederseniz, fani şeyler değişir, kaybolur ve yok
olur. Bizim kendi asaletimizi ve cevherimizi anlamamız gereklidir. Öncelikle bilmeniz gereken şudur: Bütün Sahaja Yogiler
seçilmiş kişilerdir. Onlar Tanrı’nın seçtiği kişilerdir. Delhi’de binlerce insan var. Yeryüzünde nüfus artışından muzdarip o kadar çok
insan var ki. Ama Sahaja Yogiler sayıca çok değiller. İlk önce seçilmişseniz, temelleri de siz atacaksınız.

Çok güçlü olmalısınız. Tıpkı yerlere döşenen taşlar gibi. Sabırlı ve hoşgörülü olmalısınız. Şu anda sayıca çok olmayan sizler,
dünyadaki diğer ampulleri aydınlatacak olan ampullersiniz. Sonsuzluğun gücünün zevkine varın. Tanrı’nın sevgisinin ve böyle bir
dünyanın vatandaşı olmanın tadına varın. İşte meditasyon budur! Ben bu yuzden, Sahaja Yogiler Bana “meditasyon için ne
yapalım” diye sorduğunda onlara, “düşüncesiz konumda olun” diyorum. Bütün yapmaniz gereken budur. Başka birşey yapmayın.
O zaman hedefe doğru ilerlemenizin yanısıra, bilinçsiz olma hali (Achetana) sizi yönlendirecek. Yalnızca bunlar da değil, ilk kez
 ilahi gücü (Divine) doğaya, çevrenize ve evrensel olarak sizinle bağlantısı olan herkese yönlendiriyor olacaksınız. Bir şey daha
var: bizler bir tek şeye aşinayiz, alışığız. Bununla ilgili şeyler yapmamız gerek. Meditasyon Sahaja Yoga’nin en temel metodu. Bu
yüzden meditasyon yapmamız gerek.

Ve sonra dualarımız ve pujalarımız var.  Eger dualarınızı bütün kalbinizle tam bir adanmışlık içinde ve sonsuzluğu (eternal) talep
ederek söylerseniz, faydasını göreceksiniz. Yalnızca bunu isteyin, gerisi kendiliğinden gelecektir. Bütün Sahaja Yogilerin problemi
var. Ya geçmişleriyle ilgili bu problemler, ya da gelecekle ilgili beklentilerine bağlı. Eğer problemleriniz varsa, Sahaja Yoga’da
bunların nasıl üstesinden geleceğinizi öğrendiniz. Meditasyondan başka birçok metod var. Hepsini çok iyi biliyorsunuz. Hepiniz
çakra nedir, Kundalini nerededir bilmelisiniz. Eğer Kundalini, dengede olmayan bir çakra tarafindan durdurulursa, bu sizin için
hüsran olmamalı. Bir düşünün; bir şeyiniz ya da arabanız bozuldu. Bu konuda hüsran yaşamanızın bu duruma olumlu bir katkısı
olabilir mi? İşleyişten haberdar olmalısınız. İyi bir teknisyen olmalısınız ki, bütün herşeyi ayarlayabilesiniz. Işte bu yüzden Sahaja
Yoga’nın bütün teknikleri iyice ögrenilmeli ve bu konuda ustalaşılmalıdır. Bunu, bu bilgiyi başkalarina vererek ve hem kendinizi
hem de diğerlerini iyileştirerek öğrenebilirsiniz. Hüsrana uğranılacak bir durum yok burada. Ayrıca hüsran en kötü şeydir. Eğer
böyle hissederseniz ve kendinizden memnun değilseniz, bir problemle karşılaşacaksınız demektir. Kendinize ve bozulan
mekanizmanınıza gülmelisiniz. Eğer kendinizi bu bozulan parçayla değerlendirirseniz, orada değilsiniz demektir. Siz çakra
değilsiniz, siz farklı kanallar değilsiniz, siz farkındalıksınız. Siz güçsünüz. Siz Kundalinisiniz. Bu yüzden tam dengede olmayan
parçalarınızla ilgili endişe duymamalısınız. Dengede değillerse, bu sorunu çözebilirsiniz. Bilin ki, o an için elektrikle ilgili bir
problem yüzünden ışıklar söndü. Bu önemli bir sorun. Ama ışıklar, ampul attığı için gitti. Yerine yenisini takabilirsiniz. Bu yüzden,
çakralarınızdaki bir problem yüzünden endişe duymamalısınız. Böyle endişeler duymak, kendinden bezmek Sahaja Yoga’ya
uygun değildir. Sahaja, bir başka deyişle yalın olmaktır. Tulsidas “beni senin istediğin konumda tut” der. Böyle bir tavır,
dikkatinizin size yönelmesi demektir. Dış dünyayı köpeklere bırakın. Bırakın! Bizim dış dünyayla ilgili endişelerimiz yok. Sizler gibi
ben de aynı tavırda olacağım ve herşey nasıl da yerli yerine oturacak. Bazen şöyle de istiyorsunuz:  “Şu seviyeye ulaşmalıyım, bu
bhajanı söyletmeliyim, bu işleri yaptırmalıyım. Ama bazen olmuyor işte,  yaptıramıyorsunuz. Bazen de bir hata oluyor ve işler sizin
istediğiniz gibi gitmiyor. Bütün bunları Tanrı’nın istekleri diye kabullenin. “O’nun istediği bu”, tamam deyin! Bu yaradanın arzusu ve
siz de bu arzuya uyuyorsunuz.

Sizler Tanrı’nın bütün arzusunu herkese ulaştırmak için burada bulunuyorsunuz. Bu seviyede eğer, kendinizle ilgili düşünceleriniz
ve istekleriniz varsa, bu ‘ben’ fikri kaybolmalıdır. Sonrası da, Tanrı’nın arzusudur. Yerine getirecek misiniz? Bu ‘benlik’ duygusunun
ortadan kalkması gerek. Meditasyon bu işte! Nerede olursanız olun artık ‘ben’ yok, ‘sen’ var. Kabirdasji, bununla ilgili çok güzel bir



şiir yazmış. Keçi yaşıyorsa ve güçlüyse, meeler. Bu ‘ben’ demektir. Ama öldüğü zaman, bağırsakları çıkarılıp tel olarak
kullanıldığında, bir aziz onları Tutari ismi verilen enstrümanına bağladığında ve parmaklarıyla tellere dokunduğunda, “Tu hi, Tu hi”
 diye ses çıkarır. Bu artık ‘Sen’ demektir. İşte böyle ölmemiz ve yeniden var olmamız gerek. Şu ana kadar böyle oldunuz ama size
her söylediğim gibi, Sahaja Yoga, bir toprak kapta pişirilen tatlı bir yemek olan ‘Kheer’ gibidir. Bu kabın toprağı da, değişik
toprakların karışımıdır ama dikkatiniz ‘Kheer’ gibi olabilir. Sütle yapilan ‘Kheer’, topraktan yapılmıs bu kabın çamuruna karışmaz.
Bu ayırım, doğaldır, kendiliğinden olur. Zaten öyledir. Siz de onu buldunuz. Kendiniz yaptınız bunu. Bunu hissedebilirsiniz. O
değilsiniz, biliyorsunuz. İşte kendi akranlarınızla ilgili de böyle konuşuyorsunuz. Ama bir Sahaja Yoginin tek problemi, tek kusuru
o seviyede olmasına rağmen dikkatinin dışarıda olmasıdır. Bu onun tek eksiği. Eğer bu giderilecekse, nasıl ortadan kaldırılır? İşte,
konu budur. İlk yapılmasi gereken budur. Bir kez nasıl bu ortadan kalkar dersen, üç boyutlu duygu durumunu yaratıyorsun.
Giderecek olan sen değilsin. Zaten orada. Eğer dikkatin dışarıdaysa, şöyle demem gerek: Hayır, senin dikkatin içine, kendine
yönelmeli. Ama o orada. Ama benim dikkatim başka şeylerde, kendimde değil. Benim hemen nerede olduğumu bulmam lazım.
Bütün yapılması gereken bu! Bazılarınız bunu fark etti. Bunu başardı. Biliyorsunuz içinizde çok gelişenler, ilerleyenler var.

Uyguladığımız başka bir metod da Puja. Insanlarla bunun gayet iyi yapıldığını farkettim. Çünkü, puja geçmiş alışkanlıklarımızın
ortaya çıkardığı bütün herşeyi gideriyor. Bununla ilgili bir şeyler yaptığınızı hissediyorsunuz. Ve Tanrı’nın size verdiklerine
şükrediyor ve bütün size verdiklerini siz de vermeye başlıyorsunuz. Rishi ve Muni (Hindu diniyle ilgili kaynaklarda, Rishi bütün
dünya nimetlerinden elini eteğini çekmiş bir sofudur. Hayatının çoğunu ormanda geçirmiş ve krallara yol göstermiştir. Muni ise,
bütün adanmışlığını sessiz kalarak gösteren kişidir) bunu fark etmişti. Çok akıllıydılar. Tanrısal varlıkları (Deitler) ve Anne’yi nasıl
mutlu edeceklerini bulmuşlardı. Size aktardılar. Hatta Benim yaşadığım süre içinde  O’nu nasıl mutlu edeceğinizi söylediler.
Dediler ki, Anne ‘Stutipriya’ dır. Yani, Anne övülmeyi edilmeyi sever. Yalnızca bu değil. Birisine övgüler düzdüğünüzde, bunu
kalpten yaptığınızda, Onu kabul ediyorsunuz demektir. İşte o zaman çakralarınızın gücü ortaya çıkar ve bu güçle Tanrı’nın
krallığına çekilirsiniz. Bu puja, dua ve meditasyon metodları Sahaja Yoga’nin büyük alimleri ve düşünürleri tarafından bulundu ve
planlandı. İşte benim vücudumu hareket ettiren, güçlendiren ve gerekli özü ve hülasayı Benden alan, Sahaja Yogilerin bu
çalışması ve çabasıdır. Söyleyeceğim o ki; onlar yapıyorlar bunu. Ölümsüzün kendini bırakmasına vesile oluyorlar. Bunu ölümlüler
yapıyor ve çok da başarılı oluyor hersey. Çok iyi yapıyorlar.

Ama bildiğiniz gibi Puja’dan sonra Ben biraz yorgun oluyorum çünkü siz onu, o gücü alamadığınızda uyumak ve bu fazla
vibrasyonlardan kurtulmak istiyorum. Eğer benden çıkan bütün vibrasyonları Pujanızla birlikte dengeli bir şekiIde alırsanız,  daha
faydalı olur. Bu şu demek: -puja yaptığınızda, ayrıca onu alırsınız da –  puja yaptığınızda düşüncesiz farkındalık konumunda olun,
 onu tamamıyla almaya konsantre olun. Ama Puja sırasında konuşuyorlar. Ben bunu gördüm. Hareket ediyorlar. Nasıl ifade
etmem gerekiyor, bilmiyorum. İşte o zaman tam sırası. Bir şeyler sızıyor. Bu sızan abıhayat (nektar). O sırada bütün gücünüzle,
bağlılığınızla onu alın. İşte sızıyor.  Eğer benim vibrasyonlarımı hissederseniz, o anda çakralarımdan çıkan vibrasyonlarımı bir
dakika olsa bile, bir anlık bile olsa aldığınızda, vücudumdaki tekerleklerin farklı hızda, farklı yerlerde ve boyutlarda hareket ettiğini
görürsünüz. Nasıl söyleyeyim bilemiyorum ama onun bir ahenk ortaya çıkardığını fark edersiniz. Onu almanız gerek, o bireysel bir
melodidir. Her bireye uygundur. Onu aldığınızda, o içinizdeki sonsuzluk (daimi olma) durumunu harekete geçirir. Bu yüzden,
bilmeniz gereken şudur: Bütün dikkatiniz bunu almaya yönelik olsa, bu sizin için her zaman iyi bir durumdur.

Bugün, yeni yıl dolayısıyla büyük bir gün. İki yıl içinde Altınçağ (Satya yuga dönemi) başlayacak. Birçok açıdan büyük bir gün.
Bundan sonra Anne’nin gelişi (advent) için  9 günlük kutlamamız var. Bu o tarih! Ya da şöyle söyleyeyim; atalarımın takvimi
başlattığı tarih bu. Onlar,  bu günün  Anne’nin yaratmaya başladığı gün olduğunu idrak ettiler. Anne ilk önce Ganesha’yı yaratı.
 ‘Utpatti’ döneminde, bu gün başlattı çalışmasını. Bu yüzden, bugünün tarihini başlangıç tarihi olarak belirlediler çünkü çok
öncesinde zaman bu tarihle başlamıştı. İşte bu yüzden, bugün çok önemlidir. Ve bu günü geçtiğinizde artık zamanın ötesinde
olacaksınız. Ve bu günü yaşayıp, bunun ötesine geçmeniz gerek. Erdemli ve dürüst yaşamalı (Dharma), dininize tutunmalı ve
ötesine geçmelisiniz (Dharmateet). O üç kanal  olmalı ve onların ötesine geçmelisiniz (Gunateet). Siz o üç kanalsınız. Ama
 üzerinde durduğunuz temeller sağlam olmalı. Hepiniz iyi olmalısınız.

İşte, ötesine geçtiğinizde, bir şekilde meditasyon ve puja yaparak ve dua ederek geçmeniz gereken bütün bu aşamaları
gerçekleştirmeli ve kendinizi dengeye getirmelisiniz. Ama esas önemli olan, en büyük ilerleme olarak kabul edilen ‘vermektir’.
Bütün zamanınızı Sahaja Yoga’ya vermelisiniz ve verici olmalısınız. İçimizde şu ana kadar tamamen verici çalışmalar yapan ve
çok gelişmiş olan çok kişi var. Verici olmalısınız. Sahaja Yoga ile ilgili konuşmalı, onu yaymalı ve daha çok insana bunu



ulaştırmalısınız. Aksi takdirde onlar kendi kişisel gelişimleri konusunda yapayalnız bırakılmış olacaklar. Sizin düşünecek veya
şüphe duyacak zamanınız yok. Zamanınızı bütün bu gereksiz şeylerle heba etmeyin. Hala şüpheleriniz varsa, artık bundan
vazgeçmeniz en iyisidir. Şimdi bunun tam sırası.

Bugün size bu dünyadaki ruhsal yolculuğunuzda mutlu bir yıl diliyorum. Bizden uzak olan bütün Sahaja Yogileri düşünmemiz
gerekir ve düşüncelerimiz sevgimizi onlara ulaştırmalıdır. Burada bulunan sizler gibi onlar da bu bilgiyle buluşmalı ve
kutsanmalıdır.

Umarım Benim burada olduğum bu önemli günler boyunca, sizler sözünü ettiğim bu dört çizgide kendi kurtuluşunuz için tam bir
adanmışlık içinde olursunuz. Karşınıza ne çesit program çıkarsa çıksın, onu olduğu gibi kabul edin. Zamanı ve süresi ile ilgili
ısrarcı olmasanız iyi olur. Kendiliğinden olan (Sahaj) ve gelişen durumları kabul edin.

Tanrı sizi korusun.
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Halka Açık Program, Dhyan Kaise Karein, “Nasıl Meditasyon yapmalı”. (Hintçeden tercüme edilmiştir), Bombay (Hindistan), 29
Mayıs 1976. Sizlere Dadar`da bunun Sahaja Yoga`da nasıl olduğunu anlattım, sizler ilk önce Tadatmya (Divine ile bir olma)
konumuna ulaşırsınız. Tadatmya`dan sonra kişi, Samipya (Tanrıya yakın olma) konumuna ulaşabilir ve bundan sonra da Salokya
konumuna (Tanrıya eşlik etmek). Ancak tadatmya elde edildiğinde, kişinin ilgisinin kendisi değişir. Kişi deneyimlerine bağlı olarak
Tadatmya konumuna ulaşınca, hemen Salokya ve Samipya konumunun derinlerine gitmeyi arzu etmez. Bu şu anlama gelir,
vibrasyonlar ellerinizde akmaya başladığı zaman ve başkalarının Kundalinisini hissedip, onların Kundalinisini yükseltebildiğiniz
zaman, chittanız (dikkatiniz) başkalarının Kundalinisini izlemeye ve kendinizi anlamaya yönelir. Kendi çakralarınızın durumunun
farkında olmayı ve başkalarının çakralarını anlamayı istersiniz. Eğer gökyüzüne doğru bakarsanız, görebilirsiniz – bulutlar olsa
bile –Kundalininin, bir çok şeklini göreceksiniz. Çünkü şimdi dikkatiniz Kundaliniye yöneldi. Kundalini hakkında her ne bilmek
isterseniz, her ne görmek isterseniz, her ne arzunuz varsa, bunlar gözlerinizin önüne serilecektir. Kundaliniye olan ilginiz büyür ve
bütün diğer ilgiler kendiliklerinden kaybolurlar. Şunu anlamaya çalışın: Yetişkinliğe kendi çocukluğunuzu arkanızda bırakarak
girmeniz, sizler yetişkinler olarak yaşamınızda bazı ilgi alanlarına sahipsiniz, işiniz, mesleğiniz, karınız, aile. Sadece bunlarla
ilgilenirsiniz ve çocukluğa ait diğer tüm alakalar geride kalırlar, eski deneyimler unutulup giderler ve dikkatiniz yeni deneyimlere
yönelir veyahut bunu şöyle anlamaya çalışın, varsayalım müzikle ilgilenmeyen bir kişi var, o bir şekilde müzikle, klasik müzikle
ilgilenen birisi olur ve sonra da klasik bir müzik konseri olmayan hiç bir şeyden hoşlanmaz. Sizin Sahaja Yogadaki durumunuzda
buna benzer şekilde olmalıdır. Diğer alışkanlıklarınız ve ilgilerinizle alakalı olarak diyebiliriz ki, bunlar yavaş yavaş edinilen ve
maksatlı olarak geliştirilen şeylerdir ve bu nedenden dolayı da, bu ilgiler sizler tarafından derinden özümsenirler. Sahaja Yoga
sizlerde tam bir dönüşüm meydana getirdi, – yeni bir farkındalık konumuna girdiniz, şimdi siz vibrasyonları ve başkalarının
Kundalinilerini hissedebilirsiniz, pek çok kişiye aydınlanma verebilirsiniz, binlerce kişiyi iyileştirdiniz, yeni bir gücün içine girdiniz
ve onun tarafından beslendiniz. Ama tüm bunları yaparken, sadece tek bir eksiklik vardı ve oda şu ki, bunun için siz hiç çaba
göstermediniz ve her şey kendiliğinden, zahmetsizce oldu. Belki de bu nedenle, pek çok kişi kendileri Sahaja Yogada
vibrasyonları almalarına rağmen, çok yüksek bir konuma yükselmiş olsalar bile, bunun sonrasında onların dikkatleri asla
Paramatma, Atma veya Kundalini üzerinde sabit durmaz ve durmaksızın yanlış şeylere doğru yönelir. “Aydınlanma aldıktan sonra
ne yapılmalı” diye Bana sormuştunuz. (Aydınlanma) aldıktan sonra, sizler onu vermelisiniz. Aydınlanmanızı aldıktan sonra,
kesinlikle onu vermek gereklidir, aksi halde onu almanın bir anlamı yoktur. Ve onu verirken, bir nokta, sadece küçük bir nokta
akılda tutulmalıdır, “bu beden ile, bu akıl (manas), bu zeka (buddhi) ile, yani bu da ‘tüm kişiliğiniz’ anlamına gelir, sizler bununla
insanlara böylesi eşsiz bir şeyi veriyorsunuz, bunun kendisi çok güzel olmalı, varlığınız çok temiz olmalıdır.” Onun içinde hastalık
bulunmamalıdır. Eğer herhangi bir marazınız varsa, belki de hastalık sahibi olan pek çok Sahaja Yogi olabilir. Sahaja Yogaya
gelmeden önce, sizler endişeli insanlar olmalısınız ve bu hastalığın bir şekilde iyileşmesi gerektiğini arzu ediyordunuz ama
aydınlanmadan sonra dikkat hastalığınıza gitmez ve siz “bu düzelecek, önemli değiI bu” demeye başlarsınız. Ama bu yanlıştır,
probleminiz her ne ise, küçük bile olsa, elinizi bu yerin üzerine koyarak kendi kendinizi iyileştirebilirsiniz, fiziksel tarafınızı çok
temiz tutabilirsiniz. Yapılacak çok fazla şey yok. Sadece meditasyon yapın ve kendinizi temiz tutun, fiziksel tarafınızı temiz tutun.
Oysa ki, Ben sizler için önemli bir şey söyledim. Söylediğim gibi, herkes sabah kalktıktan sonra banyoya gidip kendisini
temizlemek zorundadır. Benzer şekilde, Sahaja Yogiler için yatağa girmeden önce en azından bir beş dakika tuzlu su yapmak son
derece önemlidir. Son derece gelişmiş olabilirsiniz ve catch etmiyor olabilirsiniz ama bunun önemi yoktur. En az beş dakika tuzlu
su yapmak zorundasınız. Ben bile bazen tuzlu su yaparım (Benim için gerekli olmasa da) ve bu şekilde Benim Sahaja Yogilerim
de bu alışkanlığı benimseyeceklerdir. Çok iyi bir alışkanlık bu. Bütün Sahaja Yogiler, en az beş dakika tuzlu su yapmak zorundadır,
her gün. Tüm Sahaja Yogiler, fotoğrafın önünde bir deep (lamba) yakmalı, sindur (parlak kırmızı) sürmeli, ayaklarını suyun içine
daldırmalıdır ve her iki elinizi fotoğrafa doğru açarak bu şekilde oturun. Eğer bunu yaparsanız, problemlerinizin yarısından fazlası
otomatikman çözülecektir. Her ne durumda olursa olsun, beş dakika ayırmak zor değildir. Hepiniz yatmaya gitmeden önce böyle
oturmalısınız. Bu catchlerinizin yarısından fazlasını durduracaktır. Bizler sabahları erken kalkmak zorundayız. Sahaja Yogamız
gece değil, gündüz aktivitesidir. Bu yüzden kişi akşam erken uyumak zorundadır. Ben sizlerden akşam altıda uyumanızı
istemiyorum ama saat on gibi hepiniz uyumalısınız. Saat ondan sonra uyanık kalmamalısınız. Sabah erken kalkmalısınız.
Sabahları erken kalkıp banyo yaptıktan sonra, kişi meditasyona oturmak zorundadır. Sabahları kişi meditasyona oturmak
zorundadır. Ülkemizde bizlerin asırlardır sabahları erken kalkıp yıkandığımız ve yaşamlarımız boyunca bunu yapmamız gibi. Aynı
şekilde bütün Sahaja Yogiler erken kalkmak ve sabahları meditasyon yapmak zorundadır. Bu bir alışkanlık oluşturma meselesidir.
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Ama Ben bir çoğu için sabah dörtte veya beşte kalkmanın çok zor olduğunu gördüm. Bunun bir nedeni var. Ben insanoğlu
üzerinde derin bir çalışma yaptım. Onlar üzerinde çalışmak çok keyifli. İnsanların nasıl kendilerinden kaçtıklarını ve kendileri ile
nasıl cebelleştiklerini görmek çok ilginç. Kendileri hakkında nasıl açıklamalar yaptıkları ve kendilerini alay konusu yapmalarını
görmek kesinlikle ilginç. Bazı insanlar Bana, “Anne biz sabahları erken kalkamayız” diyorlar. Ben derim ki, gece yarısı saat on iki
de yatmaya gittiğiniz zaman, bu olmaz. “Ama ben sabah dörtte kalkmam gerektiğine karar verdim Anne.” Bu imkansızdır. Ama
bunun için bir gün erkenden uyumak ve ertesi sabah da erken kalkmak zorundasınız. O zaman o gün erkenden uyuyup
kalacaksınız. Bunu iki üç gün yapın, bedeniniz bunu yapmaya alışacaktır. Sabah erken kalktığınız zaman, alış kapasiteniz daha
fazladır. Sadece bu da değil, bu erken saatlerde dünya son derece güzeldir. (Mikrofondaki arıza nedeni ile konuşma kesintiye
uğruyor). Yani bedenin bakış açısı ile, kişinin sabah meditasyon yapmak zorunda olduğunu sizlere anlattım. Şimdi nasıl
meditasyon yapmalı. Bunu üzerinde düşünün, sabah erken nasıl meditasyon yapmalı. İlk olarak kalbinizde, kendinize doğru eğilin.
Kendinizi mütavazileştirin. Birileri eğer çok şeye ulaştığını düşünürse veya ben büyük bir azizim diye düşünürse, o zaman onun bir
hale girdiğini kabul edin. Bu kişi Sahaja Yogadan çıkmak üzeredir. Kişi izin istemeli ve avuçları açık şekilde fotoğrafın önünde
huzurla oturmalı, son derece mütavazi bir şekilde kişi kalbine doğru eğilmelidir. Kişi tekrar tekrar affedilmeyi istemelidir. Yani bu
anda bile kişi, Tanrım eğer kendime karşı herhangi bir hata yaptıysam, lütfen bizi affet ve bizleri meditasyon içine al şeklinde bir
bağışlanma istemelidir. Sonra dua ederiz, bizi inciten herkesi affederiz ve eğer bizde birilerini incitmişsek o zamanda, “Lord,
lütfen bizi affet” deriz. Bu noktada saf duygularınızı kalbinize getirin ve sonrasında meditasyona girin. Şimdi kapalı gözlerle
meditasyon yapın. Kişinin kaç dakika diye soru sormaması gerekir. Böyle sorular sormak çok yanlıştır. Beş dakika veya on dakika
meditasyon yapsanızda, beş veya on dakika içinde kişi dikkati ile tam bir birlik içinde meditasyon yapmak zorundadır. Alçak
gönüllülükle eğilin ve meditasyon yapın. Ama meditasyondan önce kişinin bunu çok dikkatle anlaması gerekir, meditasyon
sırasında oturacağınız yere meditasyondan önce bandhan verin. Kendinize banhdan verin, kendi bedeninize bandhan verin, yedi
kez bedeninize bandhan verin, oturacağınız yere bandhan verin, fotoğrafa bandhan verin. Bunu pek çok kişinin yaptığı gibi
mekanik bir şekilde yapmayın, bunu alçak gönüllülük ve Shraddha (inanç) içinde yapın, kişi sanki bir puja yapıyormuşçasına
bandhan vermelidir. Tam olarak bir Puja gibi yapmayın: sunum, vb. Bundan sonra “Mana” nıza bir bandhan verin. Anne, bu
“Mana” nerede diye Bana bunu asla sormadınız. Mana buradadır. O buradan başlar. Bu Vishuddhi ve Agnya çakraya güçlü bir
bandhan vermelisiniz anlamına gelir. Mana`ya bir bandhan verilmelidir. Bandhan verirken, kişi şunu düşünmelidir, “O Lord, izin
verin sizin bandhanınızda kalalım ve hiç bir uğursuz şey başımıza gelmesin”. Son derece büyük bir alçak gönüllülükle eğilin. Bu
sırada, şahit konumunda olduğunuzu ve herşeyden bağımsız olduğunuzu farz edin. Kendinizi herşeye karşı bağımsız kılın ve
meditasyon yapın. Bunu eğer her gün yaparsanız, bir alışkanlık haline gelecektir. Kişinin son derece büyük bir shraddha ile
sabahları erkenden meditasyon yapması gerekir, belki bir on dakika veya bir buçuk saat, bu fark etmez. Meditasyon yaparken
ellerinizi oynatmayın. Sadece fotoğrafı izleyin ve meditasyon yaparken yavaşça gözlerinizi kapatın, ellerinizi kıpırdatmayın. Bu
sırada hangi çakrada bir dengesizlik varsa, sadece çakrayı izlemekle bile düzeltilebilir çünkü size söylediğim gibi Tanrısal
vibrasyonlar sabahları daha fazladır. Şimdi çakralarımızı saflaştırdıktan sonra, Atma-tattwa`nız üzerine meditasyon yapın.
Dikkatinizi Atmanız (Ruhunuz) üzerine getirin. Hiç kimse Bana, “Anne, Atma nerededir” diye sormadı bile. Atma kalbimizdedir
ama onun oturduğu yer Sahasraramızdadır. Işte bu yüzden size, “kalbimize doğru eğilin ve dikkatinizi Sahasraraya getirin ve
Atma`ya teslim olun” diyorum. Düşünce ile ruha doğru teslim olun. Atma-tattwa`nın özü nedir. Atma-tatva saflıktır. Kişi, bu tam
bir Nirmal saflıktır demelidir. Dikkatinizi buna yöneltin. Bu tamamen bağımsızdır. Bu hiç bir şeye bağlı değildir. Kendinizi
özdeşleştirdiğiniz için (bağımlıklıklarınızla), ruhunuzdan uzaksınız. Atma-tatva üzerine meditasyon yapın ve bu Atma-tatva
sevgidir. Bunun üzerine meditasyon yapın. Bu çok yüce bir Atma-tatva, sevgidir. Bu dünya üzerinde bir çok din kuruldu ama hiç
kimse sevgiyi tarif etmeye muktedir olmadı, bu dinlerden hiç birisi bunu yapamadı ve bu yüzdende onlarda bir çok saçmalık oldu.
Sevgi tarif edilemez ama sevgi ellerinizden akan bu güçtür. İnsanların farkındalık olarak bildiği şey ‘Chetna’ farkındalığıdır ama
onlar bunun sevgi olduğunu bilmiyorlar. Onlar farkındalığı elektrik gibi, herhangi bir başka güç olarak idrak ediyorlar ama hayır,
Atma-tatva, sevgidir. Tek kelime söyleyerek, SEVGİ, sizler bir çok bandhandan (esaret, tutsaklık) kurtulursunuz. Sahte olan her ne
varsa, gerçek olmayan ne varsa, sevgiye karşıdır. Eğer birisini onlara gerçeği anlatarak azarlıyorsanız bile, siz onu seviyorsunuz.
Siz kendiniz Sevgi (Prem) oldunuz ve işte bu yüzden sadece Prem-Tatva üzerine meditasyon yaparak, Atma Tattwa yı elde
edebilirsiniz. Meditasyon yaparken hiç bir düşünceye takılıp kalmayın ama “ben bu Prem-tatvayım, ben bu Atma-tatvayım. Ben
Kadir-i Mutlak Tanrının gücüyüm” diyebilirsiniz. Böyle söyleyebilirsiniz. Bu şekilde, sadece iki üç kez söyleyerek, kutsandığınızı
hissedeceksiniz çünkü sizler Gerçeği söylüyorsunuz, bu büyük güç ile vibrasyonlar varlığınızdan akmaya başlar. Şimdi, gündelik
yaşamımızda ne yapılmalıdır. Günlük yaşamınızda şunu bilmelisiniz ki, içinizdeki güç Prem-tatvadır. Her ne yapıyorsanız, bunu
sevgi ile mi yapıyorsunuz veya sadece kendinizin büyük bir Sahaja Yogi olduğunuzu mu göstermek istiyorsunuz. Ben eğer Ben
birilerine bir şeyler söylersem veya eğer birisine kızarsam şunu fark ettim ki, o kişi gidip diğer Sahaja Yogilere Benim aleyhimde



konuşur ve sonra da gelip Bana, “ben vibrasyonlarımı neden kaybettim” diye sorar. Eğer bu tür aptallıklarla meşgul oluyorsanız, o
zaman Sahaja Yogadan ayrılsanız daha iyidir. Ancak bir şeyler almak konusunda arzulu olanlar Sahaja yogada kalabilirler. O
kişinin Bana hiçbir şey vermeye hakkı yok, o kişi ancak Benden onu kabul etmelidir. Eğer onu vermek isterse, o zaman, ne zaman
ki onun güçleri gelişir, sonra bunu yapmak iyi olacaktır ama siz ancak özümseyebildiğiniz zaman verebilirsiniz. Bundan dolayı ilk
olarak özümsemeyi öğrenin. Kendi noksanlıklarınızı görmeye çalışın. Kendimizin iyiliği için neyi vermek istediğimizi görmeliyiz.
Bizler sevgi veriyoruz. Bizler sevgi içinde mi duruyoruz? Herkesle tartışıyor, herkesle atışıyoruz, herkesi rahatsız ediyoruz ve
kendimizin Sahaja Yogiler olduğumuzu düşünüyoruz. Böylesi bir sahtelikle yaşamamalıyız. Kendi kendimizle, bir aynada gibi
yaşamalıyız, buda bizlerin her zaman kendimizi seyretmemiz gerektiği anlamına gelir. Bu şöyle ki, eğer Benim yüzüme bir şeyler
yapışmışsa ve sizler bunun için Beni uyarırsanız, bunu silip temizleyebilirim. Aynı şekilde sizlerde kendinizi seyretmelisiniz ve
sizlere bulaşmış olan her şeyi temizlemelisiniz. Gündelik hayatınızda, daha parlak bir yaşam sürmelisiniz. Yüzünüzde bir
transformasyon olmalı. Davranışlarınız güzel olmalı. Sevgi sizden akmalıdır. Eğer sevgisiz bir bireyseniz, o zaman bir Sahaja Yogi
değilsiniz. Bunu bilmelisiniz. Bunun için hiç bir arzu duymadan Sahaja Yogi oldunuz ve değerinizi sınamaksızın Ben sizleri tolere
ediyorum ve sizler bu gün burada oturuyorsunuz. Eğer düzelemiyorsanız, o zaman lütfen Beni affedin ve Sahaja Yogaya gelmeyi
bırakın. Bu gibi insanlar bir kaç günde kendiliklerinden Sahaja Yogadan giderler. Bu sevgiden yoksun olanların, bu çok gelişmiş
olduklarını düşünenlerin Sahaja Yogaya bir faydaları yoktur. Böyle insanlar diğer ku-gurulara (sahte gurulara) gitmeliler, onlar
tarafından tekmelenmeli ve ısıyı hissetmeliler. Burada Sahaja Yogaya, sizler Kadir-i Mutlak Tanrının enstrümanı olmak üzere
gelmelisiniz. Son derece alçakgönüllü, son derece alçakgönüllü olmalı, egoyu tamamen bırakmalısınız. Öbürleri kişinin, sanyaas
(feragatte bulunması) olması gerektiğini söylerler, Ben sizin ilk önce egonuzu bırakmanızı söylüyorum. Öfkenizi bırakın.
Giysilerinizi çıkartarak, hiç bir şeyden feragat etmiş olmadınız. Feragat, öfkeyi, şehveti, bağımlılığı, kibiri, aç gözlülüğü, kıskançlığı
vesaireyi bırakmak anlamına gelir, bu shadripu`ları (altı düşmanı) bırakmaya sanyaas – sanyast adı verilir. Biz yüzeysel bir
feragatten bahsetmiyoruz. Başkaları ile birlikte iken son derece sevgi dolu ve huzurlu olmalısınız. Ailenizle, çocuklarınızla,
arkadaşlarınızla Sahaja Yoga hakkında konuşmalısınız. Arkadaşlarınızı ve tanıdıklarınızı değiştirin. Onlar (Sahaja Yogiler) sizin
gerçek akrabalarınızdır. Onlarla konuşmalısınız. Sahaja Yogiler size, yeni bir dünyaya girdiğimizi ve yeni bir vibrasyonel
farkındalığa sahip olduğumuzu söyleyecekler. Ne zaman herhangi bir yere seyahat ederseniz, Rahuri `den geldiğini söyleyen o
kişinin yaptığı, seyahat sırasında şahsi eşyalarımızı yanımızda taşırız ama aynı zamanda yanımızda ‘teertha’ bulundururuz, kum
kum vesaire gibi diğer vibre edilmiş şeyleri de, Benim ayaklarım ile vibre edilmiş suya ‘teertha’ denir. Yol üzerinde herhangi bir
hasta insanla karşılaşırsak, ona içmesi için ‘teertha’ veririz. Eğer birileri din hakkında konuşursa, bizler ona Annenin fotoğrafını
gösteririz ve ona Anne`den bahseder, Annenin kendisine aydınlanmasını verebileceğini söyleriz. Yol üzerinde her kim ile
tanışırlarsa, onlar ona Sahaja Yogadan bahsederler. Bazılarına kum kum sürerler ve onlara nasıl hissettiklerini sorarlar. Onlara
Benim fotoğrafımı gösterin ve Benden bahsedin. Onlara bu fotoğraf vasıtası ile kendi aydınlanmalarını alabileceklerini anlatın.
Onlar her zaman sadece Sahaja Yogadan bahsederler ve sadece Sahaja Yogayı nasıl açıkça ifade edeceklerini düşünürler. Bunu
yaparak kendi derinliğinizi bulacaksınız. Sahaja Yogaya bir tapınağı ziyaret eder gibi gelen insanlar var ve sonra hiçbir zaman
gitmediler. Bu nedenle onlar olumsuz sonuçlarla yüzleştiler. Sizler burada oturanlar, önceleri çok hasta olanlar ama
aydınlanmalarını aldıklarından beri hiç hastalanmadılar. Aydınlanmalarından sonra asla doktor ziyaret etmediler, ne de asla
herhangi bir ilaç almadılar ve her zaman doktora, hastahaneye giden bazı yaşlı insanlarda var burada. Onlar Sahaja Yogaya
geldiklerinden beri bunu yapmayı bıraktılar. Bunun gibi bir çok örnek var. Sadece bu da değil ve onlar başkalarına da yardım
ettiler. Bunun nedeni şu ki, kişinin sağlığı için bir Sahaja Yogi olarak her ne yapması gerekiyorsa, onlar bunu yapmaya devam
ettiler ve iyileştiler. Birbirinizle bir araya gelmelisiniz. Birbiriniz arasında hepiniz doktorsunuz, hepiniz hastasınız. Tıpkı doktorların
birbirlerinden ücret almadığı gibi. Aynı şekilde, birbirinize yardımcı olduğunuzda, birbirinizden herhangi bir ücret almayınız.
Birbirinizi iyileştirmeli ve aranızda tartışmalısınız ve bunun sakıncası olmamalı. Eğer birisi size Sahasraranızın catch ettiğini
söylerse bu utanç verici bir şeydir çünkü Sahasrara problemi Bana karşı olmak demektir. O zaman diğerlerinden sizi
düzeltmelerini istersiniz ve nasıl catch ettiğinizi merak edersiniz. Sizin Sahaja Yogaya karşı olan her hangi birisi ile asla yapacak
bir işiniz yoktur. Eğer bunu yaparsanız, Sahasraranız catch etmiştir. Böyle bir insana bizden uzak durmasını söylemelidir ve
kulaklarınızı kapatmalısınız. Onunla konuşmayın ve ona da sizinle konuşmamasını tavsiye edin. Ona, Anne vasıtası ile
buluştuğunuzu ve sessiz kalması gerektiğini söyleyin. Eğer böyle birisi ile konuşmaya devam ederseniz, o zaman Sahasraranız
catch eder ve bir kaç gün sonra Bana gelip, “Anne bende kanser var” dersiniz. Bir iki kişide bu oldu ama onlar şimdi iyileştiler.
Kanserin bir Sahasrara hastalığı olduğunu bilmelisiniz. Eğer kanserden korunmak istiyorsanız, Sahasraranızı saf bir şekilde
muhafaza edin. Eğer Sahasraranız catch ediyorsa o zaman bunun kanser başlangıcı olduğunu bilin. Sahasraranızı her zaman
temiz tutmalısınız çünkü eğer böyle yapmazsanız, bir kaç yıl sonra gelip kansere yakalandığınızı söyleyeceksiniz. O zaman neden
kendinizi şimdiden temiz tutmayasınız. Sadece bu da değil, neden bizlerin Tanrının krallığında olduğumuz Sahaja Yoga için



çalışmayasınız. Yarın bu dünyadan Tanrının krallığına ait olan böylesi insanlar seçildiği zaman, sizler seçilenlerden biri
olacaksınız. Neden böyle davranmayasınız ki. Bizler arkadaşlarla buluşarak, akrabalarla birlikte yemek yiyerek, birbirimizi
eleştirerek sadece zamanımızı harcıyoruz. Haydi bunların hepsini bırakalım ve davranış şeklimizi düzeltelim. Bu şekilde
hatırlanacağımız, böylesi bir hayat sürmeliyiz. Haydi böyle düşünelim. Hiç kimse, bir kaç yıllık bir yaşamın ardından gittiğini
düşünmemelidir ve şimdi buna ulaşmak zordur. Sizler ölmeyeceksiniz. Öldüğünüz zaman yeniden doğarsınız ve bu sürer gider.
Bir yıllık bir sürede neden bu çevrimin (doğum ve ölüm çevrimi) dışına çıkmayasınız ve eğer bunu yapmayı arzu ederseniz bir
haftalık bir sürede bunu yapabilirsiniz. Sadece bir kere karar vermelisiniz, sadece bir kez. Buna sadece bir kere bu şekilde karar
vererek Sahaja Yogadan son derece büyük fayda göreceksiniz. Tamamen teslim olmalısınız. Ayaklarıma dokunmanıza gerek yok
ama kalbinizden Bana teslim olmalısınız. Kimileri Ayaklarıma dokunurlar ama kalplerinde Bana teslim olmuş değillerdir. Kişi
Bana içinden tamamen teslim olmalıdır. Eğer içinizden tamamen teslim olursanız, o zaman kundalininiz sizin Atma-Tatvanızda
yerleşik olarak kalmaya devam eder, bu sanki bir lambanın hiç titremeyen alevi gibi ama bunun olması için kişinin teslim olmuş
halde kalmaya devam etmesi gerekir. Teslim olmuş konumda kişi neşeyi, mutluluğu ve Tanrısal Aydınlanmayı tecrübe eder.
Sahaja Yoga benzersiz, eşsiz ve özel bir şeydir. Lütfen bunu anlamaya çalışın ve bununla ilgilenin. Kendinizi Tadatma konumu ile
(Tanrı ile bir olmak) tanımladıkça, Atma-tatvanız daha fazla ışıldar. Kendinizin Işık olmanız dışında hiçbir şey önemli değildir. Her
zaman saçma sapan aktivitelerden keyif alanlara, bu gibi şeyleri bırakmaları önerilir. Bu şeyler onlar için değildir. Sizlere son kez
söylüyorum. Lütfen bunu not edin ve akıllıca bu şekilde hareket edin. İçimizde bir çok şeytani eğilim yatar, içimizde bir çok
negativite yatar. Bu etkiler bizleri şeytani işler yapmak yönünde etkilerler. Onların etkisi altında hareket etmek, kendinizin şeytan
olması gibidir. Şimdi bir şeytan olmak veya Tanrı olmak size kalmıştır. Eğer şeytan olmayı arzu ediyorsanız o zaman bu başka bir
şeydir ve Ben size bunun için Guru değilim ama eğer Tanrı olmayı arzu ediyorsanız o zaman Ben sizin Gurunuzum. Ama kendinizi
siz, şeytan olmaktan korumalısınız. Not edilecek ilk şey şu ki, dolunay geceleri ve yeni ay gecelerinde (ilk hilal) her zaman sol ve
sağ kanalınızda tehlikeler vardır. Özellikle bu iki günde, dolunay ve yeni ay gecelerinde, geceleri çok erken uyumalısınız. Bhajanlar
söyledikten sonra, fotoğrafın önünde eğilin, meditasyon yapın, dikkatinizi Sahasrarada tutun ve bandhan verdikten sonra
uyumaya gidin. Bu dikkatiniz Sahasrarada iken bilinçsiz konuma geçmeniz anlamına gelir. Orada, kendinize bir bandhan verin ve
şimdi siz korunuyorsunuz. Bu iki gece boyunca buna, özellikle riayet etmelisiniz. Yeni ay gecesinde özellikle Shri Shiva üzerine
meditasyon yapmalısınız. Shri Shiva üzerinde meditasyon yaptıktan sonra uyumalısınız – bu ruhtur – ve kendinizi tamamen ona
teslim edin. Dolunay gecesinde de Shri Rama üzerine meditasyon yapmalı ve korunma için kendinizi tamamen ona teslim
etmelisiniz. Ramchandra kelimesinin anlamı, yaratıcılıktır. Yaratıcı güçlerinizi tamamen Ona teslim etmelisiniz. Bu, bu iki günde
kendinize özel olarak dikkat etmeniz demektir. Bununla birlikte ayın onbeş günlük periyotlarının yedinci ve dokuzuncu günlerinde
(Hint takvimine göre “saptami” ve “navami”) sizler Benim özel kutsamalarına sahipsiniz. Bu iki günde, Benim tarafımdan özel
olarak kutsanırsınız. Özel ayarlamalar yapın ve bu sayede bu günlerde uygun şekilde meditasyon yapabilirsiniz. Sadece
Ayaklarım tarafından saflaştırılmış olan bu yerlerde (Benim fiziksel olarak ziyaret ettiğim yerlerde) kolektif meditasyon yapmak
zorundasınız. Kolektif meditasyonu birilerini evinize davet ederek yapmamalısınız. Akrabalarınızla bile kolektif meditasyon
yapmamalısınız. Kolektif meditasyonu sadece, Benim size yapmanızı söylediğim yerlerde yapmalısınız. Sahaja Yoga hakkındaki
konuşmalarınızı da çok uzun bir süre, Benim Ayaklarımı koymadığım yerlerde yapmalısınız. Çünkü bu gibi yerlerde, bhootlar sizin
sayenizde konuşmaya başlayacaklar ve siz birbirinizle kavga etmeye başlayacaksınız. Bunu söylüyorum çünkü şimdi bile
bhootlara yakalanmaktan kurtulmuş değilsiniz. Bhootların ne zaman varlığınıza nüfuz ettiğini ve idareyi ele aldıklarını
bilemezsiniz. İşte şimdi bu şekilde kendinizi koruyabilirsiniz. Ne zaman dışarı çıkarsanız, evden ayrılırsanız kendinize bandhan
verin, her zaman bandhan altında olun. Eğer agnyası catch eden biri ile karşı karşıya gelirseniz, ona bandhan verin, dikkatinizle
bile bu yapılabilir. Agnyası catch eden birisi ile asla tartışmayın, böyle bir şey yapmak aptallıktır. Bhoot olan, Agnyası catch eden
birisi ile tartışabilirmisiniz? Agnyası catch eden birisi ile tartışmayın. “Asla”. O her ne söylerse sadece onunla hemfikir olun. “Evet,
evet, sen haklısın” demeye devam edin. Çünkü her ne zaman bize aklen meydan okuyan birisi ile karşılaşırsak biz sadece, “evet,
evet , sen ne söylüyorsan doğrudur” diyoruz. Asla Agnyası catch eden birisi ile tartışmayın. Vishhuddhisi catch eden birisi ile de
tartışmamalısınız ve asla Sahasrarası catch eden bir kişinin yanına gitmeyin! Onunla kontak kurmayın. Ona, ilk önce kendi
Sahasrarasını düzeltmesini söyleyin. Asla, “senin Sahasraran catch ediyor, bunu düzelt” demek hususunda tereddüt etmeyin.
Sahasrara temiz tutulmalıdır. Herhangi bir kişide Sahasrarada catch etmeye başladıysa, o zaman bu kişi derhal diğer Sahaja
Yogilerden “Sahasraramı temizlemek için bir şeyler yapın” şeklinde yardım almalıdır. Eğer Sahasrarası catch etmiş birisi sizinle
konuşursa, ona “sen benim düşmanımsım” demelisiniz. Sahasrarası catch ettiği sürece asla onunla konuşmayın. Kalbi catch
eden bir kişi ile ilgili olarak, bu kişiye mümkün olabildiğince yardım etmelisiniz. Onun kalbine bandhan verin, elinizi onun kalbine
koyun ve bu kişiyi Shri Mataji`nin fotoğrafının önüne getirin. Kalp çakraya dikkat etmelisiniz. Belki de, bazen kişilerin kalp çakra
problemleri olabilir. Kalp çakrayı temizlemek için başkalarına yardım etmelisiniz ama pek çok kişinin kalbi yok! Onlar çok kuru



insanlar. Yapmak isteseniz bile böyle kuru birisi için hiçbir şey yapamazsınız. Bu yüzden de, onları kendi haline bırakın. Bununla
birlikte, eğer gelirde sizden yardımınızı isterlerse, o zaman onlara ilk olarak Hatha Yogayı bırakmalarını tavsiye edin ve sonra da
yaşamlarındaki diğer önemsiz şeyleri terk etmelerini isteyin. Onlardan başkalarını sevmeleri istenmelidir ve eğer insanları
sevemezlerse de, o zaman kedi köpekleri sevmeye başlamalılar. Herkesi sevin. Çocukları sevin. Asla çocuklara öfkelenmeyin.
Gerçekte kişi, asla hiç kimseye karşı öfkelenmemelidir. Asla hiç kimseyi incitmeyin. Hiç kimse çocukları dövmemelidir. Hiç bir
Sahaja Yogi asla çocuklarına elleri ile vurmamalıdır. Asla ellerinizle başkalarına vurmayın, asla. Asla hiç kimseye öfkelenmeyin.
Özellikle Sahaja Yogiler asla öfkelenmeliler. Onlar, rahatsız olmadan, her şeyi nazik bir şekilde ve akıllıca düzeltmeliler. Asla
öfkelenmeyin. Bir Sahaja Yogi için günlük hayatın nasıl olması gerekiyorsa, böyle olması için dua edin. Kişinin bunun üzerinde
düşünmesi gerekir. Size pek çok şekilde söyledim. Benzer şekilde sahip olduğumuz bu organizasyonda, ‘Anant Jeevan’(Sonsuz
Yaşam), sekiz on kişi bir araya gelmeli ve ne yapılması gerektiğini düşünmelidir. Hepiniz buna katkıda bulunmalısınız ve buna
hizmet etmelisiniz. Hala ismini vermeyenler, bunları Sayın Pradhan’a vermeliler ve Benim bütün mektuplarımın, mesajlarımın,
konuşmalarımın yayınlanacağı üç ayda bir çıkacak bir yayın başlatatacağız ve bunların dışında paylaşılacak herhangi bir
deneyiminiz varsa, bunları hazırlayın ve bunlar da onun içinde basılabilirler. Tüm Hindistan`dan deneyim olarak her ne toplarsak,
bunların bazıları da onun içinde basılabilecek. Bundan dolayı eğer herhangi bir deneyiminiz varsa bunları yazmaya devam edin.
Bunun dışında, eğer Sahaja Yoga üzerine bir makale yazabilirseniz, lütfen yazın ve basılması için gönderin. Bu şekilde üç ayda bir
Hintçe, bazıları Marathi dilinde, bazıları İngilizce ve bazıları Gujarati dilinde bir takım makaleler olacak. Bu şekilde tüm bu dilleri
bir arada veyahut tek tek basmaya başlayabileceğiz. Sahaja Yogada her şey yavaş olur. Bu yüzden sizler katkıda bulunmalısınız,
abone olun ve bunun avantajından faydalanın. Eğer buna dair sorularınız varsa o zaman sorun, Ben hepsine birlikte cevap
vereceğim. Üç ayda bir olarak başlıyoruz ve sonra aylık olacak ve sonra haftalık ve en sonunda günlük ama şimdilik bu üç ayda
bir çıkan bir yayın olacak. Sorularınız varsa, herhangi bir problem varsa, o zaman lütfen Benim adıma Mr. Pradhan’a bir mektup
gönderin. Zamanım olmadığı için lütfen Bana çok fazla mektup yazmayın. Bundan sonra da, “Anne ona yazdı ama bana yazmadı”
demeyin. Bu şekilde aptalca konuşmayın. Sahaja Yoga bu tür insanlar için değildir. Biliyorsunuz ki Anne hepinizi eşit şekilde
seviyor. Kimi nedenlerle Ben bazı insanlara yazmayabilirim. Bazen O size yazar bazen de yazmaz. Bazen Ben, kendilerine
yazmasam bile buna aldırmayacak olan insanlara yazarım. Şimdi, onlara yazmadığım zaman kendilerini kötü hisseden insanlara
Ben aldırmayacağım. Böyle insanlara yeterince önem verdim ve şonuç şu ki, bu şeytani insanlar oldukları gibi kaldılar ve asla
düzelmediler, bizleri rahatsız ettiler. Sabırla ıslah olacak diye düşündüğüm tüm bu insanlar hiç bir gelişme göstermediler ve kötü
kalmaya devam ettiler, ufacık bir değişim bile göstermediler ve bizler acı çektik. Çünkü Ben bu Kali yugada insanoğlunun yok
edilmemesine karar vermişim. Hiç bir insana eziyet etmeyeceğim. Onalara cehenneme ya da Tanrı'ya doğru gitme özgürlüğünü
verdim. Ben sizlere tam bir özgürlük verdim. Eğer biri cehenneme gitmek isterse, o zaman Ben o kişiye, daha hızlı adımlar at
derim, yani Ben sizlerden bağımsızım/özgürüm. Bu ayarlamaları da Ben yaptım. Eğer cehenneme gitmek isterseniz, o zaman Ben
bununla ilgili ayarlamaları da yaptım ama Tanrının ayaklarına ulaşmak isterseniz, bu da sizler için ayarlandı. Yani tüm bu Beni
rahatsız etmiş, huzursuz etmiş, Bana eziyet etmiş olanlara söylüyorum, Ben yeterince sabır gösterdim ve eğer şimdi herhangi bir
kimse Beni rahatsız eder veya huzursuz ederse, o zaman böyle insanlara çok açıkça söylemeliyim ki, bizim sizlerle bir işimiz yok
ve sizler Sahaja Yogadan ayrılmalısınız. Böylesi unsurlar, Sahaja Yogadan çıkarken de gerçek renklerini gösterirler ve bizi yine
rahatsız ederler. Onların gerçek tabiatları açığa çıktı. Ama sizlere söylemeliyim ki, sizler kendi iyiliğinizi düşünün. Onları takip edip
cehenneme gitmenin gereği yok. Siz kendi iyiliğinizi düşünün. Hiç kimse ile tartışmaya gerek yok. Daha önceleri nasılsalar öyle
kalmaya devam edecekler. Onları değiştirmek çok zor. Çünkü onlar şeytan.İyi olanlar, başlangıçta onlar gibi davranabilir ancak
çok kolay bir şekilde dönüşebilirler. ve bunu anladım. Yeterince denedim ama bu insanlar olduğu gibi kalacak. Asla onları
değiştiremezsiniz. Asla bilgelikleri olmaz. İşte bu yüzden de onlarla tartışmanın bir gereği yoktur. Sizlerden rica etmeliyim, böyle
insanlarla hiç bir şekilde bir ilişkiniz olmasın. Yavaşça onlar Sahaja Yoganın dışına çıkacaklardır. Onlar buradalar çünkü sizin
başarmak istediğiniz şeyleri yok etmek istiyorlar. Kendinizi bu tür insanlara karşı korumalısınız. Vibrasyonlarınızı alın. Bize evini
vermek isteyen bir kişi vardı. Bu beyefendi bana gelip Aydınlanmasını aldı. Fakat Aydınlanmadan sonra, başka birini buldu. Bu
misafir demiş ki, Shri Mataji grubunda sadece ihmalkarlar var. O Aydınlanmasını aldı, vibrasyonları hisetti ve buna rağmen,
misafire inandı. O dedi ki: "Size evimi veremem çünkü bazı şeyler söylendi..." Bende, "Tamam, evi o beyefendiye ver" diye
yanıtladım. Zavallı adam! Şimdi hiç kimse o evi satın almak istemiyor ve o zarar ediyor, her gün beni arıyor: "Lütfen evimi al.
Üzgünüm, beni af et." Bende tekrar ettim: "O zaman evi bu beyefendiye sattın mı? Bunu yapmakta özgürsünüz." Şimdi o şikayet
ediyor, şikayet ediyor: "Shri Mataji bana kızgın." Hiç kızmadım, Dedim ki: "Evini, sana tüm bu şeyleri söyleyen kişiye sat." (ses
kaydı yaklaşık iki dakika kadar net değil) Yani tüm bu çok akıllı olduklarını düşünenler, eğer cehenneme gitmek istiyorlarsa, Ben
onlara cehenneme bilet verebilirim. Bu tamamen Benim kontrolümde. Tüm bu cehenneme gitmeye arzulu olanlar, Benden bilet
alabilirler ve Ben bunu vermeye istekliyim. Tanrının krallığına gitmek isteyenlerin hepsine de verebilirim. Bilet satan bir memur



herhangi bir istimakate doğru bilet verebilir ama biletçi sizi şu konuda uyaracaktır, eğer bu yöne giderseniz tren raydan çıkacaktır
ve derhal orda sizin …. ulaşacaksınız (duyulamıyor) ….kırılacaktır, oradan dönüş yoktur, oradan geri gelemezsiniz. Oradan geri
dönüş bileti mümkün değildir. İşte bu yüzden sizi uyarıyorum ama hepiniz bunu bildiğiniz için cehennem hakkında fazla bir şey
söylememem gerekmiyor. Sizlere tüm bu şeyleri anlattım ve bu sayede kendi enstrümanınızı temiz tutabilirsiniz ve her zaman
görüşünüzü daha yüksek bir seviyede tutun. Görüşünüzü alçak seviyede değil daha yüksek seviyede tutmalısınız. Daha yükseğe
yükselmelisiniz. Asla aşağıya bakmayın. Daha yükseğe yükselmelisiniz. Her yerde, her adımda Ben sizlerle birlikteyim. Her yerde.
Siz her nerede iseniz, hangi yer olursa olsun Ben sizinle birlikteyim, tamamen, kişi olarak, ruhumla ve sözümle tamamen. Bu
Benim sizlere verdiğim söz. Ama cehenneme gitmek isteyenler de, aşağıya doğru emilecekler. Bu da ayarlandı. Bundan dolayı
dikkatli olun. Daha yüksek bir yaşam elde edin. Şimdi Londra`ya gidiyorum ve geldiğim zaman her birinizin en azından on kişiye
aydınlanma vermiş olduğunu görmek istiyorum. Onlarla açık şekilde Sahaja Yoga hakkında konuşun. Utanmayın. Onlara Sahaja
Yoganın nasıl gerçek olduğunu anlatın. O gerçeğin dinidir. O gerçek içindir. Toplayın insanları, her nerede bulursanız onlarla
konuşun. Her biriniz fotoğraf almalı ve her biriniz on tane eve fotoğraf vermelidir. Her birinizin, on tane fotoğraf alarak katkıda
bulunması çok iyi bir yol. Bu fotoğrafları, fotoğrafa saygı gösterilecek, ona ibadet edilecek ve Sahaja Yoganın kabul edilebileceği
on eve verin. Sadece bu şekilde bizler Sahaja Yogayı yayabiliriz. Çok fazla tanıtım yapmak istemiyoruz çünkü ne zaman tanıtım
yapsak, o zaman bu pis insanları da çekiyor ve iyi insanlar gelmiyorlar. Bundan dolayı her zaman Sahaja Yogaya hizmet etmek
güzel ve kendinizi bununla (spiritüel olarak) zenginleştirin. Tanrı sizleri kutsasın. Benim bütün kutsamalarım sizinle. Kalbim,
aklım, bedenim her zaman hizmetinizde. Ben bir an bile sizden uzakta değilim. Her nerede sadece gözlerinizi kapatarak Beni
hatırlarsanız, Ben o anda tüm güçlerim ile size geleceğim. ‘Shankh,Chakra, Gada, Padma Garud layee siddhari’ (Draupadi onu
çağırdığında, Lord Krishana’nın Dwarika’dan kendi Condour’u üzerinde at sürerek tüm bu Tanrısal silahları olan Shankh, Chakra,
Gada, Padma ile gelmesi gibi, Bende bir an içinde sizlerin yanında olacağım) Bir an bile gecikmeyeceğim ama sizler Benim olmak
zorundasınız. Bu çok önemli. Eğer siz Benimseniz o zaman, bir an bile gecikmeyeceğim. Sizin önünüzde yer alacağım. Tanrı
sizleri kutsasın ve bilgelik versin.



1976-1021, Mektup, Diwali

View online.

Hintçe bir mektubun tercümesi, 21 Ekim 1976. Canım Sahaja Yogilerim, canım çocuklarım İzin verin bu Diwali sevginin ışığı ile
sizleri aydınlatsın. Sizler yüksek bir alevle yanan lambalarsınız ve üstünüzün kapakla kapatılmasına izin vermeyin. Onlar,
kapaktan çok daha güçlü hale geldiler. Bu onların kendi mallarıdır. Onlar üzerlerine vurulduğu zaman, rahatsız oldular ve
söndüler. Lambalarımız neden rahatsızlık duydular? Bunun üzerinde düşünmelisiniz. Onların çevresinde şeffaf olmayan bir
koruma yok mu? Annenizin sevgisini unuttunuz mu? Bundan dolayı mı, bu denli rahatsız bir durumdasınız? Camın lambayı
koruduğu gibi, Benim sevgim de aynı şekilde sizleri koruyacaktır. Ancak camın temiz tutulması gerekir. Bunu nasıl
açıklayabilirim? Shri Krishna dediği gibi, “tüm dinleri bırakın ve bana teslim olun” ya da Shri Jesus gibi “Ben Yolum, Ben Kapıyım”,
mı demeliyim. Ben size, varılacak yer olduğumu söylemek istiyorum. Peki, bunu sizler kabul edecek misiniz? Bu gerçek
kalplerinize nüfuz edecek mi? Her ne kadar söylediklerim çarpıtılsa da, gerçek her zaman orada olacaktır. O her ne ise, onu
değiştiremezsiniz. Sadece cahil olacak ve geride kalacaksınız. Bundan dolayı da, Ben mutsuzum. Diwali, gerçek arzuların
günüdür. Tüm evreni buna dâhil edin. Pek çok lamba yakılmalı ve onlarla ilgilenilmelidir. Sevginin yağını ekleyin. Kundalini fitildir
ve diğerlerinin Kundalinisini uyandıran ruhun ışığı, içinizdedir. Kundalininin bu alevi tutuşacak ve içinizde bir meşale olacaktır.
Meşale sönmedi. Ve işte o zaman da, sevgimin lekesiz bir koruması olacaktır. Onun, ne herhangi bir sınırı ne de sonu olacaktır.
Ben sizi izliyor olacağım. Sizlere duyduğum sevgi, çok, pek çok kutsama olarak (üzerinize) yağıyor. Sizleri daima seven,
NİRMALA
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1976-1222, Ölülerin Ruhları

View online.

“Ölülerin Ruhları”. Bombay (Hindistan), 22 Aralık 1976 Şimdi, modern bir insan için soru, (ölü) ruhların var olup olmadığına
inanmaktır. Çünkü hiç bilinmeyen bir alan bu ve bu bilinmeyen alan, tamamıyla keşfedilmeden her zaman için, bu sanki Tanrısal
bir şeymiş gibi bir sanrı yaratmaktadır. Bu nedenle bizler ölü ruhları da bilmeliyiz – onların kim olduğunu, nasıl hareket ettiklerini
ve nasıl çalıştıklarını. Şimdi, birçok kişi “ruhlara inanmıyoruz”, diyebilir. Siz inansanız da, inanmasanız da onlar oradalar. İsa, bir
yalancı değildi, ölü ruhları bir insandan çıkartıp, domuzun içine koydu ve şunu açıkça söyleyen kişi Oydu, “ruhlardan uzak durun.”
Ruhlar insandır. Eğer istersek yarın ruh olabiliriz. Öldüğümüzde, aslında tamamen ölmüyoruz. Sadece, görünür olmamız için bizi
yaratan toprak elementi, ya da o ki, ..... diyebiliriz ki, Jala Tattva (Su Prensibi) kaba bir formda, - sadece bu kısım ölür, gerisi kalır
ve bu bizim Preta loka (Preta-ayrılmış, ölmüş Loka- dünya, alem) dediğimiz alana gider ve orada bir fetüs (cenin) boyutuna gelene
kadar ya da siz buna çok küçük bir fetüs da diyebilirsiniz, bu boyuta gelene dek küçülmeye ve küçülmeye başlar. Orada bekler.
Fakat bazı insanlar öldükleri zaman, onlar tatmin olmamış ruhlardır. Sanskrit dilinde biz onlara Atrupta atma [her zaman bir
şeyler isteyen, kolay tatmin olmayan ruh] diyoruz. Bunun anlamı ise şudur, onlar yaşamlarında bir şeylere çok fazla takılmış
durumdalar ve hedeflerine ulaşmadan öldüler. Örneğin, bir anne doğum sancısı sırasında ölür, çocuğu doğar, anne çocuğunu
görür ve ölür. O kişi (anne) çocuğun bakımı için endişe duyar. Bir baba aniden bir kazada ölür. Çocukları geride kalmıştır ve
çocuklarına bakılması konusunda endişe duyar. Bazı insanlar da var ki, onlar yaşamlarında çok tutkulular – çok, çok fazla
tutkulular – ve onlar tutkularını yerine getiremeden ölürler. Onlarda (ölü) ruh olurlar. Orada bazı insanlar da var ki, onlar işkence
gördüler, zarar gördüler ve öldürüldüler. Öldüler ve bu kişiler Preta loka da yaşamak istemez, gidip kendilerine zarar verenleri
rahatsız etmek isterler. Yani, ölü ruh olan çeşit çeşit insan var. Biz onları iki türe ayırabiliriz. Bu iki türden birisi şudur, çok öfkeli,
hırslı, bencil, baskıcı bir kişi ölürse, bu kişi ölü bir ruh olur. Bu alan bilinç üstü alan olarak bilinir. Dünyadan vazgeçen o kadar çok
guru ve sadhular (çileciler) var ki, onlar Himalayalar’a gidip boyunlarını kırıyor ve her türlü çılgınca şeyler yapıyorlar, biz onlara
dravidi pranayam (bir şeyi tersten yapmak, kulağını tersten göstermek gibi) diyoruz, eğer aydınlanmalarını almadan ölürlerse o
zaman onlarda bilinçüstü kısımda olurlar ve insanoğlunun sağ kanalında kalırlar. “İnsanoğlu”, çünkü insanoğlu bir yansımadır ya
da diyebiliriz ki, Virata olan makrokozmosun aynısı olan bir mikrokozmosdur. Bundan dolayı onlar, Virata’nın sağ tarafında
yansırlar ve biz onların sağ kanalda olduklarını söylemeliyiz. Diğeri içinse diyebiliriz ki onlar, onlar baskı görmüş, ezilmiş, işkence
görmüş, rahatsız edilmiş, aşağılanmış ve hakarete uğramış olanlardır. Bu tür insanlar öldüklerinde kendi sinsi yöntemleriyle
intikamlarını almak isterler. Bundan dolayı onlar Virata’nın sol tarafında yer alırlar ve onlar bizim içimizdeler ve bu yüzden de sol
kanalda bulunan kolektif bilinçaltında yansırlar. Temelde ölü ruha dönüşen iki çeşit insan vardır. Ancak orada bir karışım da
olabilir, orada her çeşit ruh olabilir. Orada iyi ruhlarda olabilir, sadece ailelerine yardım etmek isteyen ya da bunun gibi şeyler
yapan iyi insanlarda olabilir. Bu ruhlar kendilerini göstermeye çalışırlar. Örneğin, bilinçaltı tipi ruhlar. Londra’da ölen bir doktor
vardı. İsmi Dr. Lang idi. Öldüğünde birçok şeyi keşfetmişti ve Londra’da kendi uygulamalarına devam etmek istiyordu, o bir
cerrahtı, fakat bunu yapamadı çünkü aniden öldü. Bu sayede onun ruhu Vietnam’da yaşayan ... Vietnam’da savaşan bir askerin
içine girdi ve bu doktor, askerin içine girdiği zaman, ona şöyle dedi “Ben filanca filanca doktorum, sen benim oğlumla ve
kardeşimle tanışmalısın ve benim seninle birlikte olduğumu onlara söylemelisin.” Asker inanamadı, fakat askere “Sen sadece
benimle gel, seni o yere götüreceğim”, dedi. Ve o askeri bu doktorun çalıştığı hastaneye götürdü. Hastane kapanmış,
ameliyathane kapanmıştı, o da onun oğlunu görmeye gitti ve bedenine giren ruhtan bahsetti. Oğlu buna inanamadı. Bunun
üzerine dedi ki “Ben sana kimsenin bilmediği birlikte geçirdiğimiz hayatımızdaki tüm sırları anlatacağım.” Ve o tüm bu şeyleri
anlatmaya başlayınca oğlu şaşırdı ve ”tamam, ben merkezi açacağım”, dedi. Bu şekilde onlar Londra’da çok büyük yeni bir
organizasyon yaparak, Late Dr. Lang olarak bilinen bir Uluslararası Tedavi Merkezi açtılar. Şimdi bu organizasyon uzun zaman
önce çalışmaya başladı, yaklaşık sanırım on bir ya da on iki yıl önce. Aslında, Benim bundan haberim oldu çünkü birisi onların
çalışmalarından dolayı acı çekiyordu, o kadın Bana geldi, olayların hepsini anlattı ve Dr. Lang hakkında tüm hikayenin yazılı
olduğu broşürü verdi. Ve onların kendisine söylemiş olduklarını anlattı “Siz hastalığınız hakkındaki şeyleri bize yazmalısınız,
hastalığınız her neyse ve bize yazdığınız zaman biz organize edeceğiz hem de öyle bir şekilde ki şu saate, şu noktada, şu yerde –
sizin önereceğiniz herhangi bir yerde – size bir şey olacak, bedeniniz sallanmaya başlayacak, o ölü ruhlar içinize girecek ve siz
iyileşeceksiniz.” Bu olay o kadının başına geldi, ilk olarak Bana gelen ve Bana anlatan kadın. Sonra ardından bir çoğu ile
karşılaştım, hatta İngiltere’de bile bunların bazılarıyla karşılaştım Yani, Bana geldiğinde, bilirsiniz, onun sorunun ne olduğunu
sordum ve o “bazı sorunlarım var” dedi. Sanırım tedavi edilen küçük bir sorunu oldu fakat bu onun için çok sakıncalı bir şeydi –
bir çeşit, saçmalıktı, sorundu diyebiliriz. O bununla kesinlikle iyileşmişti. Ancak, diyelim beş ya da altı yıl sonra, anlıyorsunuz değil
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mi, o titremeye başladı, tüm bedeni sarsılmaya başladı, onun öfkesi o kadar fazlaydı ki Beni göremedi. Benim önümde
oturduğunda sarsılmaya başladı, elleri titreyeme başladı, karşımda oturan bir delinin davranacağı şekilde bedeni sallanmaya
başladı. Bunun üzerine ona dedim ki, “Bak bu beyefendi akıl hastanesinden geldi ve aynı senin davrandığın gibi davranıyor.” Oda
“Biliyorum çünkü burada bir ağrım var, burada bir sorunum var ve yanlış olan bir şey olduğunu biliyorum. Düzgün düşünemiyorum
ve hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben kayıp bir ruhum ve bana ne olduğunu biliyorum. Şimdi, bunun için Siz ne yapabilirsiniz?” dedi.
Elbette o zaman onu iyileştirdim, buna şüphe yok, çünkü Sahaja Yoga’da bunu yapabilirsiniz. Sevginin vibrasyonları aracılığı ile,
size dün bahsetmiş olduğum Tanrısal Sevgi budur. Bu ruhlar esir alınabilir. Bu esaret ile, bu esirleri preta lokaya gönderebilirsiniz
ve onlar yok olurlar. Fakat, onlardan bazıları bu hırslı, sözde gurular tarafından kontrol ediliyorlar. Şimdi, bildiğiniz bu sözde
gurular, sözüm ona yani, onlar kendilerine guru diyor ve ne yapıyorlar? Giderler, bilirsiniz, eğer bir yerde ölmüş şeytani bir deha
bulurlarsa, onlar bu kişinin şeytani bir deha olduğunu bilirler ve onun bedenini takip ederler ve smashan’a [ölü yakma yeri] giderler
ve onun bedeninin bazı parçalarını toplamaya çalışır ve kendilerine saklarlar. Şimdi ruh, onüç güne kadar bedenin etrafında
dolanır ve bedenin ne yaptığını izlemeye başlar. Yani, bakın, ruh daha sonra tekrar bir bütün hale gelecek olan kendi bedeninin
parçalarının, bu kişilerden dolayı eksik olduğunu ve onların bu parçalarla bir şeyler yapacaklarını görür, bu yüzden onların
karşısında belirir. Onlar, bu ruhla nasıl konuşmaları gerektiğini bilirler. Konuşmak kolaydır. Hatta sıradan bir ruh buraya gelse, Ben
onları konuşturabilirim ve onlar çok fazla saçma sapan şeyler konuşurlar ve onlar bu kişilerden de bahsederler, onların ne
yaptıklarını anlatırlar. Bunun üzerine, o zaman, bilirsiniz, bu kişiler tarafından yakalanırlar ve onlar bu bilinç üstü ruhları
kullanmaya başlarlar. Bu insanlar dolandırıcı ve çok zeki insanlardır, ruhlar onların ellerinde oyuncak olmaya başlar. Şimdi, onlar
bu ruhlara bazı isimler verilir, onları Ram, Krishna gibi isimlerle adlandırabilirler. Bazı insanlar Aim der, bazıları Rim, başkaları Klim
der – hepsi Tanrıça’nın isimleri, anlıyorsunuz değil mi, hatta İsa’nın ismini ya da onun gibi isimler dahi verebilirler. Bu sayede ne
olur, ne zaman ki bunlara, bu gurulara gittiğiniz zaman, onlardan bir şey istediğiniz zaman size, “sana bir mantra vereceğiz”,
derler. Sizde, bu mantra verme işinin çok büyük bir şey olduğunu zannedersiniz. Bakın, birçok kişi Bana gelip bunu anlatacaktır,
Marathi dilinde de, Maharashtra’lılar bunda özeldirler [Shri Mataji Marathi dilinde konuşur], “Mataji, mala kani guru mantra dila
[bir guru bana bir mantra verdi].”. Sonuçta bir mantra verilebilir, “Kay dila mantra ‘Ram’ [ya size verilen mantra ‘Ram’ ise]”? Bunun
size söylemesi için neden bir guruya ihtiyacınız var ki? Beyninizi kullanın. Şimdi, onlar Ram demeye devam ediyorlar ve bu adam,
o kişinin içine girecek olan şeyi zaten bu Ram ile bağlantılı kılmış, bunun üzerine Ram denilen bu ölü ruh, diğer kişinin psyche’sine
(ruhuna) girer. Bu çoğunlukla size anlattığım gibi Agnya Çakra vasıtasıyla olur. Dün Kundalininin tamamını anlattım, onun yerini
ve her şeyi. Yani o şey, bunun aracılığı ile psyche’nin içine girer. Eğer sağ taraftan psyche’nin içine girerse, bakın, ego tarafından
bu içeri girer ve ve o insanı çok egoist yapar. Adam karısını dövecek, çocuklarını dövecek, öfkelenecek ve gösteriş yapmaya
çalışacaktır. Bazen insanlar böyle bir adam terfi de ettirebilirler ve bu kişi çok dinamik olacak, böyle olacaktır, insanlar “Aa, buna
ne oldu böyle?” diyecektir ve ... bir tür, bakın, dikkati başka şeyler üzerindeyken, o kişi çok hırslı bir şekilde çalışmaya yönelecektir.
Şimdi, bu kişi çok hırslı olur ama içinde hiç dharma olmaz, hiç sevgi olmaz, şefkat olmaz ama kısa bir süre için, sözüm ona çok
da başarılı bir adam haline gelir. Ancak sonra, hatta Ben Delhi’de bile buna benzer çok kişi ile tanıştım, bu şekilde oraya kabul
edilmiş olan bu swamilere (Hindu din adamı), sadhulara bir sürü para veren kişiler ve sonra, onlar karşımda sadece böyle
titriyorlar. “Mataji, bu karşınızda titreme durumumuz o kadar fazla ki, hatta bir şey alsak, hatta Tanrı Virata adına bir udbatti [bir
tür tütsü] bile yaksak, hiçbir tapınağın yakınına gidemiyoruz, hiçbir kilisenin yakınına gidemiyoruz. Tanrısal olan herhangi bir şey
gördüğümüzde bu şekilde titremeye başlıyoruz”, diyorlar. Ve onların hepsi işlerinden istifa ettiler ve işe yaramaz insanlar olarak
duruldular. Bütün bunların hepsi beş, altı yıl içeresinde başlarına geldi. Genç insanlar, çok gençler. Singapur’da bir adam ile
tanıştım. Hayır, Kuala Lumpur’da. İnanamazsınız o sadece yirmi iki yaşında ve şimdi bu halde. Ve bu bilinç üstü stil – onlar buna
transandantal (aşkın) düşünce diyorlar. Onların kullandığı trans (aşma hali) bu işte. Nihayetinde, siz şöyle seslenemezsiniz,
Tanrınıza, Kadir-i Mutlak olana, sadece bir isimle? Ona nasıl seslenebilirsiniz ki? O sizin hizmetçiniz mi? “Rama gari , [adı Rama
olan bir erkek hizmetkar], yanıma gel.” Ona bu şekilde seslenebilir misiniz? “Sen benim işimi yap, sen benim babama bak, sen
annemle ilgilen.” Siz kimsiniz ki? Bu şekilde konuşma hakkına sahip misiniz? Ve siz ona “Sen bunları yapmalısın, en iyisi benim
sana söylediğim her şeyle sen ilgilen, aksi taktirde seni terk ediyorum. Benim sana inancım yok”, diyebilir misin? O kişinin
egosunda olan bu adam bu türden saçma şeyler düşünmeye başlar. Siz Tanrıya teslim olmalısınız. Onunla bir olmalısınız, sizin
yetkilendirilmiş olmanız gerekir, ancak o zaman Onun yardımını isteyebilirsiniz. Diğer bir bilinç üstü kişiler ise başka bir türdedir,
onlarsa şu şekilde çalışırlar, bakın, bu kişiler Hatha yogiler, sözüm ona hatha yogiler çünkü Ben onlara neo (yeni) Hatha yogiler
diyorum. Onlar gerçek yogi değiller. Gerçek hatha yogiler hiçbir zaman insanlarla kalmazlar, normal olanlar, onlara ne diyorsunuz,
bir şehrin ya da köyün vatandaşları gibi. Onlar ormanda gurularla birlikte kalırlar. Hatha Yoga’nın orjinal yazarı olan Patanjali’nin
Shastrasında (Shastra-Kutsal Yazı), O bir Hatha yoginin yapması gereken altı şey olduğunu söyledi. Kişi Aydınlanmış ruh olan bir
guru ile ormanda kalmalıdır ve onun evli olmaması gerekir, onun bir brahmacharya olması gerek, yani bekar bir kişi olmalıdır. Ve o



bu altı şeyi yapmalı: bunda, meditasyon oradadır, prana pratishtha [nefesi azaltmak], pratyahar [duyguların bırakılması],
yama-niyama [ yapılacaklar ve yapılmayacaklar] Bunların hepsi, kişinin hayatını düzenlemesinin gerektiği anlamına gelir, çok
iffetli ve kutsal bir hayat sürmelidir. Bu ev halkından olan insanlara göre değildir. Şimdi artık moda adına “Hatha yoga” bütün
herkes tarafından yapılmakta. Burada bir doktorla tanıştım, belki sizde onu çok iyi tanıyor olabilirsiniz, o çok iyi bilinen bir
doktordu, Hatha yoga yapılmasını öğütlüyordu ve onda kalp sorunu vardı ve kendisi bir kalp uzmanıydı. Ve onunla tanıştığım
zaman dedim ki “Doktor, kalbinize dikkat edin. Siz kalpte catch ediyorsunuz.” Oda, “Bu nasıl olur? Ben kendi kardiyografimi
aldım”, dedi. Ben de ona, “Doktor, dikkatli olun ve bu Hatha Yogayı yapmayın”, dedim. Çünkü bu sadhananın [spiritual pratik] aşırı
bir türü, bu sizi dengeye getirebilecek bir kişiyle yapılmalı ve orada başka enerjiyi tüketen hiçbir şey olmamalı, bu sadhana için
yapılmalıdır ve sizin gurunuz bunu halleder. Bu çok az sayıda kişi tarafından yapıldı. Ama günümüzde herkes bir sinema aktörü
veya aktrisi olmak istiyor. Her kız, güzellik yarışmasında tarif edildiği gibi belli bir biçimde olmayı ister. Size söylüyorum bu
oranlar kesinlikle şeytani. Bu oranları okudum. Onlar Tanrıçaların veya Tanrıların oranları değil. O güzellik yarışmalarında
açıklanan oranlar kesinlikle pis kadınlarınkiyle aynıdır. O oranlar herhangi bir insanda olursa, bu sadece kötü vibrasyonlar
çıkaracaktır. İşte bu yüzden, görmüş olmalısınız, bu testi bir kere geçince tamamen garip bir hal alırlar. Bunların hepsi insan
kavramlarıı ve tüm bu insan kavramların hepsi o kadar aptalca ki onlar şeytani güçlere destek olduklarını dahi bilmiyorlar. Sinema
aktrisliği fikri, anlıyorsunuz , bu günlerde, Londra da dahi, hatta doksan yaşındaki bir kadın dahi aktris olmak istiyor. Onlar
delirmişler mi? Anne olmak istemiyorlar. Sonra onlar her türlü diyet yapacak, kocalarına işkence edeceklerdir ve onlar ..... onlar ne
istiyorlar, neyin peşindeler bilmiyorum. Sizler iyi eşler olmalısınız, düzgün eşler olmalısınız. Her şeyden önce de, iyi anneler
olmalısınız. Sizler evli kadınlarsınız. Siz aktris değilsiniz. Kocalar da aktör olmak istiyorlar sanırım ya da ne olmayı, bilmiyorum
onlar hatha yogadalar. Onların tarif ettiği şekilde, bedenlerini o ölçüler dahilinde çok mükemmel bir hale getirmek istiyorlar. Bu
ölçülerin en iyisi olduğunu kim söyledi? Demek istediğim, günümüzde, bunu gördüğünüzde, onlar erkek gibi görünmüyor ve
kadınlar da kadın gibi görünmüyor. Kadınlar erkek gibi görünmeye başladılar ya da at gibi ve erkeklerde kadın gibi görünmeye
başladılar. Bu ahlaksız bir sistem. Bizler tam anlamıyla kadın olmalıyız ve erkekler de tam anlamıyla erkek olmalı. Siz Shivaji’yi,
Rana Pratab’ı [Hintli efsanevi savaşçı kral] duymuş olmalısınız. Onların şahsiyetlerini gördünüz, bakın, bu aktris ve aktörler, bu
ufacık insanları gördüğünüzde, o şahsiyetleri tarif eden her şey yıkılıp gidiyor, birileri bunların yüzüne bir tokat atıyor, koca ölüp
yere düşüyor ve eşi, başka bir adamla kaçıyor. Her türlü şey bu ghor (korkunç) Kali Yuga’da yanlış gidiyor. Bu sizin sadece şeytani
güçlerin elinde oyuncak olmanızdır. Başka bir şey değil. Fakat bunlar, size söylüyorum, tüm bunları size o bilinç üstü kişiler
öğretiyor. Sonra, aşırı tabiatta olan insanlar var, pativrata [kocasına adanmış] olan kadınlar özellikle, bilirsiniz. Onlar da saçma
sapan insanlar çünkü kocalarını sevdiklerini düşünüyorlar, tüm Tanrılar onların üzerine düşmelidir. Elbette bir pativrata güçlü bir
kişiliktir. Ancak o kişi aydınlanmış biri olmalıdır, aksi taktirde, eğer aydınlanmış değilse, o her zaman kocasının, anlıyorsunuz,
boynuna bir kement geçirir ve bunun için Tanrı’yı kullanır. Saçmalık! Kadın, erkeğe tüm özgürlüğünü vermelidir, yaşam oyununu
tam olarak anlaması için. Bu kadınlarda, öldükleri zaman, bakın, kocalarının başka biriyle evlenmelerinden korkarlar ya da bu her
neyse. Onlar sadece kocalarının tepesine otururlar. Sonra anneler, bazı anneler var ki onlar kendileriyle çok ilgilidir, bencil ve ben
merkezli, sadece kendi çocuklarını severler. Onlar “O benim sahip olduğum tek oğlum. O sahip olduğum tek kızım”, derler. Ama
bunun anlamı nedir? Neden bu kadar yanlış tanımlıyorsun? Kaç kere dünyaya geldin? Geçmişte kaç tane çocuğun vardı? Bununla
neden bu kadar çok ilgileniyorsun, bu kadar yanlış tanımlıyorsun? Bu, çocuklarınızı tekmeleyin anlamına gelmiyor. Onlar, ya
çocuklarını tekmeleyecek ya da çocukları tarafından kesinlikle aşağılanacaklardır. Bu da mizacın aşırı bir çeşidir. Çocuklarını
seven normal insanlar, başka çocukları da severler, normal bir şekilde yaşarlar – normal, dindar bir evlilik hayatı sürerler, başka
erkeklerin ya da başka kadınların peşinde koşmazlar. Bu normal insanlar öldüklerinde Preta lokaya giderler ve yine iyi bir insan
olarak doğarlar ve eğer bu gün doğarlarsa, onlar Aydınlanmalarını alırlar. Çeşitler ve çeşitler, tipler ve tipler var. Bu korkunç kişileri
anlatarak sizin zamanınızı ve Kendi zamanımı boşa harcamak istemiyorum. Ancak diğer taraftanda sol kanalda, -alçak, sinsi,
korkunç, katiller ve tüm bunların hepsi oradalar. Oh, bunlarda başka bir tip. Bu kişiler ne yapmaya çalışırlar? Bilirsiniz, bazen
sinsice bir şey yapmak isterler ama bu kişiler, bu alçak olanlar, sizin psyche’nize girdiklerinde siz aklını kaçırmış ya da deli veya
onun gibi bir şey olursunuz. Onlar size her türlü şeyi öğretir. Onlar size nasıl içki içeceğinizi öğretirler, nasıl uyuşturucu almanız
gerektiğini, bunun gibi şeyleri öğretirler, ya da siz eğer içki içiyorsanız içinize girerler, çünkü onlar ayyaştır, bu yüzden de daha çok
içmek istiyorlar, yani içeceklerdir. Şaşıracaksınız, buna inanmayacaksınız Küba’da bir bayan ile tanıştım. Şirin ve sevimli biriydi ve
Bana dedi ki, bütün bir şişe dolusu sek viskiyi içebileceğini söylemişti. Demek istiyorum ki, gösterdiği zaman Ben o şişeye dahi
bakamadım. “Bunu nasıl yapabiliyorsun?” dedim. Ve kocası, “Gerçekten, bu doğru, bazen bunu yapıyor”, dedi. Bunun üzerine
kadın, “Biliyormusun, bedenime giren çok büyük, devasa bir zenci var ve sonra, yani içkiyi ben değil zenci içiyor”, dedi. Kadın onun
kendi bedenine girdiğini görüyor. Yani, bu tür kişiler diğer taraftalar, sol kanaldalar. Şimdi, karışık tipler var, bazıları, bilirsiniz, onlar
Tanrıya inanan fakat Tanrıyı bulamamış kişiler ve onlar çok çalışmışlar tipte kişiler. Yani, onlar size bazen biraz güven vermeye



çalışırlar. Örneğin, dün bir bayan geldi ve dedi ki, “Mataji, birden evimde biraz chana (nohut) buldum. Onların Mataji tarafından
verilmiş olduğunu düşündüm, bu yüzden onları yedim ve iyileştim. Bende dedim ki, “Ben sana chana (nohut), elmas, yada şunu
bunu verecek kadar deli miyim?” Ve bu sözüm ona maddeleşme (birinin veya bir şeyin aniden belirmesi) işini yapan bazı gurular
da var. Bu hiçbir şey, bazen bilirsiniz, Bombay’de bulursunuz, şimdi, aniden bir şeyinizin kayıp olduğunu görürsünüz. Kaybolan
şeylerinizin çoğunu orada bulursunuz. Ve bunlar guruların insanlara aktardıkları şeylerdir - buraya gel – bir “jadu me” [sihirli bir
şekilde] ve bu, bu saydam bir ölü ruhtur, o opak (mat) değildir, onu göremezsiniz. Bu sayede gelir, dolanır, beğendiği herhangi bir
şeyi alır ve gider. Ve o sadece kaybolur ve bunu oradaki birine de verebilir. Bunların hepsi ölü ruh vidya’sıdır. (bilgi) Şimdi, bunun
ruh olduğunu veTanrı olmadığını nasıl bilebilirsiniz? Sadece bir soru sorun: “Tanrı’nın sadece bu dünyada bırakacağımız şeyleri
bize vermesiyle ne ilgisi var?” Öldüğümüzde bütün elmaslarımız, tüm takılarımız, her şey burada kalacak. Peki Tanrı bize bu
şeyleri neden versin ki? O deli mi? Anlıyorsunuz değil mi, eğer sizi seviyorsa, O size en yüce olanı verir, sonsuz olanı, en iyisini,
tüm kutsal kitaplarda söz verilmiş olanı verir. Ve bütün kutsal kitapları okudunuz. Herhangi bir yerde hiç Krishna’nın gelip bir kaç
yüzük aldığı ve birilerine verdiğine dair bir saçmalık bulabilir misiniz? Yapmadı. Demek istediğim, bu Onun tarafından yapılabilir,
şayet istiyorsa, her şeyi yapabilir ama bir şeyler çalmayacaktır. Yani bu türden bir bilinç üstü ölü ruh ve bu şeyler varlar, inanın
Bana, varlar. Ama bizim için önemli olan hiç bir şey yok çünkü biri gelecekte var olur ve diğeri ise geçmişte. Biz şimdinin, şu anın
farkında olmalıyız ve işte Sahaja Yoga budur. Bu şimdi şu anda, siz şu anın dinamiklerini, şu anın kendiliğinliğini anlamalısınız.
Yani, şimdi insanlar şöyle diyeceklerdir, “O zaman bu şu anlama geliyor Mataji, Siz plan yapmaya inanmıyorsunuz.” Ben
inanmam. Ben insanların planlamalarına hiç inanmıyorum. Çünkü insanlar planladıkları zaman onların nasıl bir karışıklık
yaratıklarını biliyorsunuz. Dünyanın her yerinde, her nerede planlamacılar var olduysa, sonunda ne oldu? Size basit bir örnek
vereceğim. Bir düğünü A dan Z ye kadar planlıyorsunuz. Şimdi, şunu göreceksiniz ki, damadın oradan buraya gelmesi gerekten
zamanda, aniden bir şey olacak ve o hareket etmeyecektir. Belki onun banyoya gitmesi gerekecek, belki de o annesini görmek
isteyecek, belki de duygusal olarak yoğunlaşacak, belki de annesi oraya gelecek ve ağlamaya başlayabilecektir. Eğer siz bunu
yaşayan bir evlilik olmasını istiyorsanız, o zaman bu kadar detaylı plan yapmamalısınız. Kendiliğinden olmasına, Tanrı’nın
kutsamasıyla olmasına izin vermelisiniz. Size bir örnek vereyim, biliyorsunuz Ben çok fazla plan yapmam ve planlamayla ilgili çok
endişe etmem. Bugün buraya çok erken gelmek istedik. Bu insanlar saat atlı buçukta oraya varmalıyız dediler. Sadece güldüm.
Ne zaman oraya ulaşmam gerektiğini biliyordum, oraya varırdım çünkü onlar her neyi denerse denesinler, biz oraya erken
varamayız. Ve ben sadece yapamadım. Yani neden endişeleneyim ki? Çünkü Ben oraya erken gidemeyeceğimiz biliyorum. Tabi
ki, yani demek istiyorum ki, bu gün, varsayalım yarın gitmem gerekiyor, o zaman Ben sadece yarın için biletimi alırım. Tamam.
Planlama yok. Bu, bugün yapılmalı. Ancak siz A dan Z ye her şeyi planlıyorsunuz, aniden bir şeyin eksik olduğunu fark
ediyorsunuz ve her şey ters gidiyor. Spontan olun, en azından, en azından, spontanlığın çalışmasını deneyin. Şimdi batı
ülkelerinde insanlar spontanlığın değerini anlıyorlar ama onlar aptal insanlar, koşum takımlarını nasıl kullanacaklarını bilmiyorlar.
Onların aptallık konusunda ne kadar ileri gittiklerini söyleyemem bile. Eğer size anlatırsam, inanmayacaksınız. Burada küçük
çocuklar var, aksi taktirde size anlatırdım. Ne kadar aptal olduklarına inanmak zor, onlar spontan olduklarına ve bir tür
spontanlığa sahip olduklarına inanırlar. Tüm gelişmekte olan ülkeler şimdi, gelişmiş bir ülke olmak üzere ilerliyorlar fakat biz
onların neyin içinde olduklarını görmeliyiz. Onlar aptal insanlar. İşleri söz konusu olduğu sürece iyidirler – her şey zamanında
olur, onların her şeyi temizdir, gıcır gıcır. Ama onlara baktığınızda ailelerinin parçalandığını görürsünüz. Aptallığın böyle bir
seviyede olması. 90 yaşında bir kadının 19 yaşındaki bir erkekle ilişkisi var ve ön sayfada onların aşk mektupları yayınlanıyor,
okumanız gereken her gazetede, bu bir son dakika haberi olarak geliyor ve bütün erkekler, devam etmekte olan bu büyük Romeo
ve Jülyet olayını okuyorlar. Aptalca, kesinlikle aptalca. Onlarla konuştuğunuz zaman, ne kadar aptal insanlar olarak göreceksiniz.
Nereye bakacağınızı, ne diyeceğinizi bilemezsiniz. Aptallık konusunda ne kadar ileri gidebildiklerine dair hiçbir fikriniz yok. Elbette
ki, onların Cadillac’ları var ve onların büyük arabaları ve büyük evleri var. Fakat bazen o güzel evlerin içinde eşekler yaşıyormuş
gibi hissediyorum. Belirli konularda kesinlikle aptallar. Belirli konularda, kesinlikle, dolandırıldık. Onlar masum, safdil ama aptal
insanlar. Aldatıldık ama bu konuya sonra değineceğim. Yani, şimdi bu iki farklı türdeki ölü ruhların içimize, psyche’mize nasıl
girdiğini görelim. Bununla birlikte ne olur, bu ruh şeyiyle? Orada bazı... sadece konuşarak insanları çıplak hale getirebilen Ravan’a
benzeyenler var, kesinlikle. Burada bizde de bir tane oldu, kesinlikle aynı tipte. Eğer o konuşmaya devam ederse, insanlar
kıyafetlerini çıkartmaya başlıyorlar. Şimdi, bunu düşünemeyecek kadar aptal olduğumuzu bir düşünün, “Kıyafetlerimizi çıkartarak
Tanrıya yaklaşabilir miyiz?” Demek istediğim, nasıl bir mantık bu? Banyo yaparken, hepimiz çıplağız, bundan dolayı Tanrıya daha
mı yakın oluruz? Her tür saçma şey öğretiliyor ve insanlar kabul ediyor. Binlerce insan. Sizin büyük Bombay’inizde bu tür saçma
ve aptal şeyler yapan o kadar çok entelektüel var ki, yok mu?. Böyle enayice, aptalca şeyler yapıyor ki. Sonra bir sürü insanın
sadece organize olduğunu göreceksiniz. Ne için? “Ay, gelen bir beyefendi vardı, gelmiş, bilirsiniz, bu şeyler üzerinde çok güzel
konuşuyor ve bunda da kendisi çok iyi, çok büyük bir konuşmacı.” Neden bahsediyor? Radha ve Krishna’nın birbirlerini



sevdiklerinden bahsediyor. Çok iyi fikir. Bedavaya bir kabare izleyebilirsiniz ve Tanrıyı küçük düşüren tüm bu saçma sapan şeyler
hakkında özgür söylemlerde bulunabilirsiniz. Tüm bunlar insanoğlu için çok ilgi çekicidir. Sahiden gerçeği mi arıyorlar? Gerçekten
hakikati mi istiyorlar? Onlar asla Shankaracharya’yı okumayacaklardır. Size dün anlattım. Onlar asla Markandeya’nın ne yazdığını
bulmaya çalışmazlar, İsa’nın bu konuda ne dediğini bulmaya zamanları yoktur. Onlar Muhammed Sahib’in ne dediğini bilmezler.
Nanak Sahip o kadar çok şey söyledi ki, Kabira o kadar çok şey söyledi ki. Onların hepsi aptal. Bu kötü alışkanlıkları üzerimizde
kullanmak için, bütün şeytani yöntemleri bize öğretmek için onlar bir yerlerden geldiler. Bu yüzden bundan sakının! Dikkatli olun!
Bu ghor Kali Yuga. Tüm bu şeytani güçler hareket halinde. Krishna dedi ki, “Her ne zaman dharmanın yeniden yerleştirilmesi,
dushta’ların [acımasız olan] öldürülmesi ve Sadhuların [iyi insanlar, çilekeşler], korunması gerekiyorsa, Ben tekrar ve tekrar
doğarım ama Ben kimin Sadhu kimin Dushta olduğunu bulurum.” Bu böyle bir karışım! Şeytan tüm Sadhuların içine girdi ve
Sadhular kesinlikle bir çatışma içindeler. İşte bu Kali Yuga. Bu çok hassas bir konu. Yani, bizim varoluşumuz da, söylediğim gibi,
sağ kanalda bilinç üstü alan ve sol tarafta kolektif bilinçaltı dediğimiz alan var. Sizin varoluşunuza yakın olan ise, sol kanaldaki
bilinçaltıdır ki biz ona psyche kısmı diyoruz ve burası bu hayatımızda ve geçmiş hayatlarımızda ölmüş olan her şeyi
depoladığımız yerdir. Ve sağ tarafta bilinç öncesi (anlık bilinçli farkındalık seviyesinin altındaki zihnin bir parçasıyla ilişkili olan)
akıl var, biz ona Mana diyoruz ancak neden – bilemiyorum, Mana çok karmaşık bir şey, ancak İngilizce kelime daha iyi, bu bilinç
öncesi akıl, biz onunla plan yaparız, onunla düşünürüz ve bu beden sağ kanalın gücüyle hayatta kalır. Ortada/Merkezde evrimsel
gücümüz var. Sadece bu güçle evrimdeştik, bu bilinçli akıldır, şu an, şimdi, şu anda. Diyebiliriz ki geçmiş ve gelecek bu şekilde
kesişir ve merkezde de bu noktada veya şöyle diyebiliriz, bu geçmiş .... gelecek ve geçmiş, ortada bu şekilde çapraz geçerler ve
onlar geçerler. Yani düşünceler geçmişten geleceğe gelir ve gelecekten de geçmişe, ancak onlar bilinçte kalamazlar. Örneğin,
Ben, “Şimdi, şu anda, onu durdur!” diyorum. Yapamazsınız. Neden? Düşüncelerden dolayı. Düşünce yükselir, yukarıya çıkar ve
aşağıya düşer ve bu şekilde yok olur. Yine başka bir düşünce yükselir, yükselir ve yine düşer, kaybolur. Şimdi, düşüncelerin
yükselişini görebilirsiniz, ama düşüncelerin düşüşünü göremezsiniz. Bu iki düşünce arasında Sanskritçe adıyla Vilamba
[gecikme, bekleme] olarak bilinen ufak bir boşluk vardır. Bilinçli zihnin noktası budur. Düşünceler bilinçaltınan gelebilir ya da
kolektif bilinçaltından gelebilir, hatta bilinç öncesinden ya da bilinçaltından gelebilir. İşte düşünce dalgaları böyledir. Fakat eğer
siz bilinçli aklın kendisine girmek isterseniz, şimdi şu anda, bunu yapamazsınız çünkü o noktada düşünce yoktur. Bunların
hepsini Ben Kendimden anlatmıyorum çünkü bunların hepsi zaten birçok psikolog tarafından keşfedilmiştir, yani kişi düşüncesiz
farkındalık konumuna girmelidir, bu sözde trans’a değil, tamamen uyanık olduğunuz bu farkındalığın içine girmelidir ama içeride
sessizlik vardır. Şimdi, bu sessizlik tüm kutsal kitaplarda anlatılmıştır ve o alana atlarken .... hatta birçok psikolog sizin aslında
bilinçdışı akılla atladığınızı söyler – bilinçdışının anlamı, bizim için bilinmeyen demektir, ‘achetan mana’, bu kolektif bilinçliktir, bu
evrenseldir. Örneğin, en büyük psikologlardan biri olan Jung’u söyleyebiliriz ve Ben ona çok saygı duyuyorum. O bilinçdışı üzerine
çok fazla iş yaptı ve o rüyalar ve semboller vasıtasıyla bilinçdışının nasıl çalıştığını bulmak için binlerce kişi üzerinde deney
yapmak için yıllarını harcadı. Şimdi, rüyalarda birçok sembolün ortaya çıktığını bulmuştur. Mesela, bir adamın rüyasında bunun
gibi aşağıyı işaret eden bir üçgen, her zaman tüm vakalarda, böyle bir rüya ne zaman görülürse, bu adam birisini öldürmüştür ya
da üçgen sadece baş aşağı ise, yani bu bu tepe kısmın işaret eden yer olduğunu rüyasında gören bütün insanların öldürüldükleri
rapor edildi. Onun bulduğu, bunun gibi bir sürü şey var. O farklı deneylerle, daha başka bir şey olarak, size her zaman denge veren
Evrensel Bilinç dışı alanını buldu. Şimdi tıp biliminin insanları, cevaplayamayacakları birçok şey bulmuştur. Ben zaten size, onların
parasempatik ve sempatik sistem vasıtasıyla çalışan Asetilkolin (parasempatik sistemdeki bir kimyasal iletici) ve adrenalini
bulduklarını anlatmıştım, onlar bedende çok garip bir şekilde hareket ederler ve onlar bunların nasıl ve kim tarafından kontrol
edildiğini ve neden harekete geçtiklerini bilmezler. Bu iki kimyasal maddenin etki etme şeklinin bilinmediğini söylüyorlar. Kesin
olan şu ki, onlar bunu açıklayamıyorlar. Yani, düşünmemiz gerek – Neden? bir kimyasal neden ayrı olarak, farklı bir reaksiyon
göstersin? Çünkü onların içinde bir Deity oturuyor. Orada bir Deity var, bu kimyasalları istediği şekilde kullanan, yaşayan bir Deity
var. Geçen gün size de bir soru sordum – tıpla uğraşan bir kişiye gidip sorarsanız, “Eğer her şey, yabancı olan her şey vücuttan
atılıyorsa, nasıl oluyor da fetüs kabul ediliyor, sadece bununla kalmaz, üstelik fetüs beden tarafından beslenir?” Öyleyse, Batı’daki
birçok insan tarafından kabul edilen bilinçdışı bir Evrensel Varlık olduğunu bilmeliyiz. İşte bu yüzden onlar “Bırakalım bilinçdışı
ilgilensin, biz spontanlığı benimseyelim, bırakın o kendiliğinden çalışsın” diyorlar. Fakat yapamazlar, şimdi, o kadar karmaşıklar
ki. Öylesine analitik bir akılları var ki, onlar analiz etmeye devam edeceklerdir ve spontanlığın çalışmasına izin veremezler. Onlar
bu spontanlığın üstesinden gelmek için her tür yöntemi deneyeceklerdir ama birilerinin itici bir güç olmalı, demesindeki gibi, bu
tetiklemeyi gerçekleştirmelidir çünkü eğer siz mantıkla, bilinç dışına girmek istiyorsanız, bunu yapamazsınız. Mantık çok sınırlı bir
şeydir. Eğer kolektif bilinç olan, sınırsız ve evrensel bir şeye gitmek istiyorsanız, o zaman kendinizi sınırsız kılmayı öğrenmelisiniz.
Şimdi, bunu nasıl yapacaksınız? Birinin bunu tetiklemesi gerek. Bir ışık görüyorsun, bir dheep (kandil), henüz aydınlanmamış, bu
sınırlı bir şeydir. Ancak onu yaktığınız zaman, bu sınırsız hale gelir ama bu ışığı yakmak için ona yakın olan başka bir ışık almanız



gerekir. Başka bir ışığı yakınına getirdiğinizde, bu da bunu yapmaz, bu tıpkı bir katalitik ajan (Kimyasal bir reaksiyonu başlatan
madde) gibidir. O sadece buna dokunur ve o yanmaya başlar. Sınırsız ışık alır. Sınırlı bir kandille ışık, sınırsız hale gelir. Aynı
şekilde birinin bunu tetiklemesi gerekir. Ben çok .. vereyim, söylemeliyim ki, insanların anlaması çok basit olan çağdaş veya çok
modern bir örnek vereyim. Bakın, evlerimizde bütün bu Bombay gaz lambası ışıklarını gördük, orada biraz titrek bir alev olduğunu
gördük. Bunu kimse göremez. Aynı şekilde kalpte Ruh vardır, orada olan Tanrı'nın yansımasıdır ve gaz akışı durdu, hazır halde
tutuldu. Aynı şekilde içinizdeki Kundalini de orada tutuldu ve birinin bunu açması gerekir. Ama bu bu açıldığı zaman Kundalini
yükselir ve titreyen ışıkla buluşur, ışık yayılır ve yayılmasıyla birlikte vibrasyonlar gelmeye başlar, gerçekleşen şey budur. Bu sizin
bilinçdışı farkındalığınıza atlamanızdır, bu sizin farklı bir kişilik olduğunuz anlamına gelir. Size dediğim gibi, siz bir bilgisayarsınız
ama çalışan bir bilgisayar değilsiniz. Bir kere ana merkeze bağlandığınızda, bilgi veren bilgisayar olursunuz. Aniden tüm bu
şeyleri parmaklarınızda hissetmeye başlarsınız. Ne olduğunu, başka bir kişinin merkezlerini, neyin çalışmadığını hissetmeye
başlarsınız. Ve dün size açıkladığım gibi onların kontrol ettiği bu merkezlerin tüm fiziksel, zihinsel ve duygusal yönleri vardır ve
siz, kişide neyin yanlış olduğunu bulabilirsiniz. Bu vibrasyonları onlara vererek onları iyileştirebilirsiniz de. Yani, bu bilgisayar
aracılığıyla, bilgi alırsınız, bilgi verirsiniz ve aynı zamanda bunu düzeltirsiniz de. Bilgiyi işleyebilirsiniz de. Şimdi, sahip olduğumuz
bilgisayarlar, işleyemiyorlar. (Birileri Shri Mataji’nin sözünü keser ve Oda sözünün kesilmemesini istiyor) Bakın, Divine hakkında
ders vermek, birçok kişi tarafından yapıldı. Ben size bunun gerçekleşmesinden bahsediyorum. Siz, o olursunuz. Şimdi, insanlar
her zaman “bu nasıl mümkün olabilir Mataji?” derler, demek istiyorum ki, Ben bu soruyu anlayamıyorum. Farz edelim, Ben orada
duran bir elmas olduğunu söyledim. Bana böyle bir soru soracak mısınız? Gelip hemen onu alacaksınız. Yani, bununla hiçbir şey
kaybetmek zorunda değilsiniz. Bana hiçbir şey ödemiyorsunuz. Hepsi ücretsiz. Bunu yaparak, burada gördünüz, insanlar tedavi
oldu. Ama onu bir kez aldınız mı, yüzde elliniz kendini çok mutlu hissedecek, eve gidip “Tamam, unut gitsin” diyecektir. Bir iki kişi
eleştirecektir. (net değil) “Oh, mala kahi jhala sei, hiçbir şey hissetmedik” diyeceklerdir, sanki kendileri çok yüce kişilermiş gibi.
Eğer alamadıysalar o zaman onlarda yanlış giden bir şeyler var. Bunu almalılar. Ve yüzde ellisi de, bunun hakkında düşünecek,
tekrar ve tekrar gelecek ve halledecektir. Şimdi Bombay’da, bazıları insanları tedavi eden yüksek bir konuma gelmiş Sahaja
Yogiler var. Kanseri tedavi ettiler. Onlar çok sıradan insanlar. Bizim burada okulda öğretmen olan biri var ve o fil hastalığından,
kanserden muzdarip insanları tedavi etti. O kadar çok şey tedavi etti ki. Hayatın içinde, o çok sıradan bir kişi. Ve bunu yapan pek
çok kişi var. Bunu sizde yapabilirsiniz. Ama sizler yüce babu’larsınız [saygıdeğer kişi]. Sizler yüce insanlarsınız. Tüm bunlar için
vaktiniz yok. Ben artık olmadığım zaman dizinizi döveceksiniz, Biliyorum. “Keşke bu konuda bir şeyler yapmış olsaydık”,
diyeceksiniz. Bazıları kesinlikle sanatı öğrendiler, Benim “Burada bir fan var. Eğer fanı açarsam serin esinti alacaksınız”, demem
gibi. Bunun üzerine sizde “Tamam. Lütfen fanı hemen açın, bunu almak istiyoruz”, diyeceksiniz. Normalde insanlar bunu derlerdi.
Sonra Bende, “Peki, fanı açıyorum, serinleyin, şimdi iyi hissediyor musunuz?” derdim. “Evet.” O zaman bu fanın nasıl yapıldığını,
elektriğin nasıl üretildiğini, tüm mühendisliği size anlatacağım. Fakat size biraz da mühendislikten bahsettim. Bütün insanlar
dersleri dinlemek isterler. Onlardan bıkmadınız mı? Neden almıyorsunuz? Bu Tanrı’nın kutsaması. Tanrı'nın Krallığına girmeli ve
sadece nasıl korunduğunuzu, nasıl bakıldığınızı görmelisiniz. Yedi çakra var ve yedi kutsamanın hepsi size bir kerede verildi.
Burada Sahaja Yoga'dan önce hayatta hiçbir şeyi olmamış insanlar var. - bu bile size hint yağı üzerine biraz miktarda çikolata
vereceğim demeleri gibidir, ayrıca maddi olarak da çok geliştiklerini söyleyebilirim, çünkü Nabhi’de oturan Lakshmi’dir. Bu
Hindistan’daki birçok kişiye hitab edebilir, Lakshmi’nin iyileştirildiğini ve hatta sizin maddi olarak düzeldiğinizi gösterebilir.
İnsanlar terfi alırlar, onlar şu olurlar, bu olurlar. Bir örnek, Dr. Nagensi. Aydınlanmasını aldı ve nereye geldiğini görün. Bunun gibi
birçok kişi var. O bir Sahaja Yogi. Pek çok insan yaşamda bir şeyler başarmış olan Sahaja Yogilerdir, ama meşgul insanlar,
bazıları. Fakat eğer sadhana (manevi egzersiz) için biraz zaman ayırabilirseniz, buraya gelir ve kendiniz görür ve daha fazlasını
verirseniz, o zaman daha fazlasını elde edersiniz. Çünkü, onları kullanmayacaksanız neden Tanrı size her zaman vibrasyon
vermeli ki? Burada bir beyefendi oturuyor, onun oğlu uyuşturucudan dolayı çok acı çekiyordu. Genç bir öğrenciydi, kandırıldı ve
zavallı çocuk bunu denedi. Babası onu iyileştirmek için yirmi bin rupi harcadı. İnsanlar ona sadece uyku ilacı, uyku ilacı ve sadece
sakinleştirici veriyorlardı. Ve bir günde iyileşti, bugün o hiçbir şey almadan rahatça uyuyor. Bana bir reçete getirdi ve gösterdi,
diyor ki… Kiti paise bata (bana bunun kaç para olduğunu söyle)? Charsor rupaye, dört yüz rupiyi saçmak zorunda kaldı ve ne için?
İyileşmesi için değil, sadece çocuğu uyutmak için, demek istiyorum ki, bu da bir tür uyuşturucu ve bu çocuk bu gün normal. Fakat
burada size problem yaratabilecek bir çeşit şeytan olacak. Öyleyse kendiniz için karar verin. (Shri Mataji Marathi bir cümle
söylüyor.) (Shri Mataji, Hintçe izleyicilerden kendisine soru sormalarını istiyor.) (Arayış içindeki bir kişi bir soru soruyor) Shri
Mataji : Nasıl alıyor, değil mi? Tamam. Oturun. Söylediğim şey işte bu, işe yarıyor. Bu kendiliğinden gerçekleşen bir şey. Şimdi, tek
bir şeye bakacağız, ufak bir tohum nasıl bir ağaca dönüşür? Bu yaşayan bir süreçtür. Sadece, bu işe yarıyor diyeceğiz. Bu zaten
orada, işte bu yüzden o Sahaja. “Saha” ile demek, “ja” ise doğan demektir. Kesinlikle kendiliğindendir. Ben aydınlanmış bir kişiyim,
bu bir gerçek ve size dokunduğumda, siz aydınlanmanızı alırsınız. Bu çok ama çok basit bir şey. Tamam mı? Hmm, başka soru?



Bu güzel bir soruydu çünkü biz her zaman “nasıl” deriz. Soru: Diğer yöntemlerle mi aydınlanma, Siddhiler [doğaüstü güçler] ile?
Shri Mataji: Huh? Soru: Siddhilerle, onların verdikleri isim işte bu. Shri Mataji: Hayır, hayır, yanlış. Bu her zaman yasaktı. Bakın,
eski günlerde de yanlış yönlendirilmiş insanlarımız oldu. Tarih bu. Bazı insanlar vardı, örneğin eğer Hitler’imiz olduysa bu onun bir
praman [kanıt, bilgi aracı] olduğu anlamına gelmez. Eğer bizde Ravan gibi şeytani bir güç olsaydı bu onun praman olduğu
anlamına gelmez. Bizim için pramani, azami seviyeye ulaşandır. Böylece praman her zaman en iyisidir. Bakın, bunu siddhilerin
verdiğini söyleyen bu tür insanların hepsi tantrikalardır. Ve hepsi dışarıya atıldı. Bunların hepsi kshudrata [önemsiz, anlamsız]
olarak bilinir. Ancak bu konular üzerine kitap yazan insanların bir kısmı aydınlanmış değiller - bu kitabı, şu kitabı okudular ve
sonra da kendi siddhilerinin de orada olduğunu söylediler. Siddhiler, sizi bilinçüstü tarafa geçirmekten başka bir şey yapmazlar
ve bilinçüstü tarafa geçtiğinizde, bir ruh içinize girer ve sonra ne olur, elinizden bir şeyler üretmeye başlarsınız. Sahaja
Yoga'mızda bir hanım vardı, bize geldi ve bilirsiniz, Ben Amerika'ya gittiğim zaman, her türden chamatkara’lar [mucizeler]
göstermeye başladı. İnsanlara “Kaybettiğiniz paranız nerede, parayı şurada bulabilirsiniz”, demeye başladı, bunun gibi şeyler. Ve
sonra çok popüler oldu, her gün ona gelen bin kişi olurdu ve nihayetinde onlara ..... sayısını bile söylemeye başladı. Yani, bilinç
üstü şeyler böyle olabilirler. ESP [Ekstra-duyusal algı], sen Ekstra-duyusal algı insanı olursun ve tüm bunlar bir ruhtan başka bir
şey değildir. Şaşıracaksınız, Amerika’dan iki büyük bilim adamı Beni görmeye geldi. Ne için? “Bize, havada nasıl uçulur
öğretmelisiniz. Bedenimizden ayrılmak istiyoruz”, dediler. Ben de, “Neden? Zaten tepemizde uçmuyormusunuz, şimdi ne yapmak
istiyorsunuz?” dedim. Onlar, “Hayır, biz bedenlerimizi bırakıp havada uçmak istiyoruz.”dediler. Bende, “Fakat size bunun ruhlar
sayesinde yapıldığını söylesem, yine de yapmak isteyecek misiniz?” dedim. “Evet, yine de yapmak istiyoruz.” “Neden?” diye
sordum. Onlar, “Çünkü Ruslar da aynısını yapıyor, biz de istiyoruz”, dediler. (Shri Mataji, Marathi bir cümle söylüyor.)Sonra dedim
ki, onlar yapmayacaklardı, onlara “bunu size kim söyledi?” diye sordum . Bunun üzerine onlar, “Patanjali” dediler. Bilirsiniz,
Patanjali' bir gazeteci ve .... “Şu adama bakın, o tedavi olmak için geldi çünkü vücudunu terk etmek gibi bir deneyim yaşıyordu ve
tedavi için Bana geldi ve o adam size diyor ki ‘Mataji'ye gidin, O size bunu yapar.’” Ve bu aptallar, bilirsiniz, Beni dinlemiyorlardı.
Yani, sahip olduğumuz bilgiyle uyumlu bir ayırt edicilik yöntemimiz yok. Mutlak bilginin ne olduğunu bilmiyoruz. Bu yanlış, Bunun
için vibrasyonlarınız olmalı. Vibrasyonlarla , şimdi bütün aydınlanma almış olanlara “Tanrı var mı, yok mu?” diye sorabilirsiniz.
Alacağınız cevaba bakın. Tüm cevaplar gelir ve küçük bir şeyi bile elinize kaydedebilirsiniz. Pharkay’ı duymuş olmalısınız, bugün
Bana bundan bahsediyordu, ne zaman ki, .... bazı beyefendiler bir yerdeydiler ve dedi ki, “sadece onun vibrasyonlarını
bulursunuz”. Bunun üzerine orada ellerini uzattı ve “Vibrasyonlara bakayım” dedi. Hiçbir şey gelmiyordu ve hissedeceğin hiçbir
şey yoktu, çakralar hakkında hiçbir şey yoktu. O zaman, “o orada olamaz çünkü ben hiçbir şey hissetmiyorum.” Bunun üzerine bu
adam onu düşündü, “Ah, evet, evet. O uçakta olmalı, orada değil”, dedi. Bu yani, bu boyuta kadar gider! Londra’da bir beyefendi
var, “Mataji, ben başkaların vibrasyonlarını hissedebilir miyim?” dedi. Bende “hisedebilirsiniz” dedim. “Babamın vibrasyonlarını
hissedebilir miyim?” dedi. Bende, “Evet, tamam şimdi ellerini şöyle uzat ve bir soru sor”, dedim. Aniden onun Vishuddhi çakrası
yanmaya başladı. “Anne burası yanıyor”, dedi. Bende “Hemen ona telefon et ve nasıl olduğunu sor” dedim. Annesi ona dedi ki,
“baban seninle konuşamaz, boğazı çok kötü”, dedi. Ve babası çok uzaktaydı. Onunla konuşamadı, boğazı çok kötüydü. Vishuddhi
Chakrası catch ediyordu. Tüm bilgiyi ellerinizde, vibrasyonlarda alırsınız ve sonra tüm bu kitapları gördüğünüzde şaşıracaksınız
ama o onlar ellerinizi yakacaklar. (Shri Mataji, Hintçe bir cümle söylüyor.) Gerçek bir guru ile gerçek olmayan bir guruyu ayırt
ettiğinizde şaşıracaksınız. Bu konuda çok doğrudur. Burada bir bayanın durumu var. Bana, birisinin kendisini görmeye geldiğini
söyledi, yani demek istiyorum ki, birisi onda kalmaya geldi, erkek kardeşi ya da çok yakın olan birisi. Ve kadın sürekli yanmaya
başladı, şudur, budur. Bunun üzerine kadın ona sordu, “Sen Satya Sai Babaya mı gidiyorsun?” (Sahte Sai Baba) Oda “Hayır” dedi.
Kadın, “Hayır mı, ama nasıl olur bu? Sahte Sai Baba'nın bir öğrencisinden aldığıma benzer korkunç bir yanma alıyorum. Bir yerlere
gitmiş olmalısın. Gitmiş olmalısın”, dedi. Oda, “Hiçbir zaman gitmedim” dedi. Bunun üzerine kadın, “Gerçekten mi?” dedi. Ve kadın
onu araştırıyordu ve ortada hiçbir şey yoktu. Sonra onun bavulunu açtı ve orada Satya Baba’nın fotoğrafı vardı. Bizim Prabhakar
burada, ona sorabilirsiniz. Karısı, Bana gelen kadının Londra’daki eltisi büyük bir sorundu. Onlar resmin nasıl yerleştirildiğini,
eltinin neden böyle davrandığını ve neden onlara böyle yanma hissi verdiğini bulamadılar. Bir gün çantasını açtılar ve çantada o
fotoğraf vardı. Fotoğrafı attıkları gün herşey düzeldi, aksi halde sebepsiz yere boşanacaklardı – zavallı kadın istifra ediyor ve her
tür şeyi yapıyordu. Bunun gibi birçok olay var. Demek istediğim kanıt orada. (Shri Mataji, Marathi dilinde bir kaç cümle söylüyor.)
O adam bizi bu Sat Sai Babanın bir merkezinin bulunduğu bir yere çağırdı. “Mataji, siz bu insanları kurtarmalısınız”, dedi. Oraya
oturduğum zaman bir sürü çocuk bayıldı. Sonra onlar bize ““Bu çocuklar böyle bayılıyorlar. Bu konuda bir şeyler yapmanız gerek”,
dediler. Ve “pek çok çocuk kayboldu. Sadece ortadan kayboluyorlar. Nasıl kaybolduklarını Tanrı bilir” dedi. Ona “Baba, burası
onun merkezi, şimdi bununla ilgilenmesine izin verin. Ben bıktım”, dedim. Şimdi ne yapmalıyım? Öncelikle doktorlar, aydınlanmış
ruhlar yaratmalıyım. Bunu halledecek daha fazla sayıda insanım olduğunda, bunu çözebiliriz. Fakat tek bir şey var,
Aydınlanmanızı aldıktan sonra gelip, öğrenmeli ve her şeyde ustalaşmalısınız. Siz oldunuz .... – Ben size Kundalini hakkında her



bir şeyi anlatıyorum, sadece bunda ustalaşabilirsiniz. Bu çok basit. Bu o kadar basit ki, biliyorsunuz bunun size faydası olur.
Biliyorsunuz, bu Sevginin Gücü, onun nasıl çalıştığını bilmelisiniz. Biz sadece nefretin gücünü biliyoruz. Diyelim ki, biri size karşı
çok kaba davrandı. Size eşimin sekreterinden bahsedeceğim. Bu bayan aydınlanmasını aldı ve Bana, ”komşularım var, üç ya da
dört genç erkek ve onlar korkunç hippiler. Gürültü yapıyorlar, rahatsız ediyorlar ve bana yaşlı tavuk dediler. Eğer benimle alay
ederlerse ne yapmalıyım?” dedi. Ben, “Tamam, sen ne yapacaksın?” dedim. O, “gerçekten bıktım, evden ayrılacağım”, dedi. Bende,
“Böyle yapma. Git ve onların evine sadece bandhan ver, her gün üç kez bu şekilde yap ve sevgiyle Beni düşün”, dedim. Bu hanım,
“evim şimdi bir kilise bahçesi kadar sessiz, çok sessiz ve onlar çok kibarlar. Asansörü benim için açıyorlar. Gittiğimde bana
yardım ediyorlar”, diyor. (Bir seeker Hintçe soru soruyor. Shri Mataji Hintçe cevap veriyor ve sonra, İngilizce devam ediyor) Sizler
enstrümansınız, siz enstrümansınız, siz ilaçsınız, iyileştirensiniz, siz doktorsunuz, siz bilgisayarsınız, siz her şeysiniz ama
kendiniz olmalısınız. Kendiniz olmalısınız. (Shri Mataji Hintçe konuşur ve arkada bir Yogi, Maha Mantrayı okur) H.H. Shri Mataji
Nirmala Devi
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Ruh, 01 Ocak 1977. İçimizde sahip olduğumuz en kıymetli şey, ruhunun değeri ölçülemez, ve bu yüzden sonsuz değerli bir şey
olarak adlandırılır çünkü o uçsuz bucaksızdır. Bunu ölçemezsiniz. Şimdi, Her Şeye Gücü Yeten Tanrı, Ona Sat-Chit-Anand'dır
diyoruz. Sat, gerçek demektir. İnsan terminolojisi içinde anladığımız gerçek, görecelidir. Ama Benim size anlattığım yer, tüm
ilişkilerin başladığı yer, mutlaktır. Bir örnekle, bunu nasıl anlayacağınızı size anlatacağım. Bu Dünya'nın okyanusları, nehirleri ve
her türden şeyi var. Su diyebileceğiniz şeyler, ama dünya, hepsini sarıyor. Eğer Toprak Ana, orada olmasaydı bunların hiçbiri var
olamazdı. Yani Toprak Ana'nın, kendisinde var olan her şeyin desteği olduğunu söyleyebiliriz. Bizi sarıyor. Atomlarda O, var.
Büyük dağlarda O var, çünkü elementler, bu dünyanın bir parçasıdır. Aynı şekilde Yüce Tanrı, O'nun Sat kısmı, hakikattir, yaratılmış
ve yaratılmamış her şeyin direğidir. Anlamaya çalıştığınız şey için başka bir örnek. Nasıl ki O, Sat’dır, purusha'dır [ruh, kişi, öz],
yaratılışın kendisinde fiilen yer almayan, ama bir katalizör olan Tanrı'dır. Örnek şöyle olabilir, bütün işi ben yapıyorum. Her şeyi
ben yapıyorum, ama elimde de bir ışık var. Işık olmadan hiçbir şey yapamam. Işık, işimin desteğidir, ama ışık, hiçbir şekilde
yaptığım şeyle ilgili olarak hiçbir şey yapmıyor. Aynı şekilde, Tanrı da bir ışık gibi sadece şahittir. Ama O'nun bir diğer niteliği de
chitta’sıdır. O'nun dikkatidir. Bu harekete geçirildiğinde, Sanskritçe'de çok güzel bir kelime vardır, "sphuran" yani, nabız atışı gibi
atar. Bu nabız attığında, onun dikkati nabız gibi attığı zaman dikkati sayesinde yaratmaya başlar. Ve O bizim, Anand dediğimiz
üçüncü bir niteliğe sahiptir. Anand, Onun algısıyla yaratımdan duyduğu neşedir. Duyduğu sevinçtir. Bu üç şey, bir sıfır noktasında
olduklarında, onların buluştuğu yerde, o zaman bu şeylerin bir olduğu, Brahma'nın ilkesi, haline gelirler. Tam bir sessizliğin olduğu
yerde, hiçbir şey yaratılmaz. Hiçbir şey tezahür etmez, ama neşe dikkatle birdir. Çünkü dikkat ulaşmış ve neşeyle birleşmiştir. Ve
neşe, gerçekle bir olmuştur. Bu üç niteliğin kombinasyonu, birbirinden ayrılır ve üç tür fenomen yaratır. Anand, Tanrıdaki neşe,
O'nun yaratımıyla ve hakikatle birlikte hareket eder. Neşe, yaratımla birlikte hareket etmeye başladığında, yaradılış ilk önce
hakikat aşamasından asat’a [gerçek olmayan], inmeye başlar. Sat’tan gerçek olmayana, maya’ya, ilüzyona. Ve o zaman sağ
tarafta yaratım başlar. Yaratıcı güçler çalışmaya başlar ve bu çalışmaya başladığı zaman sol tarafta bulunan içindeki neşe- ki bu
Tanrı'nın duygusal yönüdür- aynı zamanda bu daha kaba ve daha da kaba olmaya başlar. Yaratılış daha da kaba olmaya başlar ve
içindeki neşe de daha büyük olmaya başlar. Ve Tanrı'nın ışığı olan Sat da giderek daha yoğun, daha yoğun ve daha da kaba hale
gelir. Diyebiliriz ki Tamo guna'nın tamamen karanlık olduğu, yaratıcılığın tam olarak yaratıldığı ve keyif sınırının tam uykuda
olduğu aşamaya kadar yoğunlaşır. Daha net mi? Şimdi Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati'yi anladınız mı? İşte bu yüzden
İsa: "Ben, ışığım" dedi. Çünkü O, Tanrı'nın ışığı olan Sat'ı temsil eder. Tanrının ışığı yaratılışın yedinci aşamasına ulaştığında
kesinlikle yoğun, hareketsiz, sönmüş olur. Bütün bunlar gitgide daha derine iniyor, gittikçe daha da kabalaşıyor. Bu parabolik
olanın bir parçasıdır. Şimdi paraboliğin diğer kısmı ise siz, Yüce Tanrı'ya geri yükselirken başlar. Bu yoğunluk, kademeli olarak
yüksek ve daha yüksek, daha süptil ve, daha süptil ve daha ince, daha ince olmaya başlar. Bu arınmada nihayetinde siz, ışığın
evrimsel süreç için işe yaradığını görürsünüz. Yavaş yavaş, kaba olan kısımlar aydınlanmaya başlar. Alçak seviyede olan
hayvanın, yüksekte olan hayvan kadar aydınlanmadığını görürsünüz. Yavaş yavaş neşe bile daha süptil olmaya başlar ve siz,
bunu “güzel” olarak adlandırabilirsiniz. İnsan neşesi, hayvanlarınkinden çok daha güzeldir. Bu şekilde neşe de sizin daha fazla
görmeye başlamanız anlamında, tezahürlerini değiştirmeye başlar ve daha geniş bir neşe yelpazesi ellerinize gelir. Örneğin, bir
köpek için güzelliğin anlamı yoktur, namusun bir anlamı yoktur. Yani siz öyle bir aşamaya ulaştığınızda, insan olduğunuzda,
farkındalık olan Sat’ınızı, o ölçüde geliştirirsiniz. Bu aşamada, neşenizi geliştirir, ve yaratıcı eyleminizi de o ölçüde geliştirirsiniz.
Şimdi aşağıya indiğinde Tanrının yaratıcılığı, insanın eline nasıl geçiyor? Bunu görüyorsunuz. Tanrı'nın neşesi, insanın eline nasıl
geçer ve O'nun ışığı, ruh olarak insanın kalbine nasıl gelir? Bu, güzeldir. Ve insan olduğunuz o aşamada insanların, bir ruhu olduğu
söylenir. Başkalarında olmadığından değil ışık, sadece insanda yanmaya başlar. Bu ışıktan dolayı biz, dinden bahsederiz,
Tanrı'dan bahsederiz ve sonsuz olan şeylerden söz ederiz. Ama insan olmak çok tehlikeli bir aşamadır. Çünkü bu aşamada bir o
yana bir bu yana atlarken, sizin sadece biraz zıplamanız gerekiyor. Ancak farkındalık, sizin bağımsız hale geldiğiniz aşamaya
ulaşmadığı sürece bu sıçrama mümkün değildir ve bu bağımsızlıkta kendi ihtişamınızı görürsünüz. Durum budur. Çünkü siz,
bağımsız olmadığınız sürece bu şeref sizin olamaz. Kaba olan bir şeyin kölesi veya onun esareti altında olduğunuz sürece
içinizdeki bu sonsuz neşeden nasıl zevk alabilirsiniz. Yani kendinizi, daha ve daha da fazla açarak, daha süptil ve daha temiz bir
hale gelmek, kendinizi bu neşeye daha fazla maruz bırakmanız içindir ve bu sayede bu, sevinci hissedersiniz. Bir kere siz, şu
noktayı bilirsiniz. Aydınlanma aldıktan sonra bu üç şey bir araya gelmedikçe siz, kendinizi oturttuğunuzu, hissedemezsiniz.
İçinizdeki neşe, farkındalığınız vasıtasıyla hissedilmelidir. Aksi takdirde hissedemezsiniz. Farz edelim ki gözleriniz yok, nasıl
görebilirsiniz? Eğer Beni görmenin farkında olmasaydınız, Beni nasıl hissedeceksiniz. Eğer Beni hissetmenin farkında değilseniz,
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Beni nasıl görebilirsiniz. Eğer Beni duymanın farkında değilseniz, Beni nasıl anlayabilirsiniz. Ve bu farkındalık bir kere sizde
oluştuğunda neşe, ancak o zaman içinizde uyanır, çünkü yalnızca bu süptil farkındalık duyguları aracılığıyla neşeyi,
özümseyeceksiniz. Şimdi olduğu gibi siz bunu hissedip, “oh, ne güzel şey bu” dediğinizde çok mutlu hissettiniz. Orada olan bu
yaratılış sevincini hissediyorsunuz. Ve insan, yaratılışın zirvesidir. Ama sadece taçlandırma kısmıdır, çok küçük bir şeydir.
Gerçekten çok küçük, çok küçük bir mesafedir. Hiçbir zaman geçilmez, ama tek şey, bu üç şeyin birleştirilmesinin gerekliliğidir.
Ve Benim fark ettiğim şey şu, siz, aydınlanma alsanız bile sessizliği, hissetmiyorsunuz, çünkü sizler, ışık olmadınız. Neşeyi
hissetmiyorsunuz, çünkü Anand olmadınız. Bu, sizin sol kanalınızdır. Her şey de neşe vardır. İnsan olarak gördüğünüz
şekiller/desenler içindeki neşeyi, görmeye başlarsınız. Bir ağaç kabuğu görüyor, onu açıyorsunuz. İçindeki desenleri
görüyorsunuz, ona kaplama diyorsunuz, siz buna pürüzlülük ve düzgünlük diyorsunuz – ve bunun ahengini ve maddede,
yaratılışın sevincini görmeye başlıyorsunuz. Ama şimdi aydınlanmadan sonra yaratılışın sevincini, hissetmeye başlıyorsunuz.
Yaratılışın zirvesi, insandır. Ve bu nedenle bir Sahaja Yogi, eğer daha düşük seviyede bir kişiyle arkadaş olmaya, samimi olmaya,
ilgilenmeye çalışırsa, o kişiden asla neşe duymayacağını anlamalıdır. Yapabileceğiniz tek şey, o kişiyi kendi seviyenize
yükseltmek ve hissettiğiniz neşeyi ona da hissettirmektir. Sanatçı bir adamın, kör bir kızla evlendiğini varsayalım. Bu ne işe yarar?
Kız, bu adamın yarattığı sanattan zevk alamaz. Aynı şekilde eğer siz, diyelim ki ailenizle, akrabalarınızla, arkadaşlarınızla
ilgileniyorsanız, verebileceğiniz ilk ve en yüksek ve en büyük şey, onlara aydınlanma vermektir. Bu da ruhunuzun neşesi, anlamına
gelir. Onları, en değerli şey olan Ruhlarının sevincine maruz bırakın. İnsanların titremesinin, kıpırdamalarının ve kendilerini
huzursuz hissetmelerinin nedeni budur. Onlar, neşelerini çok kolay kaybederler, geçip gider, küçük bir şeyle biter. Bu sanki
önünüzdeki okyanus gibi ve ben oradayım. Hepinizin onun içine girip, keyfini çıkarmanızı istiyorum. Hepsi sizin için, her şey sizin
neşe duymanız için yaratıldı. Daha süptil ve daha da süptil olmalısınız. Burada siz, çok kaba şeyler için çok fazla zaman
harcıyorsunuz. Bunu fark ettiniz. H.H. Shri Mataji Nirmala Devi



1977-0129, Mektup

View online.

Mektup. Bombay (Hindistan), 29 Ocak 1977. Kitabımda verdiğim bir diğer argümanda, ikinci doğumun sadece seks vasıtası ile
mümkün olduğunu düşünen bir doktor hakkında ve Ben ona dedim ki, “ebeyenleriniz sayesinde siz doğdunuz, yoksa kendi
aktiviteleriniz nedeni ile değil”. Şunu söylemek yani, tamamen sevdiğiniz zaman seks yapmalısınız ve bu olmaksızın sevginiz
ifade edilmiş olmaz. Sevginin mutlak değerine bu nedenle meydan okunmaktadır. Ayrıca, her zaman herkesle nasıl seks
yapabilirsiniz? Bu mümkün değil. O zaman insanları nasıl her zaman “tamamen” sevebilirsin? Bu o kadar aptalca ve saçma ki,
böylesine boş zeminlerde tartışamam Ben.
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1977-0201, Nabhi Çakra
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Nabhi Çakra. Şubat 1977.   (Ocak -Mart 1977). Bu konuşma Hindistan’da Batılı Yogilerin ilk Hindistan turu sırasında yapılmıştır.
Nerede yapıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Nabhi çakra, her insanın ağırlık merkezindedir. Eğer orada değilse, bu onda biraz
problem olacağı anlamına gelir, sizler için bu, onu doğru yere getirmektir. Pek çoğunuzun bundan dolayı sıkıntı çektiği bir tür
problem var, belki de ilaçlar nedeni ile veya belki de sinir problemleri, savaş nedeni ile veya belki de beslenmenizdeki bir tür bir
şok. Örneğin savaş sırasında, insanlar değerlerini kaybettiler çünkü onlar Tanrıya olan inançlarını kaybettiler. İffete inanan
kadınlar, acımasızca saldırıya uğradılar. Çok dindar insanlar zulüm gördüler, aileler parçalandı, pek çok adam öldürüldü ve
çocuklar, kadınlar ve yaşlı insanlar dağıldılar. Çok korkunç bir güvensizlik atmosferi bütün uluslara boyun eğdirdi. Sonra da,
 insanların paramparça edildiği bu toplama kampları geldi çünkü insanoğulları çok hassas enstrümanlardır.  Onlar imrenilesi
yaratıklardır, en yüksek olanlardır ve madde olan bombalarla onlara hükmedildi. Böylece, insandaki Ruh,yavaş yavaş yok oldu. 
 İnsanlar sevgiye, doğruluğa olan inançlarını kaybettiler. Sonra da güvenliğin yeni bir modeli inşa edildi. Bir sonuç olarak bunu
endüstri devrimi izledi ve yapay bir neşe duygusu, güvenlik duygusu, sevgi duygusu toplum tarafında kabul edildi. İnsanoğlunun
özgürlüğü ile yaptığı şey, işte budur çünkü savaş insan tarafından yaratıldı, bu Tanrının yaptığı şey değildir. Ancak bununla
birlikte, arayışta olan çok büyük ruhlar, bu dünya üzerinde doğdular. Onlar, materyalizm gibi bu tür yapay güvenliklerin ötesini
aramaya başladılar. Arayanların, onları organize edecek ve onları doğru yola sevk edecek uygun liderleri olmadı. Bu yüzden de
hatalar yaptılar ve bir engel oluşturdular. Yani, insan farkındalığının engellerinden ayrı olarak, daha pek çok başka engel eklendi.
[Shri Mataji kendi kendine: Evet] Sahaja Yoga’yı onlar için zor bir süreç haline getiren pek çok engel eklenmişti. Savaşta yer alan
ülkeler, sadece gelişmiş ülkeler oldu. Bir reaksiyon olarak, hayır, bu bir reaksiyondur, gerçekte savaşta yer alanlar sadece
gelişmiş insanlardı ve katılmayanlarda gelişmemiş olanlardır. Yani bir tarafta aramaya çalışan ülkelerimiz var çünkü onlar aşırı
gelişmişler çünkü onlar varlıklılar ama onların arayışçıları, duygu karşıtlıkları nedeni ile demir attıkları yeri kaybettiler. Tamam mı?
Diğer ülkeler ise henüz gelişmemişler ama orada bulunan  arayanlar, hala parada bir şeyler arıyorlar. Bu noktada Sahaja Yoga
keşfedildi. Bu, kendi bilinç dışınızı, her yeri kaplayan, düşünen, organize eden ve planlayan Tanrının gücünü hissettiğiniz ve daha
önceden size vaat edilmiş olan, insanlık bilincinin Tanrı ile birleşmesinin kurulduğu aşamaydı. Sadece Sahaja’nın Kundalini
Yoga’sı sayesinde, Sahaja Kundalini Yoga, sadece Sahaja Kundalini Yoga sayesinde, insanoğlu evrimleşecektir ama
evrimleşecek olanlar, dharmalarına bozulmamış bir şekilde sahip olmalılar.
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1977-0701, Guru Purnima üzerine mektup 1977
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Guru Purnima Mektubu. 1 Temmuz 1977. Sevgili Sahaja Yogi Çocuklarım, 1 Temmuzda Guru Purnima’yı kutladığınızı öğrendim,
çok sevindim. Hem bir Anne hem de bir Guru olmak çok zor. Anne Guruların Gurusudur. Anne çocuklarına karşı bir Guru olmalı
ama bu görevini bir Gurunun yaptığı gibi yapamaz. Onlara Kendi çocuğuymuş gibi, kendisinin bir parçasıymışlar gibi davranarak
öğrencileri ile kendisi arasındaki mesafeyi kısaltır. Ama sevgili çocuklarım, sizler gerçekten de Benim Sahasraramdan doğdunuz.
Sizi kalbimde tasarladım, Brahmarandra aracılığıyla da yeniden doğurdum. Sevgimin Ganj nehirleri ile sizi kolektif farkındalık
alemine taşıdım. Benim sevgim insan bedenim için çok büyük. Sizi besler, sakinleştirir, güven verir. Adım adım sizi farkındalığa,
kutsamaya, neşeye götürür. Ama bu sevgi aynı zamanda, sizi düzeltir, yontar, fazlalıklarınızdan arındırır. Size kılavuzluk eder, sizi
yönlendirir. Saf bilgi formunda açığa çıkar. Sizdeki şokları emerek, sizi tıpkı süzülen bir yaprak gibi gerçeğin sert zeminine
yavaşça yerleştirir. Spiritüel zirvelere ulaşma emellerinizi gerçekleştirebilmeniz için sizi güçlendirir. Peki şimdi Guru Prensibi ne
demek? O, Tanrısal Sevginin size kılavuzluk eder, “yapılacakları ve yapılmayacakları size verir. Çünkü insanlar başarısız olursa
gerçektende Rakshasa ve Danava oluyorlar. Tüm eski metinleriniz Guru’nun enkarnasyonlarına övgüler içeriyor. Dattatreya,
dharma yoluna rehberlik eden üç aşamalı masumiyet. İnsanoğlunun on temel dharma’sı vardır. Bunlar korunmalı, saygı
duyulmalı, tadatmya olarak nitelendirilmelidir. Üzerinde tam bir uzlaşı bulunmamakla birlikte, insanlığın ortak usu toplumların
korkunç durumlara düştüğü yolunda ipuçları veriyor. Günah işlemek için aklımızı çeliyorlar ve bu sayede günah işlemeğe karşı
duyarsızlaşıyoruz. Bugün hepinizden tamamen dharmic olmak konusunda kesin bir karar vermenizi istiyorum. Dharmic olmak
zordur. Toplum ve çevre sizi adharmic olmaya zorlar. Siz masumiyet içinde doğdunuz. Sonradan ödün verip adharmic kalıpları,
normal kabul etmeye başladınız. Bir Sahaja Yoginin adharmic olması zordur. Yanlış bir şey yapmaya çalışsada vibrasyonlar
yardımıyla düzeltilir. Ancak uyanmış olan bilincinizi öldürmeye devam ederseniz, bunu yapmak ve tüm kurtuluş şansınızı yok
etmekte serbestsiniz. Bu kez sadece tek konuyu vurgulamak istiyorum: “Zina yapmayın.” İsa daha ileri gidip demiştir ki “zina
yapan kalbiniz de, aklınız da olmasın çünkü sizler aydınlanmış kişilersiniz. Davranış kalıbınız içinizden dışınıza yansır. İç gözlem
yapın. Şehveti “Sevgi” ile karıştırmayın. Fahişelerin ayrılma konulu aşk şarkıları söylediğini işittim. Onlar hem Gruha Lakshmi’ye
ayrılmanın şiddetli ızdırabını yaşatırlar, hem de mazlum rolü oynarlar. Rol yapmamaya, zina oyunları oynanamamaya dikkat edin.
Çünkü bilgi arttıkça günah daha zor algılanır hale gelir. Evlilik kurumunuza saygı duyun. Kadınlar birer Gruha Lakshmi olmak
zorundadırlar. Öncelikle bütünüyle adanmış, tamamen sadık olmalıdırlar. İkincisi, tıpkı bir Gruha Lakshmi gibi kendilerine
tapınılmalıdır. Bu, … sözcüğünün çifte anlama sahip olmasıdır. … sözcüğü aynı zamanda hem tapınan hem tapınılan anlamına
gelir. Sahaja Yoga’da geçmişinizi unutmalısınız çünkü tıpkı yeni doğmuş bir bebek gibi Tanrısal Sevgi ile yıkandınız. Hem kadın
hem de erkek için evlilikte sadakat olarak ifadesini bulan kalbin saflığı en fazla neşe veren, aynı zamanda en güçlü erdemdir.
İlişkinin saflığını kavradığınızda onun neşesini en üst düzeyde duyabilirsiniz. Duyarlılığınızı neşeye karıştırmayın. Anneniz
anneniz, karınız da karınızdır. Burada batıda bunların hepsi birbirine karışıyor. Çok küçük kızlar yaşlı erkeklerle, genç oğlanlar da
yaşlı kadınlarla evleniyorlar. Tüm bunlar para yüzünden. Eğer gereğinden fazla paraya sahipseniz aptallık toplumun bir normu
haline geliyor. Öylesine kör oluyorlar ki bunun adına da Aşk diyorlar. Bu aptallık çok ama çok tehlikeli. Dikkat edin. Gözlerinizi
Toprak Anneden ayırmamak suretiyle dikkatinizi saflaştırın. Böylelikle tutun. Böylelikle Annenizin sevgi dolu bandhan’ını
(korumasını) elde eder, şehvetinizin kölesi olmaktan kurtulursunuz. Kimi evlilikler düzgün olmayabilir ancak istisnalar büyük bir
sıkıntı oluşturmaz. Çoğunluk için acı çekeceklerdir. Erdemin kalesi bir kez sarsılmaya başladı mı Sahaja Yogilerin binası toptan
yıkılır. Ancak akıl acı çeker. Eğer şahit konumundaysanız o da size dokunmaz. Hayatınızın trajedisini şahit konumunda izlemenin
tadını çıkarın. Yarattığınız imajın başkalarına da yol göstereceğini unutmayın. Bu bozulmuş, kendi kendini bozmakta olan
dünyada bir Sahaja Yoginin rolünün ne olduğunu iyi kavrayın. Böylece yeni bir rol doğacaktır. Başka “dharma”lar da var. Hepsi de
çok önemli. Onlar üzerine meditasyon yapın. Parlayan dharmic gözlerinizde kendi sevgimin yansımasını görebiliyorum. Tüm
kutsamalarım üzerinize olsun. Daima Hepinizi Hatırlayan Anneniz NİRMALA
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1977-1121, Tantrizm'in Tarihi
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Tantrizm, Public program, Caxton Hall, Londra (İngiltere), 21 Kasım 1977. Sevgili arayış içindekiler, daha önce söylediğim bazı
şeyleri özetleyebildiği için Gavin Brown'a müteşekkirim ve geçen sefer size anlattıklarımın tüm detaylarına tekrar girmeme gerek
yok. Bazılarınız buraya ilk kez geldiniz. (Kaset kesintiye uğradı). Tantra'nın teknik olduğunu söylemesi gibi. Bu bir tekniktir ve
Sanskrit dilinde Yantra, mekanizma anlamına gelir. Yani mekanizmanın tekniği. Şimdi bahsettiğimiz bu mekanizma nedir?
İçimizde veya dışımızda herhangi bir mekanizma var mı? Yoksa bu süptil bir yöntemle mi çalıştı? Eğer düşünüyorsanız ve eğer
siz gerçekseniz, tüm bu sorular aklımıza gelmeli ama görüyorum ki Batı'da insanlar maddi olarak çok gelişmiş olsalar da, çok
maddi olan sorunları ve problemleri çözmüşler, çok donanımlılar ama spiritüel yaşam söz konusu olduğunda, çok naifler. Örnek
bir form olarak takip edecekleri İsa gibi büyük bir kişiliğe sahip olmalarına rağmen, belki de bu örgütlü bir dinden dolayı, belki de
bu böyle oldu, gerçekten arayış içindeki insanların meditatif yöntemlerle bunun içine girmeleri mümkün olmamıştır. Yani bu
Tantra ya da Aydınlanmamızı çalıştıran bu teknik bilinmeli, tam olarak anlaşılmalıdır ve çalışan bu Yantra sizde zaten var ve
içinizdeki bu Yantra'nın güzel bir taslağını buraya çizen Patrick'e teşekkürler, bu içinizdeki enstrümandır. Ancak insan aklımızla
biz bir enstrüman düşündüğümüz zaman, yaşayan bir alet olan bir enstrüman düşünemeyiz. Yaşayan bir makineyi anlamak,
anlayışımızın ötesindedir. Bu, içinizde yaşayan bir enstrümandır. Küçük bir tohumdan filizlenen ve çiçek açmaya çalışan bir ağacı
gördüğünüzde, kişinin bu güzel ağacın büyümesi için çalışan mekanizmanın bir tekniği olması gerektiğini bilmesi gerekir. Ve biz
amipten bu aşamaya evrimleştiğimizde, bunu düşünen, anlayan, bunu organize eden, seven, amip aşamasından insan aşamasını
meydana getiren bir mekanizma olması gerektiğini düşünmeliyiz. Eski Hindistan'da - uzun zaman önce - insanların meditatif
anlayış yoluyla kendi içlerine döndükleri, kendi varlıkları için harcadıkları bolca zamana sahiptiler. "Onlar" bu mekanizmaya bir
göz attılar ve bunun hakkında konuştular, onun hakkında yazdılar ve bu Yantra – mekanizma – ve Tantra – bunun idare edilmesi,
bunun tekniği – işte böyle ortaya çıktı ama bu gizli bir bilimdi. Bu çok gizli bir bilimdi ve halktan saklanıyordu. Ormanda yaşayan
ve bir ya da iki öğrencisi olan, bunun üzerinde yıllarca birlikte çalışan ve onlara bu Tanrısal tekniği öğreten çok az sayıda büyük
usta tarafından kullanıldı. Onlar her şeyi, ailelerini, herkesi terk etmek, Guru ile yaşamak, tamamen ayrık bir hayat sürmek ve sevgi
dolu Gurularının rehberliğinde tam bir dönüşüm geçirmek zorundaydılar. Bu çok eski zamanlardaydı. Ve neyi başardılar, ne elde
ettiler, bunların hepsi kutsal kitaplarımızda yazılıdır. Aydınlanmadan ne beklememiz gerektiği İncil'de, Kuran'da, Tevrat'ta ve
ayrıca tüm Hint felsefesinde yazılıdır. İnsanlar bunun sadece, bu kutsal kitapların bazılarında çok gizli bir şekilde, “karşınızda Alev
dilleri şeklinde belireceğim” şeklindeki kimi kelimeler altında saklı olduğunu söylüyorlar. Artık hiçkimse "alev dilleri"nin ne
olduğunu bilmiyor. Şimdi, sizinde fark edebileceğiniz gibi o kadar çok cümle var ki, gidip onları okuyun, Kundalini deneyimi
yaşamadıkça hiç kimsenin açıklayamayacağı cümleler var. Bu Yantradır – mekanizmadır, Kundalini'dir, o sizin içinizde yaşayan
bir güçtür, o vardır, o oradadır, Aydınlanmanız için, çeşitli kutsal yazılar, çeşitli enkarnasyonlar aracılığıyla size vaat edilmiş olan
başka bir farkındalığa atlamanız için, bu içinize yerleştirilmiştir. O sizin içinizdedir. Kimse size yalan söylemedi. Bu kitaplarda,
yazılmış gerçeklerden başka bir şey yoktur ama o korunmalıdır. İnsanlar onu kendi amaçları için kullanabileceğinden dolayı, bu
bir sır olarak kalacaktı. Ve tüm bunlara rağmen onlar buna sahipler. Önce aydınlanma hakkında konuşmak istiyorum çünkü bu
mutluluk verici ve sonra size bu sözde tantrikalardan bahsetmek istiyorum. Bunları bir önceki konuşmamda anlatmış olsam da
bundan bahsetmek zorundayım çünkü o sırada burada olmayan pek çok kişi var. Şimdi burada, içimizde bulunan tüm merkezleri
ve bütün mekanizmaları size gösterdim. Biz size bunun bir resmini de verdik, merkezler dediğimiz tüm bu farklı çakralarda oturan
Deitylerin, dünya üzerinde enkarne olduklarını, farklı tekamül süreçlerinde kademeli olarak birer birer varlığımızı bina ettiklerini ve
nasıl insan olduğumuzu geçen sefer size anlatmıştım. Bu Yantra’dır ve bu Yantra olan mekanizmadır – Kundalini – kutsal bir
mekanizmadır. Ve bu mekanizma, Esas olan Tek'in varlığı içinde özel olarak yaratılmıştır, Tek olan Makrokozmos anlamına gelir
ve bizler hücreleriz - hepimiz - bunun içinde bulunan hücreleriz. Toprağın balıkları olarak bilinçlendirildik, sürüngen olduk.
Yükseklerde bulunan yiyeceklerden haberdar olduk, başımızı kaldırdık. Yavaş yavaş insan olduk. Bu konumdan sonra Tanrı'yı
düşünmeye başladık. ötede olan bir şeyi düşünmeye başladık. İnsan, Tanrı'yı ve arayışı düşünen tek hayvandır. İnsan bir şey
olması gerektiğinin farkında mı? Neden kafası bu kadar karışık? Neden bu kadar gerilim altında? Neyi arıyor? O, bir an için
görebildiği bir şeyi arıyor – kendi içinde bu neşenin zuhurunu arıyor ve bu neşe onun hissetmediği kendi Atmasından, kendi
kalbinden gelir. O, Benliğinin gücünü tezahür ettirememiştir ama onun içine yerleştirilmiş olan, düzgün bir şekilde kurulmuş bir
mekanizma var, Tek olan Varlık'ta da olduğu gibi, bu tüm insanlarda her zaman mevcuttur. O'nun suretinde, bu da sizin içinize
yerleştirilmiştir. Geçen sefer söylediğim gibi hepiniz bilgisayarlar gibi olmanız için yaratılmışsınız. Şimdi iş sizi Tek olana
yerleştirmek. İşte bu yüzden arıyorsunuz. Hayatta sahip olduğunuz tek dürtü budur. Diğer tüm dürtüler aslında yan meselelerdir.
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Parayı, bir pozisyon aradığınızı sanıyorsunuz, bu bir masladır. Parası olanlar mutsuz, pozisyonu olan mutsuz, herkes mutsuz.
Tatmin zamanı sizin için ancak aradığınız gerçek şeye ulaştığınız zaman gelir ve asıl olan Benliğinizdir, başka bir şey değil. Diğer
her şey yararsızdır çünkü siz başka bir şey aramıyor sadece kendi Özünüzü arıyorsunuz ve bu Öz her şeye gücü yeten Tanrı'nın
yansımasıdır, bu sizin kalbinizdedir. Şimdi, içinize yerleştirilen bu mekanizma, omuriliğinizin içine yerleştirilmiş olan bu güzel şey,
onun içine – yani dışına değil, prostatın [Shri Mataji pelvik pleksus demek istiyor] dışında bulunan kırmızı renkteki son çakra hariç
diğerleri omurga içindedir. Ve bu, içimizde hayatta kalmayı kontrol eden çok, çok önemli bir çakradır – üzgünüm, bu içimizdeki
Pelvik pleksus. Çok hassas olduğu için o çok önemlidir ve ayrıca omuriliğin dışına yerleştirildiği içinde çok hassastır. Omuriliğin
dışına, aşağısına yerleştirilen bu mekanizma, en önemli çakradır ve ilk olarak o yaratılmıştır. Yaratılış başladığında, yaratılan ilk
şey buydu ve o ne yayar, kutsallık, masumiyet. O masumiyet yayar. Ve bunun üzerinde oturan Deity, masumiyetin vücut bulmuş
halidir. Bu Deity başka bir boyutta yaratılmıştır ve O – orada görmüşsünüzdür – O Shri Ganesha'dır. Bu, o aşamada yaratılan Shri
Ganesha'nın görüntüsüdür ve temsil ettiği şey, hayvan ile insan arasındaki aşamadır ve hayvan başı, hayvanın herhangi bir
Egosunun olmadığını, insanın hayvandan farklı olduğunu, hayvanın masum olduğunu gösterir. Shri Ganesha günahın ne
olduğunu bilmez, işte bu yüzdende masumdur. Siz günahın ne olduğunu bildiğiniz için, işte bu yüzden 'siz' masumsunuz ama siz
lanet ateşi de olabilirsiniz. O masumdur ama [sadece ateş, O nadiren dir?]. (SM hafifçe güler.) Ve O da, dünyada enkarne olur.
Jesus Christ, Rab Jesus Christ olarak enkarne oldu. O, Rab Jesus Christ olarak form aldı ve masum olduğu için, O Tanrı'nın en
yüksek özü olan Paramtattwa dediğimiz Tanrı'nın ilahi doğasının özünden yapılmıştır. İşte bu yüzden O'nun bedeni de, bundan
yapılmıştır ve bu yüzdende diriltebilir. İsa’nın müridleri tarafından yazılan İncil'i okuyarak O'nu anlamak husunda ne kadar ileri
gidebilirsiniz ki? Çünkü O, sizin düşüncelerinizin ötesinde, zihninizin ötesinde, sınırsız bir Bilinçdışında yaratılmıştır. Ve sınırlı
zihninizle O'nu siz nasıl anlayabilir veya O'nu taklit edebilirsiniz. Brahma, Vishnu, Mahesh'in (Maha + Ishwara, yani Shri Shiva) bile
O'na ulaşamayacağı söylenir. O çok saftır. O saflıktır. O masumdur ve o noktada var olur ve O her noktada, size masumiyetinin
kutsamalarını bahşettiği her Çakradır. Masumiyet bu Dünya'da yaratılan ilk şeydi. Başka bir şey yaratmadan önce, masumiyet
zaten oradaydı ve O, sayesinde Aydınlanmanızı elde ettiğiniz masumiyeti size bahşeder. Bu mekanizmanın sol tarafında yedi
katman vardır. Sağ tarafta yedi tabaka, altta yedi tabaka ve üstte yedi tabaka vardır. Bu katmanlar nelerdir ve ne inşa ederler? Sol
taraftaki çakralar, İda kanalı olarak adlandırılan sol taraftaki kanal sizin bilinçaltını, içinizdeki bilinçaltını temsil eder. Beni bilinçli
zihniniz aracılığıyla dinler ve onu bilinçaltınıza geri koyarsınız. Tüm deneyimleriniz bilinçaltına gider. Buradaki bilinçaltınızın sınırı
budur. O oyuğun ötesinde, önceki yaşamlarınızın bilinçaltı var ve bu oyuğun ötesinde ise kolektif bilinçaltı var. Beni dinlediğiniz
zaman, şu anda onu alan bilinçli bir zihniniz var ve onu bilinçaltına götüren bir ön-bilinçli zihniniz var. Bu ön-bilinçli zihin sağ
taraftadır. Bunun da bu tarafta yedi katmanı var. Şu anda ön-bilinçli zihin, düşündüğünüz gelecektir. Bunun ötesi bilinç üstü
zihindir, bu sizin daha önce gelecekle ilgili sahip olduğunuz tüm fikirler anlamına gelir, pek çok yaşam önce. O fikirler oradadır. Ve
bunun ötesinde kolektif bilinç üstü vardır. Yani sol tarafta bilinçaltınız ve kolektif bilinçaltınız var; sağ tarafta: bilinç üstü ve
kolektif bilinç üstünüz var. Aşağıda Cehennemin yedi tabakası vardır. CEHENNEM. Bazen kelimeler o kadar küçüktür ki
kaydedilmez. Ben 'bilinç üstü' dersem, o zaman insanlar, "Ah! Mataji 'bilinçaltı' dedi derler. Ama 'Cehennem'! Ve cehennem bir
gerçektir. O içimizde mevcuttur. O oradadır. Ve bunun da yedi tabakası vardır. Bilinçli zihnin de [Sushumna Nadhi-Orta Kanalda]
farklı evrim süreçlerimiz aracılığıyla içimizde yerleşik yedi katmanı vardır. Ve bunlar bilinçli zihnin buraya yerleştirilen yedi
tabakasıdır ve sonra siz, başınızın üstünde, sübtil zihin olan süper-bilinçli zihne geçersiniz – bu ezeli zihindir – yedi tabakada
hareket etmeniz gereken bilinçdışıdır. . “Shri Mataji bu çok fazla!” diyebilirsiniz. Ama değil. Siz zaten bunun için bina edildiniz.
Örneğin eğer Ben bu ışığa “senin aydınlanman ve tüm bu salonu kaplaman gerekiyor” dersem, ışık, “Aman! Bu çok fazla",
diyecektir. Hayır, bu böyle inşa edilmiştir. Sizin sadece düğmeye basmanız gerekiyor. Bu açılır ve o çalışır çünkü bu şekilde bina
edilmiştir, bu şekilde organize edilmiştir, bu şekilde çalışacak şekilde yerleştirilmiştir. Zor görünen şeylerle karşılaştığımızda
bunu yapmamız gerektiğini düşünürüz ve işte bu yüzden endişeleniriz. Endişelenmenize gerek yok: bu zaten yapıldı ve zaten onu
organize eden tarafından da bu yapılacaktır. Tek yapmamız gereken buna şahit olmaktır. Bu evreni çok güzel bir şekilde yaratan,
tüm bu yeşillikleri, sonra insanı çok güzel bir şekilde yaratan, bunu sizin için yapacak olan O'dur ve Gavin'in güzelce söylediği gibi,
bunun zamanı geldi ve bu çalışacak ama bu şaşırtıcıdır, bilirsiniz, Ben bazen insanoğlunu anlayamıyorum. Bunun işe yarayacağını
söylediğimde, “bu nasıl olabilir ki? Bu zor olmalı", derler. Daha başlamadan bile önce, kafanızdaki şu fikirle oturmanız gerekir: “Ah!
Bu çok zor olacak." Ben bunun en kolay ve en basit şey olduğunu söylüyorum. Bu kadar önemli olan şey, zor olamaz. Nefes
almanız gibi önemli bir şey eğer zorlaşırsa ve eğer sizin nefes almakla ilgili olarak, “ben nasıl nefes almalıyım?” gibi bir şey
okumanız gerekiyorsa, nefes önemli bir şey. Şimdi kitaplara gider ve bakarsınız, "Şimdi, şöyle yapmalısın" diye, kitabı aldığınız
zaman, dışarıdasınız. Eğer aydınlanmanız hakkında okumanız gerekiyorsa, o zaman Tanrı Aydınlanmayı korur ve Tanrı sizi korur.
Aydınlanmanızı almak sizin hakkınızdır. Egonuzu şişirmiyorum ama sizler bu şekilde yaratıldınız. Her sabah ve akşam kınadığınız
Egonuz bile bu varlığın önemli bir parçasıydı. Sadece 'siz' insanlar, bir şeyleri kendi başlarına bilmek için Ego'yu geliştirdi.



Dolayısıyla bu mekanizma, Egonuz ve Süper Egonuz vasıtasıyla bir 'Ben' kişiliği olmanızı sağlayacak şekilde özel olarak meydana
getirilmiştir. İnsanların, "Bu Bay Kumar. Bu X, bu da Y", demesi gibi, siz sadece Ondan ayrı olduğunuz, o büyük Tek kişilikten ayrık
olan bir kimlik haline gelirsiniz. Ve bunun bilinci size, sizin ayrı bir şahsiyet olduğunuzun ve bununla bir olmayı görmeniz gerektiği
bilinciyle gelir. Ve işte Aydınlanma budur, başka bir şey değildir! Siz bu hale geldiniz. Bu sizin yaptığınız bir şey değildir, bu
olmaktır. Dediğiniz gibi, bir tohum çiçeğe dönüşür. Bu bir çiçek olur. Siz olmazsınız – tohum gidip bir kitap okumaz, “Oh! Ben
bunun ne olduğunu biliyorum" ya da o Mataji'nin herhangi bir konuşmasını dinlemez ya da herhangi bir şey yapmaz, kendisi
sadece bir çiçeğe dönüşür. Sizde aynı şekilde böyle olmalısınız ve sadece beyninizi yıkamak veya daha sonra Aydınlanma adına
yanlış şekilde kullanabileceğinizi daha sonra anlatacağım bir şekilde, bu başka bir şey yapmak için değildir. Birçoğu bunun
farkında, bu böyle oldu. Onlar bunu biliyorlar ama ne olduğunu sizde bilebilirsiniz. Mekanizma nedir? Bu nasıl çalışır? Olumlu
tarafını görelim, sonra size olumsuz tarafını anlatacağım. Bu üçgen kemiğin içine yerleştirilmiş bir Kundalini var, onun nabız gibi
atmasını görebilirsiniz. Burada bir doktorumuz var, evet o, ben gördüm diyecektir. Kundalininin nabız gibi atışını çok net bir
şekilde görebilirsiniz. Kundalininin yükselişini çıplak gözlerinizle çok net görebilirsiniz. Ayrıca onun geldiğini hissedebilirsiniz. O
gelir. Nasıl gelir? Nasıl çalışır, size daha sonra anlatabileceğim bir başka detaylı program ya da Ben zaten bu konuda çok şey
anlattım. Bu ortaya çıkar – Kundalini – ve bıngıldak kemiğinizi deler. Deler! Bu Kundalini nedir? O, içinizde (yaradılıştan) arta
kalan bir güçtür. Anlayan, düşünen, seven ve organize eden farkındalıktır, bir enerjidir. Şimdi, biz düşünemeyiz, insan düşünebilen,
sevebilen, organize eden bir enerjiyi düşünemez. Biz bunu yapamayız. Bu, ortaya çıkan enerjidir, onun nabız gibi attığını
görebilirsiniz. Bunu getirdiğini çıplak gözle görebilirsiniz. Buraya getirebileceğiniz şey budur. O gelir ve bıngıldak kemiğinizi deler
ve bıngıldak kemiğiniz çok yumuşadığı için, bir çocuk gibi olduğunuz bu vaftizi hissedebilirsiniz. Yani, ama bu, eğer sizin burada
yumuşak bir kemiğiniz varsa - bu, sizin Aydınlanmış bir kişi olduğunuz anlamına gelmez. Hayır. Soldan kanala ya da sağ kanala
değilde, tepeye girdiğiniz zaman, süper bilincin ilk katmanına girdiğinizde, o zaman ne olur? Başınıza gelmesi gereken ilk şey,
sizin kolektif varlıkla bir olmanızdır. “Siz olursunuz” diyorum yine. Bu bir konuşma yapmak değil, “Hepimiz kardeşiz. Irkçılık
olmamalı.” Tüm bunlar konuşma yapmaktır. Ben konuşma yapmaktan bahsetmiyorum. Bu “Olmak”tır. Nasıl? Bu şey, bunun
içinden bu süptil formun içine girdiğinde, ellerinizden serin bir esintinin aktığını hissetmeye başlarsınız. Bu bizim kutsal
kitaplarımızda anlatılmaktadır. Eğer okursanız, İsa bile, “Biri Bana dokunduğunda vücudumdan bir şey geçti” demiştir. [Luka incili]
Ama bizim kutsal yazılarımızda bu çok, çok net bir şekilde verilir. Burada, onların bazılarında, mesela Shankara diyebilirim. –
Shankaracharya bunu “Saundarya Lahari” (Güzellik Dalgaları) olarak tanımladı. Bir yerde bu kuvveti o, Saundarya Lahari olarak
adlandırdı. O, bunu vibrasyonlar olarak adlandırdı. Pek çok insan vibrasyonlardan bahsediyor ama onlar ne dediklerini bilmiyorlar.
Elinizden akan bu vibrasyonlar serin vibrasyonlardır ve aynı zamanda onlar anlarlar, düşünürler ve diğer insanları iyileştirirler.
Elinizi başka birine doğru uzattığınızda bir anda burası yanmaya başlar. Sol kanalda bu parmağın üzerindeki yanma Vishuddhi
çakradır, bu çakradır. Şimdi, eğer siz orada olan Deityi biliyorsanız ve eğer burada oturan o belirli Deitynin adını anarsanız… Eğer
bunu biliyor ve aydınlanmış bir ruhsanız, ancak o zaman, ama eğer Aydınlanmadıysanız, hiçbir yetkiniz yoktur. Aydınlanmış bir
ruh olmadıkça herhangi bir mantrayı söylemeye yetkiniz yoktur. Diyelim ki Ben size bir mantra verdim. Bunun yanıltıcı olduğunu
bilmelisiniz çünkü her ne söylenirse söylensin, hangi merkez tehlikede veya sıkıntıdaysa, o (mantrayı) söylemelisiniz.
Aydınlanmış ruh olmayan bir kişi, sorunun ne olduğunu, sorunun nerede olduğunu anlayamaz. Ve aydınlanmamış bir kişiye, eğer
mantra verilirse, onun mantrasının hiçbir otoritesi yoktur. Bu sanki şöyle, eğer Ben gidip Kraliçe'yi görmek istiyorsam, izin
almalıyım. Onunla bir bağlantım olmalı. Gidip onunla tanışabilmeliyim ama Ben gidip onunla doğrudan tanışır ve ona "Kraliçe,
buraya gel", dersem. Bazen Tanrı'ya seslenme şeklimiz çok şaşırtıcı. Hiçbir hizmetkara bile bizim O'na seslendiğimiz gibi, bu
şekilde hitap etmezsiniz, "Tanrı, buraya gel! Şimdi bunu yap.” Benim sorunum bu. Benim için siz ne yapıyorsunuz? Onlar “benim
Tanrıya inancım var” der, sanki bizim size karşı bir nevi yükümlülüğümüz varmış gibi. Sanki O, bize karşı mecburmuş gibi, “Ah!
Benim Tanrıya inancım var Anne, o zaman neden Tanrı bunu gözden kaçırdı ki?” Kimin inancı var? Yani, O var. O sonsuz bir
varlıktır. Eğer siz buna bu şekilde inanıyorsanız, 'siz' çok sahtesiniz, 'O' değil, Bunu Onun kubbesine ekleyemezsiniz. Size herhangi
bir mantra, herhangi bir Dick, Tom ve Harry tarafından verilir. Önüne gelen herkes, "Size bir mantra vereceğim", der. Bunları size
daha sonra anlatacağım. Deityler için olduğu söylenen tüm bu mantralar, size söylediğim gibi, eski zamanlarda çok az insan için
bu Gurular tarafından meydana getirildi. Onlar Kundaliniyi çok yavaş yavaş yükseltirlerdi. Onu oturduğu yer olan Mooladhara’dan,
Mooladhara çakradan değil – o üçgen kemikten alıp tek tek yükseltirlerdi. Yedi yıl boyunca Kundalini tek bir merkezde asılı kalırdı,
sonra bir mantra verirlerdi, “Tamam, şimdi, git ve bunu al! Bunu hallet! Bunu temizle! Şunu yap!" Sonra tekrar bir tane daha. Sonra
tekrar diğer bir çakra. Tamam. Bu böyle yapıldı: bu çok yavaş bir süreç. Hindistan'da olduğu gibi, onlar, onlara Kashi veya
Benares'e gitmeleri gerektiğini söylediler. Onlar evlerini, her şeylerini satarlardı ve bir daha geri dönemeyeceklerini biliyorlardı ya
da gitseler bile Benares'e ulaşmaları o kadar uzun yıllar alabilir ki, o zamana dek kesinlikle yaşlanmış insanlar olacaklar ve geri
dönmek için enerjileri olmayacaktı. Şimdi ise, eğer Benares'e gitmeniz gerekiyorsa, yapabileceğiniz tek şey buradan Delhi'ye gidip



bir uçağa binip doğrudan oraya gitmek. Yani 'o' zamanlar sona erdi ve Kundalini 'şimdi' tam olarak bu şekilde çalışabilir çünkü
sizin “olmanızın” zamanı geldi. Daha önce dünyada hiç bu kadar çok arayış içinde kişi olmamıştı diyebilirim. Sadece din adına
ortada olan insanlar, onlar ortodokstular (tutucu), bağnaz , İsa'yı çarmıha geren, Muhammed Sahib'i öldüren, Gnyaneshwara'ya
işkence eden, Kabira'ya işkence eden, Shankaracharya, Buddha, Mahavira, Yuri [?], onlar bunların her birine işkence eden
kimselerdi. Tüm bu korkunç insanlar, din adına işkence ettiler. Ve bugün bu cehennemden çıkan şeytani şeye sahibiz. Onlar
orada acı çektiler, görüyorsunuz, onlar cezalandırıldılar ve cezalandırılmalarından sonra onlar dışarı çıkıyorlar. Bu bir çifte güçtür.
Siz insanları kandırmanın daha incelikli bir yeni yöntemidir. Aydınlanmada siz tam bir dinginlik, kollektif bilinç elde edersiniz ve bu
gücü kendiniz yönlendirebilirsiniz. Ortaya çıkan 'sizin' gücünüzdür ve başkasınınki değil. Ama siz tüm bu şeytani insanlara sahip
olduğunuzda – ki son gördüğümde çoğunuz bunlara sahip oldunuz- ve Ben onlara [denediğimi?] söylediğim zaman, bu Benim
çok sıkı çalıştığım anlamına geliyor, bunu biliyorsunuz. Çok çalışıyorum ama bazıları, orta yol olan Sushumna yolunu gerçekten
mahvettiler. Yani bu demek ki onlar bunu bozdular, siz bunlardan vazgeçene kadar bu işe yaramayacaktır. Eğer gerçekten
arıyorsanız, sizin için çalışmak üzere, Ben oradayım. Bunun için herhangi bir para ödemek zorunda değilsiniz. Hayır, bunu asla
düşünmeyin çünkü bu Tanrısaldır ve Tanrı pazarda satılamaz. Hristiyanlar olarak aklınıza ilk gelmesi gereken şey, İsa'nın özellikle
eline bir sopa alıp, o insanları dövmesidir. Onlar dini satarken, bu kişilere karşı gerçekten öfkelendiği tek zaman olan şey buydu.
Ve bugün hepsi bunu satıyor ve siz çok, çok alçakgönüllü bir şekilde gidip onun önünde eğiliyorsunuz. Bu dilencilerin ve
parazitlerin her türlüsü bu ülkeye ve tüm batı ülkelerine geldi. Onu benden alanlar, dilencilerden başka bir şey değiller.
Dilencilerden daha kötüler, onlar en kötü suçlular. İşte Aydınlanma budur ve Aydınlanmada Tanrı'nın tüm kutsamalarını alırsınız,
yavaş yavaş düşüncesiz farkındalığa ve sonrada Nirvikalpa dediğimiz şüphesiz farkındalığa ve ardından tamamen Aydınlanma'ya
girersiniz. Bizim Hindistan'da kimi insanlarımız oldu, bu kişiler onlarla tanıştılar, onlar tamamen Aydınlanmıştı ve orada oturarak
diğer insanların Kundalinisini çalıştırabilirlerdi. Onlar aile düzeni içinde yaşıyorlardı. Onların kendi çocukları oldu. Onların kendi
torunları oldu ve onlar bunu hallediyorlar. Bundan kaçmanıza gerek yok. Aşırılıklara gerek yok, hiçbir şeye gerek yok. Bu sizin
'içinizde' ve 'içinizde' bu çalışacak. Bu dışsal şeylere ve bu aşırı şeylere ihtiyaç yok. Sadece normal insanlar olun. Tanrı bu dünyayı
sizin neşe duymanız için yarattı. Bu sizin keyif almanız içindir, görüyorsunuz, bunlar Aydınlanma sayesinde hissetmeniz gereken
kutsamalardır. Benliğin ışığı içinizde aktığında, neşenin aktığını görürsünüz. Onun başınızdan aşağıya aktığını görürsünüz ve
sadece sırılsıklam olursunuz. Tüm gerginlikleriniz akıp gider. Tüm sorunlarınız ortadan kalkar. Burada siyah ve sarı olarak
gösterilen Ego ve Süperego, her ikisi de açılır ve siz onların aşağı indiğini görürsünüz. Bu olur. Bir dengesizlik var, içinizde – bir tür
– incinme var. Bazen içinizde çok büyük bir yara olabilir, içinizde oturan casuslar olabilir, ele geçirildiğinizin farkında olmadan, siz
ele geçirilmiş olabilirsiniz. Bu insanların nasıl hareket ettiğini bilmiyorsunuz ve umarım şimdi size nasıl hareket ettiklerini ve
onların ne türden korkunç insanlar olduklarını anlatabilirim. Ayakkabılarımı çıkarmalıyım. Şimdi bu korkunç insanlar hakkında,
uzun zamandan beri Hindistan'da, gerçek tantra olan, hakiki tantra olan Sahaja Yoga'nın, tam zıddı olan bu sözde tantrizmin
kökenini anlatırsanaız, tantrizm gerçek bir şey olarak kabul edilecekse, o zaman bu Sahaja Yoga'dır. Ama bu tantrizm – bu sözde
olanları – ülkemizde çok uzun zaman önce ortaya çıktı. Eski zamanlarda bu Guruların yanlarında o birkaç mürit olduğu
zamanlarda, üç, dört tane mürit büyük zorluklarla kabul edilirdi ama sonuçta onlar da insandı. Onlarda rekabet halindeydiler ve
Guru içlerinden sadece bir veya iki tanesini kabul eder, onları biraz ileri götürür ve sonrada onlara “Hayır. Artık seni
iyileştiremeyiz. Sana yardım edilemez. Gitsen iyi olur", derlerdi. Böyle işe yaramaz, yarım yamalak bir insanda halkın karşısına
çıkar ve [bu aptallara?] karşı gösteriş yapacağı bir yöntem başlatırdı. Bu başlangıçtı diyebilirim. Yani şimdi o oturup meditasyon
yapacaktı. Yine de biliyorsunuz, bir Anne olarak Ben hepsini kınamak istemiyorum. Onlara şüphe avantajını vereceğim ve
şüphenin faydası şudur, onlar konsantre olduklarında sizi Kundalini'nin altında bulunan, sizin giremeyeceğiniz kendi Mooladhara
çakralarına kaldırmaya çalıştılar. Bu Mooladhara çakra seksi kontrol eder. Neden? Çünkü o masumdur. Bu bir çocuktur ve çocuk
olduğu için seks yapmaz, bu yüzden cinsel ilişkiye bulaşmaz. O, seks çamurundan çıkan bir nilüfer gibidir. O nilüferde Shri
Ganesha oturur. Bu insanlar, seks yoluyla bazı şeyleri görebileceğinizi düşünerek ve kendileri de bunu görmüş olabilirler – bu
benim kendi tabirim – tamamını görmeyerek, burada gördüğünüz gibi, bu fil hortumunu görmüş olabileceklerini düşünerek onlar
bunu gözlemeye çalıştılar. Ve bu fil hortumunu – ben hala diyorum ki, bunu onlar Kundaliniyle karıştırmış olabilirler. İnsanları
anlamaya çalıştığımda, bunun nedeninin, insanların tüm bu seks ile doğrudan cehenneme nasıl girebilecekleri olduğunu
düşündüm. Bu Benim için çok fazla. Yani belki de yanlışlıkla onlar bunu görmüş olabilirler. Tamam mı? Böylece ilk önce
tantrikalar geldiler. Tantrikalar ilkti. Sonra bizde tantrikalar var – temelde size söylüyorum – bunlar şeytani dahiler. Aslında, onları
tamamen dahiler olarak ayıramazsınız, ancak bu tantrikalar hakkında temel anlamda ve geniş bir taslak sunabilirsiniz.
Tantrikalar, sözüm ona Aydınlanma almak için seksi kullanan insanlardır. Mantrikalar, güya Aydınlanma vermek için mantraları
kullanan kişilerdir. Sonra insanlara onları kötü ruhlar olarak tanıtılmak için bu şeytani dahileri kullanan [Jakanikalar?] vardır –
onlar [Janganikalar?] olarak adlandırılırlar. Sonra Paishachikalar, bilinçüstü şeytanları insanlara sokan kimselerdir. Aşırı dinamik,



aşırı hırslı insanlardır. Onların ellerine birer elmas koyabileceğini söyleyen Aghoris'imiz var. Agoris. Sonra bizde [Behunt?] var,
[Behunt?] korkunç, korkunç hareketler yapabilen insanlar var, görüyorsunuz, onlar midelerini içeri çekebiliyorlar, buraya
itebiliyorlar, şuraya itebiliyorlar, her tür şeyi yapıyorlar. Ve bizde [Sexoyo?] da var. En azından. Bunları bu şekilde sınıflandırdım
ama işin kaç tarafı var, bunu bilmiyorum çünkü iş şer olunca onlar bir virüs gibi gelip gelişiyorlar. Onlar virüstür. Ve sizi nasıl
vuracaklarını biliyorlar. Kendileri yok ediyorlar, onlar sizin inşa ettiğinizi göremiyorlar. Sizin geliştiğinizi göremezler. Bu, onların
dışarıda ve eski olmalarının temel nedenlerinden biridir. Yani bu tantrikalar işlerine başladılar. Rama'nın zamanında, diyelim ki
yaklaşık bin iki yüz yıl önce, Ashvamedha (At kurbanı)olarak bilinen bir tür tören olan bir Yajna (havan)vardı. Bununla hakkında
kitaplarda yazılmıştır. Bunda bile - kitaplarda - Ashvamedha'nın bir seks eyleminden başka bir şey olmadığını söyleyerek onların
mahvettikleri kutsal yazılar var. Masum olan Tanrı Shiva ve Shakti ve O'nun gücü olan Shakti, ışık ile lamba veya bir güneş gibidir.
Orada da, onlar bunu bir seks sembolü olarak tanıttılar. Bu altıncı yüzyılda oldu. Ülkemizde tantrizm doruklarındaydı, tam bir
dönüş yapıldı. Siz söyleyin, Satjakuna [?] bu Khajuraho'yaydı. Öyle ki onlar insanları o kadar etkilediler ki, diğer tüm kutsal kitaplar
nehirlere atıldı ve tantrizm Hinduların kutsal kitabı oldu. Tanrıya şükür, organize bir dinle en azından sizler insanların İncil'i çok
fazla kurcalamalarına izin vermezdiniz. Öyle sanıyorum ama bu o kadar değildi, olabilirdi. O kadar fazla özgürlük var ki, o kutsal
kitapla canınız ne istiyorsa onu yapma ahlaksızlığı var. ..... almak için… Hayal edebiliyor musunuz? Bu kutsal yazılarla, altıncı
yüzyılda bozulmaya başladılar. Şimdi bunun tarihsel arka planı neydi? Bu korkunç insanların en iyi, en iyi üreme zamanıydı. Çünkü
o zamanlar, sizde de çok aşırı ortodoks insanlar olduğu için, Jainizm, şimdi insanların Jainizm olarak adlandırdıkları bir din var.
Şimdi, bu korkunç. Yani hepsi öyleler ama içlerinden biri – size anlatabileceğim korkunç şeyler – vejeteryanlığa o kadar
inanıyorlar ki! Bunu size söylemek korkunç bir şey çünkü – Gavin'e ilk defa size söylemekten utanmayacağımı söyledim – pisliğin
içindeki böcekleri bile yok etmek istemediklerini söylemekten (İnsanlar içinde böcek varmı diye dışkılarını karıştırırdı). Onlara
göre bir böcek… (kaset kesildi) (…) yani bir sürü böcek adamı ısırıp onun kanını alsın diye adama çok para ödüyorlar. Bu bir
gerçek. Bugün bile hala bazen köylerde yapıyorlar. Bunun en büyük punya olduğunu düşünüyorlar, en iyi şey olduğunu.
'Tapoyajna' (çile çekerek kurban vermek)dediğiniz şey ne anlama geliyor? Punya sevaptır, dini ameldir, onların bir insanı bir
kulübeye kapatıp, böceklerin gelip onun kanını emmeleri gerekir. Yani bu Jainler – bu sözde vejeteryanlar, onlar korkunçlar –
onlar bildiğiniz kabinedeki bakanlardı. Öyle ya da böyle onlar bakan oldular. Ve Maharajalar - 'raja' kelimesinin Kral için olduğunu
biliyorsunuz – onlar Hindulardı. Ve Hindular her zaman dine çok kayıtsızdır. Bu konuda ne söylenirse söylensin, buranın çok
büyük bir ülke olduğuna katılıyorum ama bu günlerde Hindular çok daha da kötüler çünkü şimdi hepsi İngiliz oldu. İngiliz eğitimi
ile hepsi İngiliz oldular. Batılılaştılar. Onlar ülkemizde hiçbir şey olmadığını düşünüyorlar. Yani bunlar – o zaman – dine, onları
ayakta tutan güçlere, kutsal kitaplarında ne olduğunu anlamaya çok kayıtsız kalan ve sizin Roma krallarınız gibi şehvetli ve her
şeye toleranslı olan büyük Rajalar, o korkunç Rajalar, bir zamanlar paralarını çevredeki tüm bu ahlaksız insanlar için bir
düzenleme yapmaya yatırdılar, bu yüzdende onlar çok dahice bir yöntem düşündüler, bilirsiniz: Tanrı'nın tapınağını inşa edin ve
tapınakta her türden erotik resmi yapın. Bu şeye inanabiliyor musun? Sanat adına. Sanat insanların dediği gibi saf ise, neden bu
bayağılığa ihtiyacınız var? Büyük yarışmalarla korkunç erotik şeyler yaratıldı. Şimdi bu ülkede yarışmalar yapıyorsunuz ama o
zaman – tabii şimdi erotik şeyler söz konusu olduğunda tantrika oluyorsunuz – her biri diğerinden daha iyi. Ve onlara özel fiyatlar
verildi, hatta jagirler – bu insanlara o resimleri yaratmaları için topraklar, anlatıldığı gibi verildi- bu tarihte yazılı. Buna rağmen
görüyorsunuz bütün o kışkırtmalara, tüm bu o ayartmalara rağmen şaşıracaksınız, Konaraka (Erotik süslemeleriyle ünlü, Konark
Güneş Tapınağı), sanat öldü. Başka bir şey daha oldu, basit bir şey, “Hayır. Biz bunu "yapmayacağız". Onlar bir tapınakta biz bunu
"yapmıyoruz" dediler. Yani bu akıllı, zeki insanlar, bilirsiniz, sanatçılara dediler ki, “Bunu yaparsanız iyi olacak çünkü buradaki tüm
pislik oraya konulmalı”, bakın, “ve içerisi temiz olmalı. Dışarıda biz böyleyiz diyerek Tanrı'yı kabul etmeliyiz.” Bu bir tavizdir. Beyine
bakın, "Bu, yaptığınız tüm pis şeyleri ortaya koymanız için sizin vermeniz gereken bir tavizdir." İşte bu – buradaki tarihi taraf
buydu. Ve o zaman bu tantrikalar, bildiğiniz gibi, kesinlikle korkunçtular. Sizin sadece bir tane Soho'nuz (Londranın gece hayatı ve
mağazalarıyla ünlü semti) var. Bizim o büyük ülkede Soholarımız, Soholarımız ve Soholarımız var. Bunları gördüğünüzde buna
inanamayacaksınız, bilirsiniz, yabancılar Hindistan'da böyle erotik şeyler olmasına şaşırıyorlar. Nerede din varsa, nerede bir aziz
varsa, bu şeytanlar saf olan her şeyi yok etmek için oraya ulaşmak zorundadır. Bu onların tarzı, bu onların “mutluluğu”. Bu saflığın
çarmıha gerilmesidir. Ve bu tür tapınaklar yapıldı ve bu tantrikalarda o zaman öne çıktılar. Bütün kadınlarını, Konaraka’yı
görmeleri için oraya getirdiler. Oraya giderseniz Chausath Bhavani Mandir var, onlar buna “altmış dört tanrıça” diyorlar.Düşünün,
Tanrıçaların tapınağı! Şimdi ne yapıyorlar? Şimdi tüm bunların arkasındaki ilke nedir, bunu bilmelisiniz. Kullandıkları şey çok gizli
bir ilkedir. Bir şapelde bir Tanrıça resmi yaparlar veya bir Tanrıça heykeli yaratırlar ve Tanrıça'nın önünde nirvichara yaparlar, bu
farklı türlerde on altı çeşit seks eylemi anlamına gelir. Berbat! Başlangıçta Shri Ganesha sinirlenir. Onların her taraflarında her
türden kabarcık var. Bunlar size Kundalini'nin kızgın olduğunu söylüyor. Kundalini, neden kızıyor? Kızgın olan Shri Ganesha'dır,
ama sağdan ve soldan öyle bir öfke içindeki, onların hepsi kabarıyor. Onlar dans etmeye, zıplamaya başlarlar, kurbağa gibi



davranırlar, onlarda korkunç şeyler var. Kafaları patlıyor, başları ağrıyor, aldıkları her şey ama onlar yine de kararlılar çünkü “daha
ileri gitmelisiniz. Bu korkunç bir görev, zor bir görev. Bunlar size işkence etmeye gelen Karmalarınızdır. Karmalarınızı
çıkarmalısınız. Seks sayesinde daha iyi Karmalar veya daha kötü Karmalar yaparsınız.” Bu yüzden onlar fakir insanlara gidiyorlar.
O zaman, bununla, bunun ötesinde olan şey, Deitylerin kayıp gitmesidir. Onlar oradan uzaklaşırlar. Alan bina edilmiştir. Işığın
karanlıkta kaybolması gibi, Tanrı'nın alemi de oradan kaybolur gider. Onlar gece çalışırlar. Gündüz asla çalışmazlar. Geceleri
çalışırlar ve sonra ruhları çağırırlar. Onları çağırabilirsiniz. Geçen sefer size, öldüğünüz zaman size ne olduğunu ve ruhların nasıl
orada olduğunu ve sizin içinize girmek için etrafımızda dolaşan korkunç ruhların neler olduğunu anlattım. O yüzden bunun
ayrıntılarına girmeyeceğim ama daha sonra size her şeyi anlatacağım. Size her şeyi anlatacağım. Siz not alın. Yani onlar
başlarlar, ruhları çağırırlar. Ruhları çağırdıkları zaman – bu ruhların içlerinde şehvet var, açgözlülük, onlar açgözlüler, bilirsiniz,
onlar gerçekten tatminsizler – ve onlar, bunları yönlendiriyorlar. Onlara, onlar isim verebilirler, deyin ki 'Rama' deyip, sonrada
onlara 'Aim', 'Hrim', 'Klim' adını verebilirler, bu ruhlara her türlü ismi verebilirler, bu kötü dahiler onları yönetir. Ve sonra bu ruhları
kralın üzerine, onun büyük bakanlarının içine koydular. Ve bu insanlar catch eder ve ele geçirilirler. Ve onlar diyorlar ki, “Biz çok
erotiğiz. Biz bunun peşinde koşardık, biz eskiden sadece iki kadının peşinden koşuyorduk, şimdi yüz tane kadının peşinden
koşuyoruz.” Delilik! Onlar tüm Benlik duygularını kaybederler. Ne yaptıklarına dair hiçbir anlayışları yok. Deli gibi bunu yapıyorlar.
Bazı azizler bile etkilenebilir ama onlar fiziksel olarak bir tepki alırlar. Azizler buna kapılırlarsa hemen tepki alırlar. Başta, vücutta
tepkiler alırlar. Ve bu tepkiler onların üzerinde çok güçlü olabilir. Bazen çok fazla kusarlar. Bu şekilde 'bu' insanlar korkunç seksi
sizin içinize koymaya, sizi ele geçirmeye, varlığınızı çıkarmaya başlarlar. Hindistan'da bu şekilde çok para biriktiren bir tantrika
vardı ama karısı onu baştan aşağı [itti ?] ve o Konaraka'daki [Puri yakınlarındaki bu Tapınak] o korkunç tapınağını inşa etti. Eğer
oraya erotik şeyler koymamış olsaydı burası çok güzel bir tapınak olurdu ama oraya her gittiğinizde, bu erotik şeylerden dolayı
kendinizi kusacakmış gibi hissedersiniz. Demek istediğim, eğer sağlıklıysanız, bu tür banyoları bu şekilde görmeye
dayanamazsınız. Ertesi sabah tuvaletini yapmak için orada oturan bu insanları izlememizi isteyeceklerdir! Pislik ve pislik ve pislik!
Tüm bu yer pislikten başka bir şey değil. Ve sonra kendi oğlu ona, bu korkunç tantrikaya meydan okudu. Bu tantrika çok garip bir
şekilde öldürüldü, onun nasıl öldürüldüğünü okumaya değer. Ve oğul aşağı indi ve bu tapınağı tamamladı [Efsanelere göre
mimarın oğlu tapınağın tepesinden atlayarak intihar etmiştir.] ama Kral'a “senin krallığın yok olacak” dedi. Tüm bunlar - tüm bu
krallar, bir kerede ortadan kayboldular. Onların çocukları yoktu, hiçbir şeyleri yoktu ve sadece şapşal şapşal yürüdüler ve tüm
tapınakları taşla, toprakla kaplanmıştı ve onlar sadece toprakta bir yükseltiydiler. Daha sonra İngilizler oraya geldi ve bazıları kazı
yaptı ve onu buldular. Onlar bunu sanatsal bulmuşlar, nasıl böyle bulmuşlar bunu bilmiyorum ama bu oradaydı. Ama
Konaraka'da, sanatçıların - zavallı şeylerin - söyleyecek hiçbir şeyi olmadığını, her şeyin çok kaba, çok korkunç olduğunu
göreceksiniz. Ve o yerin civarında yaşayan sanatçılarla tanıştım. “Tüm bu günlerde atalarımızın yaptıklarının bedelini asalaklarla
ödüyoruz ve bunu görmek istemiyoruz” dediler. Bugün bile Hindistan'da evli olmayan bir adam ve evli olmayan bir kadın asla
Konaraka’yı görmeye gitmeyecektir. Şimdi sahip oldukları tek açıklama şu, buna şaşıracaksınız, evlendikten sonra Hintli kadınlar
o kadar masumlar ki, onlar oldukça genç bir yaşta evleniyorlar, seksin ne olduğunu anlamıyorlar, bu yüzden burası onlara seksin
nasıl olduğunu öğretirmiş. Bu evlilik için yapıldı ve oraya, sadece karı koca gitmeli. Hintli sanatçılarımızın bunun için
bulabilecekleri tek açıklama budur ama kabul etmek zorundayız. Görüyorsunuz, her ülkede çalışan şeytani bir güç olabilir. Neden
kendimizi bu korkunç tantrikalarla özdeşleştirelim ve neden bundan dolayı utanalım? Khajuraho'da, bulacağınız diğer tantrik
yerlerde, erotik şeyler bulabileceğiniz kimi yerler vardır ama uyanık olur ve bakarsanız, bunlar kıyı köşe bir yerlerde tutulmuşken,
Tanrılar ve Tanrıçalar iri bir formdadır, arkada, çok büyük bir bağlılık, böyle bir şey vardır. Bu yüzden, siz ona götürülüp bunun
erotik bir şey olduğu size gösterilmedikçe, bunun asla farkına varmazsınız ama şaşırtıcı bir şekilde, yabancıların çoğu, özellikle
Japonlar kameralarını bu açıya, bu açıya getirirler. Neden kendi fotoğraflarını bu şekilde çekmiyorlar? Bu fotoğrafları çekmek için
Konaraka'ya kadar gidecek ne var ki? Bu sizin aramanızın ne olduğunu gösterir! Sizin ne istediğinizi gösterir! Buradan insanlar
büyük – büyük – kameralarla tüm bu yolu kat eder ve oranın etrafında dönerler. Farklı açılardan fotoğraf çeker, ona bakarlar.
Fotoğraf çekecek ne var? Bundan kazanılacak ne var? Seks, bunu hayvanlar bilir, herkes bilir, köpek bilir. Seks hakkında
öğretilecek ne var? Zihinsel olarak o kadar çok şey yaptınız ki, şimdi bir iktidarsızlık durumu olacaktır. Ve orada, biliyorsunuz,
Amerika'da, en büyük sayıda iktidarsız oradadır, çünkü bu tür sapkınlıklar ve içinizdeki masumiyetinizi mahveden şeyler oradalar.
Buna dikkat edin! Bu sözüm ona özgürlük, içinizdeki Dharmanızın sürdürülebilirliğinin terk edilmesinden başka bir şey değildir. Bu
içinizde bina edilmiştir. Bu oradadır. Bu vardır. “Zina etmeyeceksin” den kaçamazsınız. İsa, “yalnız zina etmemek değil” , Ben
bunu şöyle diyeceğim 'Zina yapan gözleriniz olmayacak'” dedi. Ve insanları görüyorsunuz, onlar her zaman … Ve onlar, “Biz
zekiyiz” diyorlar. Ne oldu? Nereye bakıyorsunuz? Nerede görüyorsunuz? Dikkatiniz nerede? Bu insan dikkati, çağları inşa etti. O
kadar çok şey halledildi ki. Bugün o seviyeden bu seviyeye getirildiniz. Nereye geliyorsunuz? Hendeklere, pisliğe, çamura.
Yükselin! Ve kendi görkeminizi görün. Kendinize saygınız olsun. Bir anne olarak size bunu söylüyorum. Ve bu korkunç tantrikalar



ve mantrikalar size mandala (geometrik sembollerden oluşan bir konfigrasyon) yapmak gibi bir şeyi öğretiyor -geçen gün birisi
Bana söyledi- ve seksi oraya koymak gibi her tür şeyi öğretiyorlar. Mandala nedir? Bunun Tanrı'nın aurası olduğunu biliyor
musunuz? Seksinizi Tanrı'ya gösteriyorsunuz! Eğer bu başka bir şey değilse de, en azından biraz beyniniz olsun. Seks kısmınızı
Tanrı'ya gösterirseniz, bu yaptığınız en büyük utanç verici şeydir. Hepiniz deli misiniz? Anlamıyor musunuz? Bu bir törendir!
Bilmediğiniz için bunlara üzülüyorum. Bütün Aydınlanma alma şansınızı kaybedeceksiniz. Arayış tamamen kaybolacak, inanın
Bana. Kendi ihtişamınız içinde ayakta durun. Neden kadınların peşinden koşmalısınız ki? Neden erkeklerin peşinden
koşmalısınız? Eğer şerefli bir insansanız, kendi suretinizde durun. İnsan olmanın en iyi yolu budur. Bu tür bir ahlaksızlık ve
tolerans gösterme Nabhi'de, bu çakrayı tamamen bitirecektir. Eğer buna bakarsanız, onun sevgiyle özenle, incelikle, güzellikle
inşa edilmiş on tane taç yaprağı olduğunu görürsünüz. Sevgiyi ahlaksız davranışlarla karıştırmayın. O, bu değildir. Bu kutsal
sevgidir. Sanyasin (çileci) olun demiyorum. Ben buna da karşıyım, başka bir aşırılığa da. Sonra size üçüncü kez sekso-yogilerden
bahsedeceğim. Sekso-yogiler, kendi sekslerini bastıran bir insan olarak başlarlar. Evlenmezler. (Teypte kesinti) Kullanıyorlar – bir
bayanın kafatasını kullanıyorlar. Bunun için onların kafataslarına ihtiyaçları var. Bilinçaltında olmak için bir kafatasına sahip
olmanız gerekir. Bu yüzden insanları öldürüp, kafataslarını çıkarıyorlar ve yanlarında tutuyorlar. Birileri geliyor, lütfen kapıyı açın.
Yani – onlar bu kafataslarını yanlarında tutarlar ve su içmek, yemek yemek için kullandıkları kafatasları, bu kafatasları her zaman
oradadır. Şimdi Hindistan'da büyük bir yazar tarafından yazılmış çok güzel bir hikaye var, Bankim Chandra [Chattopadhyay], bu
Kapal Kundala olarak bilinir. Bu kız, Kapali olan (Kafatası insanları, çileci bir dini kast) [Mahadji?] bir kız vardı, adam onu çırılçıplak
soyar ve dans ettirirdi, onu denize girmeye sevk ederdi ve adam, oturarak kızın seks eylemini kontrol ederdi. Ve ayrıca kontrol
edeceği birkaç cinsel eylem de vardı. Adam bu şekilde devam etti ve sonunda bu kızı öldürmek istedi. Bu tamamen yoksunluğun
zirvesidir çünkü siz, sahip olmanız gereken kişiyi öldürürsünüz. Bir düşünün, ne sapkınlık! Nasıl bir beyin! Ne alışkanlıklar! Bunun
bir sınırı yok demek istiyorum. Tanrı sana kafanı kırıp, “Aman öküz, sen gel bana vur!” deme özgürlüğü vermedi. Ve bu kız
korundu ve sonra öyle ya da böyle kaçtı ve bir erkekle evlendi. Adam onu ziyaret etti, onu geri getirdi ve öldürdü. Bunlar Kapali’ler.
Eğer onları dinlemezseniz, sizi bir mezarlık olan smashana'ya götürürler, kafanızı keserler, kafatasınızı çıkarırlar ve onu
kendilerinde tutarlar. Sizin bilinçaltı katmanlarına gitmenizi sağlayacaklar ve orada sizi daha iyi bir şekilde idare edeceklerdir.
Kudretleri sayesinde ölmek isterler. Onlar bunu yaparlar. Pek çoğu böyle yapıyor. Bugün bile, sizin hiçbir fikriniz yok. Ve insanlar o
kadar büyülenmişlerdir ki, saplantı halinde bu şeylerin etkisi altındalar, eğer onlara, gurularınız böyle yapıyor desenizde, bunu
öğrendiklerinde bile, yine de sizi öldürmek için onlar orada olacaklardır. Kesinlikle kudurmuş insanlar. Ele geçirilmişler, beyinleri
tamamen yıkanmış. Ve eğer bazı insanlar kurtarılmalıysa, böyle söylemek gerekirse… Ben her zaman derim ki, eğer bir sari
uçmaya devam ederse, birazcık olsun onu tutabilseniz, o zaman bu sariyi kurtarabiliriz. Bu korkunç yöntemlerin size Aydınlanma
vermeyeceğini anlamak için akıl sağlığınız olmalıdır. Aydınlanmanın ne olduğunu bilmelisiniz. Şimdi bazı insanlar havada
uçmanın, bir yere atlamanın harika bir şey olduğunu düşünüyor. Hangi enkarnasyon bunu yaptı? Bu şekilde oturan ve havada
süzülen herhangi bir enkarnasyon duydunuz mu? Bunu hangi enkarnasyon yaptı ve havada süzülerek ne yapacaksınız ki? Trafikte
sorun yaratacaksınız. Bu saçma sapan şeyleri neden yapasınız ki? Pune'de [Shivapur] var, orada ölen bir aziz olduğunu
söylüyorlar, bilirsiniz ve bir taş var, on kişi azizin adını anarsa, bu taş ortaya çıkabilir. Ve bir parmağınızı koyabilirsin, bu ortaya
çıkabilir. “Bununla Tanrı ne yapsın?” dedim. Bir düşünün! Ve oraya gittiğimde orada oturan büyük bir ruh olduğunu öğrendim ve
“Ben buraya oturacağım anne. [Başka bir şey?] yapmayacağım.” Ve bu korkunç adamın ruhu her zaman orada oturuyor. Hiçbir
şey istemiyor. O sadece iyi insanlarla tanışmak ve orada oturup herkesin adını anmasını, ona bir aziz demesini dinlemek istiyor. O
kişi bir aziz değilken neden onun bir aziz olduğunu kabul edip bununla mutlu olalım ki? Çünkü insanoğulları her şeyi yapabilirlar.
Onlar bu gücü ona verdiler. Üstelik Tanrı sizin karşınızda güçsüzdür çünkü aptal olma, salak olma ya da kendi kendinizi yok etme
özgürlüğünüz elinizden alamaz. O bunu yapamaz. O sadece ağlayabilir, yalvarabilir, “Lütfen yapma, lütfen bunu yapma” diye
yalvarabilir, ama buna engel olamaz. Tek sorun budur. Ve bu yüzden onların hepsi sizi aldılar. Hepsi örümcekler gibi bir yerlerden
geldiler. En azından on beş tanesini tanıyorum. Ve üç tane de korkunç kadın. Hepsi orada para kazanıyor, para kazanıyor, sizi
kandırıyorlar. Size bir mantra söylemesi için neden bir guruya ihtiyacınız olsun? Herhangi bir Dick, Tom, Harry size bunu
söyleyebilir. Sonucunu, kanıtı görmelisiniz. Bunun dışında neler oluyor. Düşünmelisiniz. Sizler zeki insanlarsınız. Her şeyi
anlıyorsunuz da, neden bunu anlamıyorsunuz, "Ben ele geçirildim." Bu tür insanların size tam olarak musallat olmasının etkisi
altında mısınız? Ya da belki de onlara o kadar çok para ödediniz ki, “Ah, nasılsa bu kadar fazla ödedik, şimdi her şeyi görmeliyiz”
diye düşünüyorsunuz. Bir dramada gibi devam ediyorsunuz ve dramayı sevmiyorsunuz, yine de parayı ödedikten sonra orada
kalıyorsunuz. Bu o kadarda sıradan değil. Bu çok ciddi bir şey. Kundalininizi tamamen bitirerek şeytanların inine giriyorsunuz.
Şimdi aranızda bunu söyleyecek en az yirmi beş kişi var. Bu onların başına geldi. Ben onları düzeltiyordum. Bunu yapıyorum.
Bunu geri kazanıyorlar. Sadece tek bir şey için üzülüyorum, arayışınız hususunda samimi olmanızdan dolayı. Gerçekten
arıyordunuz ve sizi temin ederim ki sizi uyarmak için Amerika'ya gittim ama o zamanda öyleydiler, hepsi özel bir şekilde ele



geçirilmişti. Beni dinlemeyeceklerdi. Ravi Shankar'a söyledim. O, "Anne, siz onlara yaklaşmıyorsunuz bile, sizi yiyecekler", dedi.
Mide bulandırıcı uyuşturucu deneyimleri yaşamak için. Hindistan'da kaç kişi uyuşturucu gördü - onlara bunu sorun, herhangi
birine? Ha! Bhang (hint keneviri yaprağı)ve şu ile bu arasındaki farkın ne olduğunu onlar biliyorlar mı? Bu uyuşturucular ve tüm bu
şeyler tantrikalar tarafından kullanıldı. Ve burada dışardalar. Bunu, onlar ortaya çıkardılar. Uyuşturucu, alkol gibi farkındalığınıza
aykırı olan hiç bir şey, Benim size bahsettiğim o yüksek farkındalığı size vermeyecektir. Hayatınızı boşa harcamayın. Bu çok
değerli. En değerli olan ve en büyük zaman geldi. Lütfen kendinize saygı gösterin. Ve lütfen kendi değerinizi anlayın. Daha önce
ne öğrendiyseniz onu bulun ve ziyan etmeyin. Zaten zamanınızın çoğunu boşa harcadınız. Tüm bunlar – Ben size yedi
katmandan bahsettim - sol ve sağda isimler var, sanırım o zaman size söylemeye vaktim yoktu ama her şey için isimler, isimler
ve isimler var. Hakini, Rakini, Lakini, Shakini, sol tarafta böyle isimler var. Bu tarafta Gayatri, Savitri ve buna benzer şeyler. Her iki
tarafta da bu böyle gidiyor. Bütün bunlar rezonans gibi bir şeyden başka bir şey değildir. Bunlar sizi bir katmandan diğerine
fırlatıp atar. Her katmanda bir nevi test ediliyorsunuz ve gitmiş bir vaka olduğunuzu anladıkları zamanda, 'doğrudan' cehenneme
gidiyorsunuz. Bunların hepsine ulaşıldı! Bu yüzden, Öz'ünüzü koruyun, Öz'ünüze saygı gösterin gibi çok basit bir açıklama
yapmam gerekiyor. Deneyin. Eğer bu sizde işe yararsa, iyi ve güzel. Kundalini'nin yükseltilmesini, onun bundan çıkarılmasını
halletmek için buradayım. Bir süre sonra bunu kendiniz yapabilirsiniz ama temizlik gerekiyor ve bundan asla vazgeçilmemeli
çünkü bir çıkış yolu yok. Nanak – Guru Nanak – bu tantrikalara ve mantrikalara ve bu paishakshikalara ve bu jainlere karşı en az
üç-dört bölüm yazmıştır. Hindistan'da -yani bu kelimeleri dilimde ilk kez bunun için kullandım- böyle demek bir suistimaldir, birine
böyle hitap etmek bir suistimaldir. Eğer bunu birine söylerseniz sizi mahkemeye verirler. Onlar cüzamlılar gibi dışarıda
tutuluyorlar. Kabira, kitap ardına kitap yazdı. Bu khhecharileri (dili ağız içinde geriye doğru çevirerek burun boşluğuna kadar
getirenler) ve bunları, şunları, bu kişileri sağdan soldan kırbaçladı, O büyük bir şairdi. Herkes onunla savaştı, ona işkence etti. İsa
da aynıydı. Ruhlarla kesinlikle ilgilenmememizi söyleyen odur. Tüm bunlar ruhların işidir. Ama Londra'ya gittiğinizde her beşinci
evde, bir ruh çağıran oturuyor, "Bedava hipnotikler!" Neden hipnotize olmak istiyorsunuz ki? Neden E.S.P - ne diyorlar - Ekstra
Duyusal Algı denemek istiyorsunuz? Bütün bu sözde dahiler de, bu hilkat garibeleri de ele geçirilmiş haldeler. Birçok dahi
gördüm. Onlardan biri Bana geldi. "Tamam, benim huzurumda şunu hesapla" dedim. Bu bayan br tane bile hesaplayamadı çünkü
onun ele geçirilmişliği için bandhan verdim. Ona "Çık dışarı!" dedim. Size anlatabileceğim bu türden bir sürü deneyim yaşadım.
Geçen sefer size cinnet geçirenlerin Bana ne şekilde geldiklerini ve nasıl gittiklerini anlatmıştım. Şimdi hala zaman var ve
Aydınlanma deneyimine geçebiliriz. Bu olacak – bu bazı insanlar için beş dakika içinde olabilir, ama bazıları için daha fazladır.
Her durumda sabırlı olmalısınız. Ve kendinize kızmayın. Çünkü Gavin, Ego dediğinde – o bunu söylediğinde heyecanlandım –
çünkü bu Ego değilse, o zaman Süperego gelir, “Biz en kötü insanlarız, bizler korkunç insanlarız. Biz…” dersiniz, görüyorsunuz, bir
uçtan diğerine. Arada durmak gerekiyor. Siz harikasınız. Siz saldırgan değilsiniz, kimseden de bir saldırı görmüyorsunuz. Kendi
benliğinizin içinde duruyorsunuz ve bu sayede kendi güçleriniz var. Kimseye bağımlı olmak zorunda değilsiniz, hiçbir şeye. Siz
sadece neyseniz osunuz ama Benim göreceğim gibi, içinizdeki Deitylere güvenmek zorundasınız. Bir sorun oldu. Onların
düzeltilmeleri gerekiyor ve Deitylerin nerede olduğunu, onların nerede olduklarını bilmeniz gerekiyor. Sahaja Yoga'da – buna
modern Sahaja Yoga diyebilirim – verilen bir mantra yoktur. Hayır. Çünkü Kundalini her saniye bu şekilde gider. Şimdi, “Bunu size
söyleyebilirim, bunu size söyleyebilirim” diyecek insanlar var. Bu orada, onlar bunu gördüler. Onun Bana geldiğini görmüş
olmalısınız, Bana, “Anne ben buna catch ettim” diyor. Tamam, bitti. Agnya catch ediyor. Yani hiç kimseye bir mantra verilmez,
ancak siz catch’in nerede olduğunu bilirsiniz. Bu bayan kendisi Bana geldi ve "bende, Agnya'da catch var" dedi. Ve sizler aşırı
Agnya catchinin ne anlama geldiğini biliyorsunuz, biliyorsunuz: paranoya ama o Bana bunu söylemekten çekinmiyor çünkü
kendisini, kendisinden uzak olarak görüyor ve Bana, "bende açıkça Agnya var" dedi. Hepsi, “Agnya orada. İçime gelenleri
görebiliyorum”, dediler. Bu bey Bana, “Bu varlıkların şimdi benim içime girdiğini görebiliyorum” dedi. Ve Ben onları fırlatıp
atıyorum ve onların, güzel, hoş bir programları var. Eğer onlarla konuşursanız, size deneyimlerini anlatacaklardır. Bazıları transa
geçti; onları çıkarmak zorunda kaldım. Şimdi pek çok şey oluyor. Sizin gibi insanlar Bana geldiler ve kazandılar. Ayrıca
kazanacaksınız da ama bu konuda mantıklı olun, akıllı olun. Bilge olun. Kazanç beklemelisiniz, başka bir şey değil.
Bulabileceğiniz başka bir şey yok. Öyleyse, Tanrı sizi kutsasın. Sadece ellerinizi Bana doğru tutarak biraz meditasyon
yapabilirsiniz ve eğer ayakkabılarınızı çıkarabilirseniz bu daha iyi olacaktır. Bu daha iyi çalışıyor çünkü Toprak Ana orada ve
şüphesiz onun yardımı oluyor. Tüm elementler size yardım eder. Onlar her yerdeler. Görüyorsunuz, sokak çok soğuktu. Bu
zamanda, o kadar da değil. Tüm elementler size yardım etmek için oradalar. Aşırı soğuktu ve şimdi çok güzel. Paltolarını
çıkarabilirsin ve iyi olacaksınız. Bu şey var, paltolarınızı tutabilir ve kendinizi rahat hissedebilirsiniz, sonra çok hoş
hissedeceksiniz. (Teyp kesildi.)



1978-1218, Agnya Çakranın anlamı, emretmektir.
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“Agnya chakra”, Caxton Hall, Londra (İngiltere), 18 Aralık 1978. Bugün Agnya Çakra olarak adlandırılan altıncı çakradan
bahsediyoruz. 'Gya', 'gnya' kelimesi 'bilmek' anlamına gelir, gnya bilmektir. Ve 'A', 'bütün' anlamına gelir. Agnya çakranın başka bir
anlamı daha vardır. A-gya, agnya 'itaat etmek' veya 'emir vermek' anlamına gelir. Bu her iki anlama da gelebilir. Eğer birisine
emrederseniz o bir agnyadır ve emire uyan kişi de bir agnyakaridir. Agnya yapan kişidir. Bu altıncı çakra, insan düşünmeye
başladığında yaratılmıştır. Düşünmek, ifade edilen lisandır. Eğer lisanımız olmazsa düşünemeyiz. Ama bu, bize hiçbir düşüncenin
gelmediği anlamına gelmez. Eğer bunu ifade edemiyorsak, bu içimizde işleyen bir düşünce sürecinin olmadığı anlamına gelmez.
Ancak bu süptil aşamada, düşünceler bize geldiği zaman, onlar dilde değildirler, bu yüzden bize iletilmezler ve bu yüzden eğer bir
lisanımız yoksa ne düşündüğümüzü anlayamayız. Bu yüzden çocukların ne istediklerini bize iletemediklerini, çünkü ne
istediklerini bize söyleyemediklerini görmüşsünüzdür. Midelerinde bir baskı hissederler ve su falan isterler, bunu isterler ama
bize söyleyemezler ve bu yüzden söyleyecekleri şeyi düşünemezler. Ama daha sonra düşünmeye ve bunu lisana dökmeye
başladığınız zaman, o lisan resimde görüldüğü gibi beynimizde o sarı ve siyahın sol tarafında ve sağ tarafında depolanır, daha
sonra düşünce dalgaları olarak bize geri gelir. Sanki birisi bizimle konuşuyordur. Ancak dil başlamadan önce, buna bir ilham veya
düşünce süreci diyebiliriz, çok erken aşamada bu bize belirli formlarda gelir ve bu formlar ışık ve gölgededir. Onlar dilde değil,
ışıkta ve gölgededirler. Ve Sahaja Yoga'ya geldikten sonra eğer düşüncelerinizin derinliklerine inerseniz onların Agnya çakramızı
kaplayan ışık ve gölgeden başka bir şey olmadığını göreceksiniz. Birbiri ardına bir ışık ve gölge, dairesel bir deniz feneri gibi, onlar
kafamızda bir tür kalıp oluşturuyorlar. Şimdi bu kalıplar bizim tarafımızdan çok erken bir aşamada dile kalıplanır ve bunlar bir nevi
dilin kaplarına doldurulurlar ve sonra bu kaplar, beyinde saklı tutulur ve bize o şekilde gelirler. Bize gelen bir dil olduğu için,
düşündüğümüz zaman gerçekten anlarız. Peki hayvanlarda ne oluyor? Düşünüyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Onlar bir düşünce,
bir ilham alırlar ama sadece bunun hakkında düşünmezler. Şimdi bu ilhamlar, insanla birlikte yaşamaya başladıkları zaman
onlara kelimeler olarak gelir. Yani bu ilham alışlar, bizim yaptığımız gibi tekrar düşüncenin içine girer. Örneğin, birine bir isim
verirsiniz, ona Tom dediğinizi söylersiniz ya da bir şey – siz bir köpeğe isim veriyorsunuz - yani şimdi o bu kelimenin 'beni
çağırmak' anlamına geldiğini bilir. Bu şekilde kendisini bu kelimeyle ilişkilendirir ama kelimenin sahibi olmadığında, sadece bir
hayvan olduğunda, o sadece oradadır, düşünmez. Bu yüzden onlar çok spontandır ve biz ise değiliz. Hayvanlar, bizim
düşündüğümüz gibi düşünmemelerine neden olacak bir şekilde son derece spontanedirler. Bu da insan için en büyük sorunu
yaratmıştır: Düşüncelerin ötesine nasıl geçilir. Bu biraz karmaşık bir şey çünkü belki de siz ışığı göremediğiniz için, Ben bunu çok
net bir şekilde görebiliyorum. Ve sonrasında ışık dili oluşturur ve sonra dil, bize göre düşüncelerimiz olur. Ama bu düşünceler
aslında üzerimizdeki şartlanmalardır ve ilham verici şeyler değildirler. Onlar içeriden gelmiyorlar ve bu yüzdende bizler spontan
değiliz. Mesela eğer Ben burada oturuyorsam bir insan olarak artık susamıyorum. Bir şeyler düşünüyor olacağım. “Ben ne
diyeceğim?” diye düşüneceğim, sonrasında "Bunu söylemeli miyim, söylememeli miyim?" "Ya bunu söylersem, olur mu olmaz
mı?" "Bu onların kafasına girecek mi, girmeyecek mi?" Aklıma türlü türlü düşünceler gelecektir. O zaman bir taraftan kendimi
sorgulayacağım, diğer taraftanda cevaplar gelecektir, “Tamam sen şunu söyle ve eğer sen böyle dersen, onlar seni takdir ederler.
Bu şekilde git, böyle anlayacaklardır.” Bunun gibi, bilirsiniz. Böylece, bu yaşamımızdaki deneyimlerimiz aracılığıyla beynimizde bu
sıralama devam ediyor. Bu yaşamda, bizler başkalarından deneyimler kazanırken, insanlarla uğraşırken yaşadığımız
deneyimlerimiz her neyse, bunların hepsi beynimizde şartlanır ve her şey bir düşünce - eylem, eylem - düşünce etkileşimi yoluyla
bize gelerek, sadece bu dalgaları başlatırlar - hangi eylemin yapılması, hangi düşüncenin ortaya konması, nasıl çözülmesi
gerektiği şeklinde bir düşünce süreci haline gelirler ve bizde, kendimizi analiz ettiğimizi düşünürüz. Bu çok yüzeysel bir şeydir.
Aslında siz hiçbir şeyi analiz etmiyorsunuz, bunu yapmıyorsunuz. Geçen gün size anlattığım gibi, siz hiçbir şey yapmıyorsunuz.
Yani sizin düşünmeniz bir köpürmeden başka bir şey değil. Çünkü ne zaman ki, çok derin, çok sessiz bir deniz bile,– kıyıya
değdiği zaman, bir etkiye ve tepkiye sahiptir. Aynı şekilde, siz bir şeyi gördüğünüzde, dikkatiniz dışarıda olduğu için, hemen ondan
geri dönen ve size o şeyle ilgili, siz bu belirli şey hakkında her ne biliyorsanız, buna dair tüm görüntüleri size veren bir düşünce
dalgası yaratılır ve bu, bir düşünce süreci olarak size geri gelir. Bu her zaman devam eder ve bu o kadar çıldırtıcı olabilir ki,
düşüncelerimizi durduramayız: bu deli gibi devam eder. Bilmiyorsunuz, uyuyamıyorsunuz çünkü düşünceler geliyor. Bazen onlar
ürkütücü olabiliyorlar, bazen sevindirici olabiliyorlar, bazen romantik olabiliyorlar, bazen kesinlikle olumsuz, bazen de çok olumlu
olabiliyorlar. Bazen “Bunu yapmalıyım”, bazen “Bunu yapmamalıyım” diye düşünürsünüz ama gerçekten yaptığınız zaman – bunu
düşünmüyorsunuz. Bu şaşırtıcıdır, farz edelim ki Ben konuşacağım, dersem,o belli bir şeyi yaparken, bunları, bu şeyleri hiç fark
etmiyoruz. Şimdi, Benim bunu söylememden, deyin ki, dakikalar önce, ben bunu düşündüm diye, bu konuda düşündüğüm zaman,
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ne konuşacağımı düşünmüyorum. Çünkü o zaman, bu düşünme sürecini beynime yerleştirdiğimi ve onu bir yerde depoladığımı
düşünüyorum ve şimdi, bu konuşmayı yapmaya başladığım zaman, bu doğrudan bana geliyor. Yani insanlar geliştiler, demeliyim
ki bu çok hasta edici, çok hasta edici olabilen bir süreç. Ve bu, bunların her ikisinden geliyor. Birisi bu tarafa giden ego dediğimiz
(başın)sol tarafındaki, sağ tarafındaki ise, buna süperego diyoruz. Sağ tarafta bulunan süperegodaki tüm şartlanmalar bize
korkuları, tehlikeleri, olasılıkları verir, daha önce her ne yaşadıysak. Dedikleri gibi, sütten yananlar da soğuk bir içeceği de biraz
üfledikten sonra içeceklerdir. Yandığınız için, sıvı bir şeyin sizi yaktığını biliyorsunuz ve bu yüzden, bunun da dilinizi yakabileceğini
düşünüyorsunuz. Yani bunu yapmayı deneyebilirsiniz. Bu o kadar spontanedir ki, siz “Oh, bu çok spontane” diye hissedersiniz,
ama öyle değildir. Bu, daha önceki deneyimlerinizde ve bu orada korktuğunuz bir şeyde saklandı ve siz bunu, bu yüzden
yapıyorsunuz. Eğer biz, bir kez, bu düşünce sürecinin var olmamız için kesinlikle gerekli olmadığını anlarsak, insan olarak var
olmak istiyorsanız, geleceği veya geçmişi düşünmenize gerek yoktur. Hayvanlar rahatsız olmazlar. Örneğin hayvanlar ormana
gittiklerini bilirler. Şimdi aniden oradan gelen başka bir hayvan görüyorlar ve sizin oraya gittiğinizi biliyorlar. Şimdi gelecek olan
hayvanı düşünmenin ne faydası var? Gelmediğini varsayarsak, bu büyük bir israf olur. Ama onlarda burada bir delik var ve onlarda
bizdeki gibi bir sorun yok çünkü eğer bir delik varsa her şey oradan dışarı çıkar. Burada bir dakikadan fazla kalmıyor ama siz
zaman içinde onları şartlandırabilirsiniz de. Deneyimlerle şartlandırıldılar. Şimdiye dek, diğer hayvanlar ve bu şeyler hakkında
edindikleri deneyimlerle, onlar şartlandırılmışlardır ve buna göre hareket ederler. Yani bizimle onlar arasında muazzam bir fark
var, biz her şeyi düşünüyoruz. Yani, biz oturup düşünmenin çok harika bir şey olduğunu düşünüyoruz. Ve oturup düşünmenin çok
akıllıca olduğunu düşünüyoruz. Herhangi bir sorun çıkarsa, “Oturup bir düşünseniz iyi olur” diye düşünürsünüz. Ama şimdi, bir
sorun ortaya çıktığı zaman ne yapacağız? Bunu daha önce yapmakta olduğumuz şeyler ve deneyimlerimiz her ne ise, bununla
bağlantılı olarak düşünürüz. Aynı şekilde onlar Sahaja Yoga hakkında düşünmek istiyorlar. Şimdi Sahaja Yoga hakkında
düşünemezsiniz. Her şeyden önce, en başta siz Sahaja Yoga'da düşüncesiz farkındalıkta olursunuz, düşünemezsiniz ama bu
sizin düşünemeyeceğiniz bir olay. O yaşayan bir olaydır, düşünmek ölü bir harekettir, yaşayan bir hareket değildir. İçimizde ölü
olan her şey bize düşünce olarak geri döner. İlham yaşamaktır, düşünmek değildir. İlham, düşünceden çok farklıdır. Örneğin
kitaplar kütüphanededir, aklımıza gelen, edindiğimiz şeyler veya deneyimlediğimiz her şey kitaplardadır. Bize yeni gelen her şey
bir ilham kaynağıdır. Şimdi ne kadar yeni bir şey düşündüğünüzü bulun, belki bir cümle bile değil. Çoğunlukla “Bu beyefendi öyle
dedi”, “O beyefendi şöyle dedi”, “O beyefendi böyle dedi” veya “Ben böyle dedim” dersiniz. Bunun size tam şimdi geldiğini
düşünebilirseniz, bunun için düşünmenize gerek yoktur, o sadece dışarı çıkar, o sizin içinizdedir, sadece ortaya çıkar ve kendini
ifade eder. Yani spontane olarak yaşayan şey budur. İlham dediğimiz şey budur: Aldığımız bilginin ani bir görüntüsüdür. Ama
aklımıza gelen her şey ölülerin oyunudur. Yani burası, İsa’nın merkezidir. O, Agnya'nın merkezinde ikamet eder ve O, eğer
okursanız Devi Purana'da, O çok, çok uzun zaman önce doğdu, çok daha önce yaratıldı ve O'nun nasıl Mahavishnu'ya
dönüştüğünü kendiniz de okuyabilirsiniz çünkü bu (kitapta) büyük bir bölüm ve hepinizin bunu bilmesini, okumasını ve O'nun
nasıl Mahavishnu'ya dönüştüğünü öğrenmesini diliyorum. Bu çok ilginçtir. Tüm bunlar Sanskrit dilinde yazıldığı için,
Mahavishnu'nun İncil'de olmadığını söylememeliyiz, çünkü İncil'in kendisi tek bir kişi tarafından aralık verilmeden yazılmamıştır.
Yani bu parça, İsa'nın bu Dünya'ya İsa olarak gelmeden önceki yaratılışının bir parçasıdır. Aslında Hıristiyanlar O'nun oluşumu
hakkında hiçbir şey bilmiyorlar: O nasıl İsa oldu ya da İsa’nın ya da bir oğlunun inmesi için ne gerekliydi [ve] neden Tanrı'nın
Kendisi bu işi yapamadı. İsa'nın neden doğduğunu anlayacağınız Mahavishnu’nun enkarnasyonunu kendinizin okumasını rica
etmemin nedeni bu. Ve bu en önemli enkarnasyondur çünkü O ilkedir, O yaratılışın ilkesidir, Sanskrit dilinde tattwa dedikleri gibi,
O tattwa'dır. Ganesha, Mooladhara'da ikamet etse de, bu aşamada yavaş yavaş İsa olmak için gelişir. O kırmızı çakradan bu
çakraya kadar, O, Kendisi İsa olur. O ilkedir. Şimdi ilke nedir? İçimizde ilkemiz nedir? Buna Kundalini diyebilirsiniz. Bundaki
(mikrofonda) elektrik, bunun prensibidir. Aynı şekilde yaratılış, eğer bütün yaratılışı bu şekilde ele alırsanız, O bu yaratılışın ilkesi
ve dayanağıdır. O, özü, yaratılışın özünü temsil eder. Bizim karı koca ve çocuk olarak bir ailemiz var diyebileceğimiz gibi. Şimdi
çocuk, karı kocanın özüdür, o ailenin, evin özüdür. Her şey onun için sürdürülür, onun için yaratılır. Çocuğu olmayana kadar o evin,
onların hayatlarının bir anlamı yoktu ama çocukları olduğunda onların bir anlamı oldu. Aynı şekilde, İsa özdür, tattwa'nın
kendisidir. Dedikleri gibi, O Omkara’dır. O ilk sestir, yaratılan ilk ses – Om – Ezeli Baba ve Ezeli Anne ayrıldığında, onlar bu sesi
yarattılar. Ve O, her şeyi kuşatan Güçle dolan, gözeten ve destekleyen sestir. Aslında bu daha çok destektir çünkü bakım Baba
tarafından ya da Anne tarafından yapılır diyebilirsiniz ama O tüm Evrenin desteğidir. Ve O, sadece öz olduğu için, öz asla ölmez.
Benim özüm Ruhumdur, o asla ölmeyecektir. Beden ölür ya da yaratılış ölür ama özün orada olması gerekir. Eğer öz kaybolursa,
hiçbir şey orada olamaz. Bu yüzden O, en önemli enkarnasyondur, çünkü O destektir. Şimdi bu enkarnasyon, bu Agnya çakramıza,
burada, optik sinirin veya optik talamusun bu şekilde kesiştiği bu merkeze yerleştirilmiştir. Bu merkezde çok süptil bir nokta var
ve o, her iki tarafa da doğru böyle, böyle hareket eder ve ‘ham’ ‘ksham’, ‘ham’ ‘ksham’, ‘ham’ ‘ksham’ diye iki ses oluşturur. 'Ham',
orada süperegonun olduğunu gördüğünüz sağ taraftadır ve 'ksham' ise, egonun olduğu sol taraftadır. Şimdi bu iki ses iki tür



vibrasyon yaratır. 'Ham' sesi, 'Ben', 'Ben' , “ham” , ben diye düşündüren vibrasyonlar yaratır. Bu, ölmeyeceğimizi, bu dünyada
yaşamamız gerektiğini bildiğimiz varolma gücümüzden gelir. Kendini öldürmeye çalışan her insan anormaldir. Normalde her
insan… neden her hayvan veya herhangi bir canlı yaşamını sürdürmeye çalışır? Bu, 'ham' gücü sayesindedir, yani – 'Ben'. Şimdi
süperego sol taraftadır ve sağ taraftaki ego 'ksham'dır. Ama şimdi size başın sağ tarafındaki süperegodan bahsedeceğim. Bu
süperego içinde, birçok şey tarafından şartlandırıldığınız zaman, korkar ve endişelenirsiniz çünkü bu deneyimler sizi zihninde
korku olan bir insan yapar. Ve bu korkunun hepsi süperegonuzda yerleşmiştir. Bu, amip diyebileceğiniz evrenizden başlar ve
bugün hala orada saklanmaktadır. Polisten korkarsınız, şundan korkarsınız, bundan korkarsınız. Bazı insanlar bunlardan
korkmazlar ama başka bir şeyden korkarlar, çünkü koşullarınız ne olursa olsun, deneyimleriniz her ne olursa olsun, hepsi buraya
konmuştur. Üstelik biri Drakula'nın kitabını okuduğunda, o kişi şimdi Drakula kelimesinden korkar ama okumayan çocuklar
Drakula'nın ne olduğunu bilmezler. Eğer Drakula geldi derseniz, onlar “Tamam, hadi ona bir bakalım!” derler ama Drakula'yı
okuyan çocuklar kelimenin tam anlamıyla korkarlar ve "Aman Tanrım, Drakula geliyor, korkunç bir şey olacak!" derler. Yani, her ne
okuduysanız, ne yaşadıysanız, hangi deneyimleri yaşadıysanız, bunların hepsi süperegodadır. O halde bu merkezdeki bu
süperego, [bu] mesajı gönderir, “Ben, sen, sen”, 'ham', 'ham': “korkma, korkma”, “sen”. Yani Bana gelen insanlar ve siz Bana gelen
bazı insanları gördünüz, onlar süperego şartlanmasının kurbanlarıdır. Ve bunlar, bu insanlar… aslında sadece bu aşamada, iki tip
arasında gerçekten bir ayrım yapabilirsiniz: biri çok agresif, diğeri ise kesinlikle bağımlı, korkmuş tipte demeliyiz. Bu insanlar
Bana geldiklerinde, gördüm, ağlayıp sızlanıyorlar, “Anne biliyorsunuz bu oldu, şu oldu” ve Ben onlarla konuşmaktan gerçekten
yoruluyorum. Ve bu türden olanlardan o kadar çok var ki, Sahaja Yogiler olarak onlara gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor çünkü
onlarla, onlarla nasıl başa çıkacağınızla ve bunu nasıl halledeceğiniz hususuyla ilgilenmeniz gerekecek. Şimdi o zaman eğer bir
Sahaja yogi şöyle derse, şimdi siz 'ham', 'ham', 'ham', 'ham' demeye devam edin, eğer bunu bir Sahaja yogi söylüyorsa, o zaman
vibrasyonlar onun korkusunu defedecektir. Herhangi bir korku içinde olsanız, etrafta dolaşsanız ve korku olduğunu hissetseniz
bile, sadece 'ham', 'ham', 'ham' diyorsunuz. Şimdi bunu söylemekle, vibrasyonlar bu tarafı çok güzel bir şekilde temizleyecektir.
Bunun dışında, bu şekilde “ham” diyerek İlâhi olandan yardım alabilirsiniz. Şimdi ham ve ksham hakkında birçok şey var ama
bildiğiniz gibi, bu yüzden onun hakkında çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Ama sağ taraf için mantranın 'ham' ve sol taraf
için 'ksham' olduğunu söyleyebilirim. Sağ taraf egodur, asıl sorun budur, bunu anlıyorsunuz! Gerçekten devasa bir şey mi, onlarla
yüzleşmek zorundasın, yani, [eğer] burada küçük bir şey söylesem, her şey bu şekilde kafama geliyor. Peki devasa bir egonun
çözümü nedir? Muazzam ego ancak başkalarını bağışlayarak fethedilebilir. Egosu olanlar öğrenmeli, eğer incinmişlerse
“affediyorum” demeleri gerekir. Sonra başka biri onları incitir, “affediyorum” deyin. Ve sadece affetmekle kalmayın, af da dileyin.
Bu her iki şey de yapılmalı, daha çok af dilemeli. Çok fazla egonuz varsa, af dilemelisiniz. Bu çok önemlidir. Çünkü çok fazla
egonuz varsa, bu ne anlama gelir? Bu sizin onu çok fazla şımartmış olmanızdır. Bu, onu çok fazla kullanmış olduğunuz anlamına
gelir. İnsanlara hükmediyorsunuz ve bu yüzden de bu kadar çok egonuz var. Eğer çok fazla egonuz varsa, her zaman kalbinizde
alçakgönüllü olmaya çalışmalısınız. Şimdi, Ruh kalpte ikamet etmektedir. Bir insandaki ego, çok fazla ego, sizi her zaman Ruh'tan
uzaklaştırır. Bu yüzden “Kalbinizde alçakgönüllü olun” denir. Bunun nedeni, egonuzu şişirmeye başladığınızda tamamen silinen
veya unutulan parçanızın, kalbinde yer almasıdır. Ama egonun sınırları vardır, sonunda o aptallığa ve ahmaklığa dönüşür. Egoist
olan ve kendi trompetini üfleyen herhangi bir kişiyi ele alırsanız, bunu hemen anlarsınız çünkü o kişi bir aptal olacaktır, ne
yaptığını anlamadan, o kadar aptalca şeyler yapacaktır ki, bu adamın ne derdi var? Oldukça garip görünüyor!”diye merak etmeye
başlayacaksınız, özellikle de çocuklar. Ve sonra aptallık bu kişiyle yüzleşir - o zaman kendisini görür, “Aman Tanrım! Ben nasıl bu
kadar aptal oldum?" Ama aptallık sizde oluşuyor çünkü Tanrı'nın varlığını ve Bütün'le olan ilişkinizi unutuyorsunuz. “Ben kendi
başımayım. Bunu neden yapmamalıyım ki? Bunda yanlış olan nedir, şunda yanlış olan ne? Bunları yapmalıyım.” Demek istediğim,
bu ülkede insanların bir şeyler için kavga etme şekli, yani, yapmalısınız, herhangi bir kişi, yani, sözde gelişmekte olan ülkeler bunu
anlayamaz: Bu insanlara ne tür bir şey oluyor, ne oluyor? Çünkü geçen gün damadım Luv, insanların bir damadın kendi
kayınvalidesiyle evlenmesine izin verilmesini talep eden bir makale okuyordu ve o, bu insanların nasıl bir araya gelebileceğini ve
böyle saçma bir şeyi nasıl istediklerini anlayamıyordu. O senin annen. Nasıl böyle bir şey söylersin? Yani bir damadın
kayınvalideyle evlenebilmesi insanların, normal insanların böyle düşünmesi imkansız bir şey. Ve bunun için bir yasa yapmaya ve
bunun hakkında konuşmaya ne gerek var. Bu çok zor bir şey. Bu ülkede yaptığımız her türden aptalca şey, gerçekten bu herkesi
güldürüyor. Bu, Bay Ego ile olan arkadaşlığımız yüzünden. Bizi nasıl kandırdığını anlamak kolay değildir. O, bizi her zaman
kandırmaya devam eder ve sonra da “bunda ne var ki?” diye düşünürüz. Yirmi yaşındaki bir kızın peşinden koşan seksen yaşında
bir adam. Ve yirmi yaşındaki kız, devlet adamı olması gereken bu seksen yaşındaki adamı kandırıyor, şudur, budur,onun heykeli
oraya bir yere dikilmiş. Bu nasıl mümkün olabilir? Tüm bu saçma ve aptalca şeyleri yapmanıza sadece ego neden olur. Bir kez
Sahaja Yoga'ya girdiniz mi, bazen kahkahalarınızı nasıl kontrol edeceğinizi bilmiyorsunuz, insanlar nasıl budala ve aşırı derece
aptallar. Ve işte olan şey bu; aptallıkla sonuçlanır, mutlak aptallıkla. Yani eğer bir roman yazmak isterseniz, onları dinlediğinizde



etrafınızda bu kadar güzel karakterleri pek bulamaz ve şok olursunuz, "Aman Tanrım, olan bu şeylerde ne!" Çok da utanç verici,
son derece utanç verici. Ve egolarıyla o kadar aptallaşıyorlar ki, kişi insanın nasıl düşündüğünü anlayamazsınız, çünkü
düşünmekle egonuzu kazanırsınız, aptallaşırsınız. Egosu tam olarak bu şekilde gelişmiş bir insanda bilgelik yoktur. Eğer bir
kişinin böyle bir egosu varsa, onda bilgelik yoktur. Onun bilgeliğin ne olduğunu bilmediğini görebilirsiniz. O kadar olgunlaşmamış
bir şekilde davranır ki. Bu kişi yaşlı bir adam, birinin büyük dedesi olabilir ama o kişi ağzını açar açmaz, şok olursunuz, “bu soytarı
da nereden geldi?” diye düşünürsünüz. Olgunluk tamamen eksiktir. Geçen gün biri Bana dedi ki, "Anne nasıl oluyor da bizim anne
babamız bu kadar aptal ve biz Tanrı'yı arıyoruz? Ve bu yaşlılar çok aptallar ve biz ise Tanrı'yı arıyoruz?" O zaman Ben ona dedim
ki, “Hayır, belki savaştan dolayı ebeveynler rahatsız oldular. Velilerinizin çoğu savaşta rahatsız oldu” dedim ve onlarda “çoğu bu
halde” dediler. Ve daha genç insanlar Tanrı'yı arıyorlar ve onlar çok daha akıllılar ve biz onlarla nasıl uzlaşacağımızı bilmiyoruz
çünkü onlar Tanrı'yı aramıyorlar. Neden onlar Tanrı'yı aramıyorlar da, biz Tanrı'yı arıyoruz? Ve eğer kimi arayışlar varsa da, bunlar
çok az.” Şimdi Ben bunun savaş yüzünden olabileceğini söyledim ama biri Bana dedi ki, “Peki ya Amerika? Görüyorsunuz,
Amerika'da insanlar savaşla, o kadarda fazla karşı karşıya kalmamışlardı," onlardaki aptallık bazen şaşırtıcı. Bu da Benim
dediğimle aynı şey, bu insanda egonun gelişimidir. Şimdi ego, her şey hakkında düşünmenizi sağlayan şeydir. Mesela şimdi biz,
buradan Birmingham'a git tamam mı demeliyiz. Şimdi o kişi “ben nasıl gideceğim?” diye düşünürüz. Basit şekilde, bir trene
bineceğim ya da bir arabaya binip gideceğim. Eğer rezervasyon gerekmiyorsa, trene atlayacağım ya da arabayla gideceğim. Eğer
araba müsaitse araba ile gideceğim ya da trenle, bitti! Düşünecek ne var? Ama hayır! Bu durumda biz bunu planlamalıyız, Ben
program yaptım! Şimdi gitmeliyim!" İstasyona gidiyorsunuz ve trenin orada olmadığını görüyorsunuz çünkü bir kaza oldu, bu
yüzdende tren hareket etmiyor. Yani “Tren gitti şimdi ne yapmalı?” diye düşündüğünüz için kesinlikle üzgünsünüz. O üzüntü
içinde arabanız olduğunu bile hatırlamıyorsunuz ve şimdi arabaya binmeniz gerekiyor. Tüm bunlar sizi üzüyor çünkü siz trenle
gitmeyi planlamıştınız, her şeyi planlamıştınız, şimdi ise oraya ulaşamıyorsunuz ve ne olacak? Şimdi burada oturuyor ve bunun
için endişeleniyorsunuz. Spontan bir insan olarak, bu kişi ne yapacak? "Tamam, bu duruma bağlı, o an nasıl hissedersem, buna
göre trenle ya da arabayla gidebilirim." Sağlam bir şekilde oturuyor. Yani trene gider, tren orada mı diye bakar. Eğer oradaysa, ne
güzel müsait bir yer var, ona biner. Tren yoksa tamam eve gelir arabasını alır gider. Yani şimdi insanlara filan yerde buluşmanız
gerektiğini bildirdiniz – o da oradadır. Yani bu insanlar yukarı, aşağı koşuyorlar – ve orada, istasyonda olacaklar. Şimdi sorun ne?
Eğer istasyondaysalar, onlarla istasyonda buluşabilirsiniz. Trenle gider ve onlarla tanışabilirsiniz. Bunda bu kadar üzülecek ne
var? Görüyorsunuz, onlarla her zaman iletişim kurabilirsiniz ama sinirlenme şeklimiz, elimizdeki çok güzel bir program olan
Birmingham'a gitme programının tamamını bozduk. Yeni insanlarla tanışmalıyız, birçok insanla tanışmalıyız, eğlenmeliyiz. Hepsi
bu kadar,bitti! Çünkü bir şey planlamıştık ve yürümedi, biz bittik! Tüm bunlar bizi mutsuz bir insan yapıyor. Ve biz o kadar sefiliz, o
kadar hırçın ve o kadar sıkıcıyız ki, yanınızdakiler bundan bıkıp, “Sus artık! Birmingham'a gitmiyorsan gitme ama şimdi artık
kafamı yeme!", der bu birçoğunun ortak deneyimidir. Bay Ego böyledir, o sizin mutlu olmanızı istemez. Sizin rahat olmanı
istemez. Size her zaman fikirler verir ve size şunu söyler, “Şunu yap, bunu yap, bunu halletmelisin, şu yapılmalı. Şu kişiye haber
versen iyi olur, bu konuda titiz davransan iyi olur” ve o kadar ayrıntıya iner ki, herhangi bir şey başarısız olursa, siz bittiniz çünkü
sinirleriniz zaten bitmiş ve paramparça olmuştur. Herhangi bir şey olsa, bir damla bir rahatsızlık bile olsa, hatta bir rahatsızlığın
tüyü bile oradaysa, bittiniz. Ve bu yüzden herkes takırdıyor, “Gerginliklerimiz var. Sorunlarımız var.” Neden? Tüm bunları
yapmanın avantajı nedir? Bunu bilmenin bir avantajı yok ama o zaman bunu neden yapıyorsunuz? Büyük bir egonuz olduğu için, o
dinlenmenize izin vermiyor. Her ne denerseniz deneyin, bu olmaz. Peki bunun çözümü nedir? Sabahtan akşama kadar Tanrıdan
af dileyin. Kulaklarınızı iki yanından çekin ve "Allah'ım beni bağışla. Tanrım, beni bağışla. Tanrım beni bağışla” diyerek bu ego
balonu biraz aşağı iner. O'nu sabah, akşam, her zaman anın. İsa'yı hatırlamak egonuzu çok düşürür. O, egonuzu geliştirmemeniz
için mümkün olan her şeyi yaptı. Mümkün olan her şeyi. Sıradan bir marangozun oğlu olarak doğdu, en sıradan koşullarda yaşadı,
kendini tüm sahnenin gerisinde tuttu. Bir Roma İmparatoru olarak doğabilirdi. Orada herhangi biri olabilirdi. Ama hayır, O Kendisi
olarak doğdu. Biliyorsunuz ki O, sıradan insanların bile doğmadığı bir yerde doğdu ama orada da ışık vardı. Doğduğu her yerde
ışık ve neşe vardı. Ve bilmemiz gereken şey şu ki, biz Yüce Tanrıyı unuttuğumuz için neşemizi kaybettik. O'nun sevgi ve neşe
olduğunu unuttuğumuzda, doğal olarak neşe de unutulur. Ve o zaman insanların hiç mutlu olmadığını görüyoruz; onların
zenginlikleri var, paraları var, her şeye sahipler ama yine de mutlu değiller. Her zaman öyle bir karmaşa içindeler ki, onlarla nasıl
konuşacağınızı bilmiyorsunuz. Bu kelimeyi söylerseniz kızacaklardır, şu kelimeyi söylerseniz kızacaklardır. Hiç de normal
insanlar değiller, onlar hasta insanlar. Egolarıyla hastalar. Af dilemek çok basit bir şeydir, ama bunu kaç kez yapıyoruz? Günde bir
kere değil, ayda bir kere bile değil, yılda bir bile değil. Bir Noel gününde bile, “Şimdiye kadar yaptıklarımız için bizi bağışla Tanrım”
diyebilirsek, bu işe yarayacaktır ama o gün O'nu daha fazla affetmek için şampanya içmeliyiz. Bu yüzden dedikodularımız olmalı
ve Noel'in sonu gelene kadar tüm kibirli şeylere sahip olmalıyız. Bu ego, sarı taraf, süperegonuza çok fazla baskı yapandır. Yapar.
Bazen bunu o kadar sıkar ki insan, başkalarının kendisinin söylediklerinden dolayı incindiğini unutur. Aksine, kesen, inciten,



başkalarına acı veren şeylerin nasıl insanlara söyleneceği konusunda yöntemler geliştirirler. Böyle şeyler söylüyorlar, yani her
zaman için, eğer bakarsanız, bir köyden biri gelip bunu görse şöyle düşünür, onlar tartışıyorlar mı, ne yapıyorlar? Yani tüm bu
tartışma, mecliste bile onların birbirleriyle konuşma şekillerine şaşırdım, hiçbir boğa başka bir boğaya bu şekilde davranmaz! Bir
köpek bile normalde diğer bir köpeğe havlamaz. Dünyada hiçbir hayvan sürekli olarak hemcinsine havlamaz. Dünyadaki hiçbir
hayvan size bunu, bu kadar anlatamaz. Sadece insanlar, eğer iki kişi her zaman oradaysa, her zaman “ha ha ha ha” diye gidiyorlar,
bu şekilde. Bu nasıl mümkün olabilir? Adamın egosu ve kadının egosu ya da belki her ikisinin de egosu birbirine çarpıyor. Ve garip
bir duygu türü var, "Oh, ben o konuda ustalaştım, ben o şeyi anladım, ben meseleyi anladım. Meseleyi kanıtladım!” Ama Ben,
kendi içimde çok güzel ve çok fazla neşe veren her şeyi kaybettim. Aslında mantıklı bir insan, iki kişinin tartıştığı yerden uzaklaşır.
Tartışma, aptallığın bir işaretidir. Herhangi bir tartışmanın hiçbir şekilde sona erdiğini görmedim. Eğer sonu gelirse, o zaman
sorun değil, ama bunun asla sonu gelmez çünkü eğer deyin ki, eğer siz Bana soru sorarsanız, Bende size cevap veririm, tamam.
Cevabı beğenmediyseniz, bırakırsınız ama eğer siz benimle yine de tartışırsanız ve bende sizinle tartışırsam, bu işin sonu nereye
varır? Tartışma sizi herhangi bir bilgiye götürmez, sizi, sizde gelişen çok korkunç bir egoya götürecektir. Tüm modern konsept
ego odaklıdır. Bütün batı ülkeleri ego odaklıdır. Egonuzu geliştirmek ve onu şişirmek istiyorlar. Sayesinde bunu yaptıkları başka
birçok yol var. Bundan daha fazla bahsetmemin nedeni, hepimizin batılı ve varlıklı insanlar sayılmamız. Çok akıllı ve yol gösterici
ya da yanıltıcı olmamamız gerekiyordu, bilemiyorum, gelişmekte olan ülkeler. Yani, bir şeyleri anlamamız söz konusu olduğunda
nerede olduğumuzu anlamalıyız. Egonun içimizde şişirilmesi büyük ölçekli yöntemlerle olur. Tüm bu sözüm ona girişimlere sahip
olmak için onlar egonuzun üzerinde çalışırlar. Mesela bir kadına derler ki, “Ah, sizin böyle bir beliniz olmalı ve sizin şöyle bir
yüzünüz olmalı ve bu şöyle olmalı…” Bir erkek için, “Bu tür bir vücudunuz olmalı. Siz, Bay Evren olmalı ya da böyle bir şey
olmalısınız", adam hemen bunun üzerinde çalışmaya başlar. Mecbursunuz. Bu soğukta yollarda koşan o kadar çok sayıda insan
var ki, bunu anlamıyorum. Deli gibi, bilirsiniz ve bazıları da milletvekili! Bütün gece uyanık kalır ve bütün gün koşuştururlar. Ne
yapıyorsunuz? Bunu yapmaya ne gerek var? diyorum. "Sağlığınızı korumak için bunu yapmalısınız", diyorlar. Sağlığınızı korumak
için deli gibi çalışmayın, mantıklı ve bilge bir insan olun. Bilgelik, sağlığı korumak, iyi olmak için aranmalıdır ve bu tür çılgınca ego
odaklı şeyler için değil. Yani o zaman, tek yol egonuzu fiziğiniz için heyecanlandırmaktır. O zaman, büyük bir arabanız olmalı diye
bir ego var. Görüyorsunuz, insanlar mallarıyla gösteriş yapmaya çalışıyorlar. Büyük bir arabanız var, o zaman bunu yapıyorlar.
Yani onlar Bana gerçekten bir soytarı gibi görünüyorlar. Oldukları şey bu kadar. Yani, bir araba, eğer kişinin parası yetiyorsa, rahat
ve kaliteli bir araba, almalıdır çünkü kötü bir arabaya sahip olmak baş ağrısıdır. Yani bu sorun değil. Ama bir arabaya sahip
olmakla sizin harika bir şey olmanız, evde yemeğiniz olmayabilir ama gezmek için sizin çok iyi bir arabanız olmak zorundadır. Ve
tüm bu fikirler aklınıza geliyor, sonra onlar reklam vereceklerdir – “Bu senin için çok iyi bir araba olacak.” Bu, “senin için” nedir?
Egonuzu şişirmekten başka bir şey değil. Tüm bu reklamlar, egonuzu şımartmaktan başka bir şey değil. Bütün bu şeyler
yaratılmıştır. Şimdi Amerika'da giderseniz, her bir kulp farklı olmalı, her şey farklı olmalıdır. Neden her şeyde bu kadar fark var?
Neden her şeyin bu kadar farklı olmasını istiyorsunuz? Siz bunda biraz estetik olduğunu mu, düşünüyorsunuz? Bunların hiç biri
estetik değil, sadece egonuzu şımartmak için. Sözde sanat uzmanları bile ego şımartanlardan başka bir şey değildir. Pul
koleksiyonlarınız, şu, bu – tüm bunlar egonuzu şımartmaktan başka bir şey değil. Ve ne büyük bir zaman kaybı, bir düşünün. Bu
ego olayı başımıza geliyor çünkü biz her şeyden önce, dediğim gibi Batı'da yaşamak çok zordu, doğayla savaşmak zorunda
kaldık. Ve doğayla savaşmanız gerektiğinde, onunla savaşmak için egonuzu geliştirmeniz gerekir ya da aslında doğayla
savaşırken içinizde ego gelişir. Ve sonrasında, bu momentum sizde bir kez başladı mı, onu aşağı çekmek çok zordur. O kadar
korkunç bir hastalık ki, insanlar bunu hayatlarının bir parçası olarak kabul ettiler. Siz kendi egonuz değilsiniz, siz bu değilsiniz.
Tanrı’ya teslim olmanız gerektiğini söylediğimde “Anne biz niye teslim olalım ki” diyorlar. 'Kendiniz', bu sizin özdeşleştiğiniz ego
anlamına gelir. Ben bilgeliğinizi teslim etmenizi söylemiyorum ya da Ben şunu söyleyebilirim: egonuzu bilgeliğinize teslim edin
ama ondan vazgeçmek çok zor çünkü biz onunla yaşamayı, onunla özdeşleşmeyi öğrendik. Egomuz olmayan bir hayatı
düşünemeyiz, biz bunu yapamayız. Ve bu o kadar ileriye gitti ki, gaddarlıkta ne kadar ileri gittiğimizin farkına bile varamıyoruz.
“Ben bu türü seviyorum, şu türü seviyorum” gibi. Birinin evine gidiyor ve şöyle diyorsunuz: böyle konuşmak uygun değildir. “Ben
bunu seviyorum”, demek kabalıktır. Siz kimsiniz ki? Tanrı mısınız?" Ben bunu istiyorum. Şunu istiyorum. Ben bu konuda çok
titizim. Ben çok…” Siz kimsiniz? Kendinize sadece bir soru sorun, “Ben kimim? Ben Ruhum. Ben o sonsuz varlığım. Ben bu hale mi
geldim?" Tam tersine egomuzla herkesin Ruhunu incitiyoruz. Başkalarıyla konuştuğumuz her an, onları incitiyoruz. Aslında
insanlar Tanrı'ya olan inançlarını kaybetmişler, çünkü Tanrı'ya karşı sorumlu olanlar o kadar kibirli ve o kadar egoisttirler ki,
herhangi bir kişinin egonuzun ötesinde olan Tanrı'yı düşünmesi imkansız hale gelmiştir. Şaşıracaksınız, ego kesinlikle bir balon
gibi yüzeyseldir. Tıpkı bu şekilde patlayabilen bir balon gibidir! Ve bu gitmelidir. O gitmelidir ki, siz yükselebilmelisiniz. O
kaybolmalıdır ki, dikkatiniz Ruhunuzda yükselsin ve tüm dünyayı, olduğunuz bu Ruh'un bir parçası olarak görebilesiniz. Bu,
geçmeniz gereken sınırdır ve bunun içinde, İsa'dan yardım almamız gerekir. İsa kendisini çarmıha gerdi. Neden? Çünkü O ne



yaptı? İnsanları yağmaladı mı? Bugün bu haydutlardan binlercesi buraya gelip sizi yağmalıyor ve kimse onları çarmıha germiyor.
O ne yaptı? O sadece bu Romalıların ve bu Yahudilerin, Kendisine kızanların egolarına meydan okudu ve bu yüzdende çarmıha
gerildi. Ve şimdi O'nun çarmıhı aracılığıyla egomuzu çarmıha germeliyiz, aksi takdirde kendi varlığımızda kendi İsa’mızı egomuzla
çarmıha gererek, aynı şeyi yine kendimize yapacağız. Bu, İsa'nın çok sembolik bir ölümüdür. O, en mütevazi yerde, çok mütevazi
bir yerde doğdu. O, optik talamusta doğar, diyebilirsiniz ki, beynin olduğu, tüm aktivitelerin geldiği yerde ve bütün problemler, her
tür problem oradadır, O sizinle yüzleşir ve orada yaşar. Ve siz O'nu orada uyandırmalısınız ki, egonuz ilk ve son kez çarmıha
gerilsin ama Ben size “egonuzla savaşın” demiyorum çünkü savaşmak o kadar da önemli değildir. Siz gölgenizle savaşıyorsunuz.
Savaşılmaması ve enerjinizi ona harcamamanız gereken ego denen bir gölgeniz var. Onunla savaşmaya gerek yok. Tek şey
[şu]dur, eğer siz ışığın merkezinde durursanız –hiç gölge görmezsiniz. Bu kadar basit. İsa olan ışığın merkezinde, hiçbir yerde hiç
bir gölge görmezsiniz. Ancak Ben “İsa’nın gölgesinde kalın” veya “İsa’nın ışığında durun” dediğimde, vaazlar veren diğer insanlar
gibi görünebilirim. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bu ışık nerede, durmanız gereken yer neresi? Ve o yer burada, optik
talamusunuzun merkezinde, hiçbir düşüncenin olmadığı yerdir. Düşüncesiz farkındalıkta kalmak zorundasınız. (konuşmada
kesinti var)… (Agnya ile sorunu olan birçok insan... ...gelen birçok insan…) düşünceler duracak ve düşüncenin ötesine geçecektir.
Ve bu, Sahaja Yogiler için çok, çok önemli bir çakra çünkü Kundalini yukarıya yükseldiği zaman, Agnya çakranın üstüne –orada
derhal hiçbir düşünce kalmaz. Ego veya süperegodan gelen herhangi bir düşünce almazsınız ama sizin dengesizce yaptığınız
şeylerden dolayı Agnya'da bir yalpalama var. Ve dengesiz yollar, sizin bazen ego ya da süperego ile birlikte olmanızdır. Bu,
Batı'daki insanlarımızın başına geldi çünkü o kadar çok egomuz vardı ki, bundan gerçekten bıktık. Bundan korktuk, o zaman
süperegomuzu artıracak ilaçlar ve bir şeyler almaya başladık. Fakat bunu yaparak, yaptığımız şey bir ucu iterek, diğer ucu oraya
getirmektir ve işte bu şekilde kendimize hiç bir şekilde yardımcı olmadığımız, ego ve süperegomuzu sallarız. O halde kişinin
yapması gereken, kendi içinde Agnya noktasına kadar yükselmek ve Agnyanızı sabit tutmaya çalışmaktır. Birçok insan Bana tek
bir soru sordu: “Agnya nasıl sabitlenir?” Agnya sinirlerimizin ve optik talamusun da kesiştiği noktada yer alır. Şimdi, öyle
söyleniyor ki, eğer sağda sola gezinen gözleriniz varsa, sallanan bir Agyanız olacaktır. Gözlerinizi sabit tutmalı, onları
yatıştırmalısınız. Şimdi çok, bu çok modası geçmiş, eski, eski ve buna benzer bir şeyler dediğiniz her türden isim var ortada, ama
gözlerinizi ve onları öyle bir sabitlemelisiniz ki, bu gözler için çok rahatlatıcıdır. Gözleri en çok rahatlatan şey yeşil çimendir. Eğer
yeşil çimenleri gözlerinizle görebilseydiniz, bu sizin gözlerinizi yerde tutarak yürümeniz anlamına gelir, gözleriniz dinlenecektir,
agnyanız düzelecektir. İsa bu yüzden, “Size zina eden gözlerden söz ediyorum” demiştir. O zina eden gözlerden bahsetti. Zina
yaptığınız gözler, bu aralar bu çok yaygın bir şey. Her kadın, bir erkek görmek zorunda, her erkek de, bir kadın görmek zorunda,
sanki en önemli iş buymuş gibi, eğer bir kadını görmediyseniz, siz bittiniz! Demek istediğim, modern olmak bu. Ama ben eski
moda bir kadınım ve İsa’nın zamanında olduğu gibi, O "zina eden gözlere sahip olmamalısınız" dedi. Ve zinacı gözleri olanlar,
diğerlerinden daha fazla değiller, her zaman, hatta kilisede bile, vaaz verirken bile gözleri zina ile hareket eden Batılı
Hıristiyanlarımız. Agnyanızın iyi durumda olmasını istediğinizde, bu gözler çok, çok saf, çok, çok derin ve çok, çok sevecen
olmalıdır, çünkü gözlerinizle alırsınız. Diyelim ki, gözlerinizi kapattıysanız, gözleriniz kapalı olduğu için hiçbir şeye dikkatinizi
vermiyorsunuz, kendinize daha fazla düşünce eklemiyorsunuz. Ama eğer gözleriniz açıksa çok daha fazla düşünce eklersiniz
çünkü gözler nereye giderse, dikkat de oraya gider ve siz bir şeyler görürsünüz, bu düşünceler yaratır ve onları bunun içine
koyarsınız. Öyleyse Ruh'a gitmesi gereken, Tanrı'ya gitmesi gereken, İlahi pencereden parlaması gereken dikkatiniz: bu güzel şey,
gözlerimizi kullanma şeklimiz tarafından mahfedildi ve biz ona saygı duymuyoruz. Yerdeki çimen kadar saf ve güzel olan bir şey
yok, ayaklarımızı tutan, bize destek olan, bize bakan, bizi zenginleştiren toprağın kendisi kadar saf ve güzel bir şey yok. Her
insana bakmak yerine, gözlerimizi Toprak Ana'ya dikmeliyiz. Ama Sahaja Yoga bakış açısından, şimdi birçoğunuz birine
baktığınızda gözlerinize ne olduğunu biliyorsunuz: belki gözünüzden bir varlık içeri girebilir. Ve şaşıracaksınız, bu sözüm ona flört
dediğimiz şey, bir varlığın oyunudur. Bundan daha önce de bahsetmiştim ve bunu onlara anlattığımda insanlar bundan
hoşlanmamıştı ama Ben gerçek varlıkların, gözlerden bir diğer göze girdiğini gördüm. Bir partide, böyle yerlere inen çok sade
insanlar gördüm. Bir partide insanlar bunu bir gözden diğerine geçirerek, sadece birbirlerindeki varlıkları karşılıklı olarak
değişirler. O şey başka bir kişiye gittiğinde, kendindeki varlığını ise başka bir kişiye koyar ve o da, oradan başka bir kişiye geçer.
Her zaman dikkatiniz dağılır ve bir şeye doğru çekildiğinizi hissedersiniz, neden böyle çekildiğinizi bilemezsiniz. Şimdi belirli
semboller de böyle meydana getirilir, bu sorunlara ek olarak, tüm toplum bunun üzerinde çalışıyor – ve siz öyle bir şekilde
görünmelisiniz ki, her erkek size baksın, her kadın size baksın. Neden? Bu ne işe yarar ki? Diyelim ki Ben size bakıyorum, Ben ne
elde ediyorum? Bir kişiye bakarak ne elde ederim ki? Bunun avantajı nedir? Sadece bir kişiye mi bakıyorsunuz? Ne için bu kadar
çok enerji harcıyoruz? Aynı şekilde eğer yollarda yürüyorsanız, diyelim ki, bazı güzel olan şeyler görüyoruz, tamam. Eğer bir şey
satın almanız gerekiyorsa, tamam buna devam edin, bunlara bakın, neyi seçerseniz seçin, tamam ama her zaman, sırf gözleriniz
böyle olduğu için, eğer sadece bunu yapıyorsunuz ve neden böyle yaptığınızı, gözlerinizin neden gezindiğini bilmiyorsunuz. Ve bu,



bir kişinin delirmesi için kesin olan ve belirgin bir işarettir. Kesinlikle, bu kesin ve belli bir işarettir, bir kişi deli olduğunda, bu
kişinin deli olduğunu nasıl anlarsınız? Eğer onun gözlerine bakarsanız, gözlerindeki iris sürekli sallanır, onlar onu sabit
tutamazlar. Ya da [eğer] onlar da hastaysa, onlarda da bu gözlerin sürekli gezindiğini görebilirsiniz, sabitlenme yoktur. Sadece bu
değil, Sahaja Yoga'ya gelen insanları gördünüz, onlar gözlerini kapattıkları zaman gözlerinin titrediğini gördüler. Göz kapakları
titrer. Bu, Kundalini'nin yükselişinde bir tür rahatsızlık olduğu anlamına gelir. Yüz deyince, eğer buna siz 100 derseniz, tüm
gerilimin en az % 80 i gözümüz vasıtasıyla gelir. O halde yaptığımız her türlü faydasız faaliyetten gözlerimizi korumak ne kadar da
önemlidir. İsa – İsa’nın hayatı, başkalarına nasıl saygı duyulacağına dair pek çok hususu gösterir ama baştan beri çok kötüye
kullanılan bir husus, fahişenin durumudur. O fahişeyi kurtardı, şüphesiz onu kurtardı ama sizler fahişeleri şımartıyorsunuz. Siz, iyi
bir kadını bir fahişe haline getirirsiniz. Ona bir fahişe olmaya dair fikirlerini veriyorsunuz. İyi bir “hussif” (ev hanımı), egoist bir
adam tarafından bir fahişeye dönüştürülür. Bakire küçük kızlar sizin kirli bakışlarınızla yok ediliyor. Bunun farkında mısınız?
İsa’nın yaptığının tam tersini yapıyorsunuz? Ve Onun sizi kurtardığını söylüyorsunuz, İsa’nın, yani eğer bizler fahişeler olsak bile, O
bizi kurtaracak. Ama onlar neden fahişe olsunlar ki? Bu çok saçma bir düşünce tarzı. Fahişe olalım ki, İsa bizi kurtarsın. Kişi tüm
bunları Sahaja Yoga'nın düzgün ışığında düşünmelidir. Siz farkına varmadıkça, Benim konuşmamın size yararı yok ama bir kez
farkına varırsanız, bunu bileceksiniz, eğer birine bir an bile bakarsanız, aniden başınızın arkası ağrıyabilir, kafanıza bir ok girdiğini
veya bir şey olduğunu hissedebilirsiniz, birinin yüzüyle karşılaşınca kör olduğunuzu hissedebilirsiniz ve gözlerinizin ne kadar
önemli olduğunu anlayabileceğiniz her tür deneyimi yaşayacaksınız. Eğer saf gözlere sahipseniz, tüm gerginliğiniz ve her şey
tedavi edilebilir. Ama bu öyle bir kısır döngüdür ki, gözlerinizle tüm kötülükleri toplarsınız ve bu Agnya'da birikir ve gözleri
temizlemek için Agnya'yı temizlemeniz gerekir. Bu bir kısır döngüdür ama dediğim gibi bir noktadan başlayabilir, bizler af
dilemeliyiz. İkinci olarak, İsa'yı Agnya çakramıza getirmeliyiz. Üçüncüsü, tüm uyuşturucuları, tüm sarhoş edici maddeleri ve
sigarayı bırakmalıyız. Bu, siz bir Sahaja Yogi olduğunuz zaman otomatik olarak gerçekleşir, bu işe yarayacaktır ama gözler tüm
varlığınızı, beyninizi, vücudunuzu, uzuvlarınızı her şeyi ifade eder. Ve eğer Agnyanız iyiyse, o zaman gözleriniz de gayet iyi
demektir. Onlar baktıkları her yere, sevgiden başka bir şey yaymazlar. Yalnızca tek bir bakışla Kundaliniyi yükseltebilirsiniz.
Sadece tek bir bakışla insanları iyileştirebilirsin. Sadece bakışınızla tahrip olmuş ve mahvolmuş insanlara neşe getirebilirsiniz.
Demek ki sayesinde gördüğünüz bu gözler sizin varlığınızın, kalbinizin pencereleridir. Ruh gözlerinizle ifade edildiğinde, Kundalini
yükseldiği zaman, gözlerin büyüdüğünü fark etmiş olmalısınız. Ve aydınlanmış bir ruhun siyah gözleri vardır çünkü bu gözler
geniştir. En azından onları Ben gördüğümde hepsinin büyümüş siyah gözleri var. Bunun dışında aydınlanmış bir ruh parıldayan
gözlerinden anlaşılır, gözün elmas gibi bir ışıltısı vardır; her zaman parlar ve gözlerinden bu kişinin aydınlanmış bir ruh olduğunu
anlayabilirsiniz. Aydınlanmış bir ruhun gözleriyle, aydınlanmamış bir ruhun gözleri arasında muazzam bir fark vardır. Yani
gözleriniz vasıtasıyla Ruhunuzun nasıl gördüğünü hayal edebilirsiniz, ama eğer gözler saf değilse, bu orada uzun süre kalmaz.
Öyleyse, eğer İsa'yı fiziksel olarak anlamamız gerekiyorsa, gözlerimize zihinsel olarak saygı duymalıyız, zihnimizde kirli olan her
şeyden vazgeçmeliyiz. Şimdi geldik zihnin saf olmayan noktalarına: Ve zihinde saf olmayanlar, yani, pek çok zehir var, bilirsiniz
işte. Yani zehirler hakkında yazılmış kitaplar ve kitaplar var. Ve psikologların sizdeki tüm zehirlerini çıkarması gerekiyor. Bunu
yapabilirler mi bilmiyorum ama onlar en kötü Agnya'ya sahipler. Tüm bu psikologlar en kötü Agnya'ya sahipler ve onların zihinsel
olarak acı çeken insanlara, gerçek anlamda herhangi bir rahatlama sağlayabileceklerini sanmıyorum. Zihinsel acılar iki çeşittir.
Aynı şeyi söyleyin, bir tanesi … vibrasyonlar çok fazla… Zihinsel sıkıntıların bir tipi, insanların size çok fazla baskı yapmasıdır –
çarmıhı taşımaya devam edersiniz! Bu, insanların İsa hakkında sahip olduğu çok yanlış bir fikirdir. Çarmıhı taşımak, size baskı
yapmaya çalışan herhangi biri için, bu sizin köleliği üzerinize almaya devam etmeniz gerektiği anlamına gelmez. Her ne olursa
olsun, siz hiç kimseye köle olmayacaksınız. Sizi köle yapmaya çalışan, her kim olursa olsun, siz kesinlikle bunu reddetmelisiniz!
'Ham', - 'Ben', o kişiye 'Sen kim oluyorsun da bana hükmediyorsun' demelisiniz. İster siyah tenli, ister kırmızı tenli, ister sarı tenli
olun, hiç kimsenin bu dünyada hiç kimseye hükmetmeye hakkı yoktur ve eğer biri bunu yapıyorsa, “Ah şimdi ne yapalım, sonuçta
bizler zavallı insanlarız, ya da biz böyleyiz ya da o bunu destekliyor” ve tüm bu gibi şeylerle, onlar o zaman kendilerine karşı olan
görevlerinden kaçıyorlar. Böyle insanlar Aydınlanma alamazlar. Köleler kral olmayacaktır. Yani haçı taşımakla karıştırılan kölelik,
modern zamanların bir başka kafa karışıklığıdır. Kendimize olan saygımız içinde yükselmeli ve bu dünyada hiç kimsenin bize
hükmetmeye hakkı olmadığını anlamalıyız. Ama o zaman çarmıha katlanmak nedir? Her şeyden önce, O'nun seviyesinde olan
insanlar asla acı çekmezler. Bu sadece süregelen bir şaka. Bu bir leela (oyun), onlar için devam eden bir oyun. Onlar asla acı
çekmezler ve sözde acı çekiyormuş gibi davransalar bile, bunu sadece yapmak istedikleri için yaparlar. Onlar çaresiz insanlar
değiller, köle değiller. Ve buna katlanmakla ve bundan dolayı acı çekerek Hristiyan olduğumuzu düşünenler, kendilerinin
psikolojik vakalar olduğunu bilmelidirler. Ve eğer ağlıyor, sızlanıyor ve sürekli olarak “Ne yapmalı? Ben aşığım ve sevgilim bana
işkence ediyor” diyorlarsa, sen ne aşıksın ne de senin bir sevgilin var. Bu, bir tür psikolojik çomaktır. O hükmeden bir adam ve sen
onun sana hükmetmesini seviyorsun, bu yüzden birliktesiniz, bu basit bir gerçek. Yani her insanın kendine saygısı vardır. Ve o kişi



kendisinin içindeki Ruh olan kendi benliğine saygı göstermelidir. Ve hiçbir şey ona hükmetmemelidir. İster bu ülkeye, ister şu
ülkeye, ister bu "izm"e, ister şu "izm"e bağlı olun. Bütün bunlar kırılacaktır. Tanrı'nın yönetimi altında hiç kimse hiç kimsenin
Ruhuna hükmetme hakkına sahip değildir ama size özgürlük verildiği zaman, siz diğer tarafa, yani Bay Ego'ya gidiyorsunuz.
Özgürlüğünüzü nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuz, bu yüzden başkalarına hükmetmeye çalışıyorsunuz. Sizin özgürlüğünüz,
herkesin özgürlüğünün tehlikeye sokuyor. Herkesin üstündesiniz ve herkesin ruhuna işkence ediyorsunuz. Ve toprakla, malla
veya sahiplenmeyle hükmediyorsunuz. Yani ya şu ya da bu şekilde, eğer zihinsel olarak şu ya da bu kategoridenseniz, siz
kendinize karşısınız. Sadece merkezde olun ve kendinizi görün. Sadece buna bakın. Başka birine karşı, sevgi mi yayıyorsunuz?
Eğer siz bir köleyseniz, nasıl sevebilirsiniz? Bunu yapamazsınız. Eğer "özgür" ve terk edilmişseniz, nasıl sevebilirsiniz? Sevginin
kendi esaretleri vardır, çok tatlı ve güzeldir. Bunlarla yaşamalısınız. Bu esaretlerden neşe duyuyorsunuz. Evinize küçük bir çocuk
gelecek ve evinizi kirletecektir, buna şüphe yok ve o bunu yapmalı ve sizde bu kirlenmenin tadını çıkarmalısınız. O zaman sizin
özgürlüğünüz, eğer küçük bir çocuğun ağlamasıyla engelleniyorsa, o zaman bilge kişiler değilsiniz. Bu feragattir! ya da bu
yalnızlık diyebilirim, bu Ezeli olandan, Büyük Olan'dan, muazzam olandan sizi koparmaktır: başkalarının özgürlüğüne tahammül
edememektir. Bir çocuğun evde ağlama özgürlüğü yok mu? Nasıl bir özgürlük tasavvur ediyorsunuz. Bir annenin çocuğu
hakkında söylemek istediğini söylemeye hakkı yok mu? Ona neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylemek onun görevidir. Oğul,
kendi annesinin ailesinde istediğini yeme hakkına sahip değilse, o zaman sizin nasıl bir özgürlüğünüz var? Bu o kadar zayıf bir
kafa karışıklığı ki, bu tür bir özgürlük köleliğin tam tersidir ve bunun aşırılığıdır ama merkezde, sizin herkese bağlı olduğunuz
sevgi vardır. Ben çocuklarıma bağlıyım; evet, böyleyim, onlarla gurur duyuyorum. Onlar Beni bağladılar ve Ben de onları bağladım.
Bu birbirimiz arasında, neşe duyduğumuz karşılıklı bir sınırlama. Böyle bir sevgi bağı olduğunda, böylesi bir alma ve verme vardır
ama sevgi bağının önemini anlıyor muyuz? En ufak bir bahanede onu kırıyoruz. Deyin ki, bir eş “ben bugün dışarı çıkmak
istiyorum” diyor. Kocası “Neden? Ben çok yoruldum, bunu anlamıyor musun?" der ya da koca "canım bir şeyler yemek istiyor" der
ya da sizden belirli bir şey isterse, gözleme ya da başka bir şey, küçük bir şey istiyor, “Ah, çok yorgunum sende sürekli bir şeyler
istiyorsun …” Eğer kadın bu küçük şeyi yapmasıyla, kocasının çok mutlu olacağını düşünebilseydi, adamın ne istediğini bilmeye
can atıyor olmalıydı ve adam da, eşinin istediği şeyi yapmaya can atıyor olmalıydı. Ve o zaman siz birbirinizle birlikte olmanın
tadını çıkarın, yoksa insan olarak sahip olduğunuz her şeyinizi boşa harcarsınız. Birbirinizi ne kadar heba ettiğinizi bilmiyorsunuz.
Her an, içinde bu alış verişlerin olduğu güzel bağlarla doludur. Ne kazandınız? Kavga etme şekliniz, gidişatın şekli: ne kazandınız,
bir bakalım? Öldüğünüzde gazetede “XYZ öldü” diye ilan vermeniz gerekir ve (cenazede) siz hiç kimsenin gelmediğini
görüyorsunuz. Ve öldüğünüzde insanların sizi ziyaret etmesi için bile para ödemeniz gerekiyor. Bugün durum bu. Böyle bir
kuruluk, böyle bir boşluk, böyle bir yalnızlık var. Bu sayede ne elde ettiniz? Yani biz bu bağa sahip olmalıyız. Ve aile için nasıl bir
fedakarlıkta bulunmak zorunda olduğumuz hususunda, fedakarlık diye bir şey söz konusu değildir. Neyi feda ediyorsunuz? Yani
eğer siz aileniz için para veriyorsanız, bundan neşe duyarsınız, bunu, bu yüzden yapıyorsunuz. Eğer güzel ve iyi bir hayat sürmeniz
gerekiyorsa, siz hiçbir şeyden fedakarlık etmiyor, bununla kazanıyorsunuz, iyi bir hayat sürüyorsunuz. Eğer eşiniz size “Bara
gitme” diyor ve siz de oraya gitmiyorsanız, “bu kadın bir ortodoks (tutucu), modası geçmiş, şudur, budur” dememeli, bunun yerine
yıldızlara teşekkür etmelisiniz, bu modern zamanlarda size doğruyu söyleyen biri var. Tüm bu yerleşmiş fikirler ortaya çıktığı için,
gerçeğin söylenmemesi gerektiğini mi kast ediyorsunuz? Bütün bunlar, içinde yaşadığınız sahteliktir ve eğer mutlu olmanız
gerekiyorsa – Gerçeğe dönün. Arkadaşlar da aynı şey: Arkadaşlarımızla ne tür ilişkilerimiz var? Onlardan ne bekliyoruz? Onlara
bir Noel kartı gönderip ve sonra onlar size kart göndermezlerse, bunun için kendinizi kötü hissetmek. Daha derin bağlar yok,
onlarla yaşamadık. Özümüzün onlara bağlanmasına izin verirseniz, onlar da bize bağlanacaktır. Bunu deneseniz iyi olur. Onlara
bağlı kalmaya çalışın, başkalarından korkmayın. Sadece başkalarına bağlı kalmaya çalışın ve onların size ne kadar şey
vereceklerine şaşıracaksınız. Ben bunun canlı bir örneğiyim. Bunun canlı bir örneği olduğumu söyleyebilirim; Hepinize bağlıyım.
Eğer biri “Anne, bizi ne zaman bırakacaksınız?” dese, hayır Ben bunu yapamam. Yapamam. Ben sadece size bağlıyım. Sadece sizi
çok sevdiğim için sizden ayrılmak istemiyorum. Sizi nasıl bırakabilirim? Benim için imkansız bu. Yani o zaman bu hayatta ne
kazanacağım? Her – şey – bu – bu – bu dünyada! Ne elde etmemi istiyorsunuz? Bundan neler elde edebileceğimi sayamıyorum
bile. Bu ölçülemez bir okyanus. Ben, Kendim bir okyanus oluyorum. Kendi kişisel özgürlüğünüz ve kurtuluşunuz hakkındaki
fikirlerinizi yıkın, [yapmakta olduğunuz şey] zekanızı özgür kılmaktır, siz kendi bilgeliğinizi özgürleştiriyorsunuz. Ve yaşlı ya da
genç olun, bu asla bozulmayan bir tatlılık ve güzellik. Bu sizin olacaktır ama içinizde ve dışınızda oluşan bu zehirleri lütfen atın.
Bunlar zihinsel zehirlerdir. Agnya aracılığıyla onları dışarı atabilirsiniz. Görüyorsunuz, burası aynı zamanda birçok şeyin dışarı
çıktığı bir açıklık. Bunu halletmeye çalışın. Ağaca sevgiyle bakın ve ağacın kendisinin size yaratılışının neşesini verdiğini
göreceksiniz çünkü siz düşüncesiz kalacaksınız. Ve o güzel ağacı meydana getiren Yaradan, içinde depolanan tüm neşeyi
dökecektir. Her insan bir neşe deposudur, sınırsızdır! Sizi temin ederim, inanın Bana. Ve birileri düzgün giyinmediği ya da sizin
olmasını istediğiniz gibi olmadığı için onları heba etmeyin: ki bunu siz devlet okulunda öğrendiniz! Her kapı eşiğinde, her yerde



güzellik yatıyor, bunu kaçırmayın ama eğer onunla ilgili bir sahiplenme, onunla ilgili bir zina durumu varsa, o zaman bunlardan
asla zevk alamazsınız, tüm o güzelliğin, tüm o birikimin, her insanda bulunan tüm bu zenginliğin tadını asla çıkaramazsınız: bu
her an köpürüyor. Agnya için bu iyi bir şey, Christmas geliyor. Ve size Mutlu Noeller dilemem gereken bu zamanda, bu vesileyle,
Agnya çakradan bahsediyorum ki, Benim burada hakkında konuştuğum şey, Agnya: Kişi neyi emredeceğini ve nasıl itaat
edeceğini bilmelidir, İlahi olana itaat edin, büyüklerinize itaat edin, egonuza değil, Benliğinize itaat edin – o zaman başkalarına da
emredebilirsiniz; sadece insanlara değil, Güneşe ve Ay'a ve bütün rüzgarlara ve dünyadaki her şeye emredebilirsiniz. Her şeyi
kontrol edebilirsiniz, her şey bu Agnya iledir. Bir şey deneyin. Eğer bir kişinin yanlış bir şey yapacağını biliyorsanız, onun adını alın
ve Agnya'ya koyun: O bunu yapmaz. Deneyin! Bu, henüz aydınlanma almamış olanlar için değil, aydınlanma almış ruhlar için
anlattığım bir numara ama aydınlanma alanlar bunu deneyebilirler. Eğer diğer kişi yanlış bir şey yapıyorsa, onu Agnyanıza
koymayı deneyebilirsiniz. Agnyanızda emrettiğiniz her şeye saygı duyulacaktır, ancak Agyanızda, İsa orada olmak zorundadır
çünkü içinizde uyanmış olan, [sadece] burada değil, her insanın kafasında var olan Büyük Destek var. Bu her yere yayılıyor, tüm
küçük atomlara ve moleküllere yayılıyor, o her yerde, Güneş'te ve gittiğiniz her yerde. Orada. Bu yüzden Agyanızı geliştirmeye
çalışın, bu sizin benliğinizin ustalığıdır. İyi bir Agnya'ya sahip olanlar her şeye hükmedebilirler. Ve şunu anlayın ki, dünyevi
şeylerde ustalaşmak ve insanlara hükmetmek ve bu şeyde, bazı şeylerde ustalaşmak, örneğin diğer el sanatlarında ve bir
şeylerde ustalaşmaktansa, en iyi şey Agnyanızda ustalaşmaktır! Ve siz gerçekten birçok şeyde ustalaşabileceğiniz şekilde, kendi
kendinizin efendisi olursunuz. Ve bugün, bu büyük günde size Mutlu Noeller dilediğimde, en güçlü Agnya'ya sahip olmanızı,
insanların alnınızı gördükleri zaman, İsa’nın sizinle birlikte yeniden doğduğunu bilmelerini diliyorum. Tanrı sizi kutsasın! Takip
eden günlerde herhangi bir programımız yok, üzgünüm çünkü Hindistan'a gidiyorum. Ben ... sanırım Mart sonunda dönmüş
olurum, Burada olup aydınlanma almış ve aydınlanma almamış herkes, bunun içinizde işleyen çok süptil bir şey olduğunu
bilmelidir ve bu hepinize her şekilde yardımcı oldu. Bizim bir de aşramımız var. Aşramın adresi şimdi size söylenecek, ashramın
nerede olduğunu not edin. Dolli Hills istasyonuna çok yakın (net değil). Lütfen gidin ve o insanlarla tanışın. Ve orada olan erkek ve
kız kardeşlerinizle tanışın ve orada bir telefon numarası olacak. Lütfen onlarla iletişime geçin ve iletişimi sürdürün. Bir diğer konu
da, bir yeni yıl kutlaması yapacağız. Hep birlikte öğle yemeği yiyeceğiz ve yaklaşık saat on iki otuz civarında, hepiniz davetlisiniz.
Ve biraz öğle yemeği, biraz müzik ve biraz da, biraraya geleceğiz, bunun bağ kurma kısmı. Çok teşekkürler. Tanrı sizleri korusun!



1979-0201, Yaratılış, İnsan ve Onun Arzusunun Gerçekleşmesi (Evren, güzel bir kozmostur)

View online.

Gandhi Bhawan’da yapılan Konuşma, Delhi Üniversitesi (Hindistan), 1 Şubat 1979. Ben, bizim sadece amip olduğumuz
zamanlardan itibaren devreye girdim. Ondan önce ne oldu, biz nasıl yaratıldık, bu evren nasıl yaratıldı, bunu size yarın sabah
anlatırım. Bu evrenin nasıl organize edildiğini bulmak zor değildir. Açık fikirli her bilim adamı, bu evrenin güzel bir kozmos
olduğunu, çok iyi organize edilmiş olduğunu, çok düzgün çalıştığını görebilir ve ayrıca bu evrenin, bu özel evrenin yaratılmasının,
Toprak Ana'nın yaratılmasına yol açtığı sonucunu çıkarabilir. Yaklaşık beş milyon yıl önce, bu Toprak Ana gaz halinden ayrıldı ve
soğudu. Nasıl soğudu, bunu kimse bilmiyor. Ama eğer soğuduysa, neden Güneş kadar soğuk değil? Çünkü bilimde kimse 'Nasıl?'
diye düşünmez, onu olduğu gibi kabul eder. Bilmemeleri gerekiyor ya da sınırlamaları olduğu için bulamıyorlar. Bu olay neden
oldu? Nasıl yapıldı? Tanrı yok demek kolaydır ama Tanrı var demeden birçok şeyi açıklamak çok zordur. Mesela bu evrenin insanı
yaratması için geçen süre o kadar kısa, o kadar kısa ki hiçbir şey bunu açıklayamaz. Olasılık yasasını kullanırsanız -belki bazı
matematikçiler, eğer onlar buradaysalar, bunu biliyor olabilirler- bu sayede, yaşayan tek bir hücre yaratmak için bile
permütasyonların ve kombinasyonların kaç kez çalışması gerektiğini öğrenebiliriz. Örneğin, diyelim bir test tüpü içinde, 50 kırmızı
hapınız ve 50 tanede beyaz hapınız var ve hepsi, kırmızı olanlar altta ve beyazlarda üstte olacak şekilde düzenlenmişse, onları
sallamaya devam etmelisiniz ve onları sallamaya devam ettiğiniz zaman, hepsi dağılır. O zaman onu tam olarak organize etmek
için kaç kez sallamak gerekir? Onlar bunun için bir şeyin N'ninci kuvveti şeklinde bir formül keşfettiler. Bu formüle göre, eğer
insan tesadüfen yaratılmışsa, ki bu imkansız görünmektedir; çünkü şimdiye kadar geçen süre o kadar kısa ki, ancak olsa olsa bir
tane canlı hücre yaratılabilirdi. Neden karmaşık bir insan yaratılmış ve bu bizim içimizde o kadar güzel organize edilmiş ki,
gösterinin arkasında bir hokkabaz olmadığına inanmak zor. Bu sonuçlara ulaşan bazı bilim adamları olmalı. Bazı özel ellerle
bunları yapmak mümkün olamazdı; yani bunun arkasında organizasyon, düşünce, planlama, arkasında güçlü bir şahsiyet
olmasaydı, Cenâb-ı Hak olmasaydı, bu mümkün olamazdı. Bilimin sınırları olduğu için elbette bunun nasıl hızlandığını, nasıl
meydana geldiğini bulamıyoruz? Ancak bilim alanında tek bir yöntemle bir şeyler başardığımızı görebiliyoruz – belki de bunu bu
kadar hızlı bir şekilde tetiklemek için kullanılan yöntem buydu. Ben gençken, sizin gibi, o zamanlar Kendimi incelerken, aya
ulaşabileceğimize asla inanamazdım; kimse buna inanmazdı. Biri bunu söyleseydi, insanlar böyle bir varsayım karşısında
gülerlerdi. Bugün bile anneanneme bunu söylerseniz, o buna inanmıyor. Ona anlattığınız şeyin sadece bir hikaye olduğunu
düşünüyor ama şüphesiz ki, bizler aya ulaştık. Bu sistemde, beş kapsülü birbirinin içine koyan çok harika bir sistem kullandık ve
bir kapsül, en altta olan kapsül patlıyor ve kalan dördünün hareket etmesini tetikliyor. Sonra ikincisi patlar ve kendiside zaten
hareket ettiği için, bu çok daha büyük bir hızlanma sağlar; hız o kadar muazzam bir şekilde artar ki birdenbire ivmenin birincinin
ivmesinin pek çok katı olduğunu görüyoruz, ikincisi patladığında, bu kapsüle başka bir itme veriyor. Sonra bir noktada üçüncüsü
patlıyor. Sonra dördüncüsü ve içinde uzay aracının bulunduğu beşincisi. Birinden diğerine geçen bu tür bir patlama, bu
oluşturulmuş mekanizma aracılığıyla, bu muazzam hıza ve ivmeye ulaşmayı başardık. Evrimimiz de aynı şekilde gerçekleşti. Bu
fikri, daha evrimimizi bile bilmeden, bilinçdışından aldık. Bunun nasıl olduğunu öğrendik, ancak bu iki şeyi birbiriyle
ilişkilendiremiyoruz. Yani aynı şekilde amipten bir insan nasıl yaratıldıysa, amip de aynı şekilde tüm bu elementlerden yaratıldı.
Yine biz beş kapsülden yapıldık diyebiliriz. Birincisi fizikseldir, fiziksel varlığımızdır. Fiziksel varlığın içinde zihinsel varlığımız
tutuldu. Zihinsel varlığın içinde duygusal varlığımız tutuldu. Duygusal varlığın içinde ruhsal varlık tutuldu ve ruhsal varlığın içinde
ruh tutuldu, ya da buna dikkatimiz diyebilirsiniz. Tetikleyen, patlatan şey Kundalini'dir. Yani Kundalini her şeydedir: Kundalini gücü
her şeydedir ama en iyisi, en yükseği, en etkilisi insanda olandır. Çünkü karbondan amip konumuna, amipten hayvan konumuna
ve hayvan konumundan insan aşamasına evrilecek güç herkeste vardır. Elementlerde bile bu var çünkü elementler de evrim
geçiriyorlar. Nasıl evrimleştiklerini bilmiyoruz ama bu Doğada oluyor, elementler formlarını değiştirmeye başlıyor ve
[ANLAŞILMIYOR] ve onlar farklı elementler oluyorlar. Kütle değişiyor ama hiçbir fikrimiz yok çünkü meydana gelen bu değişimin
miktarını ölçmenin bir yolu yok. Sonra hayvanlar da değişir. Hayvanlar değişir,… birçok balık sürüngen olur. Sürüngenlerden çoğu
memeli olur. Memelilerden pek çoğu insan olur; ya da maymunlar ya da dört ayaklılar ve sonrada onlara insanlar diyebilirsiniz.
Bütün bunlar oluyor. Kaç tanesi yok edildi, kaç tanesi oldu, kaç tanesi dönüştü, kimse bunu ölçmedi ve kimse bunun hesabını
tutmadı. Bugün bir nüfus sorunundan bahsediyoruz. Belki de birçok hayvan insan olarak doğmuştur. Bunun etkisini, insanların
davranış biçimlerinde görebilirsiniz; Birçok hayvan şimdi yaşadığı için ve henüz evrimde çok ileri gitmedikleri için, insan hayatının
değerini anlamak için onlar bir insan olarak eğitim görüyorlar ama bir kez onun içinde bir insan oğlu gelişmeye başlayınca. Şimdi,
dedikleri gibi, 14,000 yıldır insanız – Bence bu bundan daha fazla. Yani biz deyin ki 14,000 yıldır insanız. Özgürlüğümüz sayesinde
içerden büyüyorduk, insanlar kendilerini geliştirme, neyin yanlış ve neyin kötü olduğunu anlama özgürlüğüne sahip olan yegane
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varlıklardır. Bu özgürlük onlara verilmiştir çünkü özgürlük olmadan daha ileri gidemezsiniz. Örneğin okullarda okurken, size 2 artı
2, 4 eder deniyor. Sonra size 2 li çarpım tabloları veriliyor ve size çarpım tablolarının şöyle olduğu söyleniyor – siz bunları ezbere
hatırlıyorsunuz ve bu böyledir. 2 kere 10’u sorgulamıyoruz, neden böyle olduğunu? 2 kere 10 neden 20 eder? Sorgulamıyoruz,
sadece devam ediyor, ediyor ve ediyoruz. Ama belli bir eğitim standardına ulaştığınızda, diyelim bir mezuniyet ya da mezuniyet
sonrası bir standarta, o zaman size bu konuda tez yazma özgürlüğü verilir - neden bunu bununla çarptığınızda ilgili? Çünkü siz
belli bir gelişim aşamasına ulaştınız. Bu aşamada size kendiniz için keşfetme özgürlüğü verilir. Bu şekilde geliştirilirsiniz ve bu
gelişmeyle sizde sadece gelmekte olan diğer insanlara öğretebilirsiniz. Evrim bu şekilde olmuştur. Şimdiye kadar evriminizi
hissetmediniz: amipten bu aşamaya kadar olanı hissetmediniz. Nasıl insan olduğunuzu bilmiyorsunuz, bunu sadece kabul
ediyorsunuz. Gözlerinize baksanız bile, onlar çok karmaşıklar. Göz o kadar karmaşık bir organ ki, onları incelemeye başlarsanız,
bu işlerin nasıl yapıldığına şaşıracaksınız. Parmağıma bir iğne batırırsanız, hemen bir refleks hareket olur. Bu o kadar güzel inşa
edilmiş ki, o kadar güzel düzenlenmiş ki; o kadar hızlı, o kadar verimli ki, insan bu tür bir organizasyona, yani insan vücudunun bu
harikalarına şaşırıyor ve hayret ediyor. Ama insanların ne olduğunu görüyorsunuz, onlar verimsizliğin kişileştirilmiş halidir. Kızıma
dört tane telgraf gönderdim ve bir ay sonra bugün bir tane telgraf aldığını söylüyor. İnsanlara, bu yaratılışın Yaratıcısının nihai
bilgisini, bu Yaratıcının güçlerini anlama ve kendi verimliliklerini geliştirme özgürlüğü verildi. İşte bu yüzden bir Kundalini yalnızca
insanın içine yerleştirildi. Kundalini kuvvetinin var olmasına ve var olan her şeyde başka bir formda bir Kundalini olmasına
rağmen, sadece insanda, o özgürlüğüne kavuştuğunda, bu kuvvet bilinmeyene doğru yapılan son sıçramayı tetiklemek üzere,
üçgen kemiğin içinde, uyur bir halde tutuldu. Şimdi bu orada, bu Kundalini var. Ama tüm bu yaratım başlamadan önce, ilk kimin
yaratıldığını söylemem gerekirse, bu çok ilginçtir ve bir bilim adamının aklına pek uygun gelmeyebilir. Şu anda konuştuğum şey
bilimin çok ötesinde, bu Dünyada herhangi bir şey yaratılmadan çok önce, Kutsallık yaratıldı – biz buna Parviti diyoruz. Shri
Ganesha, bu Kutsallığın Deitysidir. Tanrı, yarattıklarını korumak için bu Kutsallığı yaratmıştır. Bu Kutsallık atmosferini, tüm
insanları, orada olan, O'nun yarattığı tüm yaratıcı şeyleri korumak için yarattı, yoksa hiçbir şey yürümezdi. Bir düşünün,
okyanuslardan biri 3 metre kadar daha derin olsaydı, Dünya'nın dengesi alt üst olurdu; Bu Toprak Ana'nın nasıl bir hıza sahip
olduğunu hayal edin, o kadar muazzam bir hızla dönüyor ki, Güneş'in etrafında da düzenli bir şekilde dönüyor, yuvarlak değil,
bildiğiniz gibi özel bir tarzda (elips şeklinde)dönüyor. O geceyi ve gündüzü sizin için yaratır: Dinlenmek için gece ve çalışmak için
gündüz. Bu güzel ortamı sizin için kendisi nasıl yaratmış ve O'na verilen dengeyi ve sıcaklığı nasıl korumuştur, ancak bunu Onun
etrafında yaratılan Kutsallığın gücü ile yapar. Şimdi, insan aptallığı içinde bu Kutsallığa meydan okuyor. O Tanrı'ya meydan
okuyabileceğini düşünüyor. Bu onun cüceliğinin işaretidir. Tanrının nabız atışını her şeyde hissedebildiği yere kadar yükselmiş
olsaydı, bunu asla yapmazdı ama daha bu mükemmelliğe ulaşamadan, Tanrı hakkında konuşmaya başladı. Mükemmelliğine
ulaşmak istemeyen ve büyük konuşmak isteyen bu aptal adamın otoritesine kim meydan okuyacak? İçinizde bu uyanışı elde
etmeniz için düzelten, yönlendiren, koordine eden, seven ve sizin için her şeyi organize eden bu Kutsallığın Her yeri saran gücü
oradadır. Bu yüzden kişi Kundalini uyanışının neden, hayata geçmesi gereken en önemli şey olduğunu anlamalıdır. Kundalini
uyanışı, ruhunuzu, Atma'nızı tanımanın tek yoludur. Bu yaratılış tarihindeki en önemli olaydır. Bu sizin yayıldığınız bahçe gibidir;
bahçeyi düzenlersiniz, her şeyi bırakırsınız, ağaçları dikersiniz, ağaçların çiçekleri olur ve şimdi zamanı geldi, meyveler ortaya
çıkmalı. Bu en önemli şeydir ve gerçeği arayan her bir bireyin başına gelmesi gerekir. Gerçekle ilgili sorun şu, bunu da sizler kendi
özgürlüğünüz içinde alçakgönüllülükle görmek zorundasınız. Gerçeği aramak için hiç kimse insanları hipnotize edemez;
hipnotize edilenler anlayamazlar. Tüm farkındalığınızla, tüm özgürlüğünüzle, tüm anlayışınızla, tüm saygınlığınızla gerçeğin
bilgisini almalısınız. Ama bu size sadece anlayacağınız bir konuşma yapmak değildir. Bu, baştan beri tüm bu saçma sapan
insanlar tarafından yapılan bir beyin yıkama değildir. Kolektif bilincin dinamiklerini geliştirdiğiniz bu farkındalık durumuna
ulaştığınız şey, bir gerçekleşmedir. Kolektif bilinç. Kolektif şekilde bilinçli hale geldiğiniz şey: bu içinizde gelişen bir farkındalıktır
– hakiki bir gerçekleşmedir. Siz bir insan olarak, bilirsiniz ki, bu insan kapsülü tetiklendiğinde, farkındalığınız içinde hayvanlardan
çok daha fazla şeye sahip oldunuz. Üniversitenin kendisi; hayvanların üniversitesi yoktur. Hayvanlar bahçeden anlamazlar, kirden
- pislikten anlamazlar, güzellikten anlamazlar. Tüm bunlar size geldi, içinizde bina edildi, siz insan olur olmaz bu tezahür etti.
Böylece, siz süper insan olur olmaz, kendi içinizdekinin farkına varırsınız ve diğerlerinin içinizdekinin de farkına varırsınız.
Kollektif bilinç budur, Sahaja Yoga’nın olduğu şey budur. Sahaja Yoga doğanın sistemidir. Bu sistemdir; Bu yaratılışın
gerçekleşme şekli de, Sahaj'dır: içinizde yerleşik olan – Sahaja. 'Sah' ile ve 'ja' ise doğmak anlamına gelir. Eğer görüyorsanız her
şey bir tohum gibi sizin içinizdedir. Tohumun içinde filizlenecek bir piramula vardır. Tohum, olacağı ağacın ve olacağı ağaçların
tam [yolu?]na sahiptir. Her şey tohumdadır, aynı şekilde insan tohumunda da onun ne olacağına dair bütün resim inşa edilmiştir.
Bütün mekanizma onun içine yerleştirilmiştir. Şimdi, bu akşam size tarif ettiğim varlığının alt akıntıları var. İnsanı oluşturan, onun
içinde bulunan güçler nelerdir? Söylemek istediğim tek şey, sizler meydana getirilmiş bir bilgisayar gibisiniz; siz zaten bir
bilgisayar gibi yapıldınız, tek şey sizin ana şebekeye bağlanmanızdır. Eğer ana şebekeye bağlanırsanız, bilgisayar kendi kendine



çalışmaya başlar, ancak bu sizin bir makineyi anlamanız gibi değildir. Siz bir insansınız ve sevginin ne olduğunu biliyorsunuz. Ben
bir bilim adamına sevgiden söz edemem. Ben Tanrısal Kutsallıktan, sizi yaratan Tanrının sevgisinden, O'nu tanımanızı isteyenden
bahsediyorum. Bilim yoluyla sevemezsiniz. Her bilim adamı birisini seviyor olmalı – sevmiyorsa da en azından kendi çocuklarını,
köpeğini, çiçekleri seviyor olmalı: eğer çiçekler değilse atlarını seviyor olabilir ama sevginin ne olduğunu bilir. Ve eğer o sevgi
kıvılcımının nereden geldiğini anlayabiliyorsa, Benim sizse bahsettiğim sevgi, tüm bu güçlerin bir sentezidir. Bilim bunun yalnızca
çok azıyla ilgilenir. Ayrıca size bu gücün hangi bölümünün fiziksel varlığımızla ilgilendiğini ve bir bilim adamının ne kadarını
bildiğini söyleyeceğim. Şaşıracaksınız - eğer bilgi bir okyanus ise, bilim adamı sadece bir damlayı bilir. Ve okyanusu bilmek için,
damlanın okyanusta çözünmesi gerekir ama damla kendi çabasıyla okyanus olamaz - Okyanus damlayı kendi içinde çözeltmek
zorundadır. Ve eğer O'nun yaratılışının gerçekleşmesi gerekiyorsa ve O'nun güzel yaratımı insanda tezahür ediyorsa, okyanusun
yapması gereken şey budur. İnsan, Onun sözünün yerine geldiğini görmelidir. Eğer yerine getirildiğini göremezse, çabalarının
hiçbirinde mükemmelliğe ulaşamaz ve bunu yapana kadar Tanrı'nın Kendisi de rahat etmeyecektir. Çünkü kim binlerce ve
binlerce yıl öncesinden bu yana planlanmış olduğu ve kendi yarattığı bir şeyi yok etmek ister ki. Bunun gerçekleşmesi gerekiyor
ve eğer bu Benim tarafımdan yapılacaksa, Kundalininizi tetiklemesi gereken kişi Bensem, neden buna bir itirazınız olsun ki?
Tanrıya şükür, Ben bir bilim adamı değildim; yoksa atom bombası yaparak hayatımı bitirirdim. Tanrıya şükür, Ben bir psikolog
değilim; yoksa delirmiş insanları dinleyerek delirirdim. Tanrıya şükür, Ben politikacı değilim, onların nasıl olduklarını biliyorsunuz.
Tanrıya şükür, bunlardan hiçbiri değilim, ben sadece sizin Anneninizim; yüzeysel şeylerle değil, nihai refahınızla ilgiliyim, kesinlikle
bunun için endişeliyim. Şimdi meditasyon yapacağız - bu, bu konuşmaların herhangi birinden çok daha önemli. Londralılara zaten
kasetler verdim – Ben konuşuyor ve konuşuyorum, her gün iki ya da üç konuşma. En iyi şey ise, buna sahip olmaktır. Şimdi,
içinizden bunu alamayanlardan bazıları Bana kızmasınlar. Alamadıysanız, endişelenecek bir şey yok. Eğer alırsanız, bu iyi ve
güzel. Eğer alamadıysanız yarın olmasa da bu akşam alacaksınız. Bu çok süptil bir oluştur: sizinde başınıza gelmeli. Eğer bu
olursa, rahatlamanın hemen geleceğini göreceksiniz. Ama başınıza gelen en iyi şey, her şeyden önce fiziksel varlığınızın
kesinlikle farklı olmasıdır. Şimdi bu hanımefendi buraya çok ciddi bir hastalıkla geldi. Bana daha önce gelseydi – [Shri Mataji
biriyle Hintçe konuşur]… Yani bu hanım Bana sonunda geldi, asla [ANLAŞILMIYOR] olmazdı. Bana gelseydi ve aydınlanmasını
alsaydı, bugün iyi olacaktı ama kendisi bu konuda bilgisi olmadığını söyledi. Aydınlanmanızı almak veya önce sağlığınızı korumak
yerine, hastalanıp sonra Bana gelmenizin, Benim kutsamamı ve her türlü şeyi istemenizin ne faydası var? Bu size bir yan ürün
olarak geliyor. Bu size yan ürün olarak geliyor. Benim aracılığımla bu yapılmadı. Çünkü, şimdi siz söyleyin, Ben buraya geldiğim
zaman nasıl süslendiniz – aynı şekilde, eğer ışık gelmek zorundaysa, Tanrının parlaması gerekir, kendi bedeniniz temizlenir.
Güzelleştirilir ve sağlıklı hale getirilir; bu bir yan ürün olarak olur ama nihai olan bu değildir. Işık içinize gelmeli, gerçeklik içinizde
nabız gibi atmalıdır; bu olmadığı sürece, başka hiç bir şeyin bir anlamı yoktur. Olabilecek diğer şeyler, eğer siz zihinsel olarak…
aynı zamanda üzgünseniz – ya da dediğim gibi, fiziksel, zihinsel, duygusal, sonra ruhsal – ve sonra bunun ötesinde tam bir
mutluluk hali olur, kollektif bilinç oturtulur. Fırlatıldığınız boşlukta. Aynı şekilde bu sizin içinizde de olur yani doğal olarak tüm
bunlar [ANLAŞILMIYOR –patlar?] ve normalleşir ve nihai olan boşlukta oturtulur. Yararsız veya hasta olan her şey akıp gider.
Güzel olan ne varsa ortaya çıkar. Ağaçta olduğu gibi, meyve çıktığı zaman birçok şeyin düşmesi gerektiğini gördünüz. Aynı
şekilde, istenilmeyen her şey düşer ve gerekli olan her şey kendini gösterir ve tezahür eder. Bu çok güzel bir olaydır – hepinizin
başına gelmeli – ama yine size söylemek istiyorum, bu çok süptil bir olay. Bu asla bu şekilde değildi. Sadece ilk defa bu şekilde
çalışmaya başladı; [Sanskritçe ... olan sade insanlar, sıradan insanlar, çok basit bir hayat süren insanlara bu verildi. Çünkü böyle
olmak zorunda, çünkü varsayalım ki, elektriğin tek bir kişi tarafından keşfedilmesinin arkasında büyük bir geçmiş var. Ve o kişi bir
şey keşfeder ve bunu sıradan insanlar için faydalı kılmaz. Sıradan insanlar bundan yararlanamıyorsa, sıradan insanlar bunu
anlayamıyorsa bunun bir anlamı yoktur. Aynı şekilde, Sahaja Yoga da sıradan insanlara ulaşmalıdır; herkes bunu anlamalı. Aksi
takdirde, İsa gibi insanlar çarmıha gerildiler - kimse O'nu anlamadı. Kabira gibi insanları, kimse anlamadı. Nanaka gibi insanlar
işkence gördü. Muhammed-Sahib gibi insanlara zehir verildi ve onların her biri sıradan insanların cehaleti yüzünden acı çekmek
zorunda kaldı. Bugün, sıradan insanların aydınlanma almasının zamanı geldi. Bakalım deneyelim kaçınız alıyor. Eğer onu
alırsanız, o zaman bu süptil bir şeydir, ancak Sahaja Yoga'yı oturtmak için pratik yapmalısınız. Bu kolektif bir program olduğu için
en az ayda bir kez - en az, asgaride - genel bir programa gelmelisiniz. Bu herkes için düzenlenen bir programdır ve bu nedenle
kolektivitede çalışacak, bireysel olarak işe yaramayacaktır. Bireysel olarak bu çok zordur. Hatha yogiler için bildiğiniz gibi –
onların nasıl ormanda kalmaları gerekiyor. Onlar yirmi beş yaşından önce, Hatha Yoga [ANLAŞILMIYOR Ashtang?] ile çalışacaktı.
Modern hatha yoga tamamen yanlıştır: Kesinlikle yanlıştır. Böyle olmamalı – bu yanlış bir tarz. Çünkü bu tür Hatha yoga
dikkatinizi sadece fiziksel varlığınıza çeker ve size bir dengesizlik verir. Geçen gün harika bir Hatha yogi olan birisi vardı ve o kalp
krizi geçirdi. Yani o, Bana bu kişinin Hatha Yogadan sonra kalp krizi geçirdiğini söyledi. O zaman, bu kişi ne yaptı dedim. 'Bu kalp
krizini gidermek için bana başka bir yoga daha verdiler' dedi. Ve Benim için buraya geldiği zaman, aynen böyle titriyordu. Ben de



ona dedim ki, git şu titreyen adama bir sor, o adam akıl hastanesinden gelen posses olmuş bir adamdı. Ona dedim ki, 'işte senin
sinirlerine olan şey bu. Durduk yere boynunu kırmanı senden kim istiyor? Bu kadar uç noktalara gitmene gerek yoktu. Sadece
beklemeliydin; aydınlanmanı alırdın’.’ Elbetteki asanalarında bir yeri var, ama siz tüm shastrayı anlamalısınız: Bütün bunlardaki
ilim tam olarak anlaşılmalıdır ama bu aydınlanma sonrasıdır, öncesinde değil. Örneğin, mide rahatsızlığınız var ve boynunuz için
olan bir asanayı kullanmaya başlarsanız, siz bunu yaşadınız: boynunuz gidecek ve ardından sıradaki mideniz olacaktır. Yani
bunun arkasında büyük bir bilim var ve bilimden anlayanlar bunu bu kadar uzun bir süre, her gün, dindar şekilde
kullanmayacaklardır – buna gerek yok. Ne zaman ihtiyaç olursa, o zaman sadece ilacı alın. Sırf sağlığınızı korumak için tüm
hayatınız boyunca bir eczanede mi kalıyorsunuz? Aynı şey Mantra için de geçerli. Mantra da ayrıca çok büyük bir bilime sahiptir;
bu bilimi bir kere anlarsanız, bu bilim [ANLAŞILMIYOR]. Aydınlanma olmadan mantranın da bir anlamı yoktur. Size mantra
verenler [ANLAŞILMIYOR] insanlardır, onlar mantranın herhangi bir anlamını anlamıyorlar, bunu size söyleyebilirim. Çünkü onların
çakraları ve diğer şeyleri nasıl bildiklerini gördüm ve Kundalini yükselmez. Temel şey, Kundalininizin yükselmesi gerektiğidir.
Kundalininizi bozan bu insanları hiç sevmiyorum. Bazıları naif oldukları için bozuyor; onlar Kundalini için ne yapacaklarını
bilmiyorlar çünkü bir yetkileri yok. Onlar kutsal insanlar değiller, aydınlanmış ruhlar değiller. Bunu yapmaları gerekmiyor, yani
onlar sizin Kundalininizi mahvediyorlar. Bundan para kazanıyorlar çünkü herkes her şeyi satabilir. Herhangi biri çıkıp, 'Ben bir
Kundalini uyandırıcıyım' diyebilir. Bu yaygara için ne yapabilirsiniz? Tanrı bunun için gelip sizi tutuklamayacaktır. Bir şekilde
tutuklusunuz ama bu çok süptil bir [ANLAŞILMIYOR] ki, kimsenin anlamadığı. Bunlar bizim yanlışımızın cezaları. Bunu naif bir
şekilde yapmaya çalışanlar affedilebilir. Para kazananları bile affedebilirim çünkü bu her yerde olan aptalca bir şey. Ama bunu
kasten yapanlar kesinlikle şeytanlardır – Ben onlara Danava’lar (Bir grup Asura), Rakshasa’lar diyorum. Çünkü birinin
Kundalinisini kasten bozmak, sadece onları kandırmak ve kendi amacınız için kullanmak üzere onları hipnotize etmek, bu
kesinlikle Şeytanidir: Bu Tanrı'nın amacına aykırıdır ve bu yüzden Ben onlara Şeytan diyeceğim. Öyleyse, deneyimi yaşayalım –
ellerinizi Bana doğru uzatın ve… [banttaki konuşma duyulmuyor]



1979-0505, Sahasrara Puja Konuşması: Shri Mataji, Sahastraranın açılışını nasıl deneyimledi.

View online.

Sahasrara Puja. Dollis Hill, Londra (Birleşik Krallık), 5 Mayıs 1979. Yani bugün çok, çok önemli bir gün, biliyorsunuz; çünkü
yaratılış tarihinde, İsa'nın zamanına dek, insan bilinci içinde, sadece yeniden dirilme hissiyatı yaratıldı – siz diriltilebilir ya da
yeniden doğabilirsiniz. Bu hissiyat onlarla birlikte çöktü. İnsanlar bunun bir ara hepimizin başına gelebileceğini anladılar ama bu
olmadı. Bu hiç bir zaman gerçekleşmedi. Bu bir sorundu. Ve siz Gerçekğin içine girmeden, onun hakkında her ne konuşulursa
konuşulsun, bu kulağa bir hayal ürünü gibi geliyor. Bu yüzden kişi Gerçeğin içine, Hakikatin içine atlamalıdır. Bu daha önce hiç
olmamıştı ve size söylediğim gibi, bu bir ya da iki kişinin başına gelmiş olsa dahi, kitleler için fark etmez ve hiç kimse bunu kabul
etmez. Ve çölde akmakta olan ufak, küçük nehir gibi, o bir anda kaybolur gider. Gerçeğin de, her ne bulunmuş olursa olsun, onun
hiçbir zaman kökleri olmadı. Ve insanların vaaz ettiği bu gerçekle, her türden garip şeyler başladı. Yani, kişinin Tanrısal olanla bir
olması, insan bilincinde bir doruk noktası olacaktı, bu kişinin kendisiyle bir olmasıydı. Ve bu da, en müsait zamanda, en iyi
zamanda gerçekleşmeliydi. Çünkü, insan arzusu çok kuvvetli olmadığı sürece, insan iradesi çok kuvvetli olmadıkça ve onlar
hakikati istemedikçe, Gerçek harekete geçmez. Elbette, yaratılış söz konusu olduğunda, diğer şeyler, hayvanların ve tüm
ağaçların, meyvelerin ve çiçeklerin yaratılması, tüm bunlar yapıldı. Ama insan evrimi daha erken bir zamanda olgunlaşamazdı
çünkü çok fazla arayış yoktu. Bu yüzden zamanı geldiğinde, bu zorunluluk o kadar büyüktü ki, bu zorunluluğun kendisi Sahaja
Yoga'yı ortaya çıkardı. Ve bu öyle bir şekilde oldu ki, Ben Sahastrara'yı gerçekten gördüm. Tabii ki, sizin Sahastraranız ile, Benimki
arasında bir fark olduğunu biliyorsunuz. Ve Ben büyük Sahastrara olan bu Sahastraranın güzelce açıldığını gördüm. Ve taç
yapraklar alevler gibiydiler, yuvarlak alevler; alev gibi değilde, yuvarlak alevler: farklı renklerdeki toplar gibi, güzel renklerde alevler.
Bu yüzden, Ben bugün çok renkli bir bluz ve çok renkli bir sari giydim. Çünkü Ben bunların çok sayıda olan permütasyonunu ve
kombinasyonunu gördüm. O, çok güzel bir şekilde açıldı. Ve onun her bir taç yaprağı sanki onlar tek tek, kesinlikle eksiksiz ve
mükemmeldiler ama onlar tabanda, tamamen bütünleşmiş gibiydiler. Ve onun açılma şekli ve bu hareketi çok ritmik ve çok
uyumluydu. Bir sorun yoktu. Aralarında öyle bir uyum vardı ki; hiçbir yerde bir kararsızlık yoktu. Sanki uyumla dans ediyormuş gibi,
onlar açıldılar. Ve renkler, hepsi kendi ışıklarını auranın etrafına yaydılar. Ve merkezde Agnya'yı (duyulmuyor) gördüm ya da buna
Güneş rengi diyebilirsiniz ve orada tüm çakralar ışık yayarlar ama tayfda çakralar daha koyuydu ve (ışık) yayıyorlardı. O kadar
karanlıktı ki hepsi siyahımsı, çok karanlık görünüyorlardı. Bir tür yoğunlaşmış bir renge sahiptiler ve onlarda, her tarafa doğru ışık
saçıyorlardı. Ve ışık, her şey açılır açılmaz bu ışık kesinlikle yayıldı ve sonra Ben “bu oldu” dedim, bu yapılabilir. Yani, Benim önce
kendi Sahastraramı açmam gerekiyordu, sizin Sahastraralarınız o zaman açılabilirdi. Ve sonra, lütfumun muazzam akışının,
akmaya başladığını hissettim. Benim üzerime bile yağan çok fazla lütuf. Üzerime sağanak şeklinde yağan bir yağmur gibi. Bu
mutluğun içinde kesinlikle sırılsıklam olmuştum. Gerçekten kaybolmuştum, kesinlikle kaybolmuştum. Şimdi tüm Yaradılışın,
Evrensel Bilinci sarmaladığını hissettim. Aynen bu şekilde. Her şey bitmişti. Sadece neşe hakimdi. Bu çok güzel bir zamandı. Ve
sonra işime başladım. Ama bildiğiniz gibi, başlangıçta bunları konuşmak çok zordur. Başlarda, bir kişinin çıkıp “Ben şöyle
şöyleyim” demesi çok zordur. Bu gerçekten utanç verici bir şey. Birine bunu anlatmak son derece utanç verici. Yani biraz gücünüz
varsa ya da sizin bunun üzerine konuşmaktan çekindiğiniz bir şey varsa. Siz sadece öne çıkıp, dışlanmak istemiyorsunuz. Bu
konuda kendinizi çok yalnız hissediyor ve bundan kimseye bahsetmek istemiyorsunuz. Bunu bir süre idare ettim ama Sahastrara
açıldığında, gerçek renklerimle dışarı çıkmam gerektiğini biliyordum. Tabii ki henüz değil, henüz dışarı çıkmadım çünkü bu
korkunç olurdu ama, olduğu şekliyle, Sahastrara açıldığında, Ben enstrümanın artık çalışır durumda olduğunu fark ettim. O halde
önünüzde duran bu Enstrüman, sayesinde sizin gerçeği öğreneceğiniz Enstrümandır. Gerçeği şimdi Benim bu Enstrümanım
sayesinde öğrenebilirsiniz. Çünkü bu Enstrüman vasıtasıyla Kundalininiz uyandırılacak, Aydınlanmanızı alacaksınız. Ve
vibrasyonlarınız sayesinde Gerçeği bilebileceksiniz. Sizinle, Gerçek arasındaki bu ilişkinin zaten başladığını biliyorsunuz. Siz
herhangi bir soru sorabilir ve bunun cevabını alabilirsiniz. Yani, her şeyden önce Gerçek bilinecek ve siz o Hakikati, bir kez
bildikten sonra, bunu o Hakikatin başka bir boyutu ve diğer bir başka boyutu takip edilecektir. Ve bunların hepsini vermem
gereken bir aşamaya ulaşılacağını biliyordum. Ve sizler bunun tamamına sahipsiniz ama bu Enstrümanın özel bir yanı var, çünkü
Sahastrara, Sahastrara'nın özü, bütünleşmedir, ekagratadır (Tek yöne dönük olmak, tek bir sırada olmak). Ben size ekagratanın
ne olduğunu anlattım: Bütün iğnelerin tüm deliklerini, eğer siz onları bir ip ile bir araya getirirseniz, buna 'ekagra' denir. 'Agra', 'son'
demektir ve 'ek' ise 'bir' anlamına gelir. Tüm uçlar bir sicimden geçirilir. Şimdi bu ne anlama geliyor? Çok süptil bir şekilde, eğer
siz tüm çakraların Benim Varlığım içinde bir ipe dizildiğini anlarsanız. Bu, yaratılmış her tür kalıbın, her tür dinin, her tür inancın,
her tür fikrin, her tür girişimin, bilimin, yoganın, her şeyin bir araya gelmesi demektir! Hepsi bu Varlığın içinde ipe dizilmiştir. Yani
diyelim ki siz bir Hatha Yogi’siniz, o zaman sizin sadece "Anne, Siz Hatha Yoga mısınız?" diye sormanız gerekir. Bitti. Eğer Raja
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Yoga yapıyorsanız, sadece “Anne, Siz Raja Yoga mısınız?” diye sorun. Hristiyansanız, “Anne, Siz İsa mısınız?” diye sorun.
Müslümansanız sadece "Anne Siz Peygamber misiniz?" diye sorun. Tanrı'ya inanmayan kimseler bile olsanız, [siz] “Siz Soyut İmaj
mısınız? Siz Budha mısınız? Siz Mahavira mısınız?” diye sorun. Onların hepsi Benimle birlikteler. Yani hepiniz, her nerede
olursanız olun, her ne geliştirmiş olursanız olun, hiçbir şey boşa gitmedi, aksine ona uygun bir anlam kazandırıldı. Ancak bu
anlamla siz, başkalarıyla da bütünleşeceksiniz. Çünkü tüm bunları içinde barındıran Tek bir Şahsiyet var. Bir Tanrıçanın bin ismi
gibi. Yani onlar otomatik olarak entegre edileceklerdir. Hindu olabilirsiniz, Müslüman olabilirsiniz, Hristiyan olabilirsiniz, eğer siz
kendiniz için böyle bir şey demek istiyorsanız ama siz bir kez bir Sahaja Yogi olduğunuz zaman, hepiniz bütünleşirsiniz. Kiliseye
gidebilirsiniz, eğer isterseniz camiye gidebilirsiniz ama siz oradaki kişinin kim olduğunu biliyorsunuz. Bu hususu takip ediyor
musunuz? Sahastrara'nın özü budur. Ve bu nedenle bizler yanlış tanımlamalarımızdan vazgeçmek zorundayız. Mesela, eğer siz
“Ben bir Hristiyanım” diyorsanız, o zaman nasıl Hristiyansınız? “Ben İngiltere Kilisesiyim” demek, bunu anlamanın yolu bu değildir.
Siz bir Hristiyansınız, tamam, o zaman İsa’yı takip ediyorsunuz, çünkü Ben İsa'yım. Eğer herkes bir lamba direğini takip ediyorsa,
diyebilirsiniz ki, o zaman hepsi bütünleşiyor. Siz bir açıdan arayabilir, bir diğeri başka bir açıdan arayabilir, ama bu bütünleşmeyle
sizler Işığın aynı olduğunu anlayacaksınız. Yani tüm bu yıllar boyunca, insanların kavgaları ve tartışmaları, tüm bunlar kesinlikle
nötralize edilecektir. Entegrasyonun güzelliği budur. Dünyanın herhangi bir yerinde, onlar her neyi takip ediyorlarsa, bu
cevaplanabilir. Ama bunun vudu (Batı Afrika kökenli ruhçu bir din) gibi bir tür sahtelik olduğunu varsayarsak, o zaman Ben o şey
değilim. Tabii ki Ben bu değilim. Ben uydurma değilim. Gerçek her ne ise, siz ona hakikat adı verilen her neyi takip ettiyseniz bu
da değil. Bu anlamda, Hıristiyanlığın Gerçek olmaması gibi, Gerçek İsa’dır ama eğer siz bir Hristiyansanız ve İsa'yı yanlış bir
şekilde takip ettiyseniz, çünkü papayı izlemek, İsa’yı takip etmek değildir ya da diyelim ki, İngiltere Kilisesi olmak, bu şey İsa'yı
takip etmiyor. Ancak, eğer siz İngiltere Kilisesi aracılığıyla bile İsa'yı takip ediyorsanız, sorun değil. Papa vasıtasıyla bile takip
ediyorsanız sorun yok, çünkü artık siz Gerçeği buldunuz. Yani bu çok önemli ve bu can alıcı bir gündü diyebilirim, Mayıs ayının 5'i.
Ve her şey çok dramatik bir şekilde oldu, son derece dramatik bir şekilde, Ben bir programa gittim, bir programa değil, ama onun
ne tür bir şey yapmak üzere olduğunu görmek için korkunç rakshasaların yerlerinden birini görmeye gittim. Ve tabii ki Ben kendi
ayarlamalarımı yapmıştım ve bir arkadaşın evinde kaldım ama o adamın ne yaptığını, neyin peşinde olduğunu görmek için o
kampa gittim; çok sade, masum bir şekilde, o bir kurnazlık yaptığımı asla tahmin edemezdi! Son derece sade ve masum. Çok
masum görünüyorum, Benim aptal olduğumu düşünmeyin. Ben çok zekiyim! Ben de aşağı indim ve adam Benim onun büyük bir
öğrencisi olduğumu düşündü, falan filan. (Shri Mataji gülüyor) Sonra sahile gittim ve onun ne yaptığını gördüm, çok sinirlendim,
“Şimdi, nedir bu?” dedim. "Acele etmeliyim" dedim. Bu şimdi yapılmalı. Daha fazla zaman harcamaya gerek yok. Çünkü sadece
onun ne yaptığına bir bakın!” İbadet edilecek bir çakra üzerinde çalışıyordu ve Ben bu konuda bir şeyler yapmam gerektiğini
hissettim. Ve gerçekten bu oldu, bu şekilde Sahastrara'yı açabildim. "İşte budur!" dedim. Çünkü duymuşsunuzdur, Tanrıça'nın
hiçbir [amacı] yoktur. O nishprayojana’dır, O amaçsızdır, Onun hiçbir amacı yoktur ama eğer amaç Onun yoluna çıkarsa, o zaman
O bir şeyler yapabilir ama O'nun kendi amacı yoktur. O kesinlikle amaçsızdır, nafiledir! Herhangi bir arzu duymaz. Düşünün!
Herhangi bir atfedilmeden. Nasıl, bir şey ve yarım, her neyse! Böyle bir şahsiyet, O böyle bir taleple karşı karşıya kaldığında, kendi
formuyla ortaya çıkar. Şimdi oradan şunu anlıyorsunuz ki, bu Sahastrara gününde sizin de talep etmeniz gerekiyor. Sizden
istemenizi ve talep etmenizi istiyorum, çünkü Benim hiç arzum yok. Ve siz sadece buna devam edin! Benden talep etme hakkına
sahipsiniz. Ve yapmak istediğiniz en büyük, en yüksek, en fantastik ve en dinamik olan şeyi isteyin. Akıllarınızı ve kafalarınızı bir
araya getirin ve büyük bir şey isteyin. Bugün çok güzel bir gün. Eve gidin, bunu düşünün. Buna kolektif olarak da karar verin. Şimdi
Ben gideceğim, sonra siz karar verin ve bir talepte bulunun, bu yapılabilir! Şimdi, sizin isteğiniz yerine gelecektir, Benimki değil. O
yüzden şimdi bir hamle yapacağım. Umarım hepiniz ayın yedisinde gelirsiniz ve tüm arkadaşlarınızı ve tüm bunları getirirsiniz.
Büyük bir kalabalık toplayabiliriz, bunu diyemem ama, kalabalık kalabalıktır. Sahaja Yogiler, Sahaja Yogilerdir. İçlerinden büyük bir
kalabalık çıkabilirsiz, biz onları denize sokarsak, geriye sadece iki tane kaldığını göreceksiniz. Yani Sahaja Yogi farklıdır. Kalabalık
toplayabiliriz. Bilemiyorum, Caxton Hall'a bağlı, belki de. Çocuklarımın tüm koltuklarını kaybettiği Caxton Hall Toplantısı
sayesinde ve tüm ......?? Douglas Fry: Bundan bir şey çıkacağını düşündüm. Shri Mataji: Ha ha! Bunu biliyordun. Douglas Fry:
Garip bir şey olacağını biliyordum, olması gerekiyordu! 'Tilki öleceği zaman şehre doğru koşar' diye bir deyiş vardır. Sonra onlar
bana Caxton Hall'a geleceklerini söylediler, bende “bu çok iyi fikir!” dedim. Bunun çok iyi bir tuzak olduğunu görüyorsunuz. Ve
sadece tek bir kişi değil, hepsi vibrasyonlarını kaybettiler. Sahaja Yogi: Onlar düştüler (anlaşılmıyor) O bile... Görüyorsunuz ki
nefret işe yaramayacak. Bu güzel, bir bakıma, bu hanım da geldi, bakalım, sonuçta bir kadın ve onun üzerinde çalışabiliriz. Gerçi o
da bu kalabalıkla birlikte. Sahaja Yogi: Onun muazzam bir egosu var. Shri Mataji: Bir kadın için öyle, eh! O yapar. Onunla el
sıkıştım, Kundalinisini yükselttim ve onun yükselme hızı karşısında Ben “wawa” diye hissettim! Onun Kundalinisini yükselteceğim,
tamam mı? Bunu söylemeyin. Ondan pek umut yok ama, bilirsiniz. İyi bir grup bulabiliriz. Lord Hailsham var, onunla çok ama çok
samimi bir akşam yemeğinde tanıştım. Dr. Nagendra Singh oradaydı ve onun Hindistan'ın çok büyük bir ruhani lideri olduğunu



söyledi. Doktor Lord’a, “Gerçek hakkında bir şey bilmek isterseniz, Kendisi size anlatabilir” dedi. Oda “ben Gerçek hakkındaki her
şeyi biliyorum” dedi. Bunun üzerine (Dr Singh) Bana sordu, "Bu kişi hakkında ne biliyorsunuz?" Bende "Onun Kundalinisi orada,
aşağıda donmuş!" dedim. Kendisi çok gururlu bir adamdı, görüyorsunuz – “Gerçek hakkındaki her şeyi biliyorum!” Bunu
söylediğini hayal ediyor musunuz! Rustom: Sizden biraz vibrasyon almalı mıyım? Shri Mataji: Birçoğu burada kaldı. Nabhi,
çoğunuzda sol Nabhi var….



1979-0530, Evrimin Üç Yolu

View online.

Evrimin Üç Yolu, Public program, Caxton Hall, Londra (Birleşik Krallık). 30 Mayıs 1979. Sizinle, bildiğimizden daha yüksek bir
yaşam hakkında, diğer tüm güçleri kapsayan, nüfuz eden bir güç hakkında, mutluluk ve neşe dünyası olarak adlandırılan bu dünya
hakkında konuşmak için buradayım. Tüm bu sözleri daha önce de duymuş olmalısınız ama Ben size içimizde bulunan, hepsi
varlığımızın içine güzel bir şekilde yerleştirilmiş olan, resimde gördüğünüz kadar net ve yaşayan bir enstrüman olan Kundalini
adındaki bu sarmal enerji yükseldiği zaman, aslında onun bir nabız gibi attığını kendi gözlerinizle görebileceğiniz bu enstrümanı,
sizlere anlatmak üzere buradayım. Kendi varlığımız içinde bu yükselişe sahip olmakla, bilinçaltındaki bu atılımla, tüm mutlak
sorularınıza gerçekten cevap bulabileceğimiz farkındalığımızla, başka bir yeni boyuta hep birlikte girmemizle, zaten kutsanmış
durumdayız. Şimdiye dek, eski Hindistan'da bizim üç tür hareketimiz vardı. Hepsinden haberiniz var mı bilmiyorum ama bizde üç
tür hareket vardı. Ve bunun yansımaları o ülkede, diğer ülkelerde kendini gösteriyordu. İngiltere'de bile birçok temel soruların,
mutlak soruların yanıtlarını bulmakla çok meşgul olan insanlarımız oldu. Yani arayış dünyanın her yerinde var olmuştur. Ama
daha önce de söylediğim gibi, iklim koşulları ve insanların arayışlarına cevap bulmak için, tenha yerlere gidebilecekleri çok fazla
alan olduğu için Hindistan belki de bunun için en iyi ülkeydi. Bugün sizlere aradığımız üç yöntemi veya üç yolu ve bunların
sonuçlarını anlatmak istiyorum. Birincisi sol taraftadır: onların Tanrı'ya adanma gösterdikleri, bhakti dedikleri yoldur. O'nu
aramadan, Tanrı'ya ilahiler söylediler. Ona seslendiler, Ondan yardım istediler. Başlangıçta en büyük zorluğun elementlerden
kaynaklandığını düşündüler; bu yüzden elementlerin üstesinden gelmeye çalıştılar. Ve elementlerin üstesinden gelme çabası
içinde, hareket sağ taraftaydı; bu hareket içinde, elementlerin Deitylerini ya da elementlerin süptil ilkelerini harekete
geçirebilecekleri ya da kendi deyimleriyle bir yenilik yapabilecekleri pek çok yöntem kullandılar. Birincisi adanmışların, ikincisi ise
elementler üzerine ustalaşmanın yolunu bulmaya çalışan insanlarınkiydi. Üçüncüsü merkezdeydi ve araştırma yapan iki tip insan
vardı. Diyebilirim ki, o bir arayış içindeki kişiydi, diğerlerine yardım etmek için Dünya'da enkarne oldu ve bu, yükselişimizin
evrimsel yoluydu. Yükselişimizin evrimsel yolu gün ışığına çıktı, şaşıracaksınız ki, Krishna'nın Kendisi bu Dünya'ya geldikten çok
daha sonra, hatta İsa'dan sonra bile, insanlar içimizdeki evrimsel yöntemler hakkında konuşmaya başladılar. Yani bizler bu üç
yöntem hakkında, bir kafa karışıklığı yaşamamalıyız. İnsanların bhakti'si nedeniyle, insanların istemesi nedeniyle, Tanrı'nın farklı
nitelikleri enkarnasyonlar olarak bu Dünya'ya indiler. Söylediklerimin hepsi doğru olsun ya da olmasın, buna inanmanıza gerek
yok, çünkü Ben önünüze bir hipotez koyuyorum. Ve daha sonra siz bunun doğru olup olmadığını kendiniz öğrenebilirsiniz. Bunu
bilmek için, zihninizi sadece bir bilim insanı gibi açık tutmanız gerekir. Şimdi evrimin orta yolu, burada tartışacağımız yoldur.
Doğaya hakim olmakla ilgilenen, Deitylerden bile bahsetmedikleri Vedalarda kullandıkları yoldur, onlar Yüce Tanrı hakkında hiçbir
şey söylemediler, sadece beş elementin hepsinin yönetildiği Brahma Tattwa'dan bahsettiler.. Ve elementleri uyarmak için
kullanılan tüm bu mantralar ve slokalar, (belirli bir şiir ölçüsü kullanan bir ayet, ilahi) elementler üzerinde kontrol elde etmek için
olduğu kadar, sadece bu elementlerin kutsanmasını almak için de okundu. Yani bir zamanlar, diyelim on iki bin yıl önce
Hindistan'da pilotsuz bombalarımız vardı. Sizin füzelerinizden çok daha iyi sonuç verebilecek aletlerimiz vardı. Onlar bunu Sağ
kanal yeniliklerin bu yöntemiyle başardılar. Kolombiya'ya gittiğimde onlarında bu sağ kanal yöntemleri kullanmalarına çok
şaşırdım. Bunun için, Hindistan'da 'somras' (Somalata bitkisinden hazırlanan Vedic dinde kullanılan bir içecek) dediğimiz bir tür
sarhoş edici maddeyi de kullanırlardı. Alışkanlık yapmayan ama sizi ötede bir şeyler olduğunu anlayabileceğiniz bir konuma
getirecek sarhoş edici bir maddeydi; belki de bunun LSD gibi bir şey olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama sizin kullandığınız bu LSD,
onların kullandıklarından çok farklıdır. Söylemeliyim ki, bu Tanrı ile ilgisi olan kutsal bir şeydi; çünkü Hindistan'da onlar her ne
aramaya çalıştılarsa, Tanrı'nın var olduğu varsayımı üzerinden hareket eden bir merkezkaç kuvvetini muhafaza ettiler. Bu
yüzdende onlar sağ kanaldan çok fazla sapmadılar. Fazla uzağa gitmediler. Bu arayışın sonucunda, bilim bize geldi. Bu Bilinçdışı
vasıtasıyla geldi, tüm bu keşifler. Ama farkındalığımız – sonuçta bu dünya bir bütündür – farkındalığımız bilimi anlayabileceğimiz
bir noktaya akort edildi. Bu tür yeniliklerin bir sonucu olarak onlar, birçok şeyin üstadı oldular ve günümüzde yaptığımız gibi
birçok savaş düzenlediler. Ve bu savaşlarda, uçakların ve silah dedikleri her tür ayudha'nın tasvirleri var, bunlar olağanüstüydü.
Ancak sol tarafta, insanların bütün bunları umursamadığı başka bir hareket daha vardı. Bu, çok hırslı olan ve tüm dünyaya
hükmetmek isteyen krallar, kshatriyalar (savaşçılar kastı)içindi. Ama Sol kanal seçkinler, diyebilirim ki, kendini Tanrı'ya adayan,
her zaman Tanrı'nın yardımını isteyen insanlar, kendi anlayışlarına göre adanma ve tapınma dediğimiz şeyler, pujalar
düzenlemekle meşguldüler. Ancak orta yol iki güç tarafından da gözetildi: Birincisi, bazı guruların (rehberliği) altında arayış içinde
olanlar, bunlar çok yüksek seviyede aydınlanmış ruh olan kişilerdi. Diğerleri de, Tanrı'ya adanmış olanları korumak, kurtarmak için
Dünya'ya gelen enkarnasyonlardı. Bu hareket başlangıçta çok gizliydi, son derece gizliydi. Bu tür işler için onlar toplumun
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tamamından sadece bir veya iki kişiyi kullanırlardı. Bir nesilde, insanları yeni bir farkındalığa dönüştürme işini yapan beş ya da altı
kişiyi zar zor bulabilirdiniz. Bunu size Vedalar bile yazılmadan öncesi dönem için söylüyorum. Çünkü henüz
oturmamış/yerleşmemiş olan gelecek enkarnasyonlar, çok iyi korunan bir sır olarak muhafaza edildiler. Bunun sebebi ise, eğer
onların gelecek enkarnasyonlar olduğu ifşa edilseydi, o zaman evrimi aşağı çekmeye çalışan negatif güçler, bu enkarnasyonları
daha gelmeden önce yok edecekleri bir yöntem bulmaya çalışacaklardı. Ama yine de, İsa’nın yaşamından görebileceğiniz gibi,
İsa'nın gelişi, kehanette bulunan peygamberler tarafından, İsa gelmeden çok daha önce duyuruldu. Tüm bu peygamberler,
bahsettiğim Guruların kategorisine aittir. Yani tüm dünyada üç tür hareket vardı. Örneğin sağ taraftakine bilim adamları
diyebiliriz, sol taraftakiler ise Tanrıya ilahiler söyleyen Tanrı'nın kullarıdır. Ve merkezde Musa gibi, İbrahim gibi, bu Dünyaya
sadece kehanetler için, sadece Tanrı'nın adanmışlarını korumak için gelen insanlar vardı. Şimdi, evrimin bu orta kanal hareketi
bugün zirveye ulaştı, çünkü tüm bu enkarnasyonlar şimdi geldiler ve sizin içinizdeki işlerini yaptılar. Onlar sizin içinize,
farkındalığınıza, bu farklı merkezlerde kendi konumlarına yerleştiler. Yani burada sahip olduğumuz ilk merkez karbon atomu
üzerine kuruludur. Karbon'un dört eli vardır, aynı şekilde bu merkezin de dört eli var. Bu merkezin dört tarafını görebilirsiniz. Bu,
madde aşamasına kadar onun bunun bile altında olduğu anlamına gelir. Sonrasında karbon yaşamaya başladı. Bu karbon atomu
aslında maddedeki yaşam sürecini ateşledi. Gerçi bunun için geçen süre, Dünya'nın güneşten ayrıldığı zamandan sonra, çok ama
çok kısadır. Demek istediğim, kimse bunun neden ve nasıl olabileceğini açıklayamaz: Bu işi sadece bazı hokkabazlar yapabilirdi.
Yani bu karbon atomu canlı varlıkları tetiklemeye başladı. Daha sonra, Nabhi Çakra dediğimiz merkezin, bu yeşil renkli merkezin
enkarnasyonu - enkarnasyonlar bu noktada başladılar, evrimde birbiri ardına farklı canlı formları yer aldı. İlkinin balık olması gibi.
Balık olarak geldi. Nuh'un tufanla başı dertteyken bu balığın ona yardım ettiğini söylüyorlar. Onlar bir enkarnasyon olarak geldiler,
Tanrı'nın bizim evrimsel dediğimiz yönü olarak. O, bu Dünya'ya bir balık olarak geldi ve sonra dörtlü olarak geldi. Sonra kısa boylu
bir adam olarak geldi. Güçlü bir adam olarak geldi ve böyle devam etti, ta ki burada en üsttekini görebileceğiniz bir aşamaya
ulaşana kadar. Bu, sekiz bin yıl önce gelen Shri Ram'ın dünyaya geldiği aşamadır. Bu içimizde bir dönüm noktası gibi oturtuldu.
Onlar evrimimizin liderleriydi. Orada bize bir iz bırakmakla beraber, bize evrimde liderlik ettiler ve onlar bu yolda, içimizde varlar.
Yani bu merkezin sağ tarafında, buraya Kalp Çakrası denir, siz ona Kardiyak Çakra diyebilirsiniz ya da biz ona Sanskritçe, Hridya
Çakra deriz. Sağ kanalda Shri Ram belirdi. Şimdi o neden, Shri Ram neden sağ kanalda göründü, çünkü O kendi enkarnasyonunu
unutacaktı. O, özünde, kendisinin buradaki merkezde bulunan Shri Vishnu olan, Tanrı'nın evrimsel yönü olduğunu unutacaktı,
çünkü O, farklı formlarda bir yerlerdeydi. Bu yüzdende bunu unutacaktı. Tıpkı bir insan gibi davranması gerekiyordu ki, hiç kimse
O'nun bir enkarnasyon olduğundan şüphelenmesin. Bir kralın tüm sınırlamaları ve bir kralın güzelliği içinde bir kral olarak,
iyiliksever bir kral, ideal bir kral oldu. Ve bu enkarnasyon yaklaşık sekiz bin yıl önce Dünya'ya bu şekilde geldi. Aynı zamanda
bizim Void dediğimiz bu merkez ama siz ona bütün evren diyebilirsiniz, diyebilirsiniz; Void negatif olan ve Tanrı'ya adanmış
olanları yok etmeye çalışan insanlarla doluydu. Sonra Adishakti olarak adlandırılan Ezeli Güç, Ezeli Anne, Rama'dan çok daha
önce bu merkeze geldi. O, oraya yaklaşık on iki bin yıl önce, adanmışları korumak için on iki bin yıl önce geldi, on iki bin yılda, bin
tane enkarnasyonda geldi. Tabii ki, binden çok daha fazla sayıda olduğunu düşünüyorum, bu Dünyaya Ezeli Anne olarak gelen
esas enkarnasyonlar bin taneydi, onlar O'nun çocuklarını, Ona adanmış olanları korumak için geldiler. Şimdi en üstteki, en üstteki
değil, ikincisi, bu merkez, Vishnu Tattwa'nın veya Tanrı'nın evrimsel yönünün tamamen tezahür ettiği merkezdir. Bu ilkenin tam
tezahürü gerçekleşti ve bu, Shri Krishna'nın ilkesidir. Dolayısıyla Shri Krishna, bu evrimsel sürecin eksiksiz tezahürü olarak kabul
edilir. Ama Yüce Tanrı, bizim Onu bildiğimiz şekliyle, her şeydir. O sadece evrimsel ilke değildir, aynı zamanda sol taraftaki
varoluştur, aynı zamanda sağ taraftaki Yaratıcıdır. Ancak tüm bunlar başlamadan çok daha önce başka bir farkındalık durumu
vardı. Bu farkındalık konumunda, burada gördüğünüz bu ikinci merkez Yaradan'nındır. O, güçleri sayesinde, tüm bu elementler
sayesinde, bütün bu evreni yarattı; sonra da Dünya’yı. Ve bu Dünya'da yaşam döngüsü başladı. Bütün bu merkezler bizim
içimizdedir. Şimdi son olarak, yaklaşık iki bin yıl önce, İsa’nın en büyük enkarnasyonu geldi. O, Tanrı'nın oğluydu, masumiyetti. Ve
O bu Dünyaya geldi. Bu kırmızı işareti gördüğünüz bu noktada, arkada, beyinde, hipofiz ve epifiz arasında çok süptil bir merkez
var, O orada geldi: bizim yükselmemiz için, bize sonsuz yaşam bilgisini vermek için, bu Dünya üzerinde gördüğünüz her şeyin
kalıcı olmadığı bilgisini vermek için, ötesinde bir şey var olduğunu göstermek için. Ve dirilişinde, hepimizin nasıl dirilebileceğimizi
bize gösterdi. Burası limbik alana açılan kapıydı, Sahasrara dediğimiz şeye, çünkü onun bin tane taç yaprağı var. Şimdi bu taç
yapraklar, bir Lotus gibi göründükleri için, aslında içimizde de bu böyledir, ama uyku halindedir. Bir mum görebilirsiniz. Şimdi fitil
orada olduğu zaman, fitilin bu formunu göremezsiniz. Sadece aydınlandığı zaman, onları o formda görürsünüz. Şimdi bunun gibi
bin tanesini böyle bir araya koyduğunuzda, hepsi bir Lotus (nilüfer) gibi görünürler. Ama aydınlanmadıkları zaman, siz sadece bin
tane sinir var dersiniz ama bu sinirler aydınlandığı zaman, farklı renklerdeki ışığı görebilirsiniz. Yani bugün, tüm bu
enkarnasyonların içimizde var olduğunu ve gerçekten ortaya çıkan, gerçekten tezahür eden - insan gibi yaşayan, gurular gibi
çalışan - bu alanda var olan, içimizdeki dini yaratan bir gücün var olduğunu bilmek için buradayız. Anladığımız şekliyle din,



organize din, din değildir. Ama din, sizi ayakta tutan gücünüz anlamına gelir. Siz bir insansınız çünkü içinizde sizi ayakta tutan on
tane güç var. Yani onlar bizi ayakta tutmak ve bu on güç hakkında bize tam bir fikir vermek ve dinimiz içinde, bizi bir insan olarak
oturtmak için geldiler. Yani bu bölgede yaşayan bu Gurular, sürdürmek için çalıştılar ve bize yardım ettiler. Ve bu, sahip
olduğumuz ve içimizde bulunan, en büyük güçlerden birisidir. Ve onlar her ne söyledilerse, bunun çok büyük bir anlamı vardır.
Aslında esas Guruların on tane olduğunu söylemeliyiz, ancak başka bir çok guru daha var. Ve bu on Guru, Raja Janaka, sonra
Musa, İbrahim olarak tanımlanabilir ve modern zamanlarda Muhammed Sahib ve hatta Shirdi'deki, Shirdi’li Sainath'a kadar,
gücün kısa bir süre için dünyaya geldiğini ve sonra da O'nun ortadan kaybolduğunu söyleyebilirsiniz. Onun oraya nasıl geldiğini
kimse bilmiyor, orada yaşadı ve öldü. Ayrıca eğer Nanaka'yı da biliyorsanız, O da bu Dünya üzerinde doğmuş olan aynı güçtür,
aynı Ezeli Üstattı. Şimdi tek tek insanları anlatmanın zamanı değil, ama sanırım bir gün sizinle sadece bu Gurular konusu
hakkında konuşacağım. Yani bu Gurular ilk olarak Dattatreya olarak adlandırılan Ezeli Üstadın Kendisi altında başladılar. Ve
Dattatreya, masumiyeti içinde, tüm bu güçleri Kendisinde içeren kişidir: varoluş gücü, evrimsel güç ve yaratıcı güç, hepsini. Bunu
anladınız mı bilemiyorum ama onlar hakkında bir hikaye var, bu üç güce ait üç Tanrı var. Soldaki Shiva'nın gücü, sonra sağdaki
Brahmadeva'nın gücü ve ortadaki Vishnu'nun gücü. Yani, bu üç Tanrı'nın Dattatreya'nın karısının büyük bir kadın, kocasına sadık
bir kadın olduğunu hissettiğini söylüyorlar. Ve o, güçleriyle, istediği herkesi lanetleyebilirdi. Bu yüzden onu test etmek ve ne kadar
sadık bir eş olduğunu öğrenmek istediler, bu yüzden ona gittiler ve “biz biraz sadaka istiyoruz” dediler. Ve Hindistan’da evinize
gelen birine sadaka vermek, büyük bir onur addedilir. Ve üç aziz, onlar bir aziz giyindiler ve kapıya geldiler. Sadaka istedikleri
zaman, oda "tamam, size biraz sadaka getireceğim" dedi. Onlar ise, "Hayır, biz eve gireceğiz ve sen tamamen çıplak olacaksın,
bundan sonra bize sadaka vereceksin" dediler." Çünkü bir erkeğin önünde çıplak olduğunuzda, siz sadık bir eş, bir sati olarak, tüm
güçlerinizi kaybedersiniz. "Tamam, eğer siz böyle diyorsanız, ben bunu yaparım" dedi ve kıyafetlerini çıkarmaya başladı.
Giysilerine dokunur dokunmaz onlar küçücük çocuklar, kesinlikle küçücük çocuklar oldular, kıyafetlerini çıkartıp onlara sadaka
verdi. Yani bu üç küçük çocuğun bir araya getirilmesi Dattatreya'yı oluşturdu, Guru, bir çocuk gibi masum, bir çocuk gibi masum,
seks duygusu olmayan kişidir. Kadınlara ilgi duyan, sekse ilgi duyan bir guru, bir guru değildir, bu guru karşıtlığıdır. Dattatreya, bu
üç gücün masumiyetidir ve bu Guru, bu durumda büyük bir guru geleneğine sahip olan kişidir. Ülkemizde ve özellikle Bombay
yakınlarındaki Maharastra olarak adlandırılan bölgede birçok gurumuz vardı. Onlar Nath (Üstad, koruyan, kollayan) olarak
geldiler, Nath olarak adlandırıldılar. Yani ilki Adi Nath, sonra Dattatreya, sonra Macchindernath (9. – 10. Yy da yaşamış bir guru),
sonra Gorakhnath (Macchindernath’ın öğrencisi), bu gurular geleneği bu şekilde ortaya çıktı ama onların tüm bilgileri, korunan bir
sır olarak saklandı, bu bir gupta vidya (korunan, saklanan bilgi) idi, kesinlikle korunan bir sırdı, Kundalini hakkında gizli bir bilgidir.
Onlar bundan hiç bahsetmediler; bundan hiç bahsetmediler, çünkü “Şimdi biz tam olarak deneyelim ve daha sonra insanlara biraz
fikir verelim” diye düşündüler. Ama gördüğünüz gibi bu her yerde oluyor, hatta bazen bizde de oluyor, biz aydınlanma almayan ya
da yarı pişmiş ve daha yükseğe çıkamayan insanları da alıyoruz. O zaman da onlar çok sinirlenirler ya da bazen bu yarım yamalak
bilgiyi alıp üzerinde çalışmaya başlarlar ve şu tarafa ya da bu tarafa kesinlikle yanlış olan bir şekilde giderler. Bu türden korkunç
guruların hepsi o günlerde ortaya çıktı, ama etkisiz hale getirildiler çünkü o zamanlar insanların ruhsal olarak çok ama çok
hassas olduğunu söyleyebilirim. Günümüzde insanlar böyle değiller. Onlar çok naif. Duyarlılıkları yok. Yüzüne bakarak bir insanın
falan filan olduğunu anlarsınız ama hiçbir hassasiyetleri kalmadı. Görüyorsunuz, onlar maskelere çok alışıklar. “Bugün insanlar
neden anlayamıyor ve neden yüzlerinde hep maske var?” diye sordum. Onlardan hiçbir şey gelmiyor, nedir bu?” dedim. Biri bana
çok ilginç bir cevap verdi: Haberleri dinlediklerini ve insanların haber spikerinin haberi okuduğunu gördüklerini ve onun yüzüne
çok fazla ışık vurduğunu ve o kişi kendisini haberlerden bağımsız tutması gerektiği için, izlenimlerini veya hiç bir tepki
gösteremez. Bazı haberleri anlatırken, kesinlikle tarafsız olması gerekir. Bu yüzden yüzü tıpkı bir maske gibi ve işte bu yüzden, bu
oluyor. Her ne olursa olsun, maneviyat söz konusu olduğunda gerçekten naif bir hale geldik ve insanlar bunu kullanıyorlar: bu saf
davranıştan veya başkalarının saf doğasından tam olarak yararlanıyorlar. Bunun için kitaplara başvurmanıza gerek yok, bunun
için herhangi bir guruya gitmenize gerek yok. Bu sadece içinde yaşadığınız topluma ait bir şey. Doğal toplumlar, yapay olarak
beyinleri yıkanmış veya materyalist bir atmosferde yetiştirilmiş diyebileceklerinize kıyasla, maneviyata karşı çok daha fazla
duyarlıdır. Onlar kendiliğinden olan, kendiliğinden olan maneviyata karşı duyarlılıklarını kaybettiler; çünkü biz spontanlığımızı
kaybederiz, doğal olanı kaybederiz - buna 'Sahaja' diyoruz, bu 'spontane bilgi' anlamına gelir – bu kimin gerçek bir kişi olduğunu
ve kiminde gerçek olmadığını bilmektir. Bu şekilde bu güç, mağaralarda, sadece bir veya iki kişinin oraya gitmesinin istendiği çok
gizli mağaralarda yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Ve onlar önce çok kötü bir şekilde test edildiler. Demek istediğim, test
edilme biçimlerinden dolayı bazıları kaçar giderdi! Bu şekilde yıllar boyunca, bu eğitime girebilecek tek bir öğrenci bile kabul
etmezlerdi. Ve sonunda bir tane öğrenci alırlarsa, onun üzerinde çalışırlardı ve o kişi de, deneyim gerçekleşmeden ölebilirdi.
Sonra o yeniden doğacaktı, yine ölecekti, siz gerçeğin içinizde olduğunuzu bulana kadar, kendilerini tamamen temizleyene ve
içlerindeki Yüce Varlık ile bir olana kadar, çağlar boyunca bu böyle devam edecekti. Ama bunu o kadar az sayıda kişi elde etti ki,



Zen dini sisteminin tamamen aynı sistem olmasına şaşarsınız. Nath stili dediğimiz avadhuta (ruhsal gelişiminde dünyevi
kaygıların ötesinde bir aşamaya ulaşmış bir kişi) ile aynı stil. Ve sadece altmış beş tane Kashyapa (kelime olarak mutlu olan
anlamına gelir)olduğunu söylüyorlar, onlara Kashyapa’lar diyorlar. Altmış beş, sadece bir düşünün! Altı yüzyılda, altmış beş tane!
Bu yüzden her yüzyılda bunun bir nokta bir şey olacağını düşünüyorum! Yani Aydınlanma alan yegane insanlar bunlardı. Ve bu
çok zor bir işlemdi çünkü onlar Kundalini'yi bir noktaya kadar yükseltirler ve sonra kundalini düşerdi. Sonra onu kaldırırlar,
temizlerler ve sonra tekrar temizlerler ve tekrar ileri doğru iterlerdi. Bu sanki çalışmayan bir arabayı itmek gibi bir şey olurdu,
itersiniz, geri gelir, yine ileri gider, durur. Sonra tekrar temizler ve garaja götürürsünüz, bilirsiniz, bu iyi değildir. Sonra tekrar geri
getirisiniz, yıkarsınız, temizlersiniz, tekrar altına girersiniz ve tekrar temizlemeye çalışırsınız, makine yine çalışmaz. Bu bu şekilde
uzayıp gider ve siz o kadar sıkılırsınız ki, “Bırakayım, fabrikaya dönüp tamamen yenilense, daha iyi olur” dersiniz. Sonra onu tekrar
yaparlar, geri getirdiler ve bu şekilde hareket etti, bu evrim, çok, çok yavaş olur. Ve bu kademeli harekette… onlar .... çünkü eğer
siz yavaş yavaş hareket ederseniz birçok şey görürsünüz. Örneğin, şimdi bir öküz arabasına gidiyorsanız – sizin hiç öküz
arabanız yok, bizde hala öküz arabaları var. Eğer köylere gitmeniz gerekiyorsa öküz arabalarıyla gitmelisiniz ve bir öküz
arabasının hızı belki saatte iki mil, hatta bazen daha azdır, bu öküzlerin kaprislerine bağlıdır, bilirsiniz. Eğer onlar arada
otururlarsa, aşağı inebilir, yemeğinizi pişirebilir ve güzelce yemeğinizi yiyebilir, sonra tekrar öküz arabasına geri dönebilir ve
gitmeye başlayabilirsiniz. Bu çok ama çok yavaş bir hareket olabilir ve sonra durduğunuz zaman, orada durmaktan o kadar çok
sıkılırsınız ki, öküz arabasından iner, etrafta dolaşıp bir şeyler görürsünüz. İşte onlar bu şekilde etrafta bir şeyler görmeye
başladılar ve onları tarif ettiler ve zavallı şeyler bazen buna o kadar sinirlendiler ki, öfke nöbetleri geçiriyorlardı ve şimdilerde bu
öfke nöbetlerine 'Raja Yoga' deniyor. Bu öfke nöbetlerinin hayal kırıklığı ve zamanlama nedeniyle orada olmasına çok şaşırdım.
Ama şimdi, durum bugün farklı çünkü Ben çiçek açma zamanı geldi diyorum. Evrimin kitlesel olması, kitlesel olması gereken
zaman geldi. Aslında bu kitlesel evrim, dediğim gibi, Adi Shankaracharya'nın bu konuda yazmaya başladığı altıncı yüzyıldan çok
daha önce başladı. Bunu ilan eden oydu, sahip olduğumuz güç budur, bunu halletmemiz gerekiyor. İnsanlar artık Adi
Shankaracharya'dan bahsediyorlar, Kundalini hakkında tek kelime etmiyorlar. Böyle bir bilgiye ne dersiniz? Bunun temel olduğunu
görüyorsunuz, Shankaracharya'nın temeli Kundalini'dir ve Sthayibhava (duygular üzerinde kontrol) onu doğrulayan duygudur –
guruya tam bağlılıktır. Ama guru, gerçek bir guru olmak zorundadır, sizin bu para düşkünü veya kadın düşkünü dediğiniz şey ve
bir guru için kesinlikle asla düşünülemeyecek olan her tür şeyler ve suistimaller değil. O, bu şeylerden kesinlikle uzak durur. Tüm
bu şeylerin, bunların suçlular için olduğunu söyleyebilirim ya da söyleyecek sözüm yok ama buna siz korkunç insanlar
diyebilirsiniz. Bu, Tanrı'nın yarattığı en iyi insanlar olan, en seçkin çiçekler olan gurular için söz konusu değildir; onlar tüm bu
şeylerin üzerinde olan en yüksek insanlardır. Organize etmezler, hiçbir şey yapmazlar, sadece oturur ve izlerler, size Tanrı ile bir
olmanız için, gereken gücü verirler. Tüm işleri budur. Uçak ve Cadillac satın almakla meşgul değiller ve Bana bazılarının Rolls
Roycelarının olduğu söylendi. Onlar bununla meşgul değildirler. Bu gurular önce sanyasa aldılar çünkü çok yoğun bir çalışma
gerekliydi, çok yoğun bir çalışmaydı. İlk zamanlarda mutlak yalnızlığı evleri olarak kabul ettiler ve çocukları olmadı, karıları yoktu,
hiçbir şeyleri yoktu. Kendilerini sadece aramaya adarlardı. Bu çok erken bir dönemdeydi, size söylüyorum, diyelim ki on iki bin yıl
önce ama yaklaşık sekiz bin yıl önce, Rama zamanında, tüm gurular fiilen evliydi. Guruların çoğu evliydi. Sekiz bin yıl öncesini
hayal edin, modern anlayışta insanlar, bu gün evli bir rahibi hayal bile edemiyorlar. Evlilik olmadan dengenin kurulmadığını
öğrendiler. Çok mantıklı bir evlilik hayatı sürmelisiniz, onlar evlendiler, çocukları ve eşleri oldu ve ailenin küçük çocuklarına
bakarak ormanda yaşadılar. Ve çocuklar oraya geldiğinde, büyükanne ve büyükbabalar bile onlarla birlikte oraya geldi çünkü
bizim elimizdeki dört ashrama göre, büyükanne ve büyükbabalar elli yaşından sonra ashramın yakınında torunlarıyla yaşamak
için ormana gitmek zorundaydılar. Ve çocuklara bakmak ve evlilik hayatını unutmak zorundalar. O zaman bunu bitirmek
zorundalar. Elli yaşında bir büyükbaba gerçekten terfi ettirilir ve çocuklara bakar. Karı koca, yirmi beş ila elli yaşları arasında
evlilik hayatlarının güzelliğinin ve anlayışının doruk noktasına ulaştıkları için, evlilik hayatından o kadar da rahatsız değildir. Yani,
yirmi beş yıla kadar bir eğitim sistemi içinde olan bir bölümümüz var, sonrasındaki yirmi beş yıllık yaşam, evlilik hayatıdır ve yirmi
beş yıllık yaşam ise, torunları olan büyük anne babalar olarak Vanaprastra Aashram (Orman yolu -İnsan yaşamını 25 şer yıllık dört
döneme ayırıp, 50 -75 yaş arasını ormana gidip Tanrıyı aradıkları dönem) adını verdikleri şekilde yaşamaları gereken bu hayattır,
onlara sevgi verirler ve çocuklara bakıyorlardı ve aydınlanma almamışlarsa veya aydınlanma almak istiyorlarsa da, bunun için
çalıştılar. Yani bu sistemde her şey mükemmel bir şekilde yolundaydı çünkü daha sonra karı koca o yaştan sonra öldüler ve
sanyasa'ya aldılar, yani sadece kendilerini bağımsız kıldılar ve yükseldiler. Yani yaşam modeli öyleydi ki, yaşamınız sırasında
Tanrı'ya ulaşmalıydınız, bunun için çalışmalıydınız ve hepsi buna can atıyordu ve bunun için çalıştılar. Tüm yaşam düzeni bunun
üzerine inşa edildi. Elbette ki çok az sayıda insan aydınlanma aldı ama onlar çok erdemli bir yaşam sürdüler ve sonraki yaşamları
için bunu sürdürdüler ve bir sonraki sefer yeniden doğdular, kaybettikleri yerden başlayarak yeniden denediler, yine bu şekilde
yukarı ve daha yukarı çıktılar. O toplumdaki sistem buydu, tabii ki onlar artık çok batılılaştılar ve hayatta sizin çok daha başarılı



olduğunuzu düşünüyorlar bu yüzdende sizin peşinizden koşuyorlar ve sizin gibi olmaya çalışıyorlar. Ama olan şey buydu. Ama
bugün durumun böyle olmadığını görüyoruz, çok farklı bir durumdayız. Bu dedikleri gibi, doğruluğa yer olmayan bir Ghor
(berbat;zorlu;korkunç) Kali Yuga. Doğruluktan bahsederseniz insanlar kaçarlar. Bugün olduğu gibi, bilirsiniz, bir üniversite de ilan
asmak istediler ve orada bulunan bayan, “Hayır, hayır, Hayır, Aydınlanma ilanı asmayın” dedi. O zaman Ben ona “ne asayım?"
dedim. “Eğlenceli bir şeyler asın, bilirsiniz” dedi. "Tamam, eğlenceli, sonra başka ne olsun?" "Siz Tanrı'dan, bahsetmiyorsunuz,
hayır, doğruluktan bahsetmiyorsunuz, hayır." O zaman şimdi eğlenebileceğiniz bir diskoteğe ya da onun gibi bir şeye mi
gelebileceğinizi düşündüğümü size söylemeliyim? Onları bu şekilde mi çekeceğiz? Diğer herkes bundan bıktı. Onlar “Anne, biz
onların ayaklarına kapanmayacağız” dediler. Gerçekten mantıklı insanlara, kendi değerini anlayan, daha yüksek bir şey elde
etmek isteyen insanlara ihtiyacımız var; sayıca az olabilirler ama biz bu anlamsız insanlarla baş edemeyiz. Bu anlamsız insanlar
için bir şey yapamayız. Bırakın hayatta bir iki şok yaşasınlar. Sonra bize gelirler ama görüyorsunuz, bir Anne için "Şok geçirsinler.
Ellerini elektriğe kaptırsınlar da şok geçirsinler, bir dahaki sefere kazansınlar" diye düşünmek oldukça zor. Görüyorsunuz, bir
Anne için böyle bir durumu kabul etmek oldukça zor. Ama böyle, çünkü hippi olan başka bir beyefendimiz daha vardı. Bana geldi
ve Ben ona aydınlanma vermeye çalıştım. Tekrar geri döndü ve uyuşturucuya başladı ve bunun içine girdi. Bunu yine çok ciddi bir
şekilde yaptı. O kadar iyi yaptı ki, doktorlar onun yirmi dört saat içinde öleceğini ilan etti, görüyorsunuz, bütün işi çok iyi bir şekilde
yaptı. Bedeninin içinde bütün uyuşturucular vardı, bir kimyager dükkanı açabilirdiniz, bilirsiniz, o böyleydi ve içinde bir sürü şey
vardı. Sonra Bana sirozlu bir karaciğerle geldi. Karaciğer, bilirsiniz, sirozlu bir karaciğer. Tanrıya şükür kocam evde değildi, Ben de
“tamam içeri gir” dedim ve ertesi gün kocam geldiğinde hala oradaydı. Onu kesinlikle korkunç bir durumda buldu. “Şimdi, eğer bu
genç beyefendiyle herhangi bir alakan varsa, eğer o burada ölürse, polis seni gerçekten tutuklar ve cinayetten içeri girersin. Şimdi
lütfen bunun için içeri girme", dedi. Ama biz onu tedavi ettik ve şaşıracaksınız, sekiz gün içinde tamamen iyileşti ve bugün çok
büyük bir Sahaja yogi. Şimdi Avustralya'da; onu hep hatırlıyorum ve bilirsiniz, kendisi bir fizik profesörüydü, çok bilgili bir adamdı,
ama bütün bu aptallıkları koşarak doğrudan zıplayıp cehenneme atlamak için yaptı, görüyorsunuz ve başlangıçta onu ikna etmek
çok zordu. Ama daha sonra, bilirsiniz, Bana söylediği şey en şok edici olanıydı çünkü Bana, “Anne, çoğumuz bu hale gelmek
zorundayız, aksi takdirde Size gelmeyiz”, dedi. Şimdi Benim anlamam için bu çok kadar fazla, öyle ki, arayış içindeki herkes için,
bu kadar zor olmalı. Şimdi o zamanlar orada olan arayış içindeki kişilerin, bugün Doğu'dan çok, Batı'da doğmalarına
şaşıracaksınız. Sizler gerçek arayış içinde olanlarsınız. Belki de kendinizi hiç değerlendirmediniz ve bu aramaya duyarlılığınızı
kaybettiniz. Bu gerçek bir şey çünkü guru-alışverişi yapma şeklinizden, bunu anlamadan oraya buraya nasıl gidebildiğinizden bu
anlaşılabilir. Görüyorsunuz, çünkü arıyordunuz, çünkü Ben arıyordunuz derdim, birisinin üzerine atladınız, diğerinin üzerine
atladınız, üçüncünün üzerine atladınız, sırf o, siz ne diyorsunuz, aradığınız bu hissiyatı elde etmek için. Bu birinden diğerine
atlama gerçekten çok ama çok yanlıştı çünkü bununla kesinlikle kendi Kundalininizi rahatsız ettiniz. Bu insanlara dair en tehlikeli
şey, öğreneceğiniz üzere, onların sizin Kundalininizin yolunu tahrip etmeleridir, aydınlanma aldığınız zaman, bunu bileceksiniz.
Tüm bu gurular, size kanser ve benzeri hastalıklar getirmenin dışında, çakralarınızı da tahrip ediyor, Kundalininizi yok ediyorlar.
Çakralarınızda büyük delikler gördüm. Kundalini'de yanmış kısımlar gördüm. İnsanların mahrem yerlerinde bile korkunç
bozukluklar ve sakatlıklar gördüm çünkü bu çakrada bunu görebilirsiniz, sizin mahrem yerlerinizle ilgili olan bu son çakrada,
bakın, onlar sizi gerçekten o kadar mahvetmişler ki, Ben onarılamaz halde buluyorum, ama biz yine de, bunu halletmek ve
düzeltmek için elimizden gelenin en iyisini yaparız. Sizden sadece açık ve biraz rahat bir tavır sergilemenizi rica edeceğim.
Diyelim birisinin saat yedi gibi bir randevusu var, o da Benim programıma katılmak için geliyor – saat altıdan yediye kadar
Mataji'nin konuşmasına. Yediden sekize kadar, üçüncü konuşma. Sekizden dokuza kadar, başka bir konuşma. Böyle bir kişi
Sahaja Yoga için iyi değildir. Kendinize karşı sabırlı olmalısınız ve Sahaja Yoga için de sabırlı olmalısınız çünkü ormanlardan
gelen ve açık yerlerde duran, Londra'ya ya da Amerika'ya gelmeyen bazı insanlar, bu insanlar bir sürü Sahaja Yogiye "Mataji'nin
size neden bu vibrasyonları verdiğini bilmiyoruz. Siz bunun için ne yaptınız ki?" dediler Her tür soruyu soruyorlar ve oldukça da
kıskanıyorlar ve Sahaja yogilerin Kundalini'yi nasıl bu kadar kolay yükseltebildiklerini bile anlamıyorlar. Yani birisi bunun
gerçekleştiğini ve bunun orada olduğunu söyleyebilir, hepiniz buna sahip olmalısınız çünkü sizler arayış içinde olanlarsınız ve bu
kutsama size bahşedilecekti, Puranalarda bile bu vaat edilmiştir, Kali Yuga'da, tepelerde ve vadilerde Tanrı'yı arayan azizlerin Kali
Yuga'da kutsanacakları, bu zamanda, modern zamanlarda, onların sıradan ev halkı olarak doğacakları ve nihai gerçeğe
ulaşacakları söylenmiştir, bu bir gerçektir. Bunu görmelisiniz. Ve,bazı insanların buraya casusluk için geldiği söylendi, bunun bir
faydası yok. "Neyi gözetliyorlar ki?" diyorum. Görüyorsunuz, bu sizin iyiliğiniz için. Bunda casusluk yapacak ne var? Her şey çok
açık. Bu sizin iyiliğiniz için, kendi iyiliğiniz için, kendi hayatınız için. Kimin için casusluk yapıyorsunuz? Size ne verecekler, delilik
mi? Bütün paranızı elinizden alacaklar. Bir Anne olarak size söylemeliyim ki, dikkatli olmalısınız. Casusluk için size çok az para
ödeyebilirler ama ruhunuzu kaybetmenin ve o azıcık parayı almanızın ne anlamı var, tüm bu yalan vaatler. En iyisi, onu kendi
içinizde, kendi güçlerinizde bulmak, kendinizi tanımak ve kişisel çıkarınızın ne olduğunu bilmektir. Haçlı seferleri ve buna dair



hikayeler gibi tüm bu saçma sapan şeyler için kendinizi boşa harcamayın. İnsanlar, İncil'de, Kuran'da, Vedalarda yer alan tüm bu
bilgileri de, başkalarını sömürmek için kullandılar, bu çok üzücü bir şey ama insanlar böyle, onlar gerçekten böyleler. Bu yüzden
çok, çok dikkatli olmalıyız ve kendi gücümüze sahip olmamız gerektiğini anlamalıyız. Eğer Ben çok güçlüysem, bu neye yarar? Ne
işe yarar? Eğer güneş çok güçlüyse, bize bir faydası olmadıkça bunun ne faydası var? Diyelim ki Benim tüm bunları hareket
ettirecek bir gücüm varsa, bu neye yarar? Siz kendi güçlerinize sahip olmalısınız. Güçlerinizi hissetmelisiniz. Güçlerinizi
deneyimleyebilmelisiniz. İşte istemeniz gereken şey budur. Bu Sahaja Yoga'nın ana temasıdır: tezahür etmeye başlayan şey
kendi gücünüzdür. Çok teşekkür ederim. Umarım konuşma sizin için çok fazla değildir ama bugün size sadece bu guru
hanedanından bahsedeceğimi düşünüyordum çünkü düzinelerce guru bu şekilde orada. Gerçek bir gurunun ne olduğunu
bilmelisiniz. Ve nasıl geldikleri ve onların işleri neydi. Size söylemek istediğim bir nokta daha var…… [BELİRSİZ] burada iki küçük
çakra daha var, bunlardan birisi, bizim Surya dediğimiz şeye aittir. Surya, Güneş anlamına gelir, Güneş merkezi ve sol tarafta olan
diğeri ise, Ay merkezi anlamına gelir. Ve bu ikisi yönetilir ya da diyebiliriz ki, müritlik unsurları olan iki büyük insana bahşedilmiştir.
Ve bu müritlik unsurları,ilk önce Shri Rama ve Shri Sita'nın ailesinde Luv ve Kush olarak doğdular. Ve sonrasında birçok kez
Dünya'da bir mürit olarak enkarne oldular. Bunlardan birisi Shankaracharya'ydı, diğeri ise Kabira'ydı, diyebiliriz. Sonra diyebiliriz ki
daha sonra, Shankaracharya'dan önce onlar Buddha ve Mahavira olarak geldiler. Daha sonra Shankaracharya ve sonrasında size
anlattım, Shankaracharya'dan sonra Peygamber'in torunları olan Hasan ve Hüseyin'in gelişi olarak geldiler. Yani onlar enkarne
olurlar, bir taraftan diğerine geçerler ve insanlara “Bu aşırılık, bunu bırakın, bu aşırı, bunu bırakın” derler. Merkeze gelin ve
merkezde kalın." Bu onların işiydi ve bir şekilde size, mükemmel bir mürit olmanın farkındalığını aktaranlar onlardır. Ve bu çok
önemli bir nokta çünkü bu sık sık bizim anlamadığımız bir noktaya geliyor: Tıpkı Hz. Muhammed'in "Ben son peygamberim"
demesi gibi. Tamam, O son peygamber olduğunu söyledi. Diyelim ki Ben, “buraya gelecek olan son kişi benim” dedim. Pekala, sırf
sizi korkutmak için size, “bunu kabul etseniz iyi olur, yoksa bu son sefer” dedim. Ama asla bu böyle değil çünkü Kendisi
öldüğünde bu insanların çatlak kişiler olduğunu öğrendi. “Bunu onlara ben söylemedim, onlar Benimle alakasız neler yapıyorlar
böyle?” dedi. Bu yüzden, “Tekrar geri dönsem iyi olur” dedi ve (Guru) Nanaka olarak geldi ve onlara “Hindular ve Müslümanlar
aynı insanlar, aynı dinden, neden aranızda savaşıyorsunuz?” dedi. O birlik için geldi. Sonra Nanaka olarak geldi; yani Nanaka'nın
sisteminde Sihizm de geldi ve bir savaşçı sınıfını, onlar şunu ve bunu başlattılar. Düşünün, en sonunda Sihizm, Müslümanlar ve
Hindular arasında savaşlar yaptı. Sonra onlara öğretmek için Shirdi’li Sai Nath olarak geldi. O, şimdi Muhammed Sahib'in "Ben
sonuncuyum" demesi çok önemli bir şey değil, dedi. Deyin ki, O sonuncu olandır, hatta siz bu pozisyonu benimseyin. Onun için siz
kimsiniz? Onunla nasıl bir ilişkiniz var? Çünkü sen, “ben Müslümanım” diyorsun. Ne olmuş? Müslüman olmak için ne yaptın?
Tanrı’dan sertifika mı aldınız? Hristiyanlar gibi, bilirsiniz, onlar da “biz Hristiyanız" derler. Onlar Hrıstiyanlar mı? Vaftiz edildiler.
Nasıl? Kiliseye gidiyorlar, biri elini uzatıyor. Kim ki o? Tanrı tarafından yetkilendirilmiş midir? Bıngıldağı gerçekten kırıyor mu? Sizi
gerçekten kutsadı mı? O sadece Tanrı'yı kendine mal ediyor. Tanrı ile nasıl ilgileri var? Anlamıyorum. Hiç bir şekilde İsa'ya yakın
değiller, bunu açıkça görebiliyorum. Eğer öyle olsalardı başka şeyler yaparlardı. İnsanlara aydınlanma verirlerdi ve onlara İsa'nın
tekrar tekrar “Siz yeniden doğacaksınız” dediği bu ikinci doğumu verirlerdi. Ben Ezeli yaşamdan bahsediyorum, organize
kiliselerin yaşamından değil, çok fazla para kazanarak Londra'nın yarısına sahip bir kilise olsun diye değil. Hindularda da aynı şey,
diğer bir çeşit sersem insanlar. Kişi onların dini organize etmediklerini düşünür, bu sayede çok ileri gidemediler.
Shankaracharya'nınkilerden biri bile olsa, o kişi para toplamaya çalışıyor. “Bu adam parayı ne için topluyor?” dedim. Ah, hayır,
dediler. O bunu istiyor, şimdi o bir nevi sizin Papa'nızla rekabet etmeye çalışıyor." O yüzden buna başlamak istiyor, tamamen
değerli taşlarla süslenmiş altından bir şemsiyeye sahip olmak istiyor. O küçücük bir adam. Etrafında o koca şemsiyeyle nasıl
görünecek bilmiyorum. Bu türden tüm bu insanlar iddialarda bulunuyor. Bu nasıl bir zimmete para geçirme. Sahip olduğunuz
yetki nedir? Bu Benim anlayamadığım bir şey. Herkes ilahiyat fakültesine gidiyor. Tanrı'yı kolejde nasıl öğrenebilirsiniz? İsa hangi
koleje gitti? Her şeyi kastediyorum, karşınızda İsa varken, siz kendinizi neden O'nun standartlarına göre yargılamıyorsunuz? İsa
hangi koleje gitti? Hangi ilahiyat kolejine? Eğer gelseydi, eğer o buraya gelseydi, insanlar onun hiçbir işe yaramadığını söylerlerdi.
Onu tekrar hapse atabilirler. Ve Amerika'da tabii, çünkü eğer siz Amerika'da birini iyileştirirseniz, hapistesinizdir. İşte olan bu. Yani
tüm bu zimmete para geçirme işi halledildi.Bu farkındalıkla, aydınlanmadan sonra elde ettiğiniz vibrasyonel farkındalıkla
olduğunuz şey sayesinde, istismar edilemeyeceğinizi bileceksiniz. Bir kez bu hale geldiğinizde, o zaman vibrasyonların size
aktığını hissedebilirsiniz, kalbinizin bu vibrasyonları yaydığını hissedebilirsiniz çünkü Ruh uyanmıştır ve bunu hissedebilirsiniz ve
bu vibrasyonel farkındalığı elde edersiniz, gördüğünüz gibi ellerde çakralarınızı hissedebilirsiniz. Bu aydınlanmadır: Kendinizi
bilmenizdir ve aynı zamanda siz başkalarını da bilirsiniz. Bu sadece bir saniyede, bir anda gerçekleşebilir. Bazı insanlarda zaman
alır, önemi yok. Benim sabrım var, sizin sabrınız var. Ben sadece bu iş için buradayım ve yıllar boyunca burada olacağım. Şimdi
öyle umuyorum ki, en azından birkaç yıl boyunca burada olacağım ve bunu halledeceğiz. Bu yüzden çok teşekkür ederim. Şimdi
Bana herhangi bir soru sormanız gerekliyse, lütfen kısa bir süre içinde sorun çünkü daha sonra atölye çalışmasını yapmalıyız.



Biraz su alabilir miyim lütfen. Shri Mataji: Evet… biraz daha yüksek sesle. Soru: [DUYULMUYOR] Shri Mataji: Yaklaşan
enkarnasyon Kalki'dir, onların dediği gibi, Kalki, bu Nishkalanka anlamına gelir, kusursuz olan anlamına gelir, o kişide kusur yok,
Onu lekelemeye çalışamazsınız. Yapmaya çalışırsanız, yok edileceksiniz. Ama bu kişi sadece, son ayıklamayı yapmak için
gelecek. “Aydınlanmanızı alın” diyerek sizi ikna edecek hiç kimseniz olmayacaktır. Bakın, biz tüm hasatı yaptıktan sonra, O son
biçmeyi yapmak için gelecek. O sadece bunun için geliyor; Sizinle konuşmayacak; Sizi dinlemeyecek, hiçbir şey yapmayacak. Bu
zamandan o zamana kadar olan süre kısa, bu yüzden kendini uygun bir hale soksanız iyi olur ve O'nun hemen şimdi gelmesini
istemeyin, çünkü bu çok çabuk olacak. Şimdi, hepinizin teknede düzgün bir şekilde yer alıp oturmasına izin verin, biz diğer tarafa
gidelim ve sonra da O'nun gelmesine izin verin, çünkü O, Ekadasha Rudra olarak bilinen on bir güçle birlikte geliyor. Hepsi buraya,
Ezeli varlığın başına yerleştirilmiştir ve O, tüm bunları o kadar muazzam bir şekilde tezahür ettirecektir ki, insanların nasıl yok
edildiğini bilemeyeceksiniz ve yıkım, şimdiye dek gördüğünüz en kötü türde olacaktır. İşte bu yüzden olgunlaşmaya çalışın;
meyveler olun ve Tanrı'nın krallığında olun. Tamam mı? Teşekkürler. evet çocuğum? Soru: Gurunuz kim? Shri Mataji: Hiç kimse.
Benim gurum yok, Ben bir Anneyim. Herhangi bir guruya ihtiyacım yok ve çağlardan beri böyleyim. Ben çok eskiyim. Soru:
[DUYULMUYOR] Shri Mataji: Bu benim. Benim gurum yok, hiç olmadı ama eğer gurum olsaydı ona Dattatreya derim, ama o da
Bende. Midemde guru var. “Anne, Sizin gurunuz var mı?” diye bu soruyu soruyorsunuz, bu soruyu elinize sorun, anlayacaksınız.
Beni tanımak o kadar kolay değildir çünkü Ben çok zor, aklınıza gelebilecek en son derece zor olan bir insanım. Yani şimdi siz
sadece kendinizi biliyorsunuz. Tamam mı? Bu farkındalığa sahip olduğunuzda, Beni tanıyacaksınız. Tamam mı? Soru:
[DUYULMUYOR] Shri Mataji: Çünkü Beni tanıyacak o gözlere sahip değilsiniz. Ayrıca iyi bir soru. İsa'nın gurusu kimdi? Kimdi?
Kendi annesi. Soru yok mu? Soru: [DUYULMUYOR] Shri Mataji: Doğru. Kesinlikle bu… çok doğru, evet. Hayır. Evet. Peki bu
konudaki sorunuz nedir? Pekala, size bir şey söyleyeceğim, görüyorsunuz, bu tapınaklara ve bunların kötüye kullanıldığını
düşündüğünüz yerlere giderseniz. Şimdi size daha önce de söylediğim gibi, Tanrı'yı temsil eden ya da Tanrı olduğunu ya da
Tanrı'nın gücünü kendi içinde taşıdığını söyleyen bir kişinin işinin, tek bir şey yapması gerekir, bu da onun sizi Tanrı'ya
bağlayabilmesidir. hepsi bu, geri kalan şeyler kesinlikle işe yaramazdır. Sizi Tanrı'ya bağlayamıyorsa, kesinlikle işe yaramaz bir
insandır. Örneğin, Kraliçe'nin Sekreteri, Majesteleri Kraliçe’nin sekreteri olduğunu söyleyen bir kişiyi ele alalım, o zaman bu kişi en
azından bizim için bir randevu alabilmelidir, aksi takdirde onun herhangi bir yetkisi olduğuna nasıl inanırız? Şimdi, eğer siz
insanların bir şeylere inandığını söylüyorsanız ve ….[BELİRSİZ] şimdi, bir şeye inanmak sizi hiçbir yere götürmedi, bakın bu
körlüktür, tam tersine bu tür bir körlük tam bir sömürüye yol açtı. Ülkemizde veya herhangi bir yerde gördünüz, tamamen
sömürülüyorsunuz. Tanrının kendileriyle beraber olduğunu söyleyen ya da bir şekilde Tanrıya hizmet ettiğini iddia eden ve Tanrıyı
kendisine mal eden bu teşkilatlar tarafından ne kadar sömürüldüğünüzün farkında değilsiniz. Sizi Tanrı'ya bağlamanın yollarını ve
yöntemlerini öğrenmek, yapmaları gereken tek şey. Bunu yapamıyorlarsa, onlarda bir yanlışlık olduğunu bilinmelidir. Herhangi bir
yetkileri yoktur. Soru veya yorum: [DUYULMUYOR] Shri Mataji: Organize edebilir mi? Hayır, hiç de değil. Yapamazlar. Bu devam
eden bir çocuk oyunudur. Yapamazlar. Nasıl yapabilirsiniz. Bakın şimdi ama onlar sizi nasıl görebilirler, Tanrı'yı
örgütleyemezsiniz, yetkiniz olmak zorunda, aydınlanmış bir ruh olmalısınız, en azından, Tanrı ile bağlantıda olmalısınız. Diyelim ki,
bu şeyin ana şebekeye bağlı olmadığını varsayalım. Neyi organize edebilirsiniz? Onu orada bıraksanız iyi olur, değil mi? Aksi
takdirde, onu kullanamazsınız. Başka ne yapabilirsiniz? Bunun şebekeye bağlı olmadığını varsayalım, çalışmaz, hepsi bu, basit.
Her şeyi deneyin, organize edersiniz, bir komite kurarsınız, birçok insanı planlamak için bir araya getirirsiniz, bağlantı kurmadıkça
ve bağlanmadıkça bu işe yaramayacaktır. Sözde bu sözüm ona vaftiz işe yaramaz, ama gerçek vaftiz oradadır, Kundalini yükselir,
burada bu kısmın tamamen yumuşadığına şaşıracaksınız, tıpkı bir çocuk gibi. Gerçekleşme önemlidir, eğer onlar
gerçekleştiremiyorlarsa ne yapıyorlar? Bu sanki, bakın, insanlara bir davetiye gönderiyorsunuz, “Lütfen gelin ve bizimle bir akşam
yemeği yiyin, biz çok güzel bir akşam yemeği düzenledik falan”, oraya gidiyorsunuz, çok güzel hazırlanmış bir masa buluyorsunuz
ve her şey var mı, sizin sandalyeye oturmanızı falan istiyorlar, sonra da size “Yemek yiyecek misiniz?” diyecekler. Ve akşam
yemeği yok, hiçbir şey yok, bu ne anlama geliyor? "Akşam yemeği çok lezzetli" diyorlar. Herkes birbirine bakıyor, "Evet, öyle
olmalı", diyorlar. Görüyorsunuz, kişi “Belki körüz, bilirsiniz, belki de biraz aptalız, biz bunu yapamayız” diye düşünür. c
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Tavsiye (Hintçe) “Shri Kundalini Shakti ve Shri Jesus Christ”. Hinduja Oditoryumu, Bombay (Hindistan), 27 Eylül 1979. “Shri
Kundalini Shakti ve Shri Jesus Christ” konusu çok çekici ve ilginçtir. Bu, sıradan insanlar arasında tamamen yeni bir konudur
çünkü daha önce hiç kimse, Jesus Christ ve Shri Kundalini Shakti arasında herhangi bir bağlantı kurulmaya çalışılmamıştır.
Virata’da, azizler çeşitli ülkelerde ve dillerde, din ağacında çiçek olarak açtılar. Bu güzel çiçekler arasındaki ilişkiyi bilen sadece
Virata'dır. Gittikleri her yerde, bu çiçekler dinin tatlı kokusunu yayarlar. Ancak bu azizlerin çevresindeki insanlar bile, bu kokunun
önemini kavramadılar. Bu nedenle, sıradan insanların, bir aziz ile Ezeli Anne olan Adi-Shakti arasındaki ilişkiyi anlamalarını
beklemek beyhudedir. Sizinle konuştuğum uçağa gelebilseydiniz, Benim bakış açımı deneyimleyebilir veya anlayabilirdiniz.
Çünkü şu anda, siz söylediklerimin gerçek olup olmadığını anlamak için gereken donanıma sahip değilsiniz. Başka bir deyişle,
henüz gerçeğin ne olduğunu anlamak için donanımlı değilsiniz. Özün anlamını anlayana kadar, bu fiziksel beden kusurlu kalacak
ve gerçeği doğrulayamayacaktı. Ama fiziksel enstrüman gerçeğe bağlandı zaman, siz Gerçeği doğrulayabilirsiniz. Bu nedenle de,
sizin önce Sahaja Yoga'yı kabul etmeniz ve aydınlanma almanız gerekir. Aydınlanmadan sonra, Chaitanya'nın titreşimleri
ellerinizden akmaya başlar. Belli bir konu eğer doğruysa, o zaman serin vibrasyon dalgaları avuç içlerine doğru akmaya başlar,
fakat aynı şekilde, eğer doğru değilse o zaman sıcak vibrasyonlar hissedilir. Bu şekilde, siz herhangi belli bir konunun doğru olup
olmadığını bileceksiniz. Hıristiyanlar, Lord Jesus Christ hakkında ne biliyorsa, bu İncil'e dayanır. Bu kitap çok esrarengizdir. İncil o
kadar derin ve engindir ki, birçok insan orada somutlaşmış olan Hakikat'in gizli anlamını anlayamadı. İncil, “Ben size alev dilleri
olarak geleceğim” diyor. İsrail halkı bunu, “Rab enkarne olduğunda, ateş alevlerini yayar ve bu nedenle siz O'na şahit
olamayacaksınız” şeklindeki bir anlam ile açıkladı. Bunun asıl anlamı ise, “Siz Bana Sahasrara Çakrada tanıklık edersiniz.”,
demektir. İncil’de, Kundalini Shakti ve Sahasrara’ya dair pek çok referans bulacaksınız ama burada sadece kısa bir referans
vermek mümkündür. Jesus Christ, “Bana karşı olmayanlar, Benimle birliktedir” dedi. Bu ifade, “Bana karşı olmayanlar, Bana aittir”
anlamına gelir. Eğer Hıristiyanların, bu kişileri tanımlamaları istenirse, Hıristiyanların bu kişiler hakkında bilgisi yoktur. Jesus
Christ'ta iki büyük güç bir araya geldi. İlk güç, Onun orijinal gücü olarak tanınan Shri Ganesha'nın gücüdür ve diğeri ise, Shri
Kartikeya'nın gücüdür. Bu nedenle, Jesus Christ'in enkarnasyonu tamamıyla “Brahman Tattva” veya “Aumkar” dır. Jesus Christ'in
babası olan Shri Krishna, doğumundan önce Jesus Christ'e bazı lütuflar bahşetmiştir. Bu lütuflardan birisi şudur, “Sen [Jesus
Christ], benimkinden daha yüksek bir seviyede olacaksın”. Bunun anlamı şöyle açıklanabilir, Shri Krishna'nın seviyesi,
boynumuzda bulunan Vishuddhi Çakra iken, Jesus Christ’ın seviyesi ise optik talamus [pineal ve hipofiz bezleri] çaprazında
bulunan Agnya Çakradadır. Shri Krishna tarafından bahşedilen ikinci lütuf ise, “Sen [Jesus Christ], tüm evrenin desteği olacaksın”
idi. Üçüncü lütuf ise, “Bana Puja’da yapılan tüm sunumların on altıda birini alan ilk kişi Sen olacaksın” idi. Shri Krishna bu şekilde
bir kaç lütufta bulunduktan sonra, Shri Jesus Christ'in yeryüzünde enkarne olmasına izin verdi. Eğer Markandeya Purana'yı
okursanız, bu şeyleri daha iyi anlardınız. Purana'nın yazarı olan Shri Markandeya, çok sayıdaki daha süptil noktayı güzelce
açıkladı. Aynı Purana'da, Shri Maha Vishnu'nun bir grafik tarifi var. [Bkz. Nirmala Yoga Vol. 18 (Kasım-Aralık. 83), sayfa 26.]
Meditasyon sırasında bu açıklamayı dinlerseniz, tarif edilenin yanlızca Jesus Christ olduğunu fark edersiniz. Şimdi, eğer ‘Christ’
kelimesinin etimolojisini incelerseniz, kelimenin bozuk bir form olarak ‘Krishna’ kelimesinden kaynaklandığını bulursunuz. Gerçek
şu ki, Jesus Christ’ın babası Shri Krishna'dır. İşte bu yüzden Ona “Christ” adı verilmiştir. Onun ismi olan “Jesus” adının da ortaya
çıkma şekli çok ilginçtir. Shri Krishna'nın annesi olan Shri Yashoda Mata’ya, “Yesu” olarak hitap edilmiştir. Bugün bile, Kuzey
Hindistan’da “Yeshu”’ adı verilen birine böyle seslenilmediği ve ona “Jesu” dendiğini fark ettik. Bu nedenle, Yashoda’dan hareket
ederek, “Yeshu” ’kelimesinin ortaya çıktığını ve daha sonra bunun “Jesu” kelimesi olduğunu ve nihayetinde ‘Jesus Christ’ haline
geldiği açıktır. Jesus Christ ne zaman Babası hakkında hikâyeler anlattıysa, O aslında Shri Krishna hakkında konuşuyordu, O
Virata’dan bahsediyordu. Her ne kadar Shri Krishna, Jesus Christ’ın Dünya'da yaşadığı dönemde reenkarne olmamasına rağmen
Onun Öğretileri, arayış içinde olanların, Virata Purusha’yı veya Yüce Tanrı'yı nasıl bilebilecekleri konusuna odaklandı. Jesus
Christ'in Annesi, Tanrıça Maha Lakshmi'nin Kendisiydi. Meryem Ana, Tanrıça Mahalakshmi'den başkası değildir. O, Adi Shakti’dir,
Ezeli Annedir. Bu nedenle, Jesus Christ Annesine “Kutsal Ruh” olarak hitap ediyordu. Jesus Christ, 11 tane yıkıcı güç olan
Ekadasha Rudra'ların tüm güçlerine sahiptir. Bu güçlerin başımızda, kafatası etrafına yerleştirilmiş olan kendi merkezleri vardır.
Kalki'nin enkarnasyonu gerçekleştiği zaman, bu on bir gücün hepsi, yıkım işini gerçekleştirirler. Bu on bir güçten birisi Shri
Hanumana, diğeri ise Shri Bhairava'dır. İncil'de bu iki güç sırasıyla Saint Gabriel (Cebrail) ve Saint Michael (Mikail) olarak
adlandırılmıştır. Aydınlanmadan sonra Sahaja Yoga'da, bu güçlere Sanskritçe, Marathi ve hatta İngilizce olarak hitap ederek
onları uyandırabilirsiniz. “Pingala Nadi” olarak bilinen sağ tarafımızda bulunan Nadi, Shri Hanumana'nın gücü ile harekete
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geçirilir. Bu Nadi'nin içinde ne zaman ki, herhangi bir baskı ya da daralma olursa, Shri Hanumana'nın mantrası söylenerek, nadi
anında rahatlatılır. Benzer şekilde, Saint Michael’ın adını söyleyerek bile, İda Nadi'de bir rahatlama yaşanacaktır. İda-Nadi sol
tarafımızdadır ve Saint Michael veya Shri Bhairava'nın gücünü tezahür ettirir. Açıktır ki, isimlerinin mantrasını söylemek, İda Nadi'
oluşan herhangi bir sıkıntı veya daralmayı ortadan kaldırır. Bahsedilen bu meseleler, Sahaja Yoga'da aydınlanma aldıktan sonra
herhangi bir kişi tarafından doğrulanabilir. Benim bütün bunları size anlatmamın amacı, Hindu, Müslüman veya Hıristiyan olarak
gruplaştıktan sonra, kendinize karşı savaşmanın saçma olduğu hususunda sizi etkilemektir. Eğer bütün bunların arkasındaki
prensibi görebilseydiniz, bütün bu azizlerin aynı din ağacı üzerinde bulunan birçok çiçek gibi olduğunu, tek ve aynı olan aynı güç
nedeniyle birbirleriyle bağlantılı olduklarını fark edersiniz. Belki de, Sahaja Yoga'da Kundalini'nin uyanmasının, arayanın Agnya
Çakrasının durumuna bağlı olduğunu bilmek sizi şaşırtacaktır. Bu çağda, birçok kişi yüksek oranda şişirilmiş ego içinde
[Ahamkara] bulunur. Öyle ki, çünkü onların çoğu son derece egosantrik bir yaşam sürüyor. Egoist tutumu hesaba katan insan,
kendi gerçek dininde başarısız olur. İnsan yanıltılır ve bu nedenle insan ego büyümesini tamamlayan, sürekli olarak çalışma,
düşünmek vb. şeylerle meşgul olmak durumda kalır. Jesus Christ, egodan özgür kalmayı güvence altına almak için,bize çok
büyük bir yardımdır. Peygamber olarak Muhammed, Kundalininin uyanışı ve kişinin kendisini şeytani güçlerden korumasının
yolları hakkında yazmıştır. Yani Jesus Christ’da, silahların yanı sıra içimizdeki güçleri çok net bir şekilde anlatmıştır. Bu
silahlardan ilki “affetmektir”. Shri Ganesha prensibini “Proksha” (Görünenin ötesinde) formunda işleten kişi, kendisini insan
ilkesinde, affetmek biçiminde tezahür ettirir. Aslında affetmek çok güçlü bir silahtır. İnsanı egoya karşı korur. Eğer bir kişi sizi
incitirse ya da başınızı belaya sokarsa ya da size hakaret ederse, o zaman aklınız bu meseleleri düşünmekle meşgul olur ve bu
sizi rahatsız eder. Siz sürekli olarak böyle bir adam hakkında düşünmeye devam edersiniz ve bu olayları tekrar tekrar hatırlayarak
kendinizi sıkıntıya soktunuz. Bu tür sıkıntıların üstesinden gelmek için, biz bu türdeki herkesin, o kişiyi ve onların hepsini
affetmesini tavsiye ederiz. Affetmek, Jesus Christ'ten aldığımız çok güçlü bir silahtır. Bu kişinin, başkalarının neden olduğu
sıkıntılardan kurtulmasını sağlar. Daha önce size, Jesus Chris'in bazı güçlere sahip olduğunu ve Ekadasha Rudra'ların güçlerinin
Ona bahşedildiğini söylemiştim. O halde nasıl çarmıha gerildi ve Kendisini bu korkunç olaydan nasıl kurtaramadı? Jesus Christ,
çeşitli güçleriyle, bir anda rakiplerini tamamen imha etmiş olabilirdi. Annesi Mary, kendisi Ezeli Anne olan Adi Shakti'den başka
bir şey değildi. O da oğluna yapılan zülme dayanamadı. Ve yine de bu oldu. Belki de Tanrı bir tiyatro sahnelemek istemişti.
Gerçekten bahsetmek, Jesus Christ mutluluğun ya da acının ötesindeydi ve O dramayı kusursuz ve hatasız bir şekilde sahneye
koymak zorunda kaldı. O'nu çarmıha gerenler ne kadar da aptaldılar! Jesus Christ bir eşeğe bindi ve bu sayede o günlerde
insanlar arasındaki aptallığın kökü kurutulabildi. Eğer başınız ağrıyorsa, sizi sıkıntıya sokan herkesi affetmek için Jesus Christ’e
dua ederseniz, herhangi bir ilaç yardımı almadan baş ağrınız iyileşir. Bununla birlikte, böyle bir şeyin olabilmesinden önce, sizin
Sahaja Yoga'yı kabul ederek Kundalininizi uyandırmanız ve aydınlanmanızı almanız gerekir. Bunun nedeni, içinizdeki İsa prensibi
olan Agnya Çakranın yalnızca Sahaja Yoga'da Kundalini'nin uyanmasından sonra aktif hale gelmesidir, aksi halde bu olmaz.
Agnya Çakra çok süptildir. Hekimler de bunu fark edemiyorlar. Bu çakrada çok süptil bir kapı vardır. Bu yüzden Jesus Christ, “Ben
kapıyım” dedi. Jesus Christ bu kapıdan geçişi kolaylaştırmak için enkarne oldu ve onun içinden geçen ilk kişi Kendisi idi. İnsanlar
egolarından dolayı Jesus Christ'ı çarmıha gerdiler. Kimi insanlar, Tanrı'nın yeryüzünde bir enkarnasyon olarak görünebileceği
fikrini idrak edemediler. Entelektüel gururları bu fikri kabul edemedi ve ego yüzünden Hakikati reddettiler. Jesus Christ'ın çarmıha
gerilmesine yol açan kötü eylem neydi? Aksine, O birçok insanı rahatsızlıklarından kurtardı. O Gerçeği vaaz etti ve halka birçok iyi
şey öğretti. Onlara çok kültürlü bir yaşam sürdürmenin yolunu gösterdi. O her zaman Sevgiyi vaaz etti. Buna rağmen, insanlar
O'na işkence ettiler. Ama bu insanlar onlara pis, çürümüş şeyler öğreten ve onları bir aptal durumuna düşürenlerin önünde
eğilirlerdi. Ne kadar büyük bir aptallık! Bugünlerde herhangi bir Tom, Dick veya Harry, Guru olur, insanları soyar, onlardan para
sızdırır. Bu kişiler çok saygı görürler. Aksine, eğer iyi bir kişi Gerçeğin yanında durursa, gerçek yolu göstermek isterse, insanlar
yalnızca onu dinlememekle kalmaz, ona saldırırlar. Böylesine aptal insanları eğitmek için Yüce Tanrı, sevgili Oğlu Jesus Christ'ı
bu dünyaya gönderdi ama insanlar O'nu çarmıha gerdiler. Aynı şeyi defalarca yapıyorlar. Okursanız, Tanrı ne zaman enkarne
olursa ya da herhangi bir Bilge ya da Aziz, bu dünyada doğduğunda, insanların onlara zarar verdiğini ve onlara işkence yaptığını
göreceksiniz. İnsanlar onlardan öğrenmek yerine, onlara karşı aptalca davrandılar. Maharashtra'nın büyük azizleri olan Shri
Gyaneshwara ve Shri Tukarama içinde, aynı hikâyeyi göreceğiz. Guru Nanaka için ve Muhammed peygambere de benzer bir
muamele yapıldı. İnsan her zaman Hakikat'ten kaçar ve gerçek olmayanı kucaklamaya çalışır Ne zaman Tanrı'nın bir
enkarnasyonu varsa veya bir Aziz doğarsa ve böyle bir kişinin bir enkarnasyon olup olmadığına veya onun dindar bir Aziz olup
olmadığına dair bir soru sorarsanız, eğer cevap olumlu ise, bir Sahaja Yogi avucundaki serin esintiyi derhal hisseder. Kişinin
hayatındaki geçmiş olaylar, egonun güçlenmesi ile sonuçlanır. Mesela bir kişi, şu, şu filancanın öğrencisi olmakla övünmektedir.
Adam kendisi ile yüzleşen gerçek kanıtların farkında değil. Açıkçası, güçlenen ego nedeniyle, Benliğin [Sva]'nın gerçek anlamını
gözden kaçırıyor. Bu nedenle “Benliğin” in anlamını anlamak gerekir. Ganj nehri belli bir yerden akıyor, siz ise başka bir yere



gittiniz ve Ganj'ın o yerden aktığını ve aslında sizin Ganj'ın üzerinde oturduğunu söylediğinizi varsayalım, bu çok saçma olacaktır.
Bu nedenle, yalnızca önünüzde fiilen veya maddi olarak mevcut olanları kabul edin. Jesus Christ’ın durumunda, koşullar benzerdi.
Jesus Christ Kundalini'yi uyandırmaya çalıştı, büyük zorluklarla ancak yirmi bir kişiye aydınlanma verebildi. Fakat Sahaja Yoga'da
binlercesi aydınlanma aldı. Christ çok daha fazla sayıda kişiye aydınlanma verebilirdi ama müritleri Onun yalnızca hasta insanları
tedavi edebileceğini ve onlar için başka bir anlam ifade etmediğini düşünüyordu. Birçok durumda Jesus Christ su yüzeyinde
yürümeyi gösterdi. Bu olabildi çünkü O’nun Kendisi Pranava [Omkara] idi. Bütün bunlara rağmen, insanlar Christ'ın Tanrı'nın oğlu
olduğunu anlayamadılar. Sahaja Yoga'da, çok sayıda arayış içindeki kişi Aydınlanma aldı ve hastalıklardan kurtuldular. Dolayısıyla
insan, egonun çok süptil olduğunu anlamalıdır. Size anlatmak istediğim bir diğer şey ise, egonuzla kavga etmeniz hakkında. Bu
yapılması doğru bir şey değildir. Ego, sizin onunla mücadele etmenizden hiçbir şekilde etkilenmez. O sizin kendi benliğiniz
tarafından emilmelidir. Dikkatiniz Kundalini'ye odaklandığında, Kundalini Brahmarandra'nızı deler ve bundan dolayı Virata ile
birleşir, bu egonun emildiği aşamadır. Esas Ego, VIRATA SHAKTI'nin Ego'sudur. Aslında VIRATA, gerçek Ego'dur. Siz kendinizi
egodan kurtaramazsınız. Ne yaparsınız? Yaptığım şey Ego [Aham Karoti, Sah Ahamkara]. Siz sadece kendinize, yaptığınız şeyin
gerçekte ne olduğunu sorarsınız? Siz ölü maddenin şeklini değiştirmek dışında hiçbir şey yapamazsınız. Siz bir çiçeği meyveye
dönüştürebilir misiniz? Burun, yüz, bu güzel insan vücudu ile donatılmıştınız, bu nasıl oldu? Biz bu insan formuna, amipten
gelerek ulaştık. Bu nasıl olmuş olabilir? Kuşkusuz bu güzel insan biçimine sahip olmamızı sağlayan Yüce Tanrı'nın lütfüdür. Bunu
O'na geri ödeyebilir miyiz? Siz buna benzer herhangi bir şey yapabilir misiniz? İnsan tüp bebek üretmeyi başardıktan sonra, egosu
belirgin bir şekilde şişmişti. Burada gerçekten konuşursak, insan herhangi bir canlı organizma yaratmadı. İki bitkinin
melezlenmesi durumunda olduğu gibi, burada bu şey, yaşayan iki insan hücresi birleştirerek yapılmıştır. Ama bu, ego balonunu
ne kadar da şişirdi! Sonra, insan aya ulaştı, egosunda ne kadar şişme oldu? Christ ile kıyaslandığında egomuz nedir? Güneşi, ayı,
yıldızları ve tüm bu evreni kim yarattı? Aslında egomuz sahtedir! O sahtedir. Gerçek Ego, VIRATA PURUSHA'nın Ego'sudur. Çünkü
her şeyi yapan Virata’dır. Her şeyi tek başına yapanın Virata Purusha olduğunu bilmelisiniz. Bu nedenle, siz her şeyin Virata
tarafından yapılmasına izin verin. Siz sadece tıpkı bir makine gibisiniz. Bir mikrofonun karşısında konuştuğumu varsayalım ve
sesim size mikrofonun içinden taşınır, o zaman mikrofon yalnızca bir sakshi veya bir tanık olur. Konuşmayı yapan Benim ve güç
mikrofon vasıtası ile akıyor. Aynı şekilde, siz sadece Kadir-i Mutlak Tanrının bir aracısınız. Sizi Virata meydana getirdi, bu nedenle
bırakın Virata’nın gücü içinizden aksın ve Benliğin anlamını anlayın. Benliğin anlamını açıklamak için, Jesus Christ Agnya Çakrada
oturduğu yerle, bu dünyada enkarne oldu. Agnya Çakra çok karmaşıktır ve Omkara veya Pranava'nın süptil prensibinin yeridir.
Aslında Jesus Christ, Pranava’dır, Aumkar'dır. Kundalini ve İsa Mesih arasındaki bağlantı, ay ve ay ışığı ya da güneş ve güneş ışığı
arasındaki bağlantı ile aynıdır. Gauri Ana olan Kundalini, Kendi irade gücü, tapasya ve asil işleri tarafından Shri Ganesha'yı yarattı.
Shri Ganesha, Kendisini enkarnasyon için hazırladı, Jesus Christ doğmuştu. Dünyada, insanın tatmin edici bir açıklama
bulamadığı birçok şey var. Bir tohumun nasıl filizlendiğini hiç düşündünüz mü? Nasıl nefes alıyorsunuz? Nasıl hareket
ediyorsunuz? Beyninizdeki güç nereden geliyor? Bu dünyaya nasıl geldiniz? Böyle bir sürü şey var. Herhangi bir insan bunları
tatmin edici bir şekilde açıklayabilir mi? Dünyanın çekim kuvveti olduğunu söylüyoruz. Ama bu güç nereden geldi? Bazı şeylerin
çözülmeye ihtiyacı var. Bunun nedeni bizim bir illüzyonun etkisi altında olmamızdır. Sizler bu yanılsamadan henüz çıkmadınız.
İllüzyonunuz havaya uçurulmalıdır, aksi takdirde güçlenip, daha da güçlenecek. İnsanın ruhsal gelişimi için kendi yanılsamalarını
yıkması gerekir. Evrimin her aşamasında, enkarnasyonlar ortaya çıkmıştır. Hepiniz biliyorsunuz, Shri Vishnu, Shri Rama olarak
enkarne oldu ve ormanlarda dolaştı. İdeal bir kralın hayatını göstermek için güzel bir tiyatro sahneledi. Benzer şekilde Shri
Krishna'nın hayatı ve Jesus Christ’ın hayatı da aynıydı. İsa Mesih'in yaşamını incelerken, bir şey belirgin bir şekilde fark edilir, bu
da o zamanlardaki insanların aptallığıdır. Bu aptallık yüzünden bu muhteşem kişilik çarmıha gerildi. Ve aptallığın büyüklüğü!
İnsanlardan bir hırsızın veyahut Jesus'un serbest bırakılması için seçim yapmaya dair görüşlerini belirtmeleri istendiğinde,
Yahudiler hırsızın serbest bırakılmasını ve Jesus Christ'in çarmıha gerilmesini istediler. Bugün bu insanların durumunu biliyoruz!
Onların işlediği günah, birçok yaşam boyu temizlenmeyecek. Ve şimdi bile bu insanlar, kendi egolarına sarılırlar. Erdemli bir iş
yaptıklarını düşünüyorlar. Şimdi bile, eğer bu insanlar Tanrının affını isterse, “Ah Tanrım! Sizin Kutsal ilkenizi çarmıha gerdiğimiz
için bizi bağışlayın. Kutsal ilkenizi yok ettiğimiz için bizi affedin ”, derler, ve Tanrı derhal onları affedecektir. Fakat insan özür
dilemeyi çok zor bulur. İnsan çok sayıda kötü eylemde bulundu. Dünya üzerinde, Azizlere ibadet eden kaç kişi bulunabilir? Shri
Kabir veya Guru Nanaka örneğini ele alalım. İnsanlar her adımda onlara zulmettiler. Bu dünyada insanlar, azizlere zarar vermek ve
işkence etmek dışında hiçbir şey vermediler. Ama şimdi size söylüyorum, bu koşullar değişti. Satya Yuga başladı.
Deneyebilirsiniz, ama şimdi herhangi bir azize zulmetme veya işkence yapma hususunda başarılı olamazsınız. Bu, Jesus Christ'in
Kendisinden kaynaklanmaktadır. Jesus Christ, bu dünyada böyle kötü insanların acı çekmesine neden olacak güçlü bir gücü
harekete geçirdi. Onlar cezalandırılırlardı. Jesus Christ’in Ekadasha Rudraları saldırıya hazır. Artık herhangi bir azize işkence
yapacak olanlar tamamen mahvolacaklar. Herhangi bir azize işkence etmek büyük bir günahtır. Siz bunu, Jesus Christ



örneğinden anlamaya çalışın. Bundan sonra böyle bir aptallık yapmayın, aksi takdirde tamamen mahvolabilirsiniz. Eğer İsa'nın
yaşamından büyük bir ders öğrenilecekse, o zaman Yüce olanın sizi içine aldığı konumdan memnun kalmalısınız. Jesus,
misyonunu değiştirmedi, O şahsını bir Sanyasi olarak kabul ederek, kendisini toplumdan ayırmadı. Aksine kimi vesilelerle bazı
evlilik törenlerine katıldı ve ayarlamalar yaptı. İncil, Onun bir düğün sırasında içme suyunu, taze üzüm suyuna dönüştürdüğünü
söylüyor. Şimdi, insan Jesus Christ’ın sudan şarap yaptığı bu tek olayı, Onun şarap içtiğini önermek için kullanıyor. İbranice 'de'
şarap 'kelimesinin' taze üzümlerin saf suyu 'anlamına geldiğini fark edersiniz. Bu 'alkol' anlamına gelmez. Jesus Christ, Agnya
Çakrayı açmak ve egomuzu çözmek için enkarne oldu. Benim işim, sizin Kundalini gücünüzü uyandırmaktır, bu sayede Kundalini,
Sahasrara çakranızı delebilir. Bu iş kolektif niteliktedir; Bu yüzden Ben bunu yapmalıyım. Birinde ve hepsinde, size Jesus
Christ’ten, Guru Nanaka, Kral Janaka’dan ve bir dizi başka enkarnasyondan ve onların kolektivite ile olan ilişkilerinden bahsetmek
istiyorum. Benzer şekilde, sizinle de Shri Rama'nın, Shri Krishna'nın, vesairenin enkarnasyonlarından ve ayrıca Shri Shiva’dan da
bahsetmek istiyorum çünkü bu Tanrıların ve Deity'lerin tüm güçleri içimizdedir. Şimdi, kolektif bilincin tezahür etmesinin zamanı
geldi. Bu Kali Yuga'da, Tanrı'yı arayan herkes O'nu bulacaktır ve milyonlarca insan bunu yapabilecek. Sahaja Yoga Son Yargıdır.
Bu İncil'de açıklanmıştır. Ancak Sahaja Yoga'ya geldikten sonra yargılanırsınız. Ama bunun için Sahaja Yoga'ya geldikten sonra
kendinizi tamamen teslim etmeniz gerekiyor. Bunu aldıktan sonra, ki bu her şey demektir, onun içinde oturmak, yerleşmek ve
dengelenmek önemlidir. Birçok insan Bana, “Mataji, ne zaman istikrarlı oluruz?” diye soruyor. Cevap çok basittir. Bir teknede
yelken açtığınızı varsayalım. O zaman teknenin ne zaman istikrarlı olacağını biliyorsunuz. Yani bisiklet sürerken de,
sallanmadığınız zaman dengede ve istikrarlı olduğunuzu biliyorsunuz. Yani Sahaja Yogada da istikrarımız anlaşıldı. Bu konudaki
yargılama, bireyin kendisi tarafından yapılacaktır. Bu sadece düşüncesiz farkındalık konumu oturtulduğunda, siz Sahaja Yoga'da
istikrar kazandığınızda mümkündür. Kundalini gücü Agnya Çakradan geçmediği sürece, düşüncesiz farkındalık aşamasına
ulaşılmaz. Bu, arayış içindekinin düşüncesiz farkındalık yolundaki ilk adımıdır. Kundalini, Agnya Çakrayı geçer geçmez,
düşüncesiz farkındalık oluşur. Bu Agnya Çakranın üzerindeki süptil kapıyı açmakta etkili olan Jesus Christ’in gücüdür. Bu amaçla
Jesus Christ'in bestelediği Lordun Duasını ezberlemelisiniz. Bu kapıdan geçtikten sonra, Kundalini gücü beynin limbik alanına
girer. Kundalini'nin, aynı zamanda Tanrı'nın Krallığı olarak da adlandırılan bu alana girmesinden sonra, düşüncesiz farkındalık
durumu ortaya çıkar. Beynin limbik bölgesinde, yedi ana Çakrayı aktive eden çakralar ve ayrıca vücuttaki ikincil çakralar bulunur.
Şimdi, Agnya Çakranın bozulmasının sebeplerine göz atalım. Bu bozulmanın temel nedenlerinden birisi gözlerinizdir. Çok önemli
oldukları için gözlere çok dikkat etmelisiniz. Sonra Agnya Çakra, yetkisi olmayan bir Guru’nun önünde eğilerek ya da bu Gurunun
ayaklarında, birisinin kafasına dokunmakla da bozulur. Jesus Christ, işte bu yüzden bir kişinin, her insanın veya her yerin önünde
kafasını eğmemesini söylemiştir, çünkü bunu yaparak, bilmeden kazandığınız her şeyi kaybettiniz, başınızı sadece yetkili bir
kişinin önünde eğmelisiniz, ki bu kişi Tanrı'nın bir enkarnasyonudur. Yanlış yerlerin önünde eğilmeyin. Bu çok önemlidir. Başınızı
yanlış bir kişinin veya yerin önünde eğerseniz, Agnya Çakranız sıkışacaktır. Sahaja Yoga'da bugünlerde birçok kişinin Agnya
çakralarını bozduğunu fark ettim. Bunun nedeni, bu insanların daha önce yanlış bir Guru izlemiş olması veya onların önünde
eğilmesi ya da yanlış yerlere kafalarına dokundurmalarıdır. Göz hastalıklarının birçoğu bu tür yanlış uygulamalardan
kaynaklanmaktadır. Agnya Çakrayı düzgün bir şekilde tutabilmek için, kişi daima kutsal yazıları ve kutsal metinleri okumalıdır.
Kişi asla kutsal olmayan yazını okumamalıdır. Birçok insan “Bu ne fark eder ki? der. Mesleğimizden dolayı, uygun olmayan bazı
şeyler yapmak zorundayız. ”Ama sonra, böyle kutsal olmayan faaliyetler yaparak gözler bozuluyor. İnsanların neden yanlış işler
yapmaya meylettiklerini hiçbir zaman anlayamadım. Herhangi bir iffetsiz ve pis adama bakarak bile, Agnya Çakra sıkışmaya
meyledebilir. Jesus Christ, kesin bir şekilde, “Zina yapmayacaksınız” dedi. Ama Ben size söyleyeyim, “Zina yapan gözleriniz
olmayacak”. Böylece, bu yine gözlere geliyor. Gözleriniz kutsal değilse, sizin göz sıkıntılarınız vardır ve gözleriniz zayıflar. Bu, eğer
siz gözlük kullanmak zorunda kalırsanız, bu sizin kutsal olmayan veya uygunsuz bir insan olduğunuz anlamına gelmez. İleri yaşta
gözlük kullanmak zorunda olmanız, yaşamın bir yasasıdır. Gözler bozulmuştur çünkü siz onları sabit tutmazsınız ve onlar her
zaman bir yerden başka bir yere giderler. Bu yüzden de, bazı insanların dikkatleri sürekli olarak bir nesneden diğerine kayar. Bu
insanlar, böyle bir eylemin gözleri bozduğunun farkında bile değildirler. Agnya Çakranın diğer bir bozulma nedeni ise, çalışma
şeklinizde yatmaktadır. Eğer fazla çalışırsanız, iş bilinçli olursunuz. Yaptığınız iş iyi olabilir, ama o zaman bile iş normal seviyeden
fazla ise, fazla okuma, fazla üzerine düşme veya fazla düşünme, Agnya Çakrayı bozacaktır. Sebebi, sizin fazla çalışırken, Tanrıyı
unutmanızdır. Böyle bir çalışma sırasında, Tanrı bilinci sizde dengede değildir. Kundalini Gerçektir. O kutsaldır. Onun içinde
ikiyüzlülük yoktur. Bu bir dükkândan satın alınabilecek bir şey değildir. Bu mutlak Gerçektir. Vama marg’ı ya da yanlış yolu takip
ettiğiniz sürece Gerçeği tanıyamazsanız. Gerçekle birleşeceğiniz zaman, onun içine çekileceğiniz zaman, ancak o zaman
kendinizin ancak Yüce Tanrı'nın, Kutsal Baba'nın bir aracı olduğunuzu, Tanrı'nın gücünün aktığı, bütün evreni kaplayan ve oradaki
tüm hareketi yönlendiren Tanrının sevgisinin gücünün sayesinde kendinizin araç olduğunuzu anlarsınız. Bu güç size ancak Jesus
Christ vasıtası ile, Onun çarmıha gerilmesiyle sizin için mümkün kılınmıştır. Christ adına ne büyük bir fedakârlık! Agnya



Çakramızın açılmış olması Onun sayesindedir. Herhangi bir kişinin eğer Agnya çakrası açılmazsa, Kundalini yükselmez, çünkü
Agnya çakra sıkışık olarak kaldığı sürece Mooladhara Çakrada sıkışık kalmaya devam eder. Eğer bir kişinin Agnya Çakrası çok
sıkışıksa, ne kadar çaba sarf ederse etsin, Kundalini gücü yükselmez. Agnya Çakradaki catchi ortadan kaldırmak için, biz
Kumkum uyguluyoruz. Bunun, diğer sorunları olduğu kadar, ego sorunlarını da azaltma etkisine vardır. Kumkum, Agnya Çakra
üstündeki alına uygulandığı zaman, çakra açılır ve Kundalini yükselir. Bu, Jesus Christ ve Kundalini Gücü arasındaki bu kadar
yakın bir bağlantıdır. Mooladhara'da bulunan ve Shri Kundalini'nin iffetini koruyan Shri Ganesha, içinden Kundalini'nin geçmesi
için Agnya Çakranın kapısını da açıyor. Agnya Çakrayı iyi bir şekilde tutmak için ne yapmamız gerekiyor? Yollar çoktur. Her
eylemdeki aşırılık, toplumu bozar ve bu nedenle herhangi bir yaşam yürüyüşü sırasında aşırılık olması uygun değildir ve bundan
kaçınılmalıdır. Dengeyi korumak gözlerimizin dinlenmesini sağlar. Sahaja Yoga'da bunun için çok sayıda çözüm vardır, ama
öncelikle aydınlanma alınması mutlaka gereklidir. Ardından, Agnya Çakranın sağlıklı kalmasına yardımcı olan, gözler için birçok
egzersiz var. Bunlardan biri, kendi egonuzu izlemek ve kendinizi “Evet efendim, plan ne ve siz nereye gitmeyi teklif ediyorsunuz?”
şeklinde düşünmektir. Bu sanki kendi görüntünüzü bir aynada gözlemliyormuş gibi, nasıl kendinizle konuşabileceğinizdir. Eğer
bunu yaparsanız, ego nedeniyle gözlerde olan baskı en aza inecektir. Çok önemli olan diğer bir alan, başın gerisinde, tamamen
alnın arkasında kalan kısımdır. Boyun başladığı yerin yaklaşık sekiz parmak [yaklaşık 5 inç] kadar üstündeki ve Shri Maha
Ganesha'nın alanı olarak bilinen bu bölgededir. Shri Ganesha, Mahaganesha olarak enkarne oldu ve bu Jesus Christ ile aynı
enkarnasyondur. Shri Christ’in mekânı, alnın merkezindedir ve Ekadasha Rudraların krallığı ile çevrilidir. Jesus Christ, bu krallığın
efendisidir. Ekadasha Rudralar, Shri Maha Ganesha ‘yı da ihtiva eder, aynı zamanda Shri Shadanan’ı (altı yüzlü Lord). Kundalini'yi
uyandırdıktan sonra gözlerinizi açarsanız, görüşünüzün biraz soluk veya bulanık olduğunu göreceksiniz. Bu böyledir çünkü
Kundalini uyandığı zaman, gözlerinizde göz bebekleri büyür ve serinler. Bu, parasempatik sinir sisteminin etkisiyle gerçekleşir.
Sadece Shri Jesus Christ'i düşünmek ya da O'nun üzerine düşünmek ya da meditasyon yapmak Agnya Çakrayı rahatlatacaktır.
Aynı zamanda, yalnızca sözleşmelerin veya geleneklerin ve O'ndan sonra oluşturulan hilafet çizgisinin izlenmesinin, İsa Mesih'in
tefekkür edilmesi anlamına gelmediği unutulmamalıdır. Şimdi size bazı ebedi gerçekleri anlatacağım. Bunların başta geleni
şudur, herhangi bir kadına kötü niyetle bakmak büyük bir günahtır. Yol kenarlarında durup, kadınlara kötü niyetlerle bakan birkaç
kişi tarafından işlenen muazzam günahın derecesini fark edebilirsiniz. Jesus Christ bu konuyu 2000 yıl önce anlattı. Ama O bunu,
bu kadar açıkça söylemedi. İşte bu yüzden Benim size bu kötü alışkanlığı hatırlatmam gerekiyor. Jesus Christ bu konudan
bahsetti ve O çarmıha gerildi. İsa sadece, bunun yapılmaması gerektiğini söyledi çünkü bu pistir. O, bu eylemin kötü sonuçlarını
anlatmadı. Bu alışkanlık, zihni gece ve gündüz kötü düşüncelere dalmış olacağı için insanın bir canavar gibi davranmasına yol
açar. Yoga bilimimizde, zihnin kontrol edilmesi ve doğru yolda tutulması gerektiği bildirilmiştir. Tüm dikkati O'na odaklanarak
Tanrı'ya yaklaşmalısınız. Bizler Yoga'dan yapıldık. Bizimkisi Yoga ülkesidir. Bizler egoist değiliz, öyle de olmak istemiyoruz. Bu
topraklarda Yogiler olarak yaşamak istiyoruz. Bütün dünyanın saygı göstererek bu ülkenin [Hindistan] önünde eğileceği bir gün
gelecektir. O zaman insanlar Jesus Christ'ın kim olduğunu ve nereden geldiğini bilirdi! Bu kutsal topraklara gösterilen saygıyla, o
zaman Ona ibadet edilirdi. Hindistan'da, bugün bile, kadınların iffeti korunmakta ve onlara saygıyla davranılmaktadır. Ülkemizin
her yerinde anneye büyük bir saygı duyarız. Başka ülkelerden insanlar bu toprakları ziyaret ettikleri zaman, gerçek Hıristiyanlığın
bu ülkede büyük bir adanma ile uygulandığını, ama Hıristiyan dinine inandığını iddia eden ülkelerde bunun uygulanmadığını
bilirler. Jesus Christ, “Yeniden doğmalıyız” dedi. Ülkemizde bu sürece “Dwija” veya “ikinci kez doğmak” diyoruz. Herhangi bir
insanın ikinci doğumu ancak Kundalini gücünün uyanması ile mümkündür. Kundalini uyanmadığı sürece, ikinci doğum elde
edilmeyecek ve yeniden doğuş olmadığı sürece Tanrı'yı tanıyamayacağız. Aydınlanmadan sonra İncil'i okudunuz. Jesus Christ'in
Sahaja Yoganın öneminden başka bir şey anlatmadığını bilmek sizi şaşırtacaktır. Her şey küçük detaylarla açıklandı. İç görüsü
olmayanlar, meseleleri yanlış tanıtıyor. Gerçekte, “Vaftiz etmek”, “Kundalini gücünün uyanışı” anlamına gelir; böylece o
yükseldikten sonra Sahasrarayı delip geçer, Tanrı'nın her tarafa yayılan gücü ile Kundalini gücünün birlikteliği vardır. Bu, aslında
Kundalini gücünün son işidir. Ama din adamları bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Aksine, boşuna, yapmaya yetkili bile
olmadıkları bir şeyi yapmaya çalışıyorlar. Yoksa siz, bu din adamlarını her türlü şefkat eylemi ile ilintili bulacaktınız: hayvanlara
şefkat, fakirlere hizmet, hastalara hizmet vb. Siz “Mataji, bunların hepsi asil işler” derdiniz. Evet, bunlar kesinlikle asil işler ama o
zaman, bu Tanrı'nın işi değildir. Yoksullara para vererek hizmet etmek, Tanrı'nın işi değildir. Tanrı'nın asıl işi, insanların Tanrı'nın
Krallığına girmelerine yardımcı olmak ve onların Tanrı ile birleşmelerini sağlamaktır. Hayatlarını barış, refah, mutluluk, güzellik ve
zarafetle doldurmak, gerçekte Tanrı'nın işidir. Tanrı, hırsızlık yapan, ya da yalan söyleyen ya da yoksulluk yüzünden etrafta
dolaşan kişilerin ayaklarını yakalayamayacak. Bu tür kişilere yardım etmek bir şefkat eylemidir ve bu herhangi bir kişi tarafından
yapılabilir. Din yayma çalışmalarına katılan bazı Hıristiyanları fark edersiniz. Onlar Adivasilerin [Yerli Halk] bulunduğu uzak bir
köşeye giderlerdi. Orada Adivasi halkına hizmet için bazı işler yapacak ve sonra tüm Adivasileri Hıristiyanlığa döndüreceklerdir.
Fakat bir şey açıkça belirtilmelidir, Tanrı’nın işi bu değildir. Tanrı'nın işi ebedidir. Sahaja Yoga'da hastalar Kundalinileri uyandığı



zaman iyileşirler. Sahaja Yogada, biz hiç bir sahte iyilik çalışması yapmayız. Eğer biz herhangi bir hastaneye gidersek, 25-30
hastayı kolayca iyileştirebiliriz. Kundalini'nin uyanışıyla birlikte onlar otomatik olarak iyileşirler, çünkü içimizde Sevginin gücü
vardır. Kundalini'nin uyanmasından dolayı, bu sevginin gücü onların bedenlerinde akmaya başlar ve bu aynı güç onları iyileştirir.
Jesus Christ, O'nun içinden akan aynı sevgi gücü ile çoğunu iyileştirdi. Jesus Christ maddi şeylerle kimseye yardım etmedi.
Bunları incelikle anlamamız gerekiyor. Geçmişin hatalarını tekrar etmeyin. Siz aydınlanma aldınız. Bu sizin ilk görevinizdir.
Aydınlanmadan sonra güçleriniz uyandı. Bu uyanmış güç, tedavi edilemez olarak kabul edilen kanser gibi hastalıkları iyileştirdi.
Aslında siz herhangi bir hastalığı tedavi edebilirsiniz. Kanser gibi hastalıklar sadece Sahaja Yoga'da tedavi edilebilirler. Fakat
iyileşenler tekrar eski yollarına ve alışkanlıklarına dönerler. Artık Tanrı'yı aramakta değiller. Bu tür insanlar Tanrı'yı sadece kimi
hastalıklardan kurtulmak istedikleri zaman hatırlarlar. Yoksa aksi halde Tanrı'yı aramanın gerekli olduğunu düşünmezler. Öyleyse
neden Tanrı, Tanrı'nın ışığı olmak istemeyenlere özen göstersin ki? Bu kişiler, tedavi olsunlar ya da olmasınlar, onlar ışığı bu
dünyaya yaymazlar. Tanrı, sadece ışığı tüm dünyaya yayacak olan lambaları yakardı. Tanrı neden aptal insanları tedavi etsin ki?
Tanrı, işini yapmak istemeyenlere veya O'nu aramak istemeyenlere neden yardım etsin? Yoksulluğu azaltmak işi veya sosyal
çalışmalar, bunlar Tanrı'nın işi ile karıştırılmamalıdır. Bazı insanlar, Tanrı ile ilişkiyi en düşük seviyeye indirgiyorlar. Bir yerde, bir
reklam panosunda gördüm: “Shri Sai Nath Bidi”. Tanrının ismini bu kadar pis bir şekilde kullanmak, doğrudan hakarettir. Bütün
küçük ve sıradan şeyleri Tanrı'yla ilişkilendirerek, siz büyük günahlar işlersiniz. Bunu bilmelisiniz. “Sai Nath Bidi” veya “Lakshmi
Hing”, bunun gibi reklamlar, bu Tanrı'ya bir hakarettir. Bu insanlar bunu yaparak ne kazanıyor? Bazı insanlar, “Anne, bu bizi iyi
yapacak” diyorlar. Bu ifade ile onlar, daha fazla para kazanacaklarını kastettiler. Eğer bir işletme modaya bu şekilde taşınırsa, bu
gün yarın mutlaka başlarını belaya sokarlar. Bu, Tanrı'nın aşağılanmasıdır. Jesus Christ bütün insanlığı korumaya ve kurtarmaya
geldi. O belli bir mezhebin kişisel mülkü değildi. Kendisi, Aumkar enkarnase idi. O Pranava idi ve Gerçek idi. Diğer
enkarnasyonların bedenleri “toprak prensibinden”, İsa'nın bedeni ise “ruh prensibinden” yapılmıştı. İşte bu yüzden O ölümden
sonra dirildi. Ve ancak bu yeniden dirilme sayesinde müritleri, Onun Tanrı'nın Kendisinden başka bir şey olmadığını bilebildiler.
Sonrasında onlar trompet çalmaya, ismini anmaya başladılar, O'nun hakkında konuşmalar yapmaya başladılar. En önemli şey,
Tanrı'nın enkarne olmasıdır. Eğer insanların O'nu tanıyıp, ruhsal gelişimi ve mutluluğu güvenceye almaları gerekliyse, bu ruhu
aydınlatır, her yere mutluluk ve keyif yayardı. Hepiniz Tanrının Yogasını elde edin. Çok çok kutsamalar.
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Navaratri Kutlamaları: “Kundalini ve Kalki Shakti”. Mumbai, Maharashtra, Hindistan. 28 Eylül 1979. Bu gün istediğiniz gibi İngiliz
dilinde konuşacağım. Hatta belki yarın bile, bu yabancı dili kullanabiliriz. Bugünün konusu Kundalini ve Kalki arasındaki ilişkidir.
Kalki kelimesi, aslında Nishkalank kelimesinin kısaltmasıdır. Nishkalank, Benim ismimle aynı anlama geliyor, yani Nirmala: bu
lekesiz bir şekilde temiz demek, lekesi olmayan şekilde temiz olan bir şey Nishkalanka’dır, üstünde kir olmayan. Şimdi, bu
enkarnasyon birçok Purana'da tarif edilmiştir  - dünyaya beyaz bir at üzerinde gelecek, Sambhaalpur köyünde, onlar buna
Sambhaalpu0r diyorlar. İnsanların her şeyi nasıl da tam anlamı içinde ele almaları çok ilginç. “Sambhaala” kelimesi: “bhaala”, bu
alın’dır, “sambhaal” ise, “o aşamada” anlamına gelir. Bu, Kalki'nin “bhaala” da yer aldığı anlamına gelir. Bhaal alındır. Ve O, burada
doğacaktır, Sambhaalpur kelimesinin gerçek anlamı budur. Arada ise, İsa Mesih ve Kalki olarak adlandırılan, Onun Mahavishnu
olarak yok edici enkarnasyonu arasında ise, insanlara kendilerini düzeltmeleri, İncil’de Son Yargılama olarak adlandırılan bu
Tanrı'nın Krallığına girmeleri için, bir zaman verildi. Yargılanacaksınız, hepiniz bu dünyada yargılanacaksınız. Dünyanın nüfusu
maksimumdadır, böyle söylerler, çünkü hepsi - pratikte onların hepsi, Tanrı'nın Krallığına girmek isteyenler, modern zamanlarda
doğdular ve çok yakında doğacaklar. En önemli zaman budur, çünkü Sahaja Yoga Son Yargıdır. Bunu duymak fantastiktir ama bu
bir gerçektir ve bu bir hakikattir. Her ne kadar Anne'nin sevgisinin, aydınlanma almanızı ve bu kadar korkunç bir deneyim gibi
görünen Son Yargılama hikâyesi kolaylaştıracağını anlayabilseniz de, bu sizin için çok güzel, çok hassas ve narin hale getirildi ve
sizi rahatsız etmez.  Ama size bahsettiğim Son Yargılamadır ve hepiniz Sahaja Yoga ile, Tanrı'nın Krallığına girip girmeyeceğiniz
konusunda yargılanacaksınız. Şimdi, Sahaja Yoga'ya insanlar farklı türden dikkatlerle ya da chittalarla geliyorlar. Çok fazla
"tamasi krutya" (sol kanal eylem) sahibi, ya da uyuşuk, daha halsiz ya da yavaş hareket eden mizaçlı olarak adlandırdığımız
insanlar olabilir. Bunlar, abartıldıklarında, insanları içkilere, alkole veya sizi Gerçeklikten uzaklaştıran ve sizi içinizde donuk yapan
bazı şeylere götürür. Diğer taraf ise bildiğiniz üzere, çok fazla hırsları olan sağ kanal insanlar. Onlar son derece hırslı insanlar,
bütün dünyayı kazanmak istiyorlar ve kendi başlarına bağımsız olmak istiyorlar, habis ve kanserli. Onlar bütün ile olan ilişkilerini
sürdürmek istemiyorlar. Kaliyuga'da insanların nasıl aşırılıklara yöneldiklerini görebilirsiniz. Bazıları fazlasıyla alkolizm içindeler
ya da buna şöyle bir şey diyebilirsiniz - farkındalığından, Kendinden, Gerçek'den, Güzellik'ten kaçmak. Diğerleri ise, onlar bunu
inkâr ediyorlar, güzel olan her şeyi inkâr ediyorlar ve ego odaklılar. Bu yüzden, süper ego odaklı, çok şartlanmış ve uyuşuk, tembel
ve kesinlikle ilkel olan insanlarımız var. Diğer tarafta ise, son derece hırslı – baskıcı, hırs ve rekabetleriyle birbirlerini yok eden
insanlara sahibiz.  Bu iki türde doğaya sahip olan insanların, Sahaja Yoga'ya girmeleri oldukça zordur, ama merkezde olan
insanlar Sahaja Yoga'da kolayca özümsenirler.  Dahası, daha az karmaşık olan, köylerde olanlar gibi temiz kalpli insanlar, Sahaja
Yoga tarafından çok kolay bir şekilde özümsenirler ve bunu hiç bir zorlukla karşılaşmadan alırlar.  Şehirde, yaptığım bu kadar
fazla işin sonucunu görebilirsiniz, orada bugün zor bela 200 ila 300 kadar insan var. Ama Ben eğer bir köye gidersem, bütün
köyün, deyin ki, 5 ila 6 bin kadar kişinin geldiğini görürsünüz ve hepsi herhangi bir zorlukla karşılaşmadan aydınlanmalarını alırlar.
Çünkü burada insanlar çok meşgul olmalılar, pek çok başka meşguliyetleri var onların. Başka şeylerin, Tanrı'yı aramaktan ve
Tanrı'yı bulmaya çalışmak gibi bir arayış için zamanınızı harcamaktan çok daha önemli olduğunu düşünüyorlar. Bu koşullar
altında, Sahaja Yoga köklerini çok tatlı bir şekilde tüm arayanların kalbine atar. Bu çok spontan şekilde çalışır. Aydınlanmanızı
herhangi bir zorlukla karşılaşmadan, hiç bir çaba sarf etmeden, bunun için para ödemeden, herhangi bir yorucu egzersize
girmeden alırsınız. Ama, Kalki'den bahsettiğimiz zaman, aydınlanmamızı almamızla Tanrı'nın Krallığına girmek arasında çok fazla
bocalayabileceğimizi hatırlamamız gerekiyor. Buna 'Yoga bhrashta sthiti' (bhrashta – düşmüş, sthiti - devamlılık)denir. İnsanlar
yogayı alırlar, yogaya gelirler ve sonra hala pravrutileri (eğilimleri) tarafından büyülenirler. Örneğin, ego odaklı bir adam ya da para
odaklı bir adam ya da baskın olmak isteyen bir adam, fikirleriyle baskın olacağı bir grup insanı bir araya getirebilir ve kendi
düşebilir, diğerleri de aşağı düşecektir. Sahaja'da,  Yoga'nın kendisinde. Bu Bombay'da oluyordu, çok, çok sık, devam edegelen
çok, çok yaygın bir şey. Fakat buna, bir kişinin yogadan düştüğü şey olan  'Yogabhrashtata' denir, o  Yoga'sından düşer çünkü
Sahaja Yoga size ister düşmek isterseniz yükselmek için tüm özgürlüğü size verir. Ama başka bir guruya giderseniz, arınmanın
gerçekleştiği herhangi bir yoga türünü yapıyorsanız ve insanların çocukluktan itibaren eğitildiği ve disipline edildiği yerlerde, bu
yogalarda bir guru şu veya bu şekilde sizin incindiğinizi ya da hiç kimseyle bağlantınız olmayan bir şekilde kırıldığınızı görecektir,
bir operasyon gibi. Onlar bu kişiliği alıp, fırlatıp atıyorlar. Fakat burada, bunu anlamak sizin özgürlüğünüze bırakılmıştır, siz ana
şebeke ile olan bağlantıyı korumalısınız, grubu muhafaza etmelisiniz, orada bulunan insanları etkilemeye çalışan tek bir kişiyi
değil, siz bütünü muhafaza etmelisiniz,. Sahaja Yoga'da, çok fazla ortaya çıkmaya çalışan herhangi birisi, aşağı düşer, çünkü
gördüğünüz gibi doğada hiçbir şey sınırların dışında büyümez. İnsanların belli bir boyda olması gibi, ağaçlarında belli yükseklikleri

http://amruta.org/?p=34786


vardır, her şey kontrol edilir. Sahaja Yoga'da gösteriş yapmayı deneyemezsiniz, ne farklı bir grup ne de başka özel şey bir yapmayı
denemelisiniz. Özellikle Sahaja Yoga'da başkalarının gelip onların ayaklarına dokunmasını isteyen insanlar olduğunu gördüm. En
şaşırtıcı olanı ise, bu tür insanların her zaman çok kısa sürede ifşa olmalarıdır ve kişi onların durumlarını bilir. Çakraları catch
ettiği için, bir süre bunu hissetmeseler de onlar kötü şekilde catch ederler. Vibrasyonları orada olabilir, ama tamamen bitine dek
 aşağı ve aşağı ve daha aşağı giderler. Şimdi bu "yoga bhrashta sthiti", herkesin başına gelebilecek en kötü şeydir. Her şeyden
önce siz yoganızı alamazsınız. Eğer yoganızı alıp, sonra da Shri Krishna'nın tarif ettiği bu tür bir durumun içine atlarsanız, siz
rakshasa yoni (şeytani form) içine girersiniz. Sahaja Yoga'ya gelenler, tek bir şeye yapışmanız gerektiğini bilmek zorundadır,
uygun şekilde, aksi halde kalan yoni nedir, eğer yoga olmadan ölürseniz belki yeniden doğarsınız, belki – elbetteki sizin… bu
hayatınız boşa harcanmış olur! Fakat Sahaja Yoga'ya geldikten sonra böyle numaralar dener ve sizin bunu başardığınız, şunu
başardığınız veya sizin çok büyük bir aydınlanmış ruh olduğunuz şeklinde onları etkilemeye çalışırsanız  - aydınlanma almadan
önce yapmış olduğunuz bütün bu saçmalıklar -  o zaman ortada çok ciddi bir suç vardır ve siz bunun için cezalandırılıyorsunuz.
Bu, Sahaja Yoga'nın arkasında gizlice çalışan Kalki'nin gücüdür. Mesela Beni görmeye gelen, Benim hakkımda bir şeyler
yayınlamak isteyen bir kadın vardı ve korkunç bir adam tarafından ona ödeme yapılmıştı.  Bu kişi Benim asla yapmadığım bir
şeyler hakkında saçma sapan bir şey yayınladı. Bunun üzerine herkes çok rahatsız oldu ve sinirlendiler. Onlar şöyle dediler: “Anne
siz onu cezalandırmalısınız ve onu mahkemeye vermeliyiz, hakaret etmelisiniz, şudur, budur. “Ben mahkemeye gitmeyeceğim, bu
fikirleri bıraksanız iyi olur” dedim. Ama kimse Beni dinlemeyecekti, görüyorsunuz. Öyle oldu ki; bu gazete üç buçuk ay süreyle
kapandı ve onlar çok büyük bir aksilik yaşadılar. Tabii ki Mataji Nirmala Devi söz konusu olduğunda bunun Benim tarafımdan
yapılmadığını, Kalki tarafından yapıldığını söyleyebilirim. Kalki, Sahaja Yoganın güzelliğini koruyan on bir tane güç olduğu
anlamına gelir. Sahaja Yoga ile uğraşmaya çalışan herkes, çok kötü bir şekilde zarar gördü. Yani bugün,  Divine ile oyun
oynamanın tehlikelerinin size anlatıldığı bir gün. Şimdiye kadar, insanlar bunu havadan gelmiş gibi alıyorlar. Onlar İsa gibi
insanlara işkence ettiler, büyük azizlere işkence ettiler, insanoğlu her zaman işkence eder ve pratikte hemen her derste
uyarıyordum, bunu - bu numarayı, bugün denemeyin, çünkü Kalki zaten faaliyette! Ve iyi bir insan olan, aziz olan hiç kimseyi
rahatsız etmeye çalışmayın! Bu konuda dikkatli olun, çünkü Kalki faaliyette! Ve bu güç üzerinize geldiğinde, kendinizi nasıl
saklayacağınızı bilemezsiniz! Sadece Sahaja Yogiler değil, bugün bütün dünyaya söylüyorum, bunu - Dikkatli olun! Başkalarına
zarar vermeye çalışmayın. Başkalarından yararlanmaya çalışmayın ve kendi gücünüzü göstermeye çalışmayın! Çünkü bu yıkım
hayatınızda bir kez başlarsa, onu nasıl durduracağınızı bilemezsiniz! Bir kere gittim, sanırım daha önce size Andhra Pradesh'e
gittiğimi de söyledim ve orada insanlara “Bu tambaku’yu - artık siz daha fazla tütün yetiştirmemelisiniz” demiştim. Bana çok
kızdılar çünkü bunun kendi yaşamları olduğunu düşünüyorlardı. Para basıyorlardı ve çok fazla para kazanıp her türlü paapa’yı
(günah) işliyorlardı. Ben dedim ki, “Bugün siz bu dünyada başınızın tepesinde daha fazla paap ve daha fazla karma yaratmak için
değil, paapalar temizliği yapmak, “papaksh talana”  yapmak geldiniz. Buraya günahlarınıza ilave yapmak için değil, onları
temizlemek için geldiniz. Bu temizlik zamanıdır, işte bu yüzden Ben, Nirmala olarak buradayım, onu temizlemek için,
paapalarınıza ilave yapmak için siz ne yapıyorsunuz? Bu korkunç tütünü yetiştirerek ne kazanacaksınız? ” Ama onlar Beni
dinlemediler ve sonra, derslerimin üçünde – bu o kasette var, insanlar söylüyorlar – Ben dedim ki, “Dikkatli olun! Denizdeki Kalki
size kinlenecek. O sizin üzerinize gelecektir!” Ve siz Andhra'da ne olduğunu biliyorsunuz. Morvi’de de aynı şey, size anlatacağım.
Sadece geçen yıl Morvi’den bazı insanlar Benimle buluştular, Morvi’den gelen çok büyük bazı insanlar. Ve onların hepsi korkunç
bir adam olan,  aile üstüne aile mahfeden korkunç bir “aziz” e inanıyorlardı.  Onlara dedim ki: “siz neden bu adama inanıyorsunuz,
o sizin dikkatinizi maddi şeylere doğru çekiyor? Neden ona inanıyorsunuz? ”Morvi'deki her evde, bu korkunç azizin resmi vardı.
Onlara anlattığım zaman, Beni dinlemeyeceklerdi, Ben sadece onları uyarıyordum, onlar Benim bu kişiyi kıskandığımı düşündüler
ve siz Morvi’de ne olduğunu biliyorsunuz. Bu bir gerçek! Bütün bunlar başkalarının önünde söylendi, yani onlar not ettiler, ne oldu,
hangi yerde ve Mataji'nin bunu nasıl söylediğini not ettiler. Bundan önce, bir kez de Delhi'de, Vrindavan'dan gelen ve Bana
pandalardan (Tapınaklarda dini rehberlik yapan brahman) , şundan bundan bahseden bazı insanlarla tanıştım ve onlara dedim ki:
“Hepiniz mesleklerinizi bırakın, sizler korkunç insanlarsınız! Tanrı adına para kazanmak için, nasıl bir işe sahip olmanız lazım? ”
Ve bütün bu panditler ve pandalar, tüm bu insanlar, toplumdaki korkunç parazitlerdir. İşlerinizi bırakın yada bu … kendinizi
beslediğiniz Ganj nehri bir gün olacak, sizi tamamen mahvedecek.” Ve Yamuna ve Ganj nehrindeki sel olduğu sırada Ben
Londra’daydım, bütün bu pandaların khomcha'larıyla ve her şeyleriyle kaçtıklarını TV de gördüm. . Tabii ki, bu korkunç insanlarla
ilişki kurduğunuz zaman, onlarla birlikte yaşadığınızda da sizde acı çekersiniz. Masum acı çeker.  Neden bu tür insanlardan
etkilenesiniz? Bu sizin para ödemeniz gereken şeydir! Etkilendiğinizde çok ödün verirsiniz. “Sonuçta oraya gitmemiz önemli değil,
o yüzden biz bu adama da bir şeyler vermeliyiz, o atalarımızın bir pandası - orada oturuyor ve para dileniyor, Ganj nehrinin önünde
oturuyor.” Hayal edin: Sevgiyi Veren ve Sevinci Veren orada akıyor ve bu insanlar sırtlarını nehre doğru dönerek oturup, sizden
para istiyorlar. Ne aptal insanlar, böylesine aptal, işe yaramaz insanlar! Ve siz onlara para ödüyorsunuz ve onlara para



bağışlayarak harika bir punya yaptığınızı düşünüyorsunuz! Biz bu tür bir yaşam sürdük, uzlaşmacı, anlayarak değil, Gerçek nedir,
Gerçek olmayan nedir? Bir taraftan, bu ülkede ve tüm dünyada olan, ama özellikle de bu ülkede olan bu tür şeylere karşı tamamen
kör bir inanç. Bizler, içinde bir sürü  "bhavikta" bulunan basit masum insanlarız. Bu doğru, ama bu bizim aptal ve budala olmamız
gerektiği anlamına gelmiyor. Mesela, geçen gün Awargaon adlı bir yerdeki bir toplantıda, bu insanların, Vithala'nın mandirinde
(Hindu Tapınağı)  bhadaweii denilen bu insanların bu azizlere kötü muamele ettikleri için cezalandırılmaları gerektiğini söyledim,
insanlar günlerce ayakları üstünde oraya gidiyorlar ve onlara bir şeyler yapılmalı. Ve Ben bunu söylediğimde herkes biraz
sinirlendi, çünkü enkarne olmuş rakshasalar olan bu bhadawa’lar (Seks için anne ve kız kardeş ayırmayan kişi) bu fakir insanlar
için yüce bir şey. Orada onlar binlerce mil yürüyen bu insanların kafalarını kırıyorlar, tıpkı bir hindistancevizi gibi onların kafasını
kırıyorlar ve hepsinin kafası ağrıyor. Böyle bir zulmü bu masum basit insanlara uyguluyorlar ve siz, Ben Gerçek için, Din için ve
Şefkat için ayağa kalktığımda, Benim onları desteklemem gerektiğini düşünüyor musunuz? Bunu söylediğim zaman, bazı
insanlar, kazanılmış haklara sahip olan bazı insanlar, onlar da bhadawaların akrabaları olsa gerek ya da her neyse, onlar Bana
kızdılar.  Ama Tanrıya şükürler olsun ki, üç ay içerisinde bütün her şey Hükümet tarafından kontrole alındı. Açıkgözlerimizle neler
olduğunu görmemiz çok yaygındır. Biz hala tapınaklarda aynı şeyi yapmaya devam edeceğiz, Tanrı adına bile, günah üstüne
günah işliyoruz! Günahlarımıza günahlar ekliyoruz ve onu temizlemek yerine ve gelişmiş beynimiz sayesinde anlamak yerine,
sadece eklemeye devam ediyoruz. Bu Benim buna tamasi ( sol kanal) olan, beyninizi kullanmayın dediğim insanlar, onlar
mulabuddhi’ler. Onlar sadece birilerini takip ediyorlar, çünkü Batıda bir tür hipnotik etki veya bir tür karizmatik hareket var,
görebiliyorsunuz, bu karizmatik insanlar onlardan binlerce rupi alacaktır! Binlerce rupi! Ve onlara epilepsi, kangren, eğer bunlar
değilse çılgınlık, her türden delilik verecekler. Fakat insanlar deli gibi bütün bu hareketlerin peşinden koşarlar ve günahlarını
temizlemek için biraz zaman harcamak yerine, kendi yıkımlarına, kendi işledikleri günah yığınlarına ilave yaparlar. Sahip
olduğumuz bu zaman, en değerli zamandır ve kişinin kendisine karşı çok dikkatli ve uyanık olması gerekiyor. Bundaki yardım için
kişi, başka bir kişiye bağlı olmamalıdır. Ama kişinin Tanrı'nın Krallığı içindeki kendi varlığı tamamen sağlamlaştırmaya çalışmalı
ve Yüce Tanrı'nın Kalbindeki en yüksek yeri işgal etmelidir. Çünkü Kalki geleceği zaman, O bütün bu insanları şefkat göstermeden
katledecekdir! O herhangi bir şefkatten yoksundur! Onda, on bir tane Rudra vardır, yani bu Onda kesin olarak kuvvetli bir şekilde
yerleşmiş olan on bir tane yıkıcı güç var demektir ve Ben bütün bunları gördüğümde, çünkü Ben bütün bunları görebilirim, bu
aciliyet Bende büyür ve size şunu söyleyeyim: dikkat edin! Aptallık etmeyin! Bunu hafife almayın ve saçma sapan insanlara ödün
vermeyin! Doğru olana yapışın! Aksi halde, Kalki'nin geleceği gün çok yakındır! Diğer tür insanlar ise – zekâlarının sonu olmadığını
düşünen insanlar. Onlar Tanrı'yı reddettiler. Onlar “Tanrı nerede? Tanrı yok. Biz Tanrıya inanmıyoruz. Bütün bunlar saçmalık, bilim
her şeydir”, derler. Bilim şu ana dek ne yaptı? Haydi, buna bir bakalım! Bilim bizim için ne yaptı? Bilim şu ana dek hiçbir şey
yapmadı, o sadece bütün ölü işleri yaptı! Sadece sizi ego odaklı yaptı. Batı'nın tümü ego odaklıdır, onlar günah işlemenin bütün
yöntemlerini buluyorlar. En kötü günahların nasıl işleneceğine dair metotlar buluyorlar ve Hindistan'da bilgi sağlayan belli bazı
gurular var: daha kötü, daha da kötü ve daha da kötü günahlar nasıl işlenir. Bu sayede iki zıplayışta cehenneme kolayca
gidebilirler. Yanlış olan her ne ise, yanlıştır, bugünde, yarında ya da dün ya da binlerce yıl öncesinde, dharmanız için, sizin
yaşamanız için yanlış olan her ne varsa, bu yanlıştır! Yeni ifade, “Bunda yanlış olan ne var, şunda yanlış olan ne?”  Bu soru sadece
Kalki tarafından cevaplanacaktır! Ben sadece size bunun yanlış olduğunu söylüyorum ve bu son derece yanlış, bu yükselişinize
karşıdır, bu varlığınıza aykırı ve sonrasında sizin tövbe etmek ve şu soruyu sormak için zamanınız olmayacak, “Sorun ne?” , siz
katledilmiş olacaksınız. İşte, Kalki enkarnasyonun olduğu şey budur. Dedikleri gibi, O beyaz bir atın üzerinde gelecek. Çalışacak
olan şey,  muazzam bir şey! Her bir insan sıraya girecek ve hiç kimse hak iddia edemez! Görmek? Her şey ilan ediliyor. Bilim
tarafından yaratılan bu mikrofonla bile [mikrofona dokunarak] her şey yayınlanıyor, bunu Sahaja Yoga'yı yaymak için kullanabiliriz,
biliyorsunuz, eğer Ben onu çakralarımın üzerine koyarsam siz vibrasyonları alır ve aydınlanmanızı alırsınız. Bütün bilim Sahaja
Yoga'ya tabidir. Mesela geçen gün bazı televizyoncular geldi, “Anne, sizin televizyon çekiminizi  yapmak istiyoruz” dediler.
“Yapmadan önce dikkatli olun. Hiç reklam istemiyorum, ama ne yaparsanız yapın, düzgün yapın”, dedim.   TV aracılığıyla Sahaja
Yoga yapabiliriz. Diyelim ki Ben oradayım, TV ekranında, insanlardan ellerini uzatmalarını isteyebilirim ve yalnızca televizyonda
görerek aydınlanma alabilecek binlerce kişi olabilir. Bu bir gerçek,  bu Benim varlığımdan yayılıyor, bu bir gerçek! Neden bu
konuda öfke duyasınız ki? Neden gelip test etmiyorsunuz? Neden incinesiniz, eğer Ben de böyleysem egonuz sizi neden incitsin
ki? Eğer siz farklıysanız, bu Beni hiç incitmiyor! Eğer bir işi biliyorsanız, deyin ki,  organize etmeyi, bunu ya da şunu, Ben kendimi
kötü hissetmiyorum. Eğer bir kişi Tanrısal bir Kişilik ise neden siz kendinizi kötü hissedesiniz ki? İsa, Tanrısal İlahi bir Kişilik
olduğunda, neden kötü hissettiniz? Neden onu öldürdünüz? Onu neden öldürdünüz? Neden azizvari bütün bu insanlara işkence
ettiniz? Sizler çok bilge ve tatlıydınız, değil mi? Her türden, işe yaramaz, fertleri  yanlış yönlendiren insanların peşinden koşan çok
kibar ve hoş insanlar oldunuz. Şimdi sizi yanlış yönlendiren çok kişi var. Onlar sizi yanlış yönlendirmek için para alıyorlar! Sana
günahlar kazandırdıkları için para alıyorlar. Onlar güzelce, cehenneme bir seyahat için size rezervasyon yapıyorlar, orada



kendilerinin de güzel bir rezervasyonu var. Ve Ben onlar hakkında konuştuğumda insanlar neden çok üzülüyorlar,  Mataji neden
bu gurular aleyhinde konuşmalı ki? Onlar guru değil, onlar rakshasalar! İsa bir keresinde ayağa kalkıp “Bu şeytanlar ve şeytanın
çocukları cehenneme gitmek zorunda kalacak!” dedi. O zaman insanlar İsa'nın peşine düştüler, Ona “Neden onlar aleyhinde böyle
şeyler söylüyorsun?” dediler.  Onlar, birbirleri aleyhine bir şey söylemezler.  İsa, “Şeytan kendi evine karşı konuşmayacak” dedi.
Onlar birbirleriyle çok arkadaş canlısıdırlar. Aralarında sorun yoktur. Birbirlerine karşı çok kibarlar, şimdi bütün öğrenciler
dağıtılıyor: “Sen şöyle bir grubu al, ben şöyle bir grubu alayım ve hepimiz doğrudan cehenneme gideceğiz”. Bu sanki ilk önce bir
trenin yola çıkması, sonra ikinci bir trenin ayrılması, daha sonra ise üçüncü trenin kalkması şeklinde, uygun biçimde organize
edilmişler. Sahip olduğumuz bu tür bir hırsın, bu tür ego merkezli ve para merkezli olmanın diğer tarafı ise, bizler sürekli olarak
parayla meşgulüz! Ben buna bir 'bhrama' diyorum, buna bir halüsinasyon diyorum. Para peşinde koşan insanlardaki büyük bir
halüsinasyon. Bir diğer halüsinasyon ise, sizin pretaatma’ların (bhootların) ve cesetlerin peşinde koştuğunuz bir halüsinasyon.
Bunlar peşinden koştuğunuz iki serap. Bu paradan siz ne elde edeceksiniz? Git ve çok, çok zengin olan bir adama bakın! Sadece
gidin ve görün - o kişi mutlu bir adam mı? Hayatının analizi nedir? Sözde başarılı insanlar, gidip onları görüyorsunuz, onların
başarıları nedir? Kim onlara saygı duyuyor? Arkalarını döndüklerinde, insanlar “Tanrım, ben kimin yüzünü gördüm,  gidip ağzımı
yıkayayım!” diyorlar. Hayırlı mısınız? Biri sizi görürse, sizden herhangi bir çıkar meydana gelir mi, o kişinin başına bir miktar
“shubha” (hayırlılık) gelir mi? Kalyanamay mısınız (iyilik dolu)? Mangalmay mısınız(hayırlılıkla dolu)?  Ne tür bir kişiliksiniz,
kendinizi sadece siz yargılarsınız ve bu yargı da, burada, Sahaja Yoga'da yapılabilir. Sahaja Yoga'ya gelen bir hastamız vardı ve
Bana “Anne, ben genç bir çocuğum ama bana ne olduğunu bilmiyorum, ama ben uğursuz biri oldum” demişti. Bende, “sen bunu
nasıl biliyorsun?” dedim. Oda ,“ben nereye gidersem gideyim, orada  karı koca arasında bir kavga var; çocuklarda bir şeyler ters
gidiyor; çocuklar ağlamaya, bağırmaya ve çığlık atmaya başlıyorlar. Ve şimdi herkes tarafından nefret ediyorum, herkes  bana
“sende bir sorun var” diyor ”, dedi. Ben ondaki sorunun ne olduğunu buldum - o tedavi edildi. Şimdi güzel vibrasyonlar yayıyor.
Sizden çıkan çok negatif vibrasyonlara sahip olabilirsiniz, belki de farkında olmadan günah işliyor olabilirsiniz ve siz “Ah, Anne,
ben bütün vibrasyonları alıyorum, çok iyiyim” derdiniz. Böyle insanlar her zaman kendileri ve başkalarını aldatırlar,  onlar bu
konuda çok iyidirler. “Ah, bende yanlış olan hiç bir şey yok, ben birinci sınıf bir durumdayım, benim vibrasyonlarım en iyisi” ve “ben
çok iyi yapıyorum”, derler. Sizi kimin yargılayacağı  kendi işinizdir. Başkalarına siz ne iyilik yaptınız? Geçenlerde böyle bir aksilik
yaşadık. Ve o beyefendiye dokunan bütün insanlarda, sol Swadishthana catch’i olduğunu gördüm. Çok kötü! Ve onlara bunun
yanlış bir şey olduğunu söylediğimde, bu durum, bu adamı çok önemli kılmak oldu, hepsi hayatıma kastetti. Beni görmeye gelen,
Sahaja Yogi bir doktor vardı. Oğlu, Beni görmeye geldi, o sekiz yaşında ve çok iyi bir oğlan, aydınlanmasını aldı, ama çok kötü bir
Swadishthanası vardı. Ben de ona “Bu adam sizin evinize geliyor mu?” diye sordum, “Evet Anne, çok sık gelir” dedi.  Uyarıma
rağmen bu kişi onların evine giderdi ve onlar bu beyefendiyi eğlendirirlerdi.  O beye  “sen Anneye git ve kendini temizlet!” demek
yerine, bakın, onlar böyle bir kişi tarafından baştan çıkarıldılar ve hipnotize edildiler. Ona sordum ve dedim ki “sen bu adamı evine
getirdin mi?” Oda “Evet” dedi. Bende “Tamam! Sahaja Yogada yaptığımız gibi sen git ve onu shoe beat yap” dedim. Ve çocuk
temizlendi. Ailenizi, çocuklarınızı, herkesi mahvetmek mi istiyorsunuz, çünkü bazı hipnotik adamlara yapışıyorsunuz? En azından
onlar için biraz düşünün! Bunun gibi pek çok şey var, ama Sahaja Yoga'dan ayrılmak çok kolaydır ve Londra'da bile, Ben kimin
nereye gittiğini, ne yaptığını biliyorum. Onlara yazıyorum, onlara anlatıyorum, “bunu yapmayın! Sadece bunu yapmayın, yapacak
bir şey yok! ”Derhal şunu anlamalısınız, - Annemiz bu şeyleri bilir. O bilir ve eğer O,  bize böyle bir şey söylüyorsa, yapılması
gereken budur. Tartışılmamalı! Vibrasyonlarınızı tartışarak mı aldınız? Ama yine de Sahaja Yoga'da da insanlar tökezliyorlar ve bu
onların yapacakları en kötü şeydir, çünkü yoga bhrashta’lar, (düşmüş, yozlaşmış) en fazla suçlananlardır. Nereye gidecekler?
Burada bulunan tüm Sahaja Yogileri uyarmalıyım, çünkü Sahaja Yoga,  Son Yargıdır! Sadece yargılanmayacaksınız, sizler
Tanrı'nın yurttaşı olduğunuz, Tanrı’nın Krallığına giriyorsunuz– bu doğru. Fakat bunun dışında, sizin tam bir teslimiyetiniz ve
Tanrısal yasa anlayışınız olmasa da, siz orada bulunabilirsiniz. Diyelim ki, söyleyin, eğer siz Hindistanlı iseniz ve bir Hindistan
vatandaşı iseniz, ama hata yapar ve ceza kanunlarına karşı gelirseniz, cezalandırılırsınız. O zaman bile! Öyleyse, Tanrı'nın
(ülkesinin) vatandaşı olsanız bile, sizler bu konuda çok dikkatli olmalısınız! Size söylemek istediğim ikinci şey, Kalki'nin yıkıcı
güçleriyle ilgili. Bugünkü ders sizler için çok sert olacak çünkü sizin üzerinde konuşmamı istediğiniz enkarnasyon çok serttir,
hepsi içinde en sert olanıdır. Diyelim ki, Krishna'nın enkarnasyonunun Hanana Shakti'si (Öldürme gücü) varken, O  Kamsa'yı
öldürdü, O pek çok rakshasa öldürdü, bir çocuk olarak da, bunu biliyorsunuz, O Putana'yı (Dişi Rakshasa -Zehirli süt ile emzirerek
Shri Krishna’yı öldürmeye çalışan üvey annesi) ve birçok insanı öldürdü. Ama aynı zamanda leela (Tanrısal Oyun) vardı. Onda
sevgi vardı ve O insanlara ödünler verdi, insanları affetti de. Fakat affetmenin bedenlenmesi olan İsa, İsa’nın affediciliği Onun
içindeki yaşam gücünden başka bir şey değildir. Eğer İsa patlarsa ... eğer biz Onun affediciliğinin değerini anlayamazsak, bütün
bu affedicilik büyük bir felaket olarak bizim üzerimize gelebilir. O çok açık bir şekilde, “Bana karşı söylenen herhangi bir şey hoş
görülecektir ama Kutsal Ruh a karşı söylenen tek bir söz hoş görülmeyecektir” demiştir. O bunu çok net bir şekilde söyledi. Ve



şimdi siz, Kutsal Ruh'un Adi Shakti olduğunu anlamalısınız. Kişi böyle bir enkarnasyonun çok yakında geleceğini anlamalıdır. Ve
Krishna’nın, sadece Hanana Shakti olan güçleri, O'na verildi. Brahmadeva’nın yalnızca Hanana Shakti olan güçleri O'na verilmiştir.
Shiva’nın bir Tandava’ın (yok oluş dansı) parçası olan ve sadece Hanana Shakti olan güçleri O'na verilmiştir. O halde Bhairava’nın
Shakti'si, Bhairava’nın bir öldürme sembolü olarak nelere sahip olduğunu biliyorsunuz, büyük kılıç gibi bir şey ve ayrıca
Ganesha’nın Parusha'sı (Balta); ve ayrıca Hanumana’nın yok edici Navasidhi’lerinin hepsi (siddhi-doğaüstü güç)( Ashtha
(sekiz)Siddhi: Anima: kişinin vücudunu atom boyutuna indirgemesi, Mahima: bedenini sonsuz ölçüde büyütmek, Garima: sonsuz
derecede ağırlaşmak, Laghima: neredeyse ağırlıksız olmak, Prapti: istediği her yerde olabilmek, Prakamya: Ne isterse onu
gerçekleştirmek, Isitva: doğaya üstün olmak, Vasitva: doğal güçlerin kontrolü)  O'na verildi. Buddha’nın bütün affediciliği ve
Mahavira’nın Ahimsa’sı (tüm canlılara saygı göstermek ve başkalarına yönelik şiddetten kaçınmak) alt üst olacaktır.  Bu on bir
tane gücün hepsi, Sahaja Yoga ile bittiğimiz zaman, kesinlikle ayıklandığımız zaman, bizim üzerimize gelecektir ve nihai öldürme
O'nun tarafından gerçekleştirilecektir. Keşke bu sadece bir öldürme olsaydı, bu Devi'nin yaptığı gibi sıradan bir Hanana (öldürme)
olmayacaktır. Çünkü Devi bütün bu rakshasaları binlerce yıl önce öldürdü, ama bu insanlar bütün bu rakshasaları tekrar
koltuklarına geri oturttular. Şimdi, sizin anlamaya çalışmanız gereken problem çok farklı, şu anda.  Eski günlerde, Krişna'nın şunu
söylediği zamana kadar, “Yada yada hi dharmasya, glanir bhawati bharata. Vinashaya cha dushkruthaam panitra na echa
saguna.”Bu iki kelimeyi anlamak zorundasınız. Dushkruthaam'ı yok etmek, bu zalim insanlar veya negatif güçler anlamına ve
azizleri kurtarmak anlamına gelir. “Sambhavami Yuge Yuge”, “Ben tekrar ve tekrar geleceğim”. Ancak Kaliyuga'nın sorunu, bir
sadhu veya bir rakshasa olarak saf ve basit bir insan olmamasıdır. Pek çok rakshasa beyninize girdi. Yanlış olan, yanlış yapan,
politika adına, din adına, ilerleme ve eğitim adına her türlü yanlış şeyi yapan pek çok insanın yanındasınız siz. Siz bir kez onların
yanında durunca, onlar sizin beyninizdedir, sizin içinizdedir. Ve onlar sizin içinizde oldukları zaman, dushkruthaam'ları siz nasıl
yok edeceksiniz? Onlar sizin içinizdeler! Siz belki de iyi bir insan olabilirsiniz, ama kafanızda onlara sahip olduğunuz zaman, yok
edilebilirsiniz. Dolayısıyla kimin gerçek bir negatif, kimin gerçek bir pozitif olduğunu söylemek için sağlam ve hızlı bir kural yoktur.
Sadece Sahaja Yoga sizi temizleyecektir ve sizi kesinlikle pozitif, olumlu derecede iyi insanlar ve dindar insanlar haline
getirecektir. Tek yol budur, çünkü sizin ankura’nız (filiz), size aydınlanma vermeye başladığında, siz kendinizi hissediyorsunuz,
kendi Özünüzü hissediyorsunuz ve bu Öz ile,  siz bunun kendi özünüz olduğunu bilirsiniz, bu bir serap değildir. Bu özden neşe
duymaya başlarsınız. Bir kez neşe duymaya başladığınızda, sizi ödün veren hale getiren ve korkunç derecede karışık bir insan
yapan tüm bu şeylerden vazgeçersiniz. Bütün bu karışıklık kaybolup gidebilir! Bu yüzden Sahaja Yogayı en özverili şekilde ele
almamız ve kendimizi tüm yaptığımız yanlış işlerden ve ayrıca tanıdığımız diğerlerinden kurtarmamız en temel şeydir ve
arkadaşlarımıza, ilişkilerimize ve tüm dünyaya verebileceğimiz tek şey budur! İnsanlar akşam yemeğine başkalarını davet ediyor,
içiyorlar, şudur, budur. Siz onlara ne veriyorsunuz? Hiçbir şey? Doğum günlerinde dönüp hediyeler verecekler, garlandlar
verecekler,  iyi dilekleri ve her şeyi alıp vereceklerdir. Londra'da bir Noel günü olduğunda, kartlar Noel'den önceki on gün boyunca,
hiç mektup gönderilemeyecek derecede yığılıyor. Ve İsa nerede? İsa'nın doğduğu gün onlar bir şampanya içmeye giderler.
Böylesine aptal insanlar, hatta birileri ölürse de bir şampanya içerler. Şampanya şimdi onların dini, viski ise onların Kundalinisidir.
Tanrıyı anlayamazlar. Tanrı'yı kendi sahtelik anlayışlarına göre  yaptıklara göre, bunu nasıl yapabilirler ki? Bir Anne olarak, sizi
uyarmalıyım, dikkatli olun. Kendinizle oynamayın. Aşağı gitmeyin, yukarıya çıkın, yukarı çıkın, yukarı çıkın. Ben size yardım etmek
için buradayım.  Gece gündüz sizin için çalışmak için buradayım, sizin için çok çalıştığımı biliyorsunuz. Bu Son Yargı sınavını
geçme hakkını size vermek için, size yardım etmek, mümkün olan her şeyi yapmak için hiçbir çabayı esirgemeyeceğim ama siz
Benimle işbirliği yapmalı ve bu konuda kafa yormalı, zamanınızın çoğunu Sahaja Yoga'ya ve büyük olanı, asil olanı içinize
çekmeye ayırmalısınız. Kalki çok büyük bir konudur ve eğer Kalki Purana'ya bakarsanız, o çok büyük bir kitaptır, elbette onun
içinde çok miktarda çöp de var. Ama zamanı geldiğinde, insanlar bunun yaşayan bir süreç olduğunu söyleyeceklerdir. İş biteceği
zaman, bu hayatta daha fazla insan olma şansının olmadığını göreceğimiz zaman, Kalki aşağı inecektir. Bakalım kaç kişi gelecek,
ama bunun da bir sınırı var. Bu yüzden Ben sizden dışarı çıkmanızı, arkadaşlarınızı çağırmanızı, akrabalarınızı çağırmanızı,
komşularınızı çağırmanızı, bütün bunları isterim. Yarın, Anneden biraz kutlama alacağımız buradaki Navaratri programımın son
günü.  Bana göre en büyük kutlamalar, Bombay'da bu olduğunda olacaktır, Sahaja Yoga'yı ciddiye alan, aydınlanma alan daha
fazla insanın olduğunu göreceğim. Sahaja Yoga'ya geldikten sonra, onlar arkadan kötü konuşmakla, dar kafalılıkla, birbirlerine
öfkelenmekle ilgilenmezler, duyarlı ve bilge olurlar. En şaşırtıcı olanı ise, ulusun kreması olması gerekenlerin, en sofistike
insanların, bu kadar küçük düşünceli ve işe yaramaz olmalarıdır. Önümdeki bu aciliyet nedeni ile bunları size söylemeliyim.  Ve
Ben sadece, başlaması gerekenin Bombay’da başlamaması için dua ediyorum. Bombay, sınırdaydı, hatırlarsanız, Rajesh Şah,
 Bana telefon ettiği gün, “Anne, peki ya yağmur, peki ya yağmur, peki ya yağmur?” dedi. O Bana, “Anne, Ben sizin Bombay’daki
insanlara kızdığınızı biliyorum, ama Siz yine de onları bir kez daha affedin!” diyene dek ona cevap veremedim. O gün, sizin
yeniden bu yağmura kavuştuğunuz geceydi. Bir sonraki felaket, buna dikkat edin. Bombay halkına şunu söylemeliyim ki, her geri



geldiğimde, Ben Sahaja Yogilerin bu  saçmalıkları ile karşılaştım, bir yerlerde bir adamın peşinde koşuyor ve kayboluyorlar. Diğer
bir şey de şu, Bombay halkının hâlâ tepelerine neyin düşeceğinden habersiz olmalarıdır.  Onların çoğu, amipten bu aşamaya nasıl
geldiklerini, Tanrı'nın onlar için ne yaptığını ve Tanrı için onların ne yapması gerektiğini bilmiyor. Bu ülkenin tamamı için çok
üzücü, çok üzücü bir mesele, çünkü insanlar Bombay'ı takip etmeye çalışıyorlar. Tanrı'yı takip etmektense, bir aktör veya aktristi
takip etmek isteyen pek çok insan var. Yüzeysel davranışlarımızdaki sorun budur. Yarın çok iyi bir programımız olduğunu
söylemeliyim, Bir baronun oğlu olan İsviçreli Grégoire de Kalbermatten tarafından bir kitap da yazılmıştı ve kendisi Bana
geldiğinde, kayıp bir vaka olmasına ve bir şizofren gibi olmasına rağmen Ben onun arayış içindeki bir kişi olduğunu açıkça
görebildim. O kesinlikle bir kayıp vakaydı ama Ben onun içinde büyük bir arayıcı olduğunu görebildim ve onu normal bir hale
getirmek için, bir yıl boyunca çok çalışmam gerekti. Ama içinizde, arayış bile yoksa ve yoldan çıktığınız zaman, size ne olacak?
Bilmiyorum. Bu yüzden dikkatli olun, çok çok dikkatli olun. Bugün sizi uyarma günü, çünkü siz Benden Kalki hakkında konuşmamı
istediniz. O bizim alnımıza yerleştirildi. Kalki catch ettiğinde - Kalki'nin çakrası ctach ettiğinde – onun üstündeki bütün Murdha
(beyin) bozulur. Kundalininin uyanışı sırasında, murdhanın bozuk olduğunu, Kundalininin yükselmediğini görüyoruz. Bütün kafa
bir abluka altında olur. Bu tür insanlar Kundalini'nin yukarıya yükselmesine izin vermez, böyle diyebiliriz, diyebiliriz ki, Hamsa
çakrası. En fazla Agnya'ya kadar yükselmeye çalışabilirler, ama Kundalini düşer. Tabii ki size dediğim gibi, nedenlerden birisi de,
eğer siz alnınızı yanlış guruların önünde eğerseniz, acı da çekersiniz. Fakat çok fazla düşünmek de, burada sağ tarafta da bir
sorun yaratıyor ve Kalki'nin görünüşlerinden biri bozuluyor ve bu tarafta bir dengesizlik vardır. Alnın tamamı, eğer çok fazla
tümsekle doluysa, o zaman kişi Kalki çakrasının bozuk olduğunu bilmelidir. Eğer Kalki çakra bozuksa, kişi çok kötü türden bir
felaketle karşılaşmak üzeredir, bu ona maruz kalacak bir kişinin işaretidir. Kalki çakra catch ettiğinde bütün parmaklarınız
yanmaya başlar. Ellerde ve avuç içinde, bazen vücutta bile, korkunç bir yanma meydana gelir. Bir insanın Kalki çakrasının catch
etmesi demek, o kişinin kanser gibi korkunç bir hastalığa yakalanabilmesi demektir, belki de cüzam. Belki o kişi bu türden
hastalıklarla veya belki de bir felaketle karşılaşmak üzeredir. Bu yüzden Kalki çakra dengede tutulmalıdır. Kalki çakrasının en az
onbir tane alt çakrası vardır. Ve bunun dışında, siz en azından bazılarını canlı tutmaya çalışın, bu sayede diğerleri kurtarılabilir.
Ama eğer bütün bu çakralar mahvolmuşsa, o zaman size aydınlanma vermek çok zordur. Kalkinizi iyi durumda tutmak için
yapmanız gereken şey nedir? Kalkinizi iyi durumda tutabilmek için Tanrı'ya huşu (korku ile karışık saygı) duymalısınız. Eğer Tanrı
için huşu duymuyorsanız, eğer Tanrı'dan korkmazsanız, eğer korkmazsanız, eğer yanlış yaparsanız, O gazabı ile oradadır ve O
gazap dolu bir Tanrıdır, eğer herhangi bir yanlış yaparsak, bundan da bir korkumuz yoksa, O bizim için zehirle doludur. Bu Benden
ya da başkalarından gizlenecek bir şey değildir ama böyle değil – siz kendiniz yanlış yaptığınızı biliyorsunuz. Eğer yanlış bir şey
yapıyorsanız ve kalbinizde “ben yanlış bir şey yapıyorum” diye olan şeyi bilirsiniz, lütfen bunu yapmayın! Aksi halde Kalki'niz dışarı
çıkar. Tanrı için huşu duyduğunuz zaman ve Tanrı'nın Her Yerde olduğunu, Onun tüm güçlere sahip olduğunu bildiğinizde, bizi bu
daha yüksek benlik konumuna yükselecek Güçleri vardır Onun ve ayrıca Onun sahip olduğu tüm nimetleri bize bahşetme gücüne
sahip olduğunu da biliyorsunuz. O, en şefkatli Tanrı'dır, ya da Onun, düşünebileceğiz en şefkatli Baba olduğunu söyleyebiliriz.
 Ama aynı şekilde Onun bir gazabı da var. Ve o gazap sizin üzerinize düştüğünde – çok, çok dikkatli olun! Bir Anne olarak sizi
uyarmalıyım - Babanızın gazabına dikkat edin, çünkü o gazap eğer üzerine gelirse, kimse bunu durduramaz. Hiç kimse bunu
durduramaz ve Annenin şefkati de, dinlenmeyecektir çünkü O “Sen çocuklarını çok serbest bırakarak şımarttın” diyebilir. Bu
yüzden size söylemeliyim ki, lütfen yanlış hiç bir şey yapmayın ve Benim Kendimi kötü hissetmeme neden olmayın. Çünkü bir
Anne için bunları anlatmak çok zor. Bütün bunları söylemek şefkatli bir kalbe ve nazik bir kalbe sahip bir Anne için çok zor. Ama
sizden bu konuda oyun oynamamanızı rica ediyorum, çünkü Babanız gazap dolu ve yanlış bir şey yaparsanız, sizi cezalandırır.
Ama Onun için veya kendi varlığınız için, kendi aydınlanmanız için herhangi bir şey yaparsanız, siz en yüksek pozisyona
yerleştirileceksiniz. Bugün siz belki de en büyük milyoner olabilirsiniz, en zengin adam olabilirsiniz, en büyük politik lider
olabilirsiniz, başbakan olabilirsiniz ve tüm bu saçmalıklar olabilirsiniz- Tanrı'nın huzurunda, en yüksek mevkiler ve sizin için ilginç
ve büyüleyici görünen tüm bu dünyasal şeyler değil, Tanrı'ya sevgili olanlar en yüksek pozisyona yerleştirilirler. En önemli şey,
Tanrı söz konusu olduğunda siz neredesiniz, ilk önce kendinizi bularak, Atmanızı Sahaja yoga sayesinde bularak ve sonra da
bunu kendinizle ilişkilendirerek, bu ilişkiyi siz oturtmak zorundasınız. Tanrı hepinizi kutsasın! Şimdi sizin düzeltilmeniz için bir
Sahaja Yoga oturumu yapacağız ve Ben daha önce gelmemiş olanların, aydınlanmalarını almalarını ve tüm Sahaja Yogilerin
bugün Bana yardım etmelerini istiyorum, çünkü bugün Kalki'nin günü, vibrasyonlar biraz fazla oldu!
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Sundrabai Salonunda  Yükseliş Semineri. Mumbai, Hindistan. 29 Eylül 1979. Shri Mataji: Shri Vijay Merchant (ünlü bir Hintli kriket
oyuncusu),  Mr. Rakure, Bana sevgilerini ifade etmek için buraya gelen tüm Sahaja Yogiler ve gerçeğin arayışı içinde olan diğer
bütün insanlar. Shri Merchant'ın gelip, bu kitabın tanıtımını yapması gerçekten çok zarif oldu. Çocukluğumdan beri onun kriket
oyununu izliyordum. Benimde oldukça büyük bir kriket hayranı olduğumu söylemeliyim. Bence, futbolun aşırılığı ile diğer bir sıkıcı
oyun olan golf arasında, kriket gerçekten Sahaj bir oyundur. Ve sizin ekiplerimizi yönetme şeklinizi ve ülkemiz için çok iyi şekilde
kaptanlık yapmasınızı her zaman takdir ettim ve kriket alanındaki zaferi ile başa çıkma şeklinize hayranım. Bundan sonra bile,
hayatta başarılı olmuş diğer insanların emekliliklerinde yaptıkları şekilde hayatını boşa harcamak yerine, kendisi çok iyi bir iş
çıkarıyor ve bu ülkedeki bütün düşkünler ve fakirler için öyle bir duyarlılığı var ki, bu onun hassas bir kişiliği olduğunu gösteriyor. 
Hepimize karşı nazik davrandığı, burada olduğu ve kendi çalışmalarından bahsettiği için çok teşekkür ediyorum. Düşkünlerin
veya bizim kadar iyi durumda olmayanların veyahut o kadar da iyi bir vurucu olmayanların,  zayıf olana yardım etmesi ve güçlü biri
tarafından desteklenmesi gerektiğine konusunda kendisine tamamen katılıyorum. Sahaja Yoga'da yaptığımız şeyde tam olarak
budur. Sahaja Yoga'da yaptığımız şey, yoksulluğun köklerine ulaşmamızdır. Biz sadece bunu yapmaya çalışmıyoruz, insanların
maddi koşullarını iyileştirmeleri için bir yama yapıyoruz. Çünkü dünyadaki insanları gördünüz, insanların çok zengin oldukları
İsviçre gibi ülkelerde ve insanların çok varlıklı olduğu İsveç gibi ülkelerde, insanlar intihar ediyorlar.  Maksimum intihar sayısı,
İsveç'ten geliyor. Geçen sefer bizde İsveç'ten gelen bazı insanların olduğu ve onların vibrasyonlarının sanki ölü bedenlermiş gibi
bir şey olduğu konusunda sizi bilgilendirdim. Her şeyden önce, bizler sorunlarımızın kökenini bilmek zorundayız. Sadece belirtileri
tedavi etmeye çalışırsak, fazla ileri gidemeyiz. Belki bir semptomu tedavi edebiliriz, belki de diğer bir semptomu tedavi edebiliriz.
Kocamın (çalıştığı) kuruluş olan Dünya Denizcilik Organizasyonuna gösterdiği duyarlılığa dair çok basit bir örnek vereceğim.
Kendisi de diğer bir hayırsever beyefendi ve organizasyonda çalışan şoförler için pek çok iyi şey yapmak istedi. Ve “onların
maaşları çok düşük, kadınlar ve erkekler gerçekten de standart altı koşullarda yaşıyorlar. Onlar için bir şeyler yapmalıyız”, dedi. Ve
bunun üzerine onların maaşlarını yükseltmeye başladı. Üç ay sonra aniden, bir bayandan telefon aldım. “Biz şoförlerin eşleriyiz ve
gelip sizi görmek istiyoruz” dediler.  Bende “Bu iyi bir fikir. Hepiniz gelip Beni görmelisiniz” dedim. Çünkü Denizcilik
Organizasyonunda Ben, tüm çalışanlara karşı her zaman çok annevari bir rol oynadım ve onlar sürekli olarak gelip, kocamla
konuşmalarının zor olacağını düşündükleri konuları Bana anlatırlardı. Gelip Bana, “bize çok daha fazla para vermeleri çok hoş,
ama şoförler bu ilave parayla nasıl başa çıkacaklarını acaba biliyorlar mı? Şimdi, içki içmeye başladılar, kötü kadınlara gittiler ve
daha önce bize verdikleri parayı bile vermiyorlar”, dediler. Yoksulluğun esas kökü nedir? Bu Tanrı değildir. Bu insanoğludur, çok
fazla hırs sahibi olan insanlardır, her zaman para serabının ardından koşan insanlardır. Batı’nın para odaklı toplumları, bu tür bir
zihniyet yarattı, hatta insanların dünyanın her şeyine sahip olmak istediği Doğu’da da. Bugün ev, yarın araba, ertesi günde
helikopterleri olsun istiyorlar. Belki kendileri için büyük bir jumbo jet sahibi olmayı bile isteyebilirler. Bunu nasıl frenliyorsunuz? Bu
çok fazla para toplayanlar, parayı fakirlerden kazananlar ve diğer tarafta ise kendileri için yeterince iş yaratmak için, hiç kimse
için parazit olmamak hususunda kendilerini sorumlu hissetmeyen fakirler, bu iki faktörün aynı anda ele alınması gerekir ve
Sahaja Yoga,  bunu kazanabilmenizin tek yoludur. Şimdi, Sahaja Yoga'da daha çok orta sınıf insanların olduğunu görmüş
olmalısınız. Çok fakir insanlar da var; bizde köylerden gelen pek çok fakir insan var. Sahaja Yogada,  Kundalini yükseldiği zaman,
kendi içinizde kendinizi tatmin olmuş hissettiğiniz kendi gücünüzü elde edersiniz ve bu para, pozisyon için duyulan büyük bir
özlem ve bunların hepsi ölüyorlar ve böyle bir insan, etrafında çünkü o vibrasyonlarında hissedebilir ve o kişi başkalarının
ihtiyaçlarını hissedebilir. Fakir hastalar veyahut zengin hastalar, kanser ve cüzam gibi hastalıklar bile sadece Sahaja Yoga ile
tedavi edilebilir. Biz insanlardan tek bir kuruş almadan tedavi ederiz.  Dünyanın dört bir yanından gelen binlerce insanı, fakir,
zengin ya da onlar her ne olurlarsa olsunlar, onlardan tek bir kuruş almadan iyileştirdik. Akli olarak rahatsızlanmış birçok insan
var. Örneğin, fakirlerin parasının büyük kısmı içki içmeye gider. Onlar balık gibi içerler. İçki içerek enerjilerini boşa harcıyorlar. İçki
yasağı hakkında konuştuğumu düşünebilirsiniz, ama içki içmek insanın sürdürülebilirliğine aykırıdır. Şimdi, siz insanlardan içmeyi
bırakmalarını isteyemezsiniz. Bu bir imkânsızlıktır. Eğer herhangi bir kişiye “içmeyi bırak” derseniz, o kişi duramaz. Yoksul
insanların çoğu,  sözüm ona fakir olanlar, bazen içki içmek için harcayacak çok param olduğunu hissediyorum diyenlerdir.
Fakirlerin diğer tarafını da görmeliyiz. Daha fazla para vererek, onları gerçekten sorumlu kişi haline getiriliyor muyuz, onları daha
iyi insanlar yapıyor muyuz, onları iyi vatandaşlar yapıyoruz muyuz ve onları Tanrı ile bir mi yapıyoruz? Diyelim ki fakir bir adam
size geliyor ve o kişi içen bir adam. Şimdi, siz ona “içme” diyemezsiniz. Eğer ona “içmeyin” derseniz, sert bir şekilde size
vuracaktır. Eğer ondan on tane daha varsa, bu daha da büyük tehlikedir ve böyle bir yasak asla işe yaramadı. Ama Amart Nagar
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semtinde, aydınlanmayı alarak bir anda içki içmeyi bırakmış binlerce insan olduğunu bilmek sizi şaşırtacaktır. Şimdi aydınlanma
nedir? Tek bir darbe ile bunu anlarsak, bunun ilk sahip olmamız gereken şey olduğunu ve başka şeylerin daha sonra bunu takip
etmesi gerektiğini bileceksiniz. Aydınlanma ile siz, kendinizi tanırsınız. İçinizde olan kendi güçlerinizi tanırsınız. Ne olduğunuzu
bilirsiniz ve Mutlak olanı bilirsiniz. Dediğiniz gibi, bu çok doğrudur; Aydınlanma almadan neyin gerçekten doğru, neyin ise yanlış
olduğunu bilemeyeceksiniz. Her hangi bir mutlak değer olamaz çünkü siz kendi mutlağınızı henüz keşfetmediniz. Her şey
görecelidir. İşte bu yüzden de, bir karışıklık var. Ama diyelim ki, siz keşfediyorsunuz, diyelim ki bunu Ben söylüyorum, bunu bir
hipotez olarak muhafaza edin, siz Ruhunuzu, mutlak olanı keşfedersiniz. Eğer bunu keşfedersiniz, o zaman izafi olarak size doğru
akan vibrasyonlar sayesinde problemlerin neler olduğunu, bunun doğru mu, yanlış mı olduğunu bilirsiniz. Eğer bu şey yanlış ise,
vibrasyonlar derhal durur. Kanserin Sahaja Yoga'dan başka bir şey ile tedavi edilemeyeceğini söylüyorum ve biz birçok insanın
kanserini tedavi ettik. Geçen gün Saskar'a gittim ve biliyorsunuz, etrafta çok fazla hasta insan vardı. Onlardan biri, beş yaşından
beri kör olan bir adamdı ve bu kişi yaklaşık yirmi beş yıl boyunca kördü.  Her iki gözbebeği de ters dönmüştü ve hiçbir şey
göremiyordu, sadece beyaz retinayı görebiliyordu. Ve on dakika içinde görmeye başladı. Yazmak isterseniz, Başkan’ın kız
kardeşine yazabilirsiniz ve sekreteri isteyin, Bay Madapa. Orada şüphesiz Başkanımızı da tedavi ettim ama bunun dışında
Müslüman bir beyefendi olan nöbetçinin kızı, küçük bir kız vardı. Ve o telefon edip şöyle dedi, “Bu kız hiç göremiyor Anne, o yedi
sekiz yaşında genç bir kız ve bir ateşi çıktığı için gözlerini kaybetti” dedi. O kızda, beş ya da on dakika içinde net bir şekilde
görmeye başladı, kocamın üzerinde bulunan beyaz çizgili takımı gördü. Sahaja Yoga, ezilenlerin sıkıntılarını çözmenin tek
yoludur. Başka çıkış yok, çünkü siz fark etmedikçe, sosyal hizmet çalışanlarının nasıl tepki verdiğini görmüş olmalısınız. Ben
sosyal hizmetlerde de bulundum ve onların tepkilerini, nasıl davrandıklarını gördüm. Çünkü onlar kusurlular. Bu enstrüman ana
şebekeye bağlanana dek, düzgün çalışamaz. Bu hala kusurlu bir alettir. Siz enstrümanı mükemmelleştirmelisiniz. Hepsi hazır.
Enstrüman sizin içinizde, onun sadece mükemmelleştirilmesi lazım. Bütün hastalıklarınız tedavi edilebilir. Peki ya yoksulluk?
Yoksulluk, bildiğiniz gibi Lakshmi tattwa’dır. (prensip) O Nabhinizde bulunur. Lakshmi tattwa, sizin Nabhinizde oturur ve Nabhi
çakranız iyileştirilirse, Lakshmi tattwanız iyileştirilir. Kara büyü yüzünden ülkemizde, korkunç gurular yüzünden, Nabhi ile ilgili
olarak başkaları hakkında düşündüğümüz her türlü kötü şey yüzünden, oruç tutmak yüzünden, saçma sapan oruç tutmaktan
dolayı, tapınaklara gitmek yüzünden ve kötü prasadlar (Deity'ye sunulan şey, yenilebilir bir yemek gibi) almaktan dolayı, bütün bu
şeyler Nabhi çakranın artmasına neden oldu. Şimdi, burada gelen Sahaja Yogiler maddi olarak kesinlikle kazandılar. Hepsi maddi
olarak kazandılar. Ayağa kalkıp biri Bana “Kazanmadık” diyebilir mi? Bize gelen çok fakir insanlar oldu. Kalwa'dan bize gelen bir
beyefendi vardı. Bana “Anne, Sahaja Yoga'ya katıldığımdan beri, ben çok iyiyim” dedi. Şaşırdım çünkü Kalwa'dan her gelişinde,
Bana bir garland getirirdi. Bende “ne oldu?” dedim, “Bilmiyorum ama ben her sabah mülkümün topraklarında yürürüm ve bir gün
bir beyefendi geldi ve bana 'Lütfen toprağınızdaki bu kili şu, şu fiyata bana satar mısınız? Çünkü bu çok iyi bir kil, çok iyi malzeme'
dedi.  Ve bana çok fazla para vermeye başladı.”  “Belki siz bu vibrasyonların dinamik olduğunu, Tanrı'nın kutsaması olduğunu fark
etmiyorsunuz, efendim, ve siz onlara bir kez dokunduğunuz zaman, Lakshmi tattwa bir anda düzelir.” Sıkıntıda olanlara ya da
herhangi bir şeye sizim bakmaya zahmet etmenize gerek yoktur. Herkes, zengin olsa da, fakir olsa da, Sahaja Yoga'ya gelince,
bütünle ilişki kurar. İş yapan bütün insanlarda, fakirlere yardım etmek için iyi işler yapanlarda bu duyarlılık gerçekten aydınlanır.
Sadece bir şeye dokunarak insanları iyileştirebilirsiniz. Sadece orada dikilerek, kazaları durdurabilirsiniz. Sadece onun üzerinde
düşünerek, bütün gösteriyi yönetebilirsiniz. Bu daha derinlere inerek, daha derin bir varlıkla, bütün olarak, sizin Viraat'ın, sizin
bütünün bir parçası olduğunuzu öğrenmenizin yoludur. Sizin sadece bağlanmanız gerekiyor; Dinamik olarak akmaya başlar. Ama
Sahaja Yoga'da elbette ki çok zengin olamazsınız, ne de çok fakir çünkü doğada olduğu gibi, bu dengesizlikler asla orada yoktur.
Geçen gün size bir insanın, beş, altı, yedi feet’e ( 1 feet =30,48 cm) kadar, belli bir boya kadar büyüdüğünü söyledim; hepsi budur,
daha fazla değil. Diyelim ki, bir mango ağacı bile belli bir noktaya kadar büyür. Doğa ilgilenir. Tanrı size bakar. O her şeyi yapıyor.
Haydi, sadece Tanrı ile bağlantı kuralım ve O bununla ilgilenir. Hayırseverlik çalışmalarının, bizimki gibi bir ülkenin çok önemli bir
parçası olduğuna katılıyorum. Fakat hayırseverliğin Tanrı'nın işi olmadığını bilmeliyiz. Yoksulluğu insanlar yarattı. Tüm bu
sorunları insanlar yarattılar. Bu yüzden de, kendi sorunlarını onlar çözmeliler. Bu Tanrı'nın işi değildir. Tanrı’nın işi, sizi kutsamak,
size armağan vermektir. Ona gittiğinizde, Tanrı'nın Krallığına girdiğiniz zaman O sizi kutsar. Çok fazla da değil, çok az da değil,
ama tatmin ve buna sahip olmanın sevinci. Aslında bizim hiçbir şeyimiz yok. Sahip olduğumuz her şey, sözüm ona sahip
olduklarımız, bu sadece aklımızdaki bir efsanedir. Yoksul insanlarımızda bile, biz bazen onlara çok yanlış fikirler verdik ve çok
fakir olduklarını düşünen bir grup meydana getirdiler ve politik bir baskı yapabilir ve her tür şeyi iddia edebilirler. Yoksullar için bir
şeyler yapmak istediğinizde dikkatli olmalısınız, bunu içimizden yapalım, dışımızdan değil. Aslında, burası harika bir ülkedir.
Burada sizin fazla şeye ihtiyacınız yoktur. Beni gördünüz: Ben sokakta uyuyabilirim; istediğim şekilde (her yerde / herhangi bir
şekilde) hareket edebilirim. Çok fazla şeye sahip olmaya gerek yoktur. Bu yüzden Gandhiji, her zaman sagara’larımıza (okyanus)
sarılmamız gerektiğini söylemişti. O bütün gandhivadlara, Gandhi, gandhi taraftarı olan insanlara, siz daha azına sahip



olmalısınız, dedi. Fakat gördüğümüz şey nedir, gandivadilerin çoğu en fazla kara paraya, en fazla miktarda elmasa ve en çok
paraya sahipler. Onlar sıradan kıyafetler giyebilirler ama Ben böyle olmadıklarını duydum. Bu kalp değişmelidir. Siz insanların
kalbini değiştirmediğiniz sürece, onlar gerçekten de içtenlikle sizin hissettiğiniz gibi hissetmediği sürece, sadece bu da değil,
onlar bunu kendi içlerinde sadece hakiki bir his olarak hissederler. Örneğin, karşımda duran fakir bir adam varsa, Ben onun Nabhi
çakrasını hemen hissedebiliyorum. Elimi Nabhi çakraya koyabilirim. Onun problemini, bir anda çözebilirim. Bu bir gerçektir; bunu
biliyorsunuz. Burada olan Sahaja Yogilerin hepsi, Sahaja Yogilerin çoğu Mataji'nin bunu yaptığını söyleyeceklerdir. En fakirlerin en
fakirlerine, Lakshmi tattwa tarafından dokunulabilir ve iyileştirilebilir. En önemli kısmı budur, bu onun iyileştirilmesi zorunlu olan
Lakshmi tattwasıdır, parası veya materia’sı (Latince maddiyat) değil. Şimdi Lakshmi Tattwa ve Materia arasındaki fark
bulmalıyız. Lakshmi tattwa bir insandır. O sadece sıradan bir şoför olabilir, ama o kişi bir batcha (çocuk) gibi olabilir. Biliyorsunuz,
bizimle yıllarca çalışan bir şoför vardı. Kendisi sadece, tıpkı bir batcha gibiydi ve Ben onun bir kral gibi olduğunu biliyordum çünkü
önceki hayatında o bir kraldı. O batcha gibiydi, hiçbir şey onu rahatsız etmezdi ve her şey onu tatmin ederdi. Ona üç saat
beklemeniz gerektiğini söylerseniz, o bekler. Ona şimdi burada kalamayacağını, gidip herhangi bir yerde uyuyabileceğini
sçylerseniz, bunu yapacaktır. Ona her ne söylerseniz söyleyin, tereddüt etmeyecektir ve o mutlu bir kişilikti. Şimdi, bunun sebebi
şu, sürekli olarak yapmayı deneyeceği  pis numaraları düşünenlerden, her zaman sadece kirli tasarlamalar yapan bu
politikacıların pek çoğundan ve geceleri uyuyamayan pek çok zengin yerine bu şoförün daha iyi olduğunu söyleyebilirim.
Kendimizi içimizden arındırmalıyız. Yoksulluk, bu semptomun sadece saf bir efsanesidir. Şimdi, insanlara çok işkence edildiğini
söylemek, Ben işkence gördüklerini biliyorum elbette, çok fazla baskı gördüklerini biliyorum. Fakat sahip olduğunuz çözüm nedir?
Çözüm eğer onlara biraz para vermek, ya da akıllıca para kazanmaları ya da onları sadece birazcık tedavi etmek ise, bu işe
yaramayacaktır. Siz onların Lakshmi tattwalarını uyandırmalısınız. Ben öze, onun tabanına, problemin geldiği yere gidiyorum.
Lakshmi bir eli ile böyle, bir eliyle de böyle, O elinde iki kamala (lotus) ile durur ve O çok basit bir sarisi olan bir kadındır, beyaz
sari. Bir Lakshmi pati, Lakshmisi olan bir kişi, Lakshmi tatmininin her zaman için bir verme yolu vardır. O kişi her zaman verir.
Eğer bütün bu sözde milyonerlerin Lakshmi tattwaları uyandırılırsa, onlar tüm bu kara paraları ellerinde bulundurmaktan ve
yoksulların kanlarını emmekten korkacaklardır. Eğer fakirlerin Lakshmi tattwaları aydınlanmışsa, onlar dilenmekten ve parazit
olmaktan utanırlar. Onlarda parazit eğilimler geliştirmenin bir faydası yoktur. Bir parazitten, cüzam gibi nefret edilir. Bu ülkede
dilencilikten bıktık. Liderlerimiz de dünyanın en büyük dilencileri oldular. Eğer giderseniz, bütün dünyada çok utanırsınız. Bu
ülkenin yarısının lanetlenmiş olması önemli değil çünkü onlar yeniden doğabilirler ama öz saygınızla yaşayın. Süregelen bu tür bir
dilencilik ve bizim başka ülkelerle yaptığımız bu dilencilik, bizim için çok utanç verici çünkü Tanrı bize bu yoga bhoomi'nin (yoga
ülkesi) kutsamalarını verdi. Kendi değerlerimizi, kendi kültürümüzü ve Tanrı'dan aldığımız kendi mirasımızı anlamadığımız için
nasıl da bir kargaşa ortaya çıkardık. Burası, tüm dünyada yoga odaklı tek ülkedir. Bu ülkenin önemini anlıyor musunuz? Sadece
yoga odaklı değil, burası aynı zamanda bir punya (erdem, kutsal, saf, iyi) bhoomi. İşte, tüm büyük azizler buraya geldiler ve burada
yaşadılar. Parsee’lerin (özellikle 7-8. yüzyıllar boyunca İran’daki Müslüman zulmünden kaçıp Hindistan’a gelen bu Zerdüştlerin
soyundan gelenler) ibadet ettikleri Zoroaster (Zerdüşt) bile, Datattreya'nın bir enkarnasyonundan başka bir şey değildir ve Sahaja
Yogamızda bizim ona nasıl ibadet ettiğimizi, Sahaja Yogamızda Muhammed Sahib'e nasıl ibadet ettiğimizi, Onun içimizde nerede
durduğunu, nasıl anladığımızı biliyorsunuz. Daha derin, dünyada vuku bulan tüm bu sorunlar sizler tarafından, Hintliler tarafından
çözülebilir. Siz bu ülkede Hintli olmakla kutsandınız, bir helikopteriniz veya bir transistörünüz yoksa kendinizi çok kötü
hissetmeyin.  Yoksulluk akıldadır, size söyleyebilirim. Bu daha fazla yemek yemek ya da yememek değildir. Bir insanın
hastalanan bir aklı varsa, o hala multi milyoner olup, “Ben buna sahip değilim, ben şuna sahip değilim” diye ağlıyor olacaktır.
İnsanoğlunu hiçbir şey tatmin edemez ve ekonomi yasasının, “genelde hiç bir istek karşılanamaz” şeklinde olduğunu
biliyorsunuz.  Özellikle her şey tatmin edilir ama hiç kimse tatmin olmaz. Sahaja Yoga ile siz onlara tatmin ve öz saygı
verebilirsiniz. Onların öz saygılarını geliştirin. Onlara bundan nasıl çıkacaklarını öğretin, onlara sadece acizler olarak bakmayın.
Burada bir körler okulunda çalışmak için iyi bir fırsatım oldu. Ve körler okulundaki insanlar para toplamayı, şunu, bunu istediler ve
Ben dedim ki, “Hiçbir şey yapmayın. Siz onları dilenen kızlar haline getirmeyin. Onların hepsi kendileri bir şeyleri halledebilirler.”
Çalışmaya başladılar. Sonra bazı güzel şeyler ve yatak örtüleri, şunu, bunu yaptılar. Bunun üzerine “Şimdi bunu kim
pazarlayacak?” dediler. “Bunları pazarlamak için hepiniz dışarı çıkın”, dedim. Ama sonra onlara, Japonya'da körlere masaj
öğretilmesine şaşırdığımı söyledim. “Onlara aydınlanma verin ve masaj yapsınlar. Eğer aydınlanmış bir kör insan masaj yaparsa,
tüm bu yabancılar masaj başına onlara en az yüz rupi ödeyeceklerdir. Ve eğer bu kişi körse, masaj yapmak çok daha kolaydır”,
dedim. Fakat insanlar bu tür bir şeyi kabul edemedi. “Hayır, hayır, Mataji, sonra,  görüyorsunuz, onlara aydınlanma
vermemelisiniz” dediler. Burada sorunumuzun derinliğini anlama konusunda yetersiz kalıyoruz. Onlar, “Mataji, siz bu kör
insanlara nasıl aydınlanma verebilirsiniz?” dediler. Ve körler bir anda aydınlanma aldılar. Onlar sadece tedavi edilebilirlerdi ve bu
farkındalığı elde ederlerdi. Ama bu organizasyon, büyük düşünce ve bilgeliğe sahip başka insanlara ait olduğu için, onlar Benim



“Tamam, siz bütün körleri getirin ve Ben onlara görme yeteneklerini vermeye çalışacağım” dediğim bir durumu kabul
etmeyeceklerdi. Bunu kabul etmeye istekli değiller. Size çok basit bir örnek anlatacağım, Delhi'de kan hastası, kan kanseri olan
on yaşında küçük bir çocuğun lösemisini iyileştirdim. Tabii ki, biz asla tek bir kuruş almıyoruz. Hiçbir Sahaja Yoginin, ne yaparsa
yapsın, tek bir kuruş almasına izin verilmez; bunu biliyorsunuz. Tek bir kuruş bile. Ve bu çocuk tedavi oldu. Çocuk,  Doktor Mulher
tarafından getirilmişti ve Doktor Mulher, Tıp enstitüsüne Benden bahsetti.  Tıp enstitüsü Bana geldi ve onların önerisinin ne
olduğuna bakın, “Bize tedavi ettiğiniz insanların listesini, onları nasıl tedavi ettiğinizi, onların nerede yaşadıklarını ve bütün her
şeyi verin” dediler. Bende, “Ne için? Ben para istemiyorum ki. Burada hiçbir şey satılmıyor. Sanki sizden herhangi bir bağış almak
için burada bulunmaktayım gibi, sanki Beni çapraz sorguya sokuyor gibisiniz. Sadece gelin ve kendiniz görün. Ben yemek
verdiğim insanların isimlerini veya kaç lokma yediklerini yazmıyorum. Bu Benim akan sevgim. İşe yarayan sevgim. Siz sevgiyi
anlayamazsınız. Tedavi ettiğim bütün insanları yazmamı istiyorsun. Bunu yapmayı reddediyorum”, dedim.  Onların bir şeye
bakma şekilleri bu. Onlar, bizim için sevginin gücünü bilmiyorlar. Önce Sahaja Yoga sayesinde sevginin gücünü üretmek gerekir.
Bu çok kolaydır. Sahaja Yoga bir yılın ya da bir Yuga'nın (Dört Dönemin her birisi - Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga ve  Kali
Yuga)  değil, tüm yugaların kutsanmasıdır. Onu almalısınız. Atmanızı (Ruhunuzu) bilmelisiniz. Kendinizi bilmelisiniz ve Son Yargı
şimdi burada. Başka bir Son Yargının geleceğini düşünmeye gerek yok. Burada, şimdi, Atmanızı bildiğiniz zaman, sizin vasıtanızla
akan Tanrı'nın gücünü elde edersiniz, Benim onu ana kaynağa bağlamam gibi, güç bizim içimizden akmaya başlar. Ve sonra bu
güç, bu dinamik güç iletişimde olabilir. Bu yoksulluk nedir? O, Rabbin Ayaklarındadır. Siz onu sadece fırlatıp atabilirsiniz.
Tapınaklara ve kiliselere gitmekle, Tanrının olmadığını kabul ediyorum. Ama fakire gitmenin de faydası olmayacak, bugün size bu
kadarını söyleyebilirim, ama neden yoksulluk olduğunu ve insanların neden böyle davrandıklarını anlayarak Ben yoksulluğun
köklerine gidiyorum. Siz her şeyi dönüştürmelisiniz. Siz hala çiçek konumundasınız.  Hepiniz meyve olmalısınız. Bugün hepimiz
meyve olmalıyız. Eğer meyve değilsek,  ülkemizin ve başka bir ülkenin sorununu çözemeyiz. Eğer bu gerçekleşirse, bugün
ülkemizde bu muazzam dönüşüm gerçekleşirse, o zaman tüm dünya bizim tarafımızdan yönlendirilecektir ve her durumda, Ben
bundan eminim, tüm dünyanın sorunlarını çözmek için bu noktada onların bizi dinlemek zorunda kalacağı zamanın geleceğinden,
yüzde yüz eminim. Ülkeler var, komünist ülkeler var; insanlar her şeye sahipler. Ben bütün ülkelere gittim. Rusya'ya da bulundum. 
Komünizmden bahsedenler Rusya'ya gitmeli ve kendileri görmeliler. Kapitalizmden bahsedenler Amerika'ya gitmeli ve kendileri
ne kadar aptal ve budala ve yararsız insanlar olduklarını, toplumlarının nasıl tükendiğini görmeliler. Para size mutluluk getiremez.
İnsanları mutlu etmek istiyorsanız, o zaman onların Nabhi çakralarını uyandırın, ya da dedikleri gibi, siz buna Lakshmi tattwa
diyebilirsiniz. Ancak Lakshmi tattwaları uyandırabilir, ama bu bütün ülkenin dönüştürüleceği Sahaja Yoga vasıtası ile
uyandırılabilir. Mesela çorak bir bahçeye gidip, bahçenin kesinlikle çorak bir durumda olduğunu görüyorsunuz. Aniden su gelir ve
suyun gücü tüm bu bereketleri yaratır ve birdenbire siz her yeri neşeyle dolup taşar halde bulursunuz ve bu insanlarının fakir
olduğunu düşündüğü ülkemize de olacak olan şey budur. Ben hala, dışsal olarak fakir olabileceğimizi söyleyebilirim çünkü belki
de onlara göre bizim çok iyi kıyafetlerimiz yok ve bizde çok fazla plastik yok. Bunların etkisi nedir? Bu plastik ve kauçuktan başka
bir şey değildir. Onlar plastikleri yer ve kauçuk üstünde uyurlar. Onlarda fazla bir doğal pamuk bile yok. Bizim refahımız bizim
yogamızdır, gücümüz, sürdürülebilirliğimiz, insanlığımız ve insanlığımızın sürdürülmesidir. Bay Vijay Merchant gibi herkesi
düşünen, acı çeken bütün insanları düşünen çok daha fazla insana sahip olmalıyız ama Sahaja Yoga'nın hayırseverliği farklıdır
çünkü Benim için, sizizn başkası dediğiniz kişi kimdir? Bir kişi Benim Varlığımın bir parçası olduğunda, parmağımın kendisi acı
çekiyor; ben onu sadece ovalıyorum ve bunu yapmak zorundayım. Bunun için insanları uyandırmak zorunda değilim; onlar bunu
sadece anladılar. Siz sadece bir kişinin yanında duruyorsunuz, başınız ağrıyor ve bu kişiye “senn başın ağrıyor mu?” diye
soruyorsunuz. “Evet.” Diyor. Siz başınızı ovuyorsunuz, onun başını ovuyorsunuz ve bunu bitiriyorsunuz sadece. Buna sadece
yardım edemezsiniz çünkü Makro Kozmos, Viraat, siz onunla bir olduğunuzda, o “bak, öbür adam acı çekiyor” diye sizi
bilgilendirir. Siz bu olursunuz. Siz kolektif bilinç olursunuz. Bu bir ders ya da başka bir şey değildir, ama bu sizin içinizde,
parmaklarınızda, parmak uçlarınızda, hangi merkezlerin catch ettiğini, başka birisinin sorununun ne olduğunu, nasıl tedavi
edeceğinizi, ne yapmak gerektiğini hissetmeye başlamanızdır.  Her şey, bütün bu bilgiler Sahaja Yoga'da verilir, tamamen
ücretsizdir. Burada oturan birçok kişiye, hastalıklardan dolayı acı çeken ne kadarının tamamen iyileştiğini onlara sorabilirsiniz ve
aydınlanma aldıklarından beri, doktorlara tek bir kuruş verilmedi. Sağlığınızla ilgilenmeniz gerekmez, bu konuda çok fazla şey
yapmanız gerekmez. Üç kalp krizi geçiren insanlarımız oldu ve şimdi kuvvetleniyorlar. Her türlü hastalığı olan, lösemisi olan
hastalarımız oldu. Bugün onların bu hastalığa yakalanmış olduklarına inanmayacaksınız çünkü artık içiniz tamamen dengede,
Tanrı'nın içinizdeki ilahi gücünüzle bütünleşmiş ve kutsanmışsınız. Bu bizim mirasımızdır. Bundan fayda sağlamalıyız. Ve sadece
bununla yoksulluğu ortadan kaldıracağız, bir gün bunu göreceksiniz ve bu birkaç şeyi yamalayarak değildir. Bay Vijay
Merchant'tan rica ediyorum ve bizimle birlikte olan başka bir büyük sosyal hizmet uzmanımız var, Gidubai Kotak, sizler Sahaja
Yogamıza biraz daha fazla dikkat koymalı ve Sahaja Yoganın dinamiklerini görmelisiniz. Şimdi sizinle konuşan bir kişinin, bu iki



kişinin, onlar Rahuri'den,  onlar on bin kişiye aydınlanma verdiler. Sadece gidin ve onların evlerini görün. Sadece gidin ve onların
çocuklarını görün. Sevinçle, mutlulukla kıpır kıpırlar ve onların kalplerinde hiç bir şekilde yoksulluk görmüyorsunuz. Kalpleri
zenginleştirildi ve çok iyi gidiyorlar. Çünkü enerji sizin içinize gelir, Saraswati tattwa da aydınlandı ve siz ne yapılmalı, nasıl
yapılmalı diye düşünmeye, hayatınızı nasıl mutlu kılacağınızı düşünmeye başlarsınız. Ama para her şey değildir; yemek her şey
değildir. Atmanızı tanımadıkça asla mutlu olamazsınız. Öyleyse köklere gidin ve bu çok kolaydır. Hiçbir şey ödemek zorunda
değilsiniz. Çok fazla organizasyona ihtiyacınız yok, hiçbir şeye gerek yok. Bu sadece çalışır, aynen böyle. Öyleyse neden
endişeleniyorsunuz ve neden sadece korkunç bir şeyler düşünüyorsunuz? Şimdi daha ilerdeyiz, Gidubai ile de konuşun, onlar bazı
mucizeler gösteren bir guru tarafından büyülenmişlerdi. Ve Ben, Morvi'den Beni görmeye gelen biriyle tanıştım ve ona bu korkunç
adamla bir ilgimiz olmadığını söyledim çünkü Kalki iş başındayken, bir gün gelecek ve yıkım olacak. O Beni dinlemeyecekti.
Andhra'ya gittim. Bilginiz olsun diye size söylüyorum, Andhra'ya gittim. Andhra halkına “siz bu tütünü yetiştirmeyin” dedim.
Andhra'da iki tür insan var: biri çok para kazanıyor; diğeri ise çok fazla kara büyü yapan sözde fakir olanlar. İkisiyle de konuştum.
Onlara “kara büyü yapmayın, çünkü kara büyü yaparsanız Lakshmi tattwa kaybolur” dedim. Kara büyü bu taraftan gelirse,
Lakskhmi diğer taraftan gider. Ve onlar Beni dinlemediler. Ve tütün yetiştiren bu insanlarla konuştum. Onlar da Beni
dinlemeyeceklerdi. Üç teyp kasedi var, denizin Datattreya'nın enkarnasyonu olduğunu söylediğim bir konuşma var. Bu biraz
zaman alacak, Ben, inanın Bana. Ve işte bunda olan da buydu. Tanrı'nın hepimizi bildiğini anlamalıyız. Bizi kitleler halinde tanıyor,
nereye gittiğimizi ve ne yaptığımızı biliyor. Bombay'ınız son zamanlarda çok büyük bir kuraklıktan kurtuldu. Ama lütfen dikkate
alın ve Tanrıyı alın. Tabii ki bu Himalayalara gitme meselesi değil ve bundan kaçma meselesi de değil. Ama bunu içinize alın,
deneyin, getirebileceğiniz kadarını buraya getirebilirsiniz, eğer azizler varsa, Sahaja Yogi olanlar, azizlerdir. O zaman Tanrı
kesinlikle sizi kutsayacaktır, sizi kesinlikle kutsayacaktır.  Ve bugün aydınlanma alan aynı insanlar, köylerde muazzam çalışmalar
yaptılar. Pek çok köyü para olmadan, hiçbir şey olmadan özgür kıldılar. Köylere gittiğimde, insanların nasıl iyileştirildiğine, nasıl
yardım edildiğine, onların nasıl enerjik olduklarına, bir şeyleri nasıl anladıklarına gerçekten şaşırdım. Bu en şaşırtıcı şeydir. Yani
tüm güçlerin gücü, bu Tanrı'nın Sevgisinin gücüdür, haydi onu alalım. Ondan (Tanrıdan) faydalanalım ve her şeyi Tanrı'nın ellerine
bırakalım. Sadece Onu acı çektiğini düşündüğünüz herkese getirin. Beni acı çeken yüz kişiye götürün, onları göreceğim. Bugün
bütün salon dolmuş olsaydı Ben hepsini tedavi ederdim. Benim bunu yaptığımı biliyorsunuz. Bu zor değil. Bu övünme değil, bu bir
gerçektir. Bu bir gerçek. Bu çok sayıda kişi için bu beş dakikada çalışır, pek çok insan bunu alabilir. Ama insanlar gerçeklerle
yüzleşmek istemiyorlar ve buna katılmak istemiyorlar. Şimdi Bombay'da zaten çok sayıda Sahaja Yogimiz var. Yani dokuz yıldır
burada çalıştığımı gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Dış merkezlerde de elbette biraz daha elbette var ama burada merkezde çok
fazla var veya biraz daha fazla. Yani siz insanların nasıl olduğunu görebilirsiniz. Ve sizin dışarıdan yaptığınız iş, bu sanki kör bir
insanın gidip bu işi, şu işi, o işi ve bu işi yapması gibi. Politikacılar da kendilerinin çok iyi iş çıkardıklarını düşünüyorlar. Tamam,
yapıyorlar. Sosyal hizmet uzmanları da harika işler yapıyor. Herkes yapıyor. Ancak koordinasyon yok, entegrasyon yok ve kişinin
yaptığında tatmin yok. Sebep, hepsinin bir bütüne ait olması ve bir bütün oluşturması gerekenin,  henüz bütünle bir bağlantısı
olmadı. Hintli, Amerikalı ya da başka bir şey olsak da, tüm dünyada bütünlüğümüzü buluyoruz. Hepimiz sadece bütünlüğümüzü
bulmaya çalışıyoruz ve cevap Sahaja Yoga’dır. Bu Sahaja Yoga’dır. Hiç kimsenin, bu sorunlar için başka bir cevabı yok. Bugün
size söylüyorum, daha sonra Bana tekrar anlatabilirsiniz. Problemlerinizi Bana verin. Bana ezilenlerin kim olduğunu söyleyin. Bir
bakayım. Bakayım ezilen kimdir? Şimdi siz, biri Benden gidip balıkçıları görmemi istedi. Bende “Tamam, gidip onları göreceğim”
dedim. Eminim ki, eğer aydınlanma alırlarsa, balıkçılıkları kesinlikle yüzde yüz daha iyileşir; Bundan eminim. Her şey düzelir,
çünkü Tanrı’nın nimetleri oradadır ve Tanrı onu Bhagwan (Şanslı,kutsanmış) yapan altı niteliğe sahiptir. Bunlardan biri Shubha’dır,
Hayırlılık. Bir diğeri Kalyan’dır (sevimli, güzel, hayırlı). Bir diğeri Aishwarya (Refah). Bunun gibi, Tanrı'nın altı niteliği. Bu altı özellik
varlıktan yayılır ve bir kez onunla karşılaştığınızda anlarsınız. Kalyan yapmak istiyorsunuz; tamam, o zaman insanları Tanrı ile
yüzleştirin ve sizin, onunla yüzleşmenizin yolu budur. Kiliseler, tapınaklar veya başka bir şey organize etmeniz gerekmez. Bu
sadece akması gereken enerjidir, akması gereken Shakti’dir. Görebileceğiniz gibi, orada bir odun orada duruyor, hiçbir şey yok.
Ama eğer siz onu aydınlatırsanız, o size ışık, ateş, her şeyi verir. Aynı şekilde aydınlanma, sorunu çözmenin tek yoludur ve
hepimiz mümkün olduğunca çok insanı aydınlatmaya çalışmalıyız. Elbette bizim çalışmamız daha çok orta sınıf içindir, çünkü
aşırılıklar bizi kabul etmez. Fakat orta akış arttığı zaman, nehir her iki taraftan da akar. Nehir iki tarafı da beslenebilir. Yavaş yavaş
her iki taraf da [onlara] katılabilir, ancak derinlik merkezdedir, madhya marga'da (orta yol) ve bu orada çalışır. Sadece orta sınıf,
bunu çözebilir, çünkü onlar gerekli değerlere sahipler, gerekli duygulara sahipler ve gerekli kutsamalar var çünkü onlar çok
normal bir yaşam sürüyorlar. Bir kez yüzdüklerini öğrendiklerinde, başkalarına yardım etmeden önce kendilerini tanımak
zorundalar. Siz kendinize yardım etmek zorundasınız. Başkalarına yardım etmeden önce kendiniz olmak zorundasınız.  Buna bir
kez ulaştıkları zaman, onlar kolayca yardım edebilirler, başkalarına kolayca yardım edebilirler ve bu yapıldı. Bu Sahaja Yoganın o
kadar sessiz bir çalışmasıdır ki, biz hiç istatistik tutmadık. Biz henüz söyleyemedik. Burada en az on bin veya sekiz bin kişiye



aydınlanma veren insanlar var. Burada sıradan insanlar gibi oturan ve binlerce insanı tedavi eden insanlar var, ama onlar bunu
bilmiyorlar ve onlar “bunu biz yapmadık Anne. Bu sadece çalıştı. Bu sadece oluyordu. Bu oldu” diyeceklerdir Yani işte çok
dinamik bir gücün olduğu şey budur. Tüm sosyal çalışanlardan, ülkemizdeki bu muazzam keşfe gözlerini açmalarını ve nasıl
olduğunu, bunun ne anlama geldiğini kendilerinin görmelerini rica ediyorum. Bu bir şahsiyeti o kadar dinamik bir ağa dönüştürür
ki, sıradan bir çocuk, harika bir kriket oyuncusu olabilir.  Sıradan bir müzisyen, harika bir müzisyen olabilir. Sıkıcı sıradan bir oğlan,
birinci sınıf öğrenci olabilir. Bu oldu. Kendi durumlarında bunun meydana geldiğini söyleyecek birçok kişi var. Bunun gibi birçok
şey oldu ve bunun için bizler Tanrı'nın merhametine güvenmeliyiz. Tek şey şudur, bizim arzumuz olmalı ve bunu istemeliyiz.
Sanırım, geçen gün politik liderlerden biriyle konuştum. “Adyatmaya (Yüksek Ruh) sahibi olmayan siyasetin yaşamı yok” dedim.
Aynı şekilde, “Adyatmaya sahip olmayan sosyal çalışmanın bir anlamı yok” diyeceğim.  Adhyatma olmadan, içinde ruh olmadan,
içinde Tanrının Ruhu olmadan, siz bunu yapıyorsunuz çünkü sizde bir şeyler ölüyor, sizde bir şeyler hissediliyor, işte hissettiğiniz
şey bütünün parçasıdır.  Öyleyse bütünü bilin ve o zaman çok dinamik olacaksınız. Sizler çok harikasınız, her şey sizden akacaktır
ve siz gerçektende binlerce kişiye yardım edebilirsiniz. Umarım bu gün burada,  iki büyük sosyal hizmetlimizin olması iyi bir şey
ve Ben onlara bu tür bir teklifte bulundum. Bu sayede bütün Sahaja Yogiler adına, tüm hizmetlerimizi sunuyoruz.  Kaç kişi olursa
olsun zor durumdaki kişileri merkezlerimize gönderin, biz onlarla ilgileneceğiz. Tanrı hepinizi kutsasın.
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Guru Puja, “Shri Mataji’nin Deklarasyonu”. Dollis Hill ashram, Londra, İngiltere. 2 Aralık 1979. Bir ay önce, Rustom'a, bu Pazar
günü bir Puja ayarlaması gerektiğini söyledim. Bugün dolunay ve o Bana bu pujaya ne isim vermeniz gerektiğini sordu, bir Guru
Puja mı, yoksa Mahalaxmi için bir puja mı, yoksa Ganesha’nın Pujası mı? Ben de ona, bunun bir Guru Puja olacağını söyledim. Ve
daha sonra Bana, çok daha sonra – Ben Hindistan'a giderken – neden Christmas Pujayı burada da yapmadığımızı sordu. Bugün
çok önemli bir gün. Çünkü uzun zaman önce, İsa sadece henüz bir çocukken, Kutsal Yazıları okudu ve kalabalıklara Kendisinin
Advent (Geliş-İsa’nın Gelişi)olduğunu – kendisinin enkarnasyon, Kurtarıcı olduğunu ilan etti. Onlar bir Kurtarıcı'nın geleceğine
inanıyorlardı. Bugün, uzun zaman önce bir Pazar günü, O dedi ki, Kendisinin “Kurtarıcı” olduğunu ilan etti. İşte Advent Pazarının
sebebi budur. (Christmas Günü gelmeden bir ay önceki 4. Pazar günü) İsa’nın çok, çok, çok kısa bir süre yaşaması gerekiyordu.
Bu yüzden çok genç yaşta Kendisinin Advent olduğunu ilan etmesi gerekiyordu. Şimdi, bundan önce hiçbir enkarnasyonun halka
açık bir şekilde kendilerinin enkarnasyon olduklarını söylememeleri dikkat çekicidir. Elbette ki Rama, kendisinin bir enkarnasyon
olduğunu unutmuştu. Bir bakıma, Kendisine bunu unutturdu, tam bir insan olmak için Kendi üzerinde kendi Mayasını oynadı -
Maryada Purushottama (Mükemmel İnsan) ve Shri Krishna da sadece tek bir kişiye, Arjuna'ya, savaş başlamadan hemen önce
söyledi. İbrahim, Ezeli Üstadın bir enkarnasyonu olmasına rağmen, Kendisinin enkarnasyon olduğunu asla söylemedi.
Dattatreya'nın Kendisi, Ezeli Üstadın enkarnasyonu olduğunu asla söylemedi. Masumiyet vasıtasıyla hareket eden bütün bu üç
adet güç, rehberlik etmek üzere bu dünyaya geldi. Musa asla bunu söylemedi… Kendisinin Yüce biri olduğunu bildiği halde, O
doğayı alt etmişti ama Kendisinin bir enkarnasyon olduğunu asla söylemedi. İsa’nın zamanında, O bunu söylemenin gerekli
olduğunu hissetti, aksi takdirde insanlar anlamayacaktı. O zamanlar onlar İsa'yı tanımış olsalardı, bir sorun olmazdı ama
insanoğlunun hala daha fazla gelişmesi gerekiyordu. Bu kapıdan geçmek için, birinin Virata'daki Agnya Çakrasını geçmesi
gerekiyordu. İsa işte bu yüzden Dünya'ya geldi. En şaşırtıcı olanı ise şudur, bu Hayat ağacında kökler sürgün verdiği zaman,
sürgünler dal verdiği zaman, dallar yaprak verir ve aynı ağaç üzerinde çiçekler de açarlar, kökleri bilenlerse, sürgünü bilmek
istemiyorlar, sürgün bilenlerse çiçekleri tanımak istemiyorlar. Bu tipik insan doğasıdır. Ben Kendimden asla bahsetmedim çünkü
insanlarda egonun başka bir boyutuna ulaştığı hissedilmişti. İsa'nın zamanında olduğunda daha da kötü şekilde. Herhangi bir
şeyi suçlayabilirsiniz, buna Sanayi Devrimi diyebilirsiniz çünkü sizler doğadan uzaktaydınız ya da siz ona her ne diyorsanız ama
insanlar gerçekle olan tüm bağlarını kaybetmişlerdi. Onlar yapay olanla özdeşleştiler ve böylesine büyük bir gerçeği kabul etmek,
onlar için imkansız bir şey olacaktı, bu yüzdende Ben Kendim hakkında tek bir kelime bile etmedim - elbette ki bazı azizler Benim
hakkımda konuşana kadar, posess olmuş insanların bazıları da hakkımda konuştular; ve ayrıca insanlar, en zor şey olan
Kundalini'nin uyanışının, Mataji'nin huzurunda bu kadar hızlı bir şekilde nasıl gerçekleştiğini merak etmeye başladılar.
Hindistan'da bir tapınak vardı ve kimse bunu bilmiyordu ama onlar belli bir yere yaklaşan gemilerin kıyıya doğru çekildiğini
gördüler. Ve onları geri döndürmek zordu ve bu çekimden kurtarmak iki kat kuvvet uygulamak zorunda kaldılar ve bunu
bilmiyorlardı, hareket eden bir şey vardı. Denizin derinliklerinde bir terslik olduğunu düşündüler ... Ama bu durum durmadan bir
sürü geminin başına geldi. O zaman, bu gemilere ne olduğunu öğrenmek istediler. Neden tüm gemiler aniden kıyıya doğru
çekilmeye başlıyorlardı? Bu yüzden sebebini bulmaya çalıştılar ve ormanın içine girdiklerinde, orada büyük bir tapınak buldular ve
tapınağın tepesinde büyük bir mıknatıs kütlesi vardı. Yani, mantıklı bir anlayışla insanlar, Mataji'nin olağanüstü bir şey olması
gerektiği noktası vardılar, çünkü sadece bakışıyla,hatta düşüncesiyle bile Kundalini'yi yükseltebilen böyle bir enkarnasyonun
Dünya'ya geldiği kutsal yazıların hiçbir yerinde, hiçbir yerde yazılmamıştı. Çılgın kalabalıkta uzakta, ormanlarda, Himalayalar'da
oturan birçok aziz, onların hepsi bunu biliyorlar çünkü onların farkındalıkları, bunu anladıkları bir noktada. Onlar sizden çok daha
fazlasını anlıyorlar, çünkü sizler henüz yeni doğmuş çocuklarsınız. Onlarsa büyümüşler. Ama bugün, insanlığı kurtarması
gerekenin Ben olduğumu beyan ederim. Tüm Annelerin Annesi olan, Ezeli Anne, Shakti, Tanrı'nın Arzusu, bu yaratıma, insanlığa,
kendi anlamını vermek üzere bu dünyada enkarne olan Adishakti olduğumu beyan ederim ve eminim ki sevgim, sabrım ve
güçlerim sayesinde bunu başaracağım. Tekrar tekrar doğmuş olan Bendim, ama şimdi tam formum içinde ve bütün güçlerimle
bu Dünya'ya sadece insanların kurtuluşu için değil, sadece özgürleşmeleri için değil, onlara Babanızın size vermek istediği
Cennetin Krallığını, Neşeyi, Mutluluğu bahşetmek için geldim. Bu sözler şimdilik şu an için Sahaja Yogiler arasında kalmalıdır. Ve
bugünkü Guru Puja günü, bu Benim Pujamın değil, Gurular olarak sizin Pujanız. Hepinizi Gurular olarak yağla meshediyorum ve
bugün size ne bahşettiğimi ve halihazırda kendi içinizde sahip olduğunuz büyük güçleri size anlatacağım. Aranızda, hala
tanıyamayan ... insanlar var. Benim bu duyurum bunu, onların içinde çözecektir - tanımak. Tanıma olmadan oyunu göremezsiniz,
oyun olmadan içinizde kendinize güvenemezsiniz, kendine güven olmadanda Guru olamazsınız, Guru olmadan başkalarına
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yardım edemezsiniz ve başkalarına yardım etmeden, hiçbir şekilde mutlu olamazsınız. Yani zinciri kırmak çok kolaydır, ancak
birbiri ardına ekleyerek zincir inşa etmek sizin yapmanız gereken şeydir. Hepinizin olmak istediği şey budur. Yani, kendinize
güvenin, neşeli olun ve mutlu olun, tüm güçlerim sizi koruyacaktır, Sevgim sizi besleyecektir ve Benim tabiatım sizi huzur ve neşe
ile dolduracaktır. Tanrı sizleri kutsasın. [the following was transcribed from an Mp3 recording of a tape in India]Now I would like
to give the books first of all. And then I’ll… about what you have got already within you. All weeping and crying should be over
now. You have to wipe out the tears of others. Get out of your small shells and little problems, here and there.First book, Kuli, can
you give Me.[inaudible words]Where is the pen?Yogi: …want a pen Mother?Shri Mataji: I would like to write in Devalipi, because
it’s a mantra, isn’t it? It has to be written in Devalipi your names, would be better than in English, though utility-wise English would
be better, but from, from Sahaj Yoga point of view, I think, if I write in Devalipi it would be better and you will know it is your
name.So the first book. “Advent!” – by which we declare, the advent of your Mother, your own, very own Mother. Today, I would
like to give to Gregoire, who has really worked very hard to write this book, and, I have tortured his life… and also Gavin, Jane, who
have helped him such a lot, and Maureen who has helped him to type and read My funny handwriting which had mutilated all
previous writings of Gregoire [Mother chuckles]. We have had a very nice time together, and now the book is ready. We should
also be very thankful to Indian Sahaja Yogis, for giving all their assistance, to Gregoire, for the publication of this book. They have
given the money and all the assistance. There are so many people who are to be thanked, but actually this is your own book. And
the most important person whom you should thank is [unclear: WULEE?], or, Tony as you call him, because, he has taken the
photograph, which turned out to be the best among all. He’s not a photographer, by chance he had taken a photograph, it’s such
a sahaja photograph. And everybody said that this photograph should be… there. And everybody, not feeling jealous of anyone,
have very sensibly behaved that the book should come out; and the involvement that everyone had; and they all helped…Even the
coming of book was so sahaja, that, first it would not come. It has come at a time when we needed it the most: it should not have
come earlier, because we wanted advent date for this book. And, the coming of it was that, the ship people told Me that the
books have arrived… and you have to collect the books, and we have to take all… customs clearance and all that. But then they
told Me that surprisingly, the customs people did not ask anything; they did not even open the boxes; they didn’t want to know
anything what was inside. They were all quite surprised. Normally, even if you say books they open it and see for themselves
whether there are books or not, maybe something else coming in. And there was a niece of mine, who was there, who
telephoned to us – that also spontaneously – and I told her such books are lying with such people, and just they arrived – it was
that simple. And they t…[Mp3 no.1 sound cuts off][Mp3 no.2:]Should I write it here, or here Gregoire?. Here would…This is the
cover, I would like – just show them – to give to Gregoire, just show round, with the peacocks. Peacock is the… is the vahana of
Saraswati.Actually it is kept the other way round, you see?Sahaja Yogi[softly]: I think…Shri Mataji: Beg pardon, what is it?Sahaja
Yogi: [CHRIS?] was trying to explain what Shri Kartikeya was like.Other Sahaja Yogi: He was just like Gregoire. [laughter].Shri
Mataji: Actually books are always done this way, you know? You can do it on the ground would be better. This way, and then is
covered like that, you see? It’s always books are done.Sahaja Yogi: Mother this way?Shri Mataji: It’s on this way it comes up.
See? So, they are kept. Hm, I think then they go round. Ya and, this is brought in… that side.. this way, and the pin must be put
here or some sort of a thing. Actually they have a ribbon with it, attached, when they tie it up the book like that. This is called as
grantha, you see, the one which is tied, grantha.All these books must be kept, tied in a proper cloth, in this way. And before
opening the book you must wash your hands – properly. It should not be kept in every place you feel like: must be kept in proper
places. And the due protocol of the book must be kept. It is very important.Which are the names? Which are the people?Rustom:
Gavin, your copy.Shri Mataji: What is it?Sahaja Yogi: We had to copy the [...indistinct]Shri Mataji: Alright. So to Jane, to… second
to Rustom…Rustom [interupting]: …WalterShri Mataji: Ah? [pause] This is the Guru Puja, I’m doing. [pause] Jane? There you go.
Now I’m doing your one.I’ll use it.All of you must have your individual copies. That is very important. And as everybody has
different vibrations, it must be treated with the same understanding that, you all should have your individual thing with
you.[Mother writes the names of all the Yogis in Devnagari in their copies of the books]Let Me just finish the work, alright?So
now… Tony? What should I write? Tony or Kuli?Tony: TonyShri Mataji: What’s your real name?Tony: AntonacisShri Mataji:
Anthony. Anthony. Anth…?Tony: AntonacisShri Mataji: Anta….Tony: An-to-na-cisShri Mataji: Antonacis. -nakir, “r” is there?
Nakir?Tony: Ess. NakisShri Mataji: N-a-k-i-s. AntonakisSahaja Yogini: that means live [LAND UPON?...unclear]Shri Mataji: Yes I
knew you had another… An…to…naa…kis, nakis.Tony: Anto…Shri Mataji: AntonakisTony: Yes MamRustom: N, A, I…Shri Mataji: N,
A, I, NaikisTony: No. An-to-na-kisMaria: N, A, K, I, S.Shri Mataji: Oh. AntonakisSahaja Yogi: AntonakisSahaja Yogi: So at last we
got the truth here. [laughter]Shri Mataji: Keece or KissTony: KisShri Mataji: tokis. [long pause] Now, you must know the meanings
of this:“To My beloved son AntonakisWith loveMy blessingsMa NirmalaNow, who else? Tell Me the names now.Sahaja Yogi:
Barbara.Shri Mataji: and Mark [long pause] May God bless you. Now. Maria. That’s your real name, Maria? Full name?Maria: And



the only one.Shri Mataji: Only Maria. [pause] Go sit down. May God bless you.Sahaja Yogi: David SpiroShri Mataji: David Spiro.
[pause] [Mother asks in Hindi about the Surname being "Spiral?"]Rustom: Spi-roShri Mataji [while writing]: Spi-ro. Spiro. [pause]
May God bless youRustom: Malcolm Mother. Malcolm.Shri Mataji: Malcolm. Ma-la-komRustom: Mal-komShri Mataji: Malkom.
[pause]Rustom: PatriciaShri Mataji: May God bless you. Patreeshia, PatriciaRustom: PatriciaShri Mataji: PatrisiaRustom:
Pa’triciaShri Mataji: ta?Rustom: TaShri Mataji: Patrisia, Patrisia.Sahaja Yogini[softly]: C, I, A.Shri Mataji: But it is TRa [rolled "R"] or
Tra [soft "r"]Rustom: Its TRaShri Mataji: Tee – Are – but you see in Hindi we have two.Rustom: TraShri Mataji: PatRi, PatRisia, is
correct? Patrici… Patricia, Patricia. [long pause] May God bless you.Rustom: Hester.Shri Mataji: Hm? Hester. It is…
HÃ©-sta?Rustom: Hester.Sahaja Yogi: HestaShri Mataji: HestaaSahaja Yogi: Hesta. With an “a” no “r”.Shri Mataji: HestaYogi: H,
E S, T A.Shri Mataji: Tee. Ha?Yogi: AShri Mataji: “T” Hesta,Yogi: Hesta.Rustom: Short “A.”Shri Mataji: Hesta. [pause]. Hesta, May
God bless you.May God bless you. Now. Sahaja Yogi: Harry.Shri Mataji: hm?Sahaja Yogi: Harry.Rustom: Hare, is your name,
ha?Shri Mataji: HariRustom: HareYogi: Hari?Hari: Hari JairamShri Mataji: Hari Jairam [long pause] May God bless you.Rustom:
You, Peter.Shri Mataji: P, E, T, E, R. [Hindi regarding pronunciation of Peter's name] [pause]May God bless you. Rustom:
Felicity.Shri Mataji: Felicity.Rustom: [Hindi] Usko apta hai Ma.Shri Mataji: May God bless you.Rustom: Philip… PhilipPhilip: Spelt
with one ell.Shri Mataji: You have…?Philip: Spelt with one ell.Shri Mataji: What’s he say?Rustom: [Hindi: about the spelling]Shri
Mataji: Philip.Rustom: Philip.Philip: P, H, I, L, I, P.Shri Mataji: Philip. [pause] You can put some Music.Rustom: Oh. Malcolm?
Music.Shri Mataji: May God bless you. Hm?Rustom: Allan.Shri Mataji: Allan.Sahaja Yogis [recite mantras]: Mahasaraswati,
Mahakali, Trigunatmika, Adi Kundalini Sakshat, Shri Adishakti Sakshat, Shri Bhagawati Sakshat, Shri Mataji Shri Nirmala Devi
Namoh Namah.Rustom: Om twam sakshat shri Ganeshaya Namaha…Keshavaya……Matavaya……Govindaya……Vaishnave……Mad
huswadhanaya……Trivikramaya……Wavanaya……Shridharaya……Rishikeshaya……Padmanabhaya……Damodharaya……Sankarshana
ya……Vasudevaya……Pradyomnaya……Anirudhaya……Purushottamaya……Adokshajaya……Narasimhaya……Achyutaya……Janardana
ya……Upendraya……Haraye……Krishnaya……Virataya…Sakshat, Shri Adishakti Sakshat, Shri Bhagawati Sakshat, Shri Mataji Shri
Nirmala Devi Namoh NamahI’ll say the names of all the deities of the Kundalini.Shri Mataji: Now you pay attention to those
deities within your Kundalini. You can sit down. And just pay attention: you know where are the… which are the deities on what
chakras are.Rustom: Om twam sakshat shri Ganeshaya Namaha…Nirmalgauri kundalini
mataya……Saraswatibrahmadevaya……Hasratali Fatima
mataya……Adigurudattatreyaya……Abraham……Moses……Zaratustraya……Mohammed
Sahibaya……Confuciusaya……Laotzeaya……Sainathaya……Raja Janakaya……GuruNanakaya……Socrates……Avidut
Adiraataya……Lakshmi Narayana……Gruhalakshmishaktimataya……Durga-jagadamba-mataya……Shiva-parvatimataya……Karuna
rasa sagaraya……Daya sagaraya……Kshama shrayini……Atman paramatman……Kshetragnya……Sitarama maryada
purushottamaya……Vishnugranthi vibhedini shakti mataya……Radha Krishna purnavataraya……Yeshoda Rukmini
vithalaya……Vishnumaya……Lalita chakra swaminishakti……Shri chakra swaminishakti……Virataya viratanganaya……Hamsa chakra 
swaminishakti……Pranavaya……Omkaaraya……Kartikeyaya……Mahaganeshaya……Mahaviraya……Gautambuddhaya……Swaprakash
aya mary and jesus……Mahakali Shakti bhairavaya……Mahashankaraya……Mahasaraswati Shakti
hanumantaya……Mahabrahmadevaya……Mahalakshmi Shakti mahavishnuve……Ekadashaya Shakti rudraya……Rudra granthi
vibhedini Shakti mataya……Sahasrara swamini moksha [pra]dayini nishkalankaya mahamaya Mataji Shri Nirmala
devi……Ardabindu Shakti mataya……Bindu Shakti mataya……Valaya Shakti mataya……Sadashiva adishakti
mataya……Parambrahman…Sakshat, Shri Adishakti Sakshat, Shri Bhagawati Sakshat, Shri Mataji Shri Nirmala Devi Namoh
Namah Shri Mataji: You did not say Vishnu mantra.Rustom: I said [unclear]Shri Mataji: You said Mahavishnu….it’s alright. When
you say Vishnu Shesha also you can say where the Nabhi is then say Vishnu Lakshmi and Surya Chandra. See they are also
chakras, Surya Chandra. So the Ida Pingala Nadi Shakti you can also say, so that [unclear] …it now…[unclear].Rustom: Om twam
sakshat Shri Lakshmi Narayana Sheshaya Namaha…Surya Chakra Swamini Shakti……Chandra Chakra Swamini Shakti…Shri
Mataji: See? How it’s… [unclear] You see? You can say Chandra Mandal Madhyastha. Surya Mandal Madyastha. Means this
superego and supraego.Rustom: In the… they say Bhanu Mandal MadhyasthaShri Mataji: hm. Bhanu Mandal…Rustom: OK. Om
twameva sakshat Shri Chandra Mandala Madhyasthaya NamahaOm twam sakshat shri bhanu Mandala Madyasthaya
namahaShri Mataji: [Hindi about Ida and Pingala] Ida and Pingala bolo.Rustom: Om twameva sakshat Shri Ida Nadi Swamini
Shakti NamahaOm twam sakshat Shri Pingala Nadi swamini Shakti NamahaShri Mataji: Sushumna Nadi.Rustom: Om twam
sakshat shri Sushumna Nadi Swamini Shakti Namaha.Shri Mataji: That’s better. [inaudible] Much better now?Rustom: There’s
also Sarva Ida Granthi Vibhedini Shakti.Shri Mataji: Oh. Ida Granthi Vibhedini is good.Rustom: Om twameva sakshat shri Sarva
Ida Granthi Vibhedini Shakti Mataya NamahaShri Mataji: hm.Rustom: Om twam sakshat shri Sarva Pingala Nadi Granthi
Vibhedini Shakti Namaha.Shri Mataji: hm.Rustom: Om twam sakshat shri Sarva Sahasrara [sic] Granthi Vibhedini Shakti



NamahaShri Mataji: Sushumna NadiRustom: Om twameva sakshat shri Sarva Sushumna Granthi Vibhedini Shakti Namaha.Om
Shri Mahaganapataye Namaha, Shri Saraswati Mataya…Shri Mataji: …Now before doing any puja, one has to do Ganapati Puja,
because that is the first thing is holiness… is innocence. So we have to, first of all, establish our holiness within ourselves, before
we do any worship… or the innocence within us. You have to worship our innocence within us. So all the cunningness, should be
left… outside.Rustom: Om Shri Mahaganapataye NamahaShri Saraswati Mataya NamahaShri gurubhyo namahaVedpurushaya
NamahaAishtadevataya NamahaKuladevata bhyo namaha[someone coughs]…eksthaanadevata bhyo namahaShachipuram
dharabhyam namahaKalka parashurame Bhyo namahaMatru pritru byam namahaAdityadi nava graha devta bhyo namahaSarve
bhyo deve bhyo namahaSarve bhyo brahmane bhyo namahaEtat karan pradam devata bhyo namahaAvi ghanam astu…Shri
Mataji: You’re not registering. Can you make it loud speaker? …the loudspeaker. You see because you can’t make…[unclear] You
see?Rustom: [Hindi] I’ll put it in here. It’s ok I’ll put it in my lap.Shri Ma Bhagavato, Mahapurushasya, Vishnu Agnya Parvartam
Mansya Adi Brahmano Dvitiya Parabe Vishnu Pade, Shri Shwetvarakalpe Vayvaswat Manvantare Englandeshe, Europekhande,
Londonnagare, Thamesnadiye, Uttaratire Kaliyuge Kalipratamcharine, Ash…Shri Mataji: Listen to it carefully, now…Rustom:
Ashtavinsha…Shri Mataji:…See now see now what is it. It is localizing the point, you see? Now, now say again. Carefully.Rustom:
Kalki Avatare, shalivahan shake. vaganvartamane, anand twam sarvantsare…Shri Mataji: SavatsareRustom: Sarvantsare. Hema
rutu… Don’t know what Mase, Mataji, can’t find that.Shri Mataji: Mase is… [Marathi question: Kun sa Mase wa?][yogi answers in
Marathi]Shri Mataji: [Marathi: BHAIDRABAD?]Rustom: BhadramaseMarathi Yogi: [MAAG, MAAG..unclear].Shri Mataji: Hm?
Maag.Rustom: Maag, Maagmase, shuklpaash…Shri Mataji: PaksheRustom: Pakshe. [Hindi meaning "Mother, what is the "Tita":
KYA TITA MATAJI? KYA TITU? ]Shri Mataji: Ti tau ayes purnima.[Hindi meaning "the tita is Full Moon.]Rustom: [Hindi: meaning
good/ok:] Acha. [Sanskrit:] Purnima titau… Madhu yavasare, Aadidya divas dhanuvaasare, nakshatre, vishnu yoge, vishnu…Shri
Mataji: Kshatra, nakshatre ye to du.Rustom: Ah, pit dhanu bhaShri Mataji: Dhanu.Rustom: Dhanu, ah, dhanu, dhadu… ahShri
Mataji: This is Sagittarius.Rustom: Sagittarius. Shri Mataji: See, we are putting the whole thing, where are we having the puja, you
see? so you have to find the location and complete that in London, where the River Thames flows, and in the south…Rustom: In
the north.Shri Mataji: Or, in the north of London, and then at this time. And… what is the era, and what is the month; what is the
year; and what is the constellation, is Sagittarius. and what is the titi is the… today is the full moon day… Like that, you see the
complete location is being said.Rustom: AchaShri Mataji: This is to, inform the Gods.Rustom: Vishnu yoge, vishnu karane,
London-ashramastite, vertamam chandrastite, Shri Surya Stite, Devgura shesha, shivgrahe shivyatav ata rashishtaan-stite,
shiv-satsu-evam guna visheshan na visheshtayam shubha punya titaau.Now we say… make a vow, so you have to repeat this
after Me.Shri Mataji: Yes, you all have to repeat.Rustom: [after each name the Yogis repeat:] Mama… aatmana…
sarvadharmaash… shastrakla… falapratyartang… aasmakang… sarveshang… sahajyogi-kutambanam… kshem… starya… vijaya…
abhaya… ayu… arogya… aishwarya… abhivrudyatam… dwipada… chaturpad… sahitanang… … shantyartang… punyatang…
pustyatang… tushtyatyang… samastha… mangalavapyade… samasta… abyudayartang… paramchaitanyang… prapyatang…
samasta-sakal-sahajyoginam… baadas-shantyatang… eshtakamsam… siddhyatang… kalpuktafalang… aavapyatang…
yatashaktya… yata-gyanang… yata-militog-chadravay… dhyaanavahang… madi-shokoktchar… pujam… karishye…[MP3 no.2
ends]What have you got and what are your powers?[Puja seems to be underway. Shri Mataji is talking with the yogis.]If you say
the mantra “You are the Mahat Ahankara.” Mahat means the primordial, the big and Ahankara is the Ego. It goes out. Just say
that.Sahaja Yogis: Om twameva sakshat, Shri Mahat Ahamkara Sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat, Shri Bagavati Sakshat, Shri
Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.Shri Mataji: Receding back, hm?…Just settle down. Hm! Now receding, that’s much
better.Sahaja Yogi: Where’s the Bowl the metal thing which was sent to be cleaned.Shri Mataji: Better? Still. Quite a lot.… We are
talking of Christ. He’s the one who is sitting down there to control our ego. To dissolve it. Talking of Him. Christians have to be
absolutely egoless if they think they are Christian. I mean those who follow Christ have to be egoless. Actually Sahaj Yogis are
the real Jews are the real Christians are the real Hindus, are the real Muslims are the real Sikhs – because they’re not
fanatics.Rustom: Nabhi’s releasing.Shri Mataji: Yes they are[Rustom discusses in Hindi with Shri Mataji about doing a
Mahalakshmi Puja]Rustom: Gregoire do you want to do the Mahalakshmi Puja? Gregoire and Jane, Gavin, Tony.Shri Mataji: [...
GO DO IT?] all of them.Sahaja Yogi: It’s [DEBRA?]Shri Mataji: Lets seeSahaja Yogi: Maureen?Rustom: All the people who did the
book Mother, I thought I would get to do the PujaShri Mataji: No-no-no…[noise on microphone]… as it is you have got the book as
well as the Puja. Those who have got the book should not [two words unclear] who haven’t got it should.Rustom: Not got it, but
those who did the book Mother.Shri Mataji: Oh did the book is a good idea. That’s a better idea. Alright…. I mean: I thought those
who got the book. Those who did the book must, who else is there?Various yogis: Maureen, Gregoire, TonyRustom: [Those are
the people who did the book?] Who did the photograph?Shri Mataji: Come along Tony, come along comeSahaja Yogi: Ok
Gregoire can you come along. [microphone moved]Rustom: Om, Shri Maha…Shri Mataji: What about your brother, Matt? [name



not clear] He did the drawing.Various yogis: Yes I thought of him Mother. Is he here? Patt?[Rustom reads shlokas while Shri
Mataji explains how to decorate kumkum on Her feet]Shri Mataji: Put a line here. Put a line. Then, beyond the line you paint the
whole thing. Now. Get two more unmarried. Hesta where are you? Yes come along. Now you boys are to go away. Let them
come. Then you see the married will have to come – five of them – for My sari. Alright? Come along.[Rustom continues.]Shri
Mataji: You draw a line, first of all. Here. Now you draw a line and you don’t go beyond that line. No no not. But with one
finger,one finger. Now you can use another finger.[Shloka comes to an end followed by 5 min of quiet while Mother's feet are
decorated]Shri Mataji: Yes. It’s alright. Doesn’t have to look… Because we are going to put something now. Give one to them.
…two sides it has got… That is mangalsutra. [necklace symbolic of a married lady] somebody, some married lady has to do
thatRustom: JaneShri Mataji: Jane.You can open it. [referring to toe-ring]Rustom: Margy you can open it, its just pressed apart.
Pat. Ask Pat for the Garland. Shri Mataji: You should, pull it down further with that finger. [3 words inaudible] This should be in
front. You should see the thing coming… you see the ruby should come on this finger, it’s a double-sided one. That’s correct. Now
this one, little down, press it a little.Rustom: [unclear]Shri Mataji: Call somebody who’s married. Sahndya, you can come along.
Married women.[Marathi words]Sahaja Yogi: [inaudible]…hands…?Shri Mataji: Hands? Married women will do My
hands.[Marathi]Ya. Come along, come here.[Marathi]Like that.[Marathi/Hindi]Rustom: Towel. Pass me the towel. [Hindi]Shri
Mataji: [Marathi] You know how to do Swastik? [Marathi, directions for decoration of Hands] You see beyond this line, you have
to put it on. With the right hand, with the right hand. All through. [Marathi] You draw the line like this Maria. Correct, now, you
complete, you see, on the sides also. No-no: sides of the fingers.Rustom: You see the whole finger must be red. So that no white
can show up.Shri Mataji: White, the white side of the finger. Backside. Frontside. Hm! See, how it’s improving, see? [Marathi]
Good. Thank you. Like this [3 unclear words]. Is alright. Now. [Marathi]Peggy? You come here. One more married lady is wanted.
Peggy has to be there. Peggy come here. Six and seven? Yes come along. Pam is married too. How many here? You can put two
and let Me also have two. Mary? Come along. Come, come, come. You have to put them together otherwise they’ll break
there.Sahaja Yogini: Put three?Shri Mataji: Yes, in My hands.Rustom: Just put one on each.Shri Mataji: Press My hand. Good.
Now, you sit down here. Yes. Put [unclear] red on My feet. Right? Come along, put some red one My feet. Right hand. With all
your fingers, all your fingers, come now. Good. Rub it here. Now on… [unclear]… Better now? Both the hands.Sahaja Yogini: Both
the hands?Shri Mataji: Yes. Good. May God Bless You. Is good. Come along. Both the hands. [unclear, sounds like YOU
TWINKLE?] your fingers. Now. Half the [unclear]. [DO?] you make the line again. You see you are [CROSSING?] make the line.
That’s it. Stick to the line. Alright. It’s good now. Now do this one, also. Take out, alright.Feeling better now? Leave it here. Now,
let’s see. Little hot. Hm?Keep the line Hm? Alright. It’s better now! Hard, rub it hard, very hard. Rub it very hard with your hands
like that.How are you now. Alright. Keep the line now. This line must be re-[FORMED or DRAWN]. Alright, now, this one.… Now
everybody could not come, doesn’t matter, for everyone they are doing it. You must think it’s a symbolic thing, alright? So you do
not differentiate. See if I touch something by My finger, I don’t say I touch it by finger, I say I touch it. Understand that? That’s
how it is. ‘Cause everybody cannot do it: you need too much time. Now. Done. [HINDI WORDS] The girls who are left will just
come along. All the girls first of all.Rustom: Kumkum acha hoon [is the kumkum alright?]Shri Mataji: [Hindi words] All the girls
who are left, Felicity and others also. Anna come along. Come along Anna, you come along. All those who didn’t may go. Yes
now, let them come along now. Those who have been here, come along all of you. Let them give one by one?Rustom: Kumkum?
Kumkum isn’t there. I’ll…Shri Mataji: Take this, in your hand, alright? Now. You’ll give Me, out of…Rustom etc: [Hindi]Shri Mataji:
For the lower portion…No, no, kumkum itselfRustom: Where’s kajal. But kumkum we have Mataji.Shri Mataji: Where it is?Sahaja
Yogi & yogini: There, somewhere there.Shri Mataji: All here. [NAY?] there must be the lower portion of this also, that has got
kumkum.[soft talking. Shri Mataji directs the decorations of Kumkum & Kajal. Someone takes some Photos. Turmeric/Haldi is
requested. ]Shri Mataji: Put on the right hand only on the right hand……You have again gone to the previous condition. Get over it.
It’s nothing serious. Is very simple. Now. Alright?…[Marathi]Let him go and get the books now. How many more?Rustom: We
shall need at least another thirty.Sahaja Yogi: At least…Shri Mataji: Bring the box, I think.Sahaja Yogi: Eleven books hereShri
Mataji: If you take Marcus, take… bring the book….[UNCLEAR] he will take them back. Marcus, if you go with him you can bring it,
but bring it fast, you see?Marcus: Thank you, Mother.[Marathi][END OF TAPE 1 SIDE A][TAPE 1 SIDE 2][Yogis sing Aarati Nirmala
Mata, Saba Ko Dua, Maha Mantras (spoken), Lords Prayer, Allah Hu Akbar (x16)][microphone is moved]…[OKIST AND?]
everybody had such terrible colds, that I also got a little bit of it. So, that’s one thing, and, if you want I can write it down for you
and you can copy it. So “how to cure colds and prevent colds [NEXT TIME or THAT'S...unclear]Rustom: We can tape it Mataji.Shri
Mataji: I would say better to take [THEM AND BE COMFORTABLE?], alright?So the thing that I want you really to know is what you
have got and what are your powers, that is much more important. Now (has he come back, Peter? Not yet. [Hindi question to
Rustom][noise on mike]…talk about it? Should I tell you? Now, Alright?Sahaja Yogi: [unclear] [THE BEST KIND OF



TECHNOLOGY?]Shri Mataji: You can tape this. Sit-down sit-down sit-down sit-down sit-down. Ha. Mm.The other day I told you
about shambhavopaya and nishaktopaya. These are two methods of… [cleansing people?]. One is by which you cleanse people
-,very few of them – you take a handful of them and go on cleansing them, so their chitta is completely cleansed, all their five
elements are cleansed and… then the Kundalini is raised and people get realization. That’s called as Shambhavopaya, in which
…your personality is cleansed out completely. Another is Shaktopaya, I said where there is Shakti, which, makes your Kundalini
rise, whatever may be the situation, and then looks after the cleansing. So, in our Sahaja Yoga, we have used the second part
because there is no time left for Shambhavopaya. There it would be impossible to do it. So in Shaktopaya, normally people…
what we do is Shaktipath, is to make their power, that is Shakti, to fall upon another one, like the reflection. Or, as we say, ‘the
light is falling on us.’ So, they let their power, or their Kundalini’s power, fall on to the power of other’s Kundalini and then
gradually raise it. But for that, human beings as they are, they have their very laborious methods, for that also. Is that theyfirst,
they will choose your, what is the problem of Kundalini. So, they’ll go through all your history, find out what sort of parents you
have had and this and that, what kinds of dreams you have; they analyze you completely. And then also they find out what kind of
diseases you could have had. For example, anybody who has got, say, eye’s trouble, or trouble with the nose, or trouble with the
throat, or with the stomach and all kinds of things, are avoided. So you can imagine how many of us would fit into that category.
And… then they would, also find out what sort of life they have led and what sort of parents they have got. Mostly, it was done
also to people who, actually at a very young age, went to the Gurus and asked for this Shaakta thing – Nishaktipath. Now,
because of Me, it has become very simple, as you know is the Shaktipath, that what you have to do now is Shaktipath, means, to
throw your light onto others. ‘Shakti’ is power and ‘path’ means to make it fall. So, your Shakti can now fall onto anybody’s
Kundalini and it can rise. Now, it was a very, very difficult thing. They said only person who is a ‘Veetaraga’, the one who has
conquered all his ‘raaga’ – ‘raaga’ means any attachment – all the attachments – the one who has conquered. He’s without any
attachment, he’s completely detached in life, can only do the Kundalini rising. So first of all, ‘Deeksha’ has to be given, is
initiation. That you have already got. The day you came to Me you got the Deeksha. You do not realize, that… how it happens.
Such a lot of things have happened to you, telescopically, that you do not realize how many things have happened to you. So,
only for Deeksha, you see, a person is taxed quite a lot. I mean, you have to look after your Guru quite a lot, and you have to take
some fruits and things like that. Money also some of these nonsensical people take, but that doesn’t matter, but even there is,
some ‘Dakshina’ has to be given, because, see, Guru has to be looked after by the ‘Chelas’.The Guru is after all, is not at all
attached to your wealth or to anything that you give. But it is the duty of the Shishyas [disciples] to look after the Guru, and that’s
why a little money is also… was to be given, to a Guru. I mean, of course they are now misusing the whole stuff, because the Guru
has to live somewhere; he has to have a house and, all these things. So a little money was also given, called as Dakshina. The
whole thing is now so misinterpreted and has been taken to such a nonsensical limit, that people are just making it an enterprise.
But the Guru had to be something, of that level, who would raise the Kundalini. And that Guru was ‘Veetaraga’, means the one
who is, lost all attachment of the world – absolutely unattached. Who’s chitta has been cleared so much, that there is no greed
left in him, there is no temptation left in him. There is only forgiveness in the person. Such a person was regarded as a
‘Veetaraga’, and when such a person, raised the Kundalini he could. Only Kundalini could be commanded by only such rare
people. So, first of all, you have got the diksha [initiation] of a Guru without any introduction. So, the diksha you have got. You
have got the maha diksha also. First is the diksha. Then, what is the maha diksha? The second maha diksha is that you are given
a mantra, only one name is given, otherwise, normally. But this mantra is also to be taken out, because, the Guru, if he knows- I
mean, these Gurus did not even know what chakras you are catching, just imagine! So, they used to consult your horoscope.
“You have come at such and such time to me,” say, “today you have come to see me. Now what is your horoscope? So, what
must be your trouble? Under what nakshatra – constellation - you were born? What was the name of your parents? Then, there’s
a big science about it: they used to count from A-B-C-D like that, and reach a point where they would find the words. What is the
second word, what is the third word, like that, and then they used to consult, it’s a big shastra [science]. And after consulting that
they would find out what is the chakra catching in you. And then they would give you a name, “Alright, say Rama.” You go on
saying “Rama, Rama”, till your right heart chakra is cured. This may take two years, three years, maybe two lives, maybe a
hundred lives – you carry on with one mantra “Rama, Rama, Rama”, always. But this was to be done with all those consultations
of your constellation and everything, your family, house, everything, and then to be brought to that point where the chakra is
caught up.Now, supposing, your four chakras are caught up… [Yogini speaks in Marathi & Shri Mataji replies briefly in Marathi.]
Because, you see, whatever is in the horoscope denotes what is the trouble you are having, isn’t it? Or what troubles you’ll be
having – physical, only, to begin with. So, they would know through your Kundalee, means your horoscope, what was the trouble
you are having. Supposing you are having a trouble in your stomach, so they would go round and round and round and found out



one mantra for the stomach. Because, directly they cannot find out. Like the scientist, you see. Scientist, how they find out
things? See, supposing you go to the doctor: he will take out your eyes, wash it nicely, put it back, say “eyes are alright.” Then he’ll
take out your teeth, make artificial teeth, jam them in saying that your teeth were alright [Shri Mataji laughs]. He’ll take out your
ears, fix up something new, artificial, say it’s alright, take out your heart, examine it, put another one there. It’s like this, you see in
the same way they used to do it, because, they were groping in the dark. As you people know about chakras, they did not know
what are the chakras catching. So, you can imagine, what a maha, maha, maha diksha you have got now.First is you have got a
diksha; the day your Kundalini rises is the diksha. Then you get your Realization. This is out of question, they can never talk in
one breath. You are kept hanging in the air, you see, all the time, upside down – just like bats in the night, you see? Then they
would consult other things like, they would see what kinds of friends you keep, to what people you are attracted, so the
temperaments they will see. From that also they will judge. May give you another mantra.So, these mantras you go on sitting and
[for] hours together with them, all the time, reciting these mantras without paying attention to your other needs. And this was,
when the mantra was achieved, they used to call it “All right. The mantra is ‘siddha’ [established] now for you.” Means now this
mantra you can use for somebody else, means only Rama’s mantra you could use, just imagine! Now, what have you got it? You
have got your Realization – alright. But Realization means you have got the complete knowledge as to what mantra is to be
made for, any chakra whatsoever. You can coin your own mantras.Then you also have got the power to know all the chakras
which are needing the help. You’ve got power to raise the Kundalini of other people. You have got power to fix the Kundalini onto
Sahasrara if it is falling down. You’ve got power to cleanse the chakras of the other people and your own. You’ve got power to fix
the chakras also by giving it a bandhan. You’ve got power to protect yourself from all negativity through your bandhan. You have
got power, to direct your attention to any place by which you can know about anyone who needs your help.You have got power to
feel the problem in the collective, also. Like, what’s wrong with London? Put your hands. What’s wrong with London? Like this,
like this, Frank, never towards Me, dangerous.Rustom: Left Heart very strong.Shri Mataji: Left heart.Sahaja Yogini: Right
Heart.Rustom: And Right Heart.Shri Mataji: And Right Heart, that way, everything, but minimum left heart.Sahaja Yogi: And Right
Swadishthan.Shri Mataji: Right Swadishthan.Now, you’ve got a language which describes something. See, you’ve got the
language to these seven, you said “left heart.” You have not hurt anyone by saying that. You Londoners are catching on left heart,
means what? That means you are going against God. You are not interested in the Spirit, you are materialists. You are egoistical.
You do not care for your Spirit. You are trying to harm your Spirit, you are drunkards. You are going to ruin yourself in drinking.
But all this you don’t say. You just say: “Your left heart is catching” finished.[Laughter]You don’t even say that you should do any
forgiveness and all that. You only just put your hand like this, and ask for the forgiveness of all the Londoners on the left heart.
And they are forgiven and then they drink more and drink more and have a worse heart.[Laughter] So, all these powers you have
got now is to raise the Kundalini and to remove the obstructions in the Kundalini. If there’s somebody’s Agnya Chakra would be
caught up, the Guru would not remove his Agnya Chakra, fearing that his own Agnya Chakra would be caught up. So, they had to
first do the mantras to be "siddha". "Siddha" means, the one which is proved now - effective. Your every mantra is effective. You
take the name of the deity and your mantra is effective, it’s already Siddha. Like a bundle it has got everything into it, you open it
and you get it.If somebody’s any chakra is catching and you just say the mantra and finished. And you have knowledge of all the
mantras and you know what it is. And you have all the knowledge and it is so secret that others do not know. Even if you do not
take the names, you just point at, everybody knows what’s the matter, where to go, what to say. So, though it is so much secret, it
is so much understood between you. See the homogenous understanding between us is we know what is what. And then we do
not feel bad about ourselves and about others. Though I say that your Mr. E-G-O is big, nobody hits Me back. At the time of
Christ, it was impossible to take the name of E-G-O. Now you can say, and you can see also clearly your ego, your super-ego, your
nonsense, this, that, everything you can see. Even if somebody, has the power, say is a born-realized person, he doesn’t know a
word about how to raise the Kundalini. He cannot raise the Kundalini unless and until he has become a Sahaja Yogi! So those
born-realized who think no end of themselves should know that they have to become Sahaja Yogis, otherwise they are not
effective; they cannot be Kriyavati – they cannot go into action.So, all these things you have got within yourself, that you have the
full knowledge. about the deities. You know why they get angry; what is the problem; by what sin they get angry. Only if I say,
“Don’t Commit Sin”, finished. you’ll say, “What is a sin?” Then if you say that “don’t commit this,” but now it is not only that, but
you try some tricks, and you’ll have it. There’s a… compulsory bandhan on you, of your Mother. If you try to drink, you’ll vomit. If
you do anything wrong, your stomach will go out. If you try to avoid Sahaja Yoga, you’ll have to be there. Because, though you are
not feeling it, you have felt, inside yourself, the charm of Sahaja Yoga.But, there is a group of people, still, who have been realized
and who are not, yet there. Now what is the difference between the two is? Very simple – is the recognition. Those who have not
recognized Me, will not be blessed. They’ll be going round and round and round. So it is necessary to recognize. Now there are



some people, like… I’ll say, very good example is, Shirdi Sainath’s disciples are there. Now, he is no more. So they believe in him.
Now where is he? They don’t want to believe in the present incarnation, they want to believe in something that is dead, they
believe in Rama, they’ll believe in Christ. Most of the Christians have this problem. Even they will relate Me only to Christ. If I
cannot relate Myself to Christ they cannot be in Sahaja Yoga. Or they’ll relate Me, only to Moses, or to someone like that. You
have to live in the present, and you cannot conceptualize Me Your concepts are limited supposing you were born here. You
would be Christian. But if you are born in India you would be a Hindu. If you are born in China, you would be Chinese, with your
eyes like that. You could have been anything, so, when your misidentification starts working, immediately you know!…that you
are misidentified, because vibrations will stop. So the group of people which are in between – the people, who are not yet settled
down fully into Sahaja Yoga, who are not fully empowered, are the people who cannot recognize. And they feel very proud about
it sometimes that “we cannot recognize.” It’s foolishness.Immediately your vibrations will start flowing as soon as you
recognize. And the – such group of people, are the people who are coming from various sources of… we can say various sources
of other Gurus and things like that.,Then there is a problem about them. And such people, when they come to Sahaja Yoga, they
get their realization.I’m generosity I should say. They all get their realization whatever may be the case. Even the other day we
had a prostitute there, she also got the realization. And Sahaja Yoga also gives a very long rope. You do not lose your vibrations
easily, if you get them properly. But what happens just after Sahaja Yoga: being the light, you start seeing all your defects within
yourself. Then you want to deny Sahaja Yoga. Some people start getting tingling. Some people normally feel alright but in My
presence they start shaking, or going into contortions. As soon as some people see Me, you have seen, that they become heated
up; they get pain in the stomach – because, when you face the light you start facing yourself. And you do not want to face
yourself. The main thing is those who are not yet steady in Sahaja Yoga, are not willing to face themselves. If they would face
themselves they would correct themselves so fast, because there is light, you do not identify yourself with your defects. You are
the doctor, you have the light and you operate. Also you know how to operate. If you just decide on this point that “I’m going to
face myself, let me see who I am,” all these defects will run away.- but you do not want to face it. And that’s why those who get
realization also don’t want to come to it. Those who also get cool breeze, they don’t think much of it. Because if they think much
of it they have to give up their ego, with which they are identified all these years. Moreover they will have to see themselves. So,
they say “No, I’m not better, I am tingling and this is happening, there are needle and pins in My body, and that is…, how can I be?
It is not helping me. Sahaja Yoga is taking me backwards.” They’ll start blaming the Sahaja Yoga for it, instead of seeing to
people who have improved.But whom are you blaming? You are blaming something that is going to save you. You are blaming
your Savior. Is better to see your own problems, your own defects and come up. To be very kind to yourself is this: that…you get
rid of all these serpents and scorpions and all those, other things that are hanging around and just become pure. And the light
has come. In this light you should start seeing what is the truth. Then your misidentifications will drop out and your real
identification will be established. Otherwise it cannot be done. You must learn to face yourself, never justify. Now some people
have a habit of justifying even their son, or their brother, or wife or husband. You are not helping them by that. Then these
negative people have a thing to go together. Always two negative will join together, to put up a show. I’m surprised we don’t even
have any union here. See otherwise we can have “negative people’s union, against Mataji.” I mean you could be, facing like that.
Because [YOU or THEY, not clear] always combine and, there is a big fraternity among negative people, big fraternity! Because,
you have seen, that, those who are robbers, they always combine together. They are very friendly. They keep all the secrets. But
two good people, if they combine, the whole world can be changed. So, you must understand that try to go to a person who is
positive. Otherwise you cannot develop your Sahaja Yoga. Who talks negatively: you do not go near them.Now, in this country,
there’s another group of people. Because you are going to be Guru tomorrow, I am telling you all types. They do not want to face
themselves, but there are many ways by which they avoid it. One of them is: as soon as they get realization, they start analyzing
it. You give them anything, they’ll analyze. I mean in this country, they think they can analyze everything! I don’t know from where
did they get this idea. Maybe this… scientist or maybe these psychologist, must have – other intellectuals, so-called – they might
have given this idea.: that you take everything, this-is-this-because-of-this. I mean you don’t even have your eyes opened. You are
such little babies still. How can you analyze all these things? So you start analyzing everything. Why this has happened, why that
has happened! Once you start analyzing, you lose everything… Start talking about it, analyzing about it. What you have to do is to
receive it, assimilate it, take it more and more. Expose yourself. Do not find faults, with Sahaja Yoga, but know that there are
faults with you which can only be corrected through Sahaja love. There are people who even come on Me. “Why didn’t you do like
this, Mother? Why didn’t you do like that?” I think I know My job very well. They try to teach Me also. “You should have done like
this, you should have done like that.” Whichever way you do, if somebody is jack-in-the-box, he’ll always come up, because that’s
the nature of the person. So you change that nature, “Remove your springs a little bit. Settle down.” And these spring are nothing



but this analytical business. Such people you will meet many.So how to approach these people? What I have done about these
analytical people, that is what you have to do with them. Now, listen very carefully. You give realization to somebody. Alright?
And the person feels the cool breeze in the hand. Now he starts saying, “Now, so what! I feel, so what?” Now you tell him, that
“you did not get them by thinking, did you? Or through analysis?” “No.” “You never had them before?” “No.” “Then you’ve got it
now… Now what are these? You explain.” You cannot explain, so it is, something that has happened to you beyond your thinking
power… Is a higher power than your thinking. You see, they… Thoughtless means they think he’s a mad cap. You see? If you talk
thoughtless awareness, they think,… “Oh, that means you don’t think, means you are easily… primitive.” They think you are
primitive if you do not think. It has happened through a power, which is much higher than you! By thinking what have you done?
By thinking: you have cut your noses, cut your eyes, cut your hands, everything you have cut. And now you are going to have a big
war. Wonderful thinking. So you tell them, “by thinking you never got it and this is some higher power.” Talk of higher things –
that has given you this. So if you have to be in that higher power, this lower power of your thinking you put it down a little. That’s
how they’ll come round. If you try to say, “oh don’t think,” they will say, “What? Don’t think means it is not even thinkable. I mean it
is that useless!” And this is to tackle these people who are egoistical, and who think, and who would not even accept even if they
get cool breeze. So gradually, you help them. Then for a guru, as you are now, you have all the knowledge, all the power and
everything. But what we lack, is confidence… and we have inertia within us. I don’t know, how this inertia is going to get out. You
know sometimes, people who are that inert, they also have a use, and they are put in the canons, you see, and blasted in a circus,
so they can show their feats. They are so inert that nothing can disturb them. But, you are My children. I have made you after the
image of Jesus Christ, of Shri Ganesh. All their powers are available to you. And this is one point I fail sometimes I don’t know,
how to remove your inertia. Because, you have not practiced Sahaj Yoga. You have not gone into any practice. You got it very
easily cheaply. You do not understand its value. So you just want to have as a side track, you know? You have to discipline
yourself, unless and until you discipline yourself, I leave it to your freedom, because I have always believed in the freedom of My
children, because I think they are not that low type, that I should put freedom on them as a, sort-of-a bar, that they should not use
their freedom. You’re absolutely free. If you want to go to hell, I will give you a chariot, to go direct. But if you want to go to
heaven, I’ll give you a vimana – an aeroplane, to go there. So it is for you people, to become dynamic, and to have confidence
within you. You know every Chakras; you know every rising of the Kundalini you know everything. Take it upon yourself! Then a
person who takes it upon himself, you see I…… I can be very angry with all of you. Very simple. But no I have to get the job done. I
have to talk to you nicely I have to sometimes scold you, I have to ask you this way, that way, you know? Marinate you,
sometimes, sometimes put little grease, sometimes do this do that, sometimes give some heat, sometimes cold. Manage them,
somehow, bring them round, and treat them in such a way that they are there. In the same way you have to treat those people.
Not to get angry with them – to get angry is the easiest way, you see. Then have no problems. Once I get angry with you all, I’ll
have My own peace. No problem. But you have to be really very-very, patient with all of them. Extremely patient: your language…
[virtually inaudible][long pause] “Please”, “I am sorry “. You have lots of words here, but I think they have lost their value. So we
come to one point we must [PLEAD?] from our heart, We must feel from our hear that “We have to save this man. We have to
help him.” Then sometimes you have to scold also, because you’ll find most of the negative people, will be the greatest, fussiest
ever born; they’ll create the greatest scenes ever possible; they’ll show-off the maximum… All these possibil…[end of tape 1 side
2][tape 2 side 1]…everyone individually: “What you can do about Sahaja Yoga.” Make the list of people whom you are going to
bring. Only those who come once to church… on… Christmas – may send their subscription every Sunday, also some of them do
– are alright, can bring up the rear, of Sahaja Yoga. But such a rear can be a load, just a load, unless and until we have a real force
in front. So you have to decide whether you are going to be just a load on Mataji that, “We’ve come here… My father is ill my
mother is ill my brother is ill,” or “get me a job and do this and do that… I must have…” all these things are just good-for-nothing,
useless. To My mind, it is absolutely useless. They have no meaning; I just do not think much of them. But now if you say, ‘alright,
I am willing to do this and that for you,’ in the same way, with others also, you should talk in such a way… ‘Why you are bothering
about these thing? What is it so important? What have you to do… in life? When you start talking like that your wisdom, your
greatness, everything will be appreciated. The gurus, have to know from where their power has come and they must have their
ideal corrected. They should study Me, how I talk to people, how I show My complete ignorance even if I know that they are
horribly caught up and… I’d never tell them that “you are possessed” – never – till absolutely they start shaking their heads and,
absolutely they go beyond. I’d never tell them personally. In the same way you should not, also, suddenly say to somebody “you
are possessed,” because that may, absolutely upset people. Any curt answer, any sharp answer, is not going to help. Is a thing
you must understand, you see is a gurudom, is different and to be a guru is different. You have to be extremely soft, and very
sweet, otherwise these mad caps, they’ll all run away and they’ll be destroyed. They don’t know they’re good, you have to tell



them they’re good, you have to talk to them sweetly; you have to do everything, go all out, bring them out, and do it. So today all
of you have to take a vow, that you are all gurus and so, you are going to show… that you have, manifested, your guru-ness. When
I come back, I want to see what have you done about it. All of you should get to it.May God bless you. [4 MP3]Shri Mataji : Any
questions? Food can be served also… Any questions… Must ask questions you see? Because in the reaching of Sahaja Yoga you
have problems.Sahaja Yogi: Mother, what do the born-Realized have that we don’t, and what do we have that the born-Realized
don’t?Shri Mataji : Born Realized are the people who were Realized long time back, before they were born in this lifetime. So they
clear out much faster than you do, because they have done the clearing before also, so they clear out very fast. They normally do
not take to all the perversions and all the temptations that you take to, and they are very different type of people. They are unique
and cynical because when they are born they find the rest of them are going the other way and they don’t know how to deal with
the others, because they don’t know how to deal with the others and deal with the situation. They become cynical, and they have
their own ideas, and maybe these born Realized might develop their ego, also, quite a lot.Normally they do not take to
temptations – normally – but if they go to it, they will see to it that they have it fully, and, while you people have a very great
capacity for one thing, because you know your Realization, it happened in your own awareness, when you were aware of it, you
saw the happening. So you understand the value of it. Supposing you are born in a rich family, then you don’t understand the
value of richness. But supposing you are not born in a rich family and suddenly you get lot of riches, then you can compare what I
was and what I am. In the same way in Sahaja Yoga when you are not Realized and you get Realization, you can compare. And
then the value of Realization is much greater for a Sahaja Yogi than for a just a Realized soul, even if some Realized souls also
may understand but they are more individualistic, they are not so much collective, as you people are.Secondly, because you have
gone through that, in this lifetime and in your own memory all the wrong things you have done, you have much more compassion
and understanding for other people, who have got these things. While these who are Realized people do not have much of that
patience for others and they have their own way of doing things. If they come to Sahaja Yoga they could be very dynamic and
very great, no doubt. But they will not take to Sahaja Yoga easily because they think they are alright: "Why should we accept
anything else now? " Because, sort of, they are satisfied people. But they cannot help the humanity unless and until they learn the
thing. Like a man, say, who’s very clever, very intelligent, is a child born, very intelligent. He doesn’t like to go to a school. But he
misses all the other things of the school: the discipline of the school, the complete knowledge of the school. He maybe alright I
mean, he’s quite intelligent, but he lacks all that, which one can get it in a school in a proper way. Apart from that he lacks that
companionship, with Me. Because I have given you Realization, so you feel Me much more than they can.Supposing a child is
born to a mother and the child has not seen the mother, then that child cannot have that feeling for a mother as you people can
have. So this is the greatest thing that you have got. And if the Realized, born Realized also, try to stick on to Sahaja Yoga they
will also develop the same feeling, and then the joy starts pouring in, because you start seeing how your Mother looks after you,
at every moment, how She creates play and how She creates magic, because you forget your Mother when She- I have not given
you Realization you forget Her. You think: " Oh, I’m already Realized" sort of thing comes in you. Shri Mataji : What other
question?Sahaja Yogi: It’s probably a silly question, but can self-Realization ever be lost, can you loose it, when given it.Shri
Mataji: No, it’s not a silly question, it is not.You see, it is like this: when you become a human being, you are born as a human
child alright? But supposing the child is put in company of the foxes, the child grows like a fox. Then, it does not have human
awareness, it has the foxes’ awareness, but the body is that of a fox. [Human ?] In the same way you are Realized when you have
jumped into another superhuman awareness. But if you do not allow it to grow properly, it has to grow still, and it has to grow,
otherwise it won’t be manifesting itself. So that’s how it can be lost, in the sense that, you have to be born again and again it can
come up. And it is lost in many.Intellectuals?Big problem. I don’t know. Because I have never known, such silly people before,
you know. This lifetime only I am seeing such silly people and idiotic ones. Those who get Realization also don’t understand the
value of Realization. Can you think of such people any time ? Also Realization can be lost, say, after Realization you don’t feel like
drinking much or something and you try to force yourself and try to become a bad person again and again. Then the Kundalini
may not rise and that’s how, though there will be an opening but Kundalini won’t rise, at all. Can happen. I’ve known many people.
I mean, this is something so new, you know? In Kali Yuga everything is funny, but this is the funniest thing. Really. I’m surprised.
I’m myself surprised at people, that they have got Realization; they’ll come to program; they’ll give Realization to ten people and
then settle back – losing all their vibrations. There are. Quite funny type you know. This Kali Yuga has created such combinations
and permutations. Endless! It’s impossible to understand them.So, the question is not silly at all, because you see, silly people
are there. They think it fits in there. It is true – very sad – but it is. It happens. Such set of people. I mean, you can’t think of such
set of people. I mean I never dreamt that I’ll be meeting such people. I thought “Once I give them realization they’ll be just Sahaj
Yogis, very nice…” you know. Here I was, you know, like have you seen any… any fruit becoming a flower? Ha! I mean, really! This



reversion is possible I never knew but human beings with their ego can do this reversion also. They have achieved it. [Mother
laughs] You know after a egg is hatched the chick comes out, it cannot become an egg, isn’t it? But it does in human beings.
They are silly people My child I know, you are correct, that is true it can be lost. It has been lost in so many of them. So you
should tell them is better, you see the only way… advantage of this you can frighten them. You see “Don’t do like this otherwise it
will be lost.” Then they’ll be alright. If they care for it. But human beings have become very superficial they just don’t care, much.
You tell them “You shouldn’t do like this, is wrong” they’ll say “I know, I know!” “Then why are you doing it?” “I know, I know!”Now
what do you know? Now you don’t know what to talk to such people. Some of them are about to go to lunatic asylum. Or perhaps
they are not yet in, and we are facing them. Some of them are like that. Half nit…wits and what d’you call them, all kinds. One
thing you must know, that the people who ride the ego are mostly those who are archbishops of idiocity. And with the idiots if
you deal, you don’t know what they will do. So it can be. You see an idiot you don’t know what he’s up to. How can you see? For a
sane person it is very difficult. But I have seen it, happening. They look very sensible, when they talk, but they’re idiots. You give
them a diamond, tell them “this is diamond, look after it,” they’ll throw it away. In that they think “Oh, I have been a very detached
person. I’m not interested even in my self-realization.” Maybe this is the justification. I cannot explain, but it is true. But doesn’t
matter. I will manage them also – after some time. But they are headaches, you know? They are headaches. So first try simpler
words, then the difficult ones. Always try first simpler words.[You?] can see through vibrations; you know everything; you know
how you are placed and how they are placed; with vibration you can fathom out your own achievements you can… I mean you
know your moorings you know, I mean relative position Â- everything you know. So there is no problem and you know such a
lot.Hm what other question? [Marathi word "wathaapini?"]Bala? So “Here you are,” as Bala has said in one of his letters that a
man has to have three things. One rare thing is that he should be born a human being. Is very rare. Second rare thing that he
should have desire to meet God, and the third is to get a good guru. Here three things have happened… (you have got realization
also), then what are we doing? This is the question. I mean everything has happened I mean it’s all there! And what do you do?
You give the light. Now they say are we… now maybe I have enlightened you. Then what do you do? Give the light! Finished! Keep
your lamp clean, and give the light. That’s all. Nothing else is needed. But you don’t take your light into some corner, or hide it
under the sofa.Are you better now. How are you? Good. Are you alright now? You, good. David?David: Yes I am, Mother.Shri
Mataji: Oh. That David also is he alright?David2 [Scottish accent?]: I was just thinking about what you’d said Mother. How can we
help people who are born realized? But, they playing hard to get, they won’t come into Sahaja Yoga.Shri Mataji: I know they are
very -David2: How can we help them?Shri Mataji: They should help themselves, David. Don’t bother your head. Now this Mr. Gent
[said as in "get"] of yours or Gent [said as in "jet"] or whatever his name is. He’s trying to study all the four, what you call, yogas
and this and that and [ON or ALL?]. So what is he doing now? This is Mahayoga all the things are inside it and now he should
come down to do these things. He just doesn’t want to meet Me. He’s avoiding. What can you do about him? Look at them. He’s
more on a supraconscious style, you see? And the Raja Yoga and all that is all humbug, is all nonsense they have written,
absolute nonsense it is. That’s not Raja Yoga at all! It’s all misappropriation and, I don’t know what to call it like… You see as I
was telling, the other day, it’s written that, in Sanskrit language, that when the Kundalini rises, She become Kriyavati, Gyanavati
and all that. Means She become active – activity comes into her. So, according to Raja Yogis, when Kundalini rises you start
jumping like a monkey. It is not! But it means then the activity comes into you that you start moving the Kundalini of others.
That’s how they formed a huge big area of the so-called Raja Yogis. They said this is Raja Yoga.Yogini [Italian?]: Mother, can we
work on other people’s Kundalini when they are not aware of it?Shri Mataji: Yes yes, that you can raise but -Yogini: …[WHEN
WE...not clear] find it easier to do it this way, because some people are – although they see the beauty of Sahaja Yoga, they…
they refuse to come into it or have anything to do with it.Shri Mataji: You raise their Kundalini, then gradually they’ll come. But,
you see they have to be aware of their realization; that is a compulsion.Sahaja Yogini: They do. But I have come across some
people that say they feel, so bad in themselves, that they say they’re not ready for it yet.Shri Mataji: But you should say “How do
you judge yourself?”Sahaja Yogini: Well, hm…Shri Mataji: You can also say like this that “I used to say… say the same thing, it’s in
the fashion. But now the time of judgment has come whether your are ready or not.” Nobody’s going to pull them out of the
graves and judge them.Sahaja Yogini: So can we just put the…Shri Mataji: [unclear IF IS?] You will leave it to us whether you are
judged… you are ready or not. These are all fashions, you know. This is a new style. “We are not ready. I am very bad Mother. I am
good for nothing. I’m useless.” Sahaja Yogini: Some of them, Mother, they are too young that they feel that by coming nearer to
God, they lose some of their freedom as young people. You understand. It’s very difficult to say it indifferently but… I’m talking
about the purity of the person, and …Shri Mataji: This is the problem. You should tell them that by… You see, freedom is different,
and abandonment is different. These are two things. One must understand. Say, there is a kite in the hand, alright? Then it is in
your hand. But if you allow the kite to fly it wherever it likes, it is abandonment. So the freedom is that in which you can manage



to maneuver it, to man it, to take it the way you like, that is the freedom. Then you are free. But if you are in the hands of these…
baselessly you are roaming about, then this is abandonment… for which there is always a punishment. Like, you’ll be amazed at,
in the western country, the percentage of impotent people is so high that – unbelievably – it is like that. They talk so much about
sex and do this thing is talking [shocking?] It never works out. So much of impotency is settled in these western countries. The
diseases, the dirty diseases, which are caused by, these indiscriminate sex activities, are so much in percentage, that one has to
be guarded against. You see if somebody says “give me freedom to put my both the hands inside the circuit of electricity,” is that
freedom? And I don’t understand what is the freedom they enjoy like this. Because there is jealousy, you cannot go about with
many girls. There is jealousy; you cannot go about with many boys. There can be murders, you see. Why people murder these
days? Their ego is hurt. Even with all this you see some, any drama or play and you see [IT?], you’ll be amazed, there is always a
feeling of… Nobody says “Alright you have a boyfriend? Go ahead, I’m very happy” I have not heard anyone saying that. No one
likes it – it hurts! They do it secretly. They cannot do it openly. If it is freedom it should be open. Why there is secrecy about it.
They’ll hide from the man with whom they are connected, and just do it secretly. This is not good. They are deceiving themselves;
they were deceiving another person. Deception! And this is no freedom. Supposing like a thief comes in and wants to run away
with something. He says “I should have freedom to take away.” It’s like that! When you put your eyes on somebody, who belongs
to someone else, then you are thieving. In the registration office it is said that this belongs to me. Then that is mine. In the same
way in the registration office it is said that you are the wife of such-and-such, then your husband is the owner. Or you are the
owner of your husband. I mean this relationship is between the two. But now supposing there is some sort of a relationship to be
established like a thief, then you do it secretly. You understand My point? It is not registered anywhere else. Otherwise they
become absolutely shameless, abandoned, and then all of them end up in the orphanages, at the age of forty-five years – looking
like old, dilapidated, secluded, excluded, what other name is, cut-off people. So to deal with reality must be done with intensity.
Even love must be intense. Otherwise you are just befooling yourself playing games. You see they just want to play games. It
leads them nowhere. So this is not freedom, this is tomfoolery. It is making fool of yourself. It’s only you identification. Freedom
means freedom to ego, not to wisdom. Sahaja Yogi [French Yogi, Patrice]: Mother do we have powers to kill rakshasas?Shri
Mataji: Of course. You have. You have killed also so many of them. This is the minimum power you are.Sahaja Yogini:
[INAUDIBLE - something to do with using "mardini" from the negativity destroying mantras together with someone's name?]Shri
Mataji: You coin a mardini with anyone – finished. You see it is like this: I’m entitled, you see. I am the One who has killed all of
them. So I’m entitled. I’ve got the title, you see, if you take My name title they finish off there. All their powers are dropping down;
so you use that; you have been empowered. Otherwise how do you save these TM people, these people that people? Poor things
they are under the grip of these horrible rakshasas.Patrice: Then they are finished, they don’t come in another form?Shri Mataji:
No, I mean… You see they have so many other, styles of things, but you definitely kill some of them. Like in the war, you see? You
are killing the enemies. You kill one, then another soldier, third soldier, forth soldier, like that. Sahaja Yogini:[italian] Mother, what
shoebeating does to a person who is full of catches and bhoots? If we should shoebeat a person who is full of…?Shri Mataji: No,
d’you see we should remove our interest a little bit, and give the photograph. Let them work on photograph, If they are not
interested in photograph, just forget the person. You should not show interest in people who have no interested in the
photograph. See that’s the best way. Why unnecessarily waste your energy? Sahaja Yogini: What happens if these people are in
immediate contact with us, like living with us? We cannot just, you know, ignore these people, I mean…Shri Mataji: No you, if they
don’t listen to you about these things, Try to cut off from them, and also tell Me their names: I’ll manage them.[Laughter]Sahaja
Yogini: I’m telling You the names to get rid of it?[Laughter]Shri Mataji: No, no, no. Give Me in writing, you see. Give Me in writing
and give Me a photograph. Then I’ll manage. Sahaja Yogi: I’m living with someShri Mataji: Hum?Sahaja Yogi: I’m living with
some.Shri Mataji: Alright? You give Me the names.[Shri Mataji laughs]Sahaja Yogi: No Ma, I’ve been living with them for six
years.Shri Mataji: Yes, but you give Me the names, and the thing, I’ll manage them.Can I have my sweater, it’s here.Sahaja Yogi:
No, I mean there’s no need Mother.Shri Mataji: Hum?Sahaja Yogi: There’s no need, You know?Shri Mataji: There’s no need at all.
Forget them. You see no need to do that, firstly. Secondly is that you learn you see they’re a good subject to learn. You see
otherwise how will you know what sort of people they are?Sahaja Yogi: All right.Shri Mataji: My sweater? Oh, there… What’s
happening to the biryani? The first attempt was biryani, [Mother laughs] and they asked Me the recipe, and – God save them – I
told them that “don’t try all these things,” but they said “No. we’ll do it.” So, they must have done something. Just give Me.)You
see among yourself only you can find out. Just now they say “How Kuli has answered the question.” Just don’t worry. (Who is
there?) You are living with stones and you are living with so many other things. This… Sahaja Yogini [Italian]: But, don’t You think
Mother of the children? Through their innocence they have more chances to get their Realization faster than the adults?Shri
Mataji: Children?Sahaja Yogini: Yes.Shri Mataji: Yes they can. But I mean, some children can be very nasty, can be horrible.Can



you close the window?Sahaja Yogi: shut the curtain rather.Shri Mataji: Better, let him do it. No-no I think better [unclear words].
Sit down, sit down. Kya hala tumhara. Aap teek ho gay?Rustom: Abhi Ma. Almost. Hundred percent.Shri Mataji Acha? Hundred
percent. Sab pal tumha kya ha le. Aap teek ho gay? Bal tum lo gay si dira dev chalte ho…[...Mother continues in Hindi and calls in
Marathi to the Maharashtrians at the back of the room]They can’t hear Me. [Marathi words]Rustom: Mataji, shall we bring the
khana here before Your feet?Shri Mataji: Ha?Rustom: Shall we bring the food before Your feet?Shri Mataji: Kya what is
it?Rustom: Shall we bring the food here, before Your feet?Shri Mataji: All right, if you want to. There’s no need. You do one thing,
you take it.Sahaja Yogi [offering food]: Mix something with it?Shri Mataji: No that’s all. Can I give it in something so that you
can…just pour it in. Yes please.Sahaja Yogi [French]: Peter is back.Shri Mataji: [Marathi words]. Very well done. Rustom? You
have done it very well.Rustom: The ladies should be thanked Mother. Maureen and Cathy. Shri Mataji: Very good. Little salt is
needed.Rustom: Ah, that’s true. I thought so too.Shri Mataji: Very well done.Nichessa purani kallo? [Marathi words] That is how
we all meet and love each other and -nice isn’t it.Sahaja Yogi [Patrice]: Djamel is going to have an army of Ayatollahs on their
backs.[Laughter]Djamel: No, no, I’m trying to suggest the ideology around here, because all the Ayatollahs are going to be
trapped by the Americans.Shri Mataji: You know but, I must say I was surprised – thanks to you – that your President has done
something about it. He’s very much different. You know, he has helped President Carter in some way, because President Carter
has thanked him very much. Your President. Algerian.Djamel: Not supporting the-Shri Mataji: No he has said something by which
he, I don’t know, for some “unknown reasons” they wrote, that President Carter thanked the President of Algeria.But what do you
think about this mosque? What are they doing there?Who could these be people?Patrice: It’s a new messiah. Mother. one
more.Djamel: I think they’re probably from the Muslim Brothers you know they…Shri Mataji: From the?Djamel: There’s a sect
called the “Muslim Brothers” you see they’re very extremistShri Mataji: More than these?Djamel: Oh, of course. More than these
Ayatollahs.Shri Mataji: They are from what country, from…?Djamel: Oh, they’re everywhere, mainly in Egypt.Sahaja Yogi1:
Egypt,Shri Mataji: But Egyptians are against this.Djamel: We have them mostly in Algeria, but they are not regarded, well regarded
by people alsoShri Mataji: What do they do, murders and things?Djamal: No, they just have their own fanatic ways, you see? And
sometimes they can be violent. Like in Egypt, they have been very violent.Shri Mataji: Acha. I mean they have those weapons and
things with them?Djamel: No Not, not, not generally no. But they are capable, yeach. If someone tries to lead them, to lead them
or something or other they can…Shri Mataji: Like we had…Djamel: Organizing of so many coup d’Etats, you see.Shri Mataji: [To
someone else] But dhal has salt quite a lot, tell them. So if you mix it up with dhal, you need not have salt. Something like “Anand
Marg” we had in India?Djamel: But nobody, in Algeria, nobody really likes the Iranians anymore.Shri Mataji: Ah?Djamel: They don’t
like this Ayatollah anymore.Shri Mataji: I think so…Djamel: They think…Shri Mataji: I mean they have really insulted God!Djamel: I
mean… He thinks God is only for the Muslims, you know. Shri Mataji: Oh look at our Pakistanis. You know Americans always
supported Pakistanis, and Bangladeshis against India. Americans always have a speciality of always supporting wrong
people.[Laughter]Then they withdraw, but always I don’t know why they do it.Djamel: Mother, you see why, because the Muslims
usually are against the Russians you see, so they like the Muslims. But then you see, ? Vietnam? did not work out.Shri Mataji:
Ah.Djamel: You see Communism supposed to stand for atheism.Shri Mataji: Acha.No, it’s a very generalized way of saying, that,
because they are Muslims, they will be against Russians or they will be for Russians for Americans.Sahaja Yogi: The majority are
against the Russians because they…I mean they’re against…’cause when You were saying…Shri Mataji: Because they don’t
believe in religion.Sahaja Yogi: Yea…Whenever someone says “Communism,” automatically its…Sahaja Yogini: Atheism…yea.Shri
Mataji: But, against India, they have been always. Americans have been very much against India, and against favoring these two
countries in the international fields. Even Ceylon…Sahaja Yogi: Will be supporting…Shri Mataji: Even Ceylon, you know. They
created all enemies for India to deal with. If fearing God, fearing people are to be supported, then Indians are very
God-fearing.Americans are not. Sahaja Yogini [Italian]: Mother, can we use some of that salt for our food?Shri Mataji:
Hum?Sahaja Yogini: Can we use some of that salt?Shri Mataji: Nicely made. Eh?Sahaja Yogini: Yeach.Shri Mataji: They wrote
down they whole thing. Sahaja Yogi [French]: It’s the first puja where we sing something properly Mother.Shri Mataji: Hm?Sahaja
Yogi2: It was the first puja here where we sung something properly.Shri Mataji: Gavin practices. I was so enamored and so much,
I must say very pleasantly surprised, the way you sung the Marathi aarti. How did you get it? I’m just…Sahaja Yogini: When we
were in India we got it.Shri Mataji: Aacha.Gavin: We also had a tape, so we checked.Shri Mataji: Good. What about these
Maharashtrian ladies. Have they gone? Or they are there?Sahaja Yogi: Yea they wereShri Mataji: Ha?Sahaja Yogi: No, they at the
back Mother.Shri Mataji: They have brought something [...Mother converses briefly in Marathi with those at the back...] Every
body should have something to eat.Nabhi is very much vibrating. Lower Nabhi.Kuli, some water for Me, to drink. Water. Sahaja
Yogi: Mother. How can we help people who are born Realized, who meditate with the photograph but cannot feel the
vibrations.Shri Mataji: Can’t feel?Sahaja Yogi: Can’t feel the cool breeze.Shri Mataji: How do you say he’s born Realized.Sahaja



Yogi: feel cool from on the palm from there.Shri Mataji: Ha?Sahaja Yogi: I feel cool on the palms from this person.Shri Mataji: But
he doesn’t. If he doesn’t accept Me, he cannot feel the cool breeze from Me.Sahaja Yogi [Scottish?]: This particular person has
got the cool breeze, once or twice, the cool. Just feel it and then not very…Shri Mataji: That means he has to accept Me much
more.Sahaja Yogi: Pardon?Shri Mataji: He has to accept Me. He has to accept Me much more.Sahaja Yogi: That may be the
problem Mother, but this person hasn’t actually had the chance to meet You yet.Shri Mataji: If that’s all, then he will get it when
he’ll meet Me.Sahaja Yogi: I mean he’s vegetarian. Shri Mataji: You see, when he’ll meet Me, he has to accept Me. If he doesn’t
accept Me he cannot get cool breeze. Deities know. Deities know about it.I’ll tell you a simple example: We had a visitor in our
house, his name wa, what was it? “Shaha.” What was his name, Mukud? Your friend.Sahaja Yogi: MukunchaShri Mataji:
Mukuncha, Mukuncha. He had his Realization and everything, he was a Sahaj Yogi, came to see Me but I was having My bath. So
he went upstairs and this Ganesha was kept there. And he started feeling his own vibrations, he never got any vibrations,
nothing. He was surprised, he got a shock. He thought that “what has happened” has he lost all his vibrations? And Ganesha
would not give any vibrations to him.So he came down, I’d finished My bath, he said, “Mother, I don’t know. What is what I did,”
He didn’t even touch My feet he was so frightened. “I’ve lost my vibrations; I can’t feel any vibrations from Ganesha!” I said
‘Really?” He said “Yes.” I said “You touch My feet and now go and see.” He touched My feet; he went up, and the vibrations were
alright. I said “He knows Me. You must touch My feet first otherwise He’s not going to give you vibrations too.” Sahaja Yogi: This
person now I was talking about Mother, lives in Scotland, quite a long way off – so it’s difficult. But they, they not well-off. They’re
on social security. So, this person can’t come down to see you.Shri Mataji: I’ll go to Glasgow, some day. And tell him to accept
Me, more and more. Then his conditions will improve. Why is he on social security?Sahaja Yogi: It’s a lady, and her husbands on
social security. He’s deaf and it’s difficult for him to get a job in Scotland.Shri Mataji: Haven’t they got a job? They should try for a
job. Also social security people don’t get vibrations. Very true. You see, you are not to be parasite on your society.Yogi: He’s not a
parasite Mother. He trying to get jobs there. But, because of his infirmity, his deafness.Shri Mataji: No once in a while is alright if
you…but you must be trying for a job, I mean he shouldn’t like that kind of a life. Alright? So you tell him both the things, that "You
must find out a good job for yourself", as well as – in this country is not difficult to make money, really not too difficult.Sahaja
Yogi: It is in Scotland, it’s more difficult than it is here, Mother.Shri Mataji: No, I mean –Sahaja Yogi: …shortage of jobs there.
Specially for people…Shri Mataji: Even if you do baby-sitting, you can make money here. You can. You see if you want to live
on…because of the social thing you have got it, you depend on it.Sahaja Yogi: I’ll tell them Mother to do about itShri Mataji: But
don’t tell him like that, he’ll feel hurt. You just tell him that “Mataji was saying ‘you should try to accept Me more’ and I’ll get him a
job also.” He will find his job.(Can I wash, wipe My hands)Sahaja Yogi: Actually, it’s the wife who was meditating, and her
husband I think is born Realized too, but, he doesn’t meditate regularly. But he’s got the cool breeze.Shri Mataji: Oh I see. He’ll
come round, don’t you worry. What’s his name?Sahaja Yogi: The husband’s name is Tom.Shri Mataji: Tom.Sahaja Yogi: The wife
is Jetta.Shri Mataji: What’s it?Sahaja Yogi: The wife is Jetta.Shri Mataji: Jetta. Alright. You see they have to accept Me, that’s the
only thing is. Many people, They get vibrations, say, from Gavin, but not from Me. There are some like that! Kuli: Sorry, Mataji?Shri
Mataji: Hum.Kuli: I said to one man, “see if you can feel the vibrations from this photograph?” you see? He said “No, I don’t
believe in photographs.” So as a joke, then I said to him, see if you can feel them from Me?” He was willing to that, but he wasn’t
willing to put his hands to the photograph.Shri Mataji: See! He, Gavi, he’s telling us a concrete result. He’s saying that there was
someone whom he said that “Why don’t you see your vibrations from the photograph ? If you get the vibrations.” Then he said “I
don’t believe in photographs, I’ll not feel it.” So he said “Alright, you put your hands towards me if you get the cool breeze. He put
his hands to Kuli but he would not put to the photograph. Though Kuli would put his hands but he would not.Kuli: You know I said
to him “I got it from the photograph,” and he wouldn’t put his hands to the photograph.Shri Mataji [laughing]: Typical. We have
another one in India. Like Rajesh. He has got two sister-in-laws and they said that “we feel cool breeze from you, but not from
[the photograph] … H. H. Shri Mataji Nirmala Devi
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Tüm Çakralar için tavsiye. Mumbai (Hindistan), 30 Aralık 1979. Tanrının sevgi olduğu söylenmiştir. Hepimiz biliyoruz ki pek çok
insan pek çok kere kendilerince sevginin ne olduğunu açıkladılar. Fakat onu anlamanın en iyi yolu, bu sevgiyi hissetmekdir. Bu
günlerde açıklasanız veya tarif etseniz bile, tarif edilmesine rağmen, onu deneyimlemeden sevgiden keyif alamazsınız. Bu
deneyim, Tanrının kendisinin, bu sevgiyi absorbe etmek ve bu sevgiyi göstermek üzere içimize yerleştirdiği mekanizma sayesinde
gerçekleşir. Bu içimizde bulunan çok hassas bir mekanizmadır – son derece hassastır. Bu mekanizma kalbimize yerleştirilmiştir
ve çoğu zaman cehaletimizle mekanizmayı bozar veya rahatsız eder ve hatta kimi zamanlar da tamamen tahrip ederiz. Sevginin
ışığı neşe dir. Başka hiçbir şey size neşe veremez. Sadece kalbinizde hissetiğiniz sevgi size neşe verir. Bu mekanizma içimizde
yedi katman halinde çalışır. Bu yedi katmanın çevresinde oluşan neşe dalgalarımız vardır. Onlar beynin kıyılarına gelir ve neşe
köpükleri yaratırlar ama yine eğer beyin fazlası ile akıl kayası şeklinde ise, o zaman köpükler kaya üzerinde bir etki yaratmadan
kaybolup giderler. Bu nedenle sevgi dolu birisi, akıllı bir kimseden bin defa daha iyidir. Ama insanların çoğu bu sevgiyi sadece en
dışta bulunan mooladharanın ışığı olan katmanın çevresinde hisseder. Bildiğiniz gibi Mooladharanın dışkılama etkisi vardır. Bu
ne kadar önemli veyahut dışkılamamızı yaptığımız zaman kendimizi nasıl da rahatlamış hissederiz. Bu temel bir şey ama bu
rahatlama size bir tür neşe ve mutluluk verir. Çok kabadır bu; dedikleri gibi düşük seviyelidir ama bu keyfe ulaşmak bizler için çok
önemlidir. Ama daha derin duyarlılıkların getirdiği diğer zevkler üzerinde çok baskın olmayan bu keyfi yaşamak, masum olmaktır.
Biliyorum kişi masum olamaz, sizler kendi kendinize masum olmak zorundasınız. Sahaja Yoga ile mooladharanızı temizleyerek
masum olabilirsiniz. Bu nedenle mooladharalarımızın temiz olması zorunluluğu çok önemli. Masumiyetimiz oturtulmalıdır. Bu
sayede, bu tür kaba zevkler yaşamımızın tüm alanlarını kaplamaz ve bizleri kaba bir keyif veren bu şeylerin köleleri haline
getirmez. Ama mooladharanızı temizlemek, Sahaja Yoga da, daha sonra hiçbir şekilde herhangi bir takıntı ve mania ile
karşılaşmayacağınız anlamına gelmez ama masum bir çocuk gibi neşenin diğer tüm katmanlarına geri dönmenize ihtiyaç
göstermeyecek şekilde, size bu dalgalardan doğal bir kurtuluş – kaçınma sağlar. Görmüş olmalısınız okyanusta dalgalar kıyıya
çarpınca geri giderler. Eğer kıyı çok sert kayalardan oluşmuşsa bu geri dönüş çok derin olabilir ve dalgalar çok daha derine
gidebilirler. Eğer beyin çok ego merkezli ise, beyin ego tarafından kaplanmıştır ve o zaman bu keyifler yaşamda normalde
olduğundan çok daha büyük bir önem arz eder. Çok büyük önemi bulunan diğer altı katmana geri gidecek olan bu dalgaları
nötralize etmenin, tek yolu masumiyettir. Siz ilerledikçe biliyorsunuz ki, ikinci katman yaratmanın neşesidir. Yaratmanın neşesi
içinde, yaratma neşesi içimize vardığı zaman tekrar dış kısma gelir. Kimi insanlar için bu çok önemlidir, bir şeyler yaratmak
çıldırtıcıdır. Delicesine peşinde koşarlar ve bunun yapılması gereken çok önemli bir şey olduğunu – kimi düşünceler yaratmanın,
kimi kitaplar meydana getirmenin, kimi artistik ifadeler veya bir şeyler yaratmanın çok önemli olduğunu düşünürler. Kimi insanlar
için bu çok önemlidir. Bu nedenle yaratırlar ve bu rasyonel bir akılla karşılaştığında onda da aynı türde, daha derin bir reaksiyon
yaratır. Bu kişi herkesten daha büyük olduğunu ve düşüncenin ve fikrin yüce yaratıcısı kendisi olduğu sürece, dünyanın geri
kalanına ne isterse yapabileceğini düşünür. Bu tür bir adam çok, çok dogmatik, baskıcı olabilir ve hatta zülm eden biri bile olabilir.
Çünkü o her ne yaparsa bunların sonuçlarını göstereceğini, ona kalırsa bunun onun başarısını gösterdiğini düşünür. Her şeyi
mantığa uydurur ve herşey geri gider, onda daha derine gidip tüm çakraları kaplar. İkinci katmanı nötralize etmek düşüncesiz
farkındalıktır -‘Nirvikaar’, ‘Nirvichaar’. Farkındalığınız aydınlandığı zaman bu - ‘samadhi’ dır ve siz Nirvichar konumundasınızdır, o
zaman her ne yaratırsanız sadece görürsünüz. Düşüncesiz farkındalık konumunda her ne görür veya her ne yaratırsanız
gerçekten neşe duyarsınız. Düşüncesiz farkındalıktasınız. Bu sekilde onu dışarıda tutarsınız. Bunun korunması önemlidir, beyne
geleni çünkü beyin kayıt edendir. Eğer beyin katı durumda ise o zaman kaydedemez, duyarlı değildir, çoğu şey bir reaksiyon
verilerek kaybolur ve tüm neşe biter. Örneğin, diyelim bazı tablolar yaptınız. Sadece yaratın ve herhangi bir düşünce olmadan
sadece bakın. Tualin üzerine döktüğünüz kalbinizdeki bütün sevgi sizi tamamen dolduracaktır ve inen neşenin akmasını
hissedeceksiniz. Eğer yaratım düşüncesiz farkındalıkta yapılmış ise, o halde en basit olandır. Buna ilave olarak en güzel olan
odur, en mükemmel olanıdır çünkü böyle bir tablo, böyle bir sanat veya böyle bir yaratı, böyle bir kitap, böylesi bir fikir vibrasyon
yayacaktır. Eğer yaratı, düşüncesiz farkındalık içinde gerçekleştirilmiş ise vibrasyon yayma katsayısı tam olacaktır. İşte bu
yüzden aydınlanmış ruhlar bir şey yarattıkları veya ürettikleri zaman vibrasyon verip vermediklerini keşfetmek kolay olacaktır, çok
kolay. Benzerı şekilde, bilginizin merkezi olan çok çok önemli üçüncü merkeze gelirsiniz, ona Nabhi veya Naval çakra da
diyebilirsiniz. Yemek yediğinizde hissettiğiniz keyif tarif edilemez. Marathi dilinde derler ki, “Ata changala pot bharla amcha”.
Eğer karnınız aç ise Sahaja Yoga‘yı umursamazsınız, Tanrı‘yı umursamazsınız, hatta Tanrı karşınıza dikilse bile “Tanrım, önce
midemi doldur seninle sonra konuşurum” dersiniz. Ve yemek yediğiniz zaman, bundan elde ettiğiniz alışıldığı gibi çevrenize
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yayılır. Dediğim gibi, eğer bu fazla mantıklı bir kayaya rastgelirse etki o zaman daha derindir. Bunun üzerinde düşünmeye
başlarsanız, yemeğimi yedim, başkalarının da şununun, bununun ve tüm bu şeylerinin olması gerek gibi hissedersiniz. Sonra da,
bundan daha fazlasına, bundan daha da fazlasına sahip olmalıyım diye düşünürsünüz. Midemi doldurmak için daha fazla şeye
sahip olmam lazım diye düşünürsünüz. Şimdi ne zaman ki sizin, söyleyin, kapasitesi sınırlı bir mideniz var ve tonlarca yemek
yiyemezsiniz. Bilemiyorum kimi insanlar yiyebilir aslında, yoksa şimdi bazıları tutar bu konuda da bir tartışma başlatırlar. Bazı
insanlar kesinlikle çok fazla miktarda yemek yiyebilirler, bunu inkar edemem ama normalde insanların çok sınırlı bir mideleri var.
Mideniz sınırlı olduğu zaman düşünmeye başlarsınız, midem sınırlı ve Nabhi çakranın neşesi henüz tamamlanmadı. Haydi şimdi
başka bir şeyler düşüneyim. Bu yüzden belki de bu durum alkol ile sonlanıyor. Çünkü alkolün midede yer kaplamadığını
düşünüyorlar. Midede onun için farklı bir yer var sanıyorsunuz. Bira içen insanlar gördüm. Ben şaşırdım, bu insanların içebildiği
bira miktarı kadar su içemezsiniz. En şaşırtıcı olanda pintlerce (ingiliz ölçüsü ile 0,568 litre) bira içmeye devam edebilirler ve asla
tatmin olmazlar. Ve zamanla, hareket, keyfin sol tarafına gitmeye başlar. O zamanda sarhoş olarak çok romantik bir moda
girdiğinizi veya buna benzer bir saçmalık içine girdiğinizi düşünürsünüz. Sonra da tüm zamanınızı harcamaya başlarsınız,
yaşamınızı boşa geçirmeye, tembellikten mahzunlaşmaya doğru, uyuşturucu da kullanabilirsiniz. Bu kişinin kalbine kadar veya
karaciğerine kadar ulaşabilir diyebilirim. Karaciğer sertleşmeye ve daha da sertleşmeye başlar; daha fazla içerek daha da kötü
olursunuz. İnsan, kendi varlığı için çok tehlikeli olan bir şeylerden keyif almaya çalışarak zamanını boşa harcar. Her kim, kalkıp da
“içmek çok kötü” dese, diğer insanlar derhal “Ooo, bu adam kesinlikle Victorian (Kraliçe Viktorya döneminde yaşamış tutucu bir
kimse) tarzı mıdır nedir” derler veya kişiyi hangi isimle damgalıyorlarsa bilemiyorum. Şimdi, Nabhi komplikasyonlarından nasıl
kurtulacağız. Çünkü bu keyifler çok geçici şeyler, her şeyde göreceksiniz. Nabhi keyfide çok geçicidir ve bundan çok fazla da
keyif almayacaksınızdır, eğer bunu yapabilirseniz, tekrar ve tekrar yapmanız gerekmeyecek. Bu nedenle nötralize eden nokta,
tatmindir. Sizler tatmin olmuş hissedeceksiniz. Yemek yediniz tamam, iki lokma, tatmin olmuş hissedin. İki lokma ile bile sanki
tonlarca pilav yemiş bir Bakasur’dan (her gün bir kağnı yükü yemek yiyen bir Asura) daha fazla mutlu olacaksınız. Nabhinizi
nötralize etmenin tek yolu tatmin olmaktır. Tüm bu isteklerinizde - maddi isteklerde- son yoktur. Her ne miktarda temin ederseniz
edin, daha fazlasını istemeye devam edeceksiniz ama hiçbir şeyden keyif almayacaksınız. Bir tane aldınız, bir parça kıyafet
aldınız, kendinize bir gömlek edindiniz, bir diğerine sahip olmak istersiniz. Çünkü ofisinizde çalışan birisinin şu tür bir gömleği var.
Bu yüzden de bu gömleği dünyanın her yerinde aramaya koşarsınız. Ama bu gömleği giyen öteki kişi de dünyanın her yerinde
sizinki gibi bir gömleği bulmaya çalışacaktır. Çılgınlık bu şekilde artmaya devam eder ve Nabhi çakra büyük bir kargaşa içinde
kalmaya devam eder. Bu yüzden de nötralize eden noktalardan biri - en önemlisi -Nabhinin tatminidir. Bizler her açıdan tatmin
olmuş hissetmeye çalışacağız. Eğer ona sahip değilsem tamam, ben tatmin oldum. O anda keyif alacaksınız. Ben şuna sahibim,
tamam ben tatmin oldum. Neşe duyacaksınız ve başkaları da bu durumdan mutlu olacak. Sokulgan bir adamı gözünüzde
canlandırın, bir evde yaşıyor. Böylesi bir adamdan haz etmezsiniz bile, bu çok tuhaf görülür. (Anne Hintçe bilenler için Hintçe
konuşuyor ve sonar da bazı sorulara Marathi cevap veriyor) Tatmin, keyif almanızın tek yoludur. Hatta diyelim, Ben ingilizce
konuşuyorum. Eğer sadece bakarsanız, bunun getirdiği tatminden keyif alıyormusunuz. Varsayalım Ben Maharashtralı değilim.
Japon veya Çinli olarak da doğmuş olabilirdim – üç bin kelime ‘ting, tung, tang’, o zaman Benim söylediklerimden ne
anlayacaktınız. Bu yüzden aynı soruya geri dönüyoruz, bizler tatmin oluyormuyuz. ‘Amrut’ veya ‘ambrose’ arayanlar kelimelerle
ilgilenmezler. Onlar sadece Mataji’nin söylediklerinin özünü yakalamak isterler. İşte sizler bu şekilde tatmini hissedeceksiniz.
Şimdi, gördünüz [Anne mikrofon hareket ettiği için şaka yapıyor "Ben bile bu ağır şey ile tatmin olmuştum." Anne Yogilerler
birlikte güler ve Marathi olarak bir şeyler söylemesi daha fazla gülmeye yol açar.], [Mikrofon sürekli olarak hareket ettiği için
aşağıdakilerin bir kısmı net anlaşılmıyor:] [Hintçe olarak , sanki şöyle: JAISE RAAM KA HOON, THAISE HI NAHOON.] Bu Sahaj
Yoganın teması. JAISE RAAM KA HOON, THAISE HI NAHOON.] Tanrı için, insan ırkı gerçekten … bu durumda kaldı, en mutlu
[anlaşılmıyor]. En büyük mutlulukla, bu şekilde olmak. Eğer istiyorsanız, Ben daha fazla yiyebilirim, günlük bazda daha fazla veya
yürüyebilirim. Eğer istemezseniz, ben ... yapacağım [anlaşılmıyor]. Nabhi çakranın derinliği, görebilirsiniz, öğrendiniz… veya
hissedilebilir. Tatmin. Tatmin olmamış bir kişi her şeyden tatminsizlik duyabilir. Örneğin eğer ben tatmin olmamak istiyorsam,
neden bu iki rengi ve bu kirli mendili önüme koydunuz diyebilirim veya başka bir şey söyleyebilirim. Eğer tatminsizseniz, deliliğin
sonu yok. Ama eğer tatmin olursanız ,mesele budur. İleri gitmenize gerek yok, bu yol veya şu yol, sadece derine gidin. Marathi
dilinde de söylenilebilir. [Anne Marathi konuşuyor, şöyle gibi: MALA UDATA. SUNAI MALACHALATA, CHANAI. CHA LAV LA KI
GELE. ASATS KARAT ASATS KARA. ]. Size söyleyeyim böyle bir kişi baş ağrısıdır. Böyle birini görünce hemen “Aman Tanrım bunu
hak edecek ne yaptım” diye düşünürsünüz. Kişi bu dünyada, çiçeklerin yaşadığı gibi yaşamalıdır. Onların nasıl çiçek açtıklarını
göremezsiniz. Ne zaman açtılar. Sadece onların kokularını, sevgilerini hissedersiniz. Aydınlanma olmaksızın tatmine
ulaşamazsınız. Bu yüzden aydınlanma öncesinde sizlere Tatmin olacaksınız desem bu sadece beyin yıkamadır, bunu
yapamazsınız. Aydınlanma sonrasında, çünkü sizi tatmin eden şeyin ne olduğunu buldunuz- bu Ruhunuzdur. İşte bu nedenle



öncelikleriniz değişti. Hiçbir şey olmadan tatmin oldunuz. Bir şeylere erişmek için çok çaba gösterebilirsiniz ve tamamen hayal
kırıklığına uğrayabilirsiniz ve mutsuz birisi olup sürekli kendinizi suçlayabilirsiniz ve yine aynı kişi en mutlu insanda olabilir. Kimi
insanlar bunu çok yaparlar. Onlara deyin ki “Git ve bir çiçek al”. “Ooo Mataji bu günlerde bu çok zor, biliyorsun” diye başlarlar. Bir
çiçek almak, bu demektir, “Bu günlerde bu çok pahalı. Sen bilmiyorsun. Her zaman bir pie idi ama şimdi en azından iki annas, çok
zor.” “Accha baba, iki annas al ve gidip getir.” “Ama ben nasıl giderim. Bu günlerde otobüs çok zor....” diye başlar. “Çiçek asla
gelinmez ve senin iki annasın kaybolur. Otobüs biletin kaybolur.” Tatmin olmuş bir kişi en ehil kimsedir. Ülkemiz Nabhi nedeni ile
acı çeker. İşte bu yüzden bizde çok az sayıda ehil kimse var. Herşey için bahanelerimiz var. “Bu çalışmıyor çünkü çalışmıyordu.“
Yetersizliğimiz Nabhi çakra problemlerinden gelir. Eğer tatmin olmuş biri iseniz işiniz de çok tatmin edicidir. Bir hanımın eğer iyi
bir nabhisi varsa, o yemek pişirdiğinde, onun azıcık yemeği ile bile kendinizi çok tatmin olmuş hissedersiniz. Her ne yaparsa
mükemmel bir şekilde yapacaktır. Tüm Nabhi problemleri için kişinin hatırlaması gereken bir mantra “Tatmindir”. Şimdi Void a
gidiyoruz, her ne kadar yedi katmanın içindeyse de Nabhi ile biraz karıştırılır ama Void’i da görmeliyiz. Dharma da, bunu sürdürme
de, bundan mutluluk duyarız. Birilerine iyi davranmaya çalıştığımızda bundan mutluluk duyarız. Ama darmik oldukları varsayılan
kimi insanlar çok korkunç olabilirler. Tüm hayatınız boyunca onlardan kaçmak isteyeceğiniz kadar sıkıcı olabilirler. Çok dindar
insanlar oldukları varsayılır. Sabah 4 de kalkarlar ve çevrelerindeki herkese eziyet ederler. Sonra aartilerini yaparlar, şu dediğiniz
şeyi sallayarak – sandal ağacını. Sonra devam etmekte olan büyük bir ‘stotra’ ile banyo yaparlar. Herkes uyanmalıdır, belki anne
çok az uyudu - o çocuklarına bakıyor veya birşeyler, birşeyler oluyor. Çok dharmik olduklarını söyleyerek, herkesi rahatsız etmeleri
gerekir, çok öfkeli, çok sinirli insanlardır. Bu dharma çok, çok basit bir yol ile nötralize edilebilir. Bu dharma sizin kendi
konsantrasyonunuzdur – içinizde olan. Bu birilerine bir şeyler bağışlamak istemeniz gibi, bu sadece sizinle Tanrı arasındadır.
Bunun dışarıda bir ifadesi yoktur, bütünüyle. Eğer dürüstseniz -Tanrı beni dürüst insanların çoğundan korusun, size söyleyeyim.
Sözde dürüst bu insanlardan bazıları o kadar dobra olurlar ki yanlarına gidemezsin. Onlar sanır ki eğer kendileri dürüst ise o
zaman herkesin boğazını kesmeye hakları vardır. (Anne Marathi konuşuyor ve SPASTA VAKTE, IKYEDNIS KYEDI. AKLA
MARATHASH .. gibi duyuluyor ve Marathi devam ediyor) Bakın Marathi dilinde, böylesi insanlar için güzel isimlerimiz vardır.
‘Karmathas’ olanlar ve tamamen ‘Dandeshahi’ olanlar, biz onlara ‘dandadhari’ deriz. Bir pandit gibi, eğer o yolun bu tarafından
gidiyorsa, siz yolun diğer tarafından gidin, Aksi halde size sert bir şekilde vurabilir. Ona bu ne? diye sorarsınız, bana neden sert
vurdun? “Çünkü senin başından yana olan taraftaki parçayı almaman gerekiyordu.” Derler ki, Mataji şunu dedi ki, ‘Ayrılma
merkezde olacaktır’. Ama bu sizin için, Ben bunu başkaları için söylemedim. Bu sizin üzerinize konsantre edilecektir –dharma
kendimiz içindir. “Mataji söyledi”. Bazen ne söylediğime kendimde şaşırıyorum. Bir çok insanın etrafta dolanıp “Mataji böyle
söyledi, bu böyle yapılmalı. Mataji böyle söyledi, bu böyle yapılmalı.” demek gibi kötü bir alışkanlığı var. Ben söyledim mi
söylemedim mi bilmiyorum. Ama siz neden söylüyorsunuz. Sizler diyeceksiniz ki, “ben söyledim. Siz neden, bir Sahaja Yogi
olarak ben bunu dedim” demiyorsunuz. Tüm bunların hepsi sizin. Dharma da önemli olan sizin kendi temizliğiniz, bir başkasının
ki değil. Siz ve Gurunuzun arasında doğrudan bir ilişki var. Varsayalım ki gelip, bana bir şeyler söyleyip “Mataji, bu sizinle benim
aramda” dediniz. Şu sizinle benim aramda, gerçi Ben buna mecbur değilim, hiçbir şekilde. Eğer ama gerekli ise yüzde 99 bunu bir
sır olarak saklarım. Bu kendi dharmanızın gizliliğidir. Bunun güzelliği böyledir. Süptilliğine bakın. (Anne Sanskrit konuşuyor,
SUKSHMA BAGA...) Eğer dharmik bir adamsanız - bu çok tatlıdır biliyorsunuz. Aniden bunu fark edersiniz, Bu .... bu ışıltı bir elmas
gibi parlar – aniden tüm facetleri - yüzleri ile. Aniden bir kişi için “Bu ne kadar güzel bir adam” diye düşünürsünüz. Ama siz kendi
dharmanızı aramıyorsunuz, herkesin dharmasını arıyorsunuz. O zaman aynı şey tekrar olacak ve eğer bunu kendinizle
sınırlandırırsanız sadece dharmanın neşesi hissedilecektir. Bu paylaşılamaz. Erdemler paylaşılamaz. Ben kendi erdemlerimi
sizinle paylaşabilirmiyim. Yapamam. Bunu siz destekleyebilirsiniz. Birileri insan erdemlerine sahip, o zaman onu
destekleyebilirsiniz. Ama bu dharmanın neşesi, bu “rasa”, kalbinize girdiğinde başka hiç kimse neşe duyamaz. Siz, kendi
iffetinizden neşe duyarsınız. Bu şüphesiz yazıldı, Sen yapmayacaksın, Sen yapmayacaksın. Bunlar gelmiş olan buyruklar ama
bunlar sadece Tanrıdan geldiler, sizden gelmediler. Bunu bir kez başkalarına yapmaya başladığınızda, siz bittiniz. Dharmanızın
neşesini kaybettiniz. Şimdi burada bir Bay Kulkarni’miz var. Onun dharması şöyle. Bay Patil gibi pek çokları var orada. Pek çoğu
böyle. Daha fazla isim vermek istemiyorum yoksa ‘j’ kıskanmaya başlayacak. Ama içlerinde dharma olan, sadece birdenbire
gösteren bir çok insanımız var. Onları test etmeye çalışın, size sadece “ama Mataji (Anne Marathi konuşuyor) – Peki ya biz bir
hata yaparsak?” diyeceklerdir. Eğer siz kesinlikle dharma üzerindeyseniz asla başkalarına dharma öğretmeyeceksiniz. Din vaaz
etmek, dine aykırıdır. Vaaz edemezsiniz, dini nasıl vaaz edersiniz? Bu güne dek anlayamıyorum, anlayamadım. Bizler dini nasıl
vaaz ederiz. ? Enkarnasyon olan kişiler dışında sadece kendimiz tekamül edebiliriz, kendimiz içimize alabiliriz. Onlar dinin ne
olduğunu söyleyebilirler ama onlar dini içinize yerleştiremezler. İçinizdeki dinden neşe duymaya başladığınızda, buna kendi
içinizde daha da fazla sahip olmaya başlarsınız. O zaman kendinize saygı başlar. Kendinize saygınız oluşur. Bu nedenle bunu
bugün, din saygıdır diye alıyoruz. Dinin yanlış şeyler için kullanılmasının nötralizasyonu saygıdır. Diğer herkese karşı saygı, onun



dinine karşı saygı. Diğer dinlerin prensiplerine saygı, dinin diyorum (Anne Marathi konuşuyor – aksi takdirde siz bhootların
peşinden koşmaya başlarsınız). Tekrar ayırt edicilik orada olmalı. Ben içinizdeki dine saygı ve bir başkasının dinine karşı saygı
diyorum. Belki de bu kişi gizlice çok dindar birisidir. Dışarıdan göstermiyordur. Eğer tüm merkezleri konuşmam gerekirse çok
fazla olacak. (Anne Marathi konuşuyor – her şeyi söylemeli miyim? Keyif alıyormusunuz? Tamam, bir on dakika daha
konuşacağım). Siz ne derseniz, Benim arzularım yok. Nabhinin bir parçası olan dine geldik. Din tatmini ancak başka insanlara,
onların dinlerine, onların tarzlarına saygı göstermeyi öğrendiğinizde mümkün olur. Çünkü Sahaja Yogada çok yaygın. Marathi de
bir kelime var (khul), ingilizcesini bilmiyorum. Bir ‘şey’, bu kelime düşündüğün bir şey demek. O burada catch ediyor, o şurada
catch ediyor, onun bu şeyi catch ediyor, onun şu şeyi catch ediyor, kafada bir iğneleme. Sahaja Yogiler arasında bu çok yaygın.
Senin kendinde ne catch ediyor. Herkes senin yüzünden catch ediyor ve sen orada – şu kişi orada catch ediyor, bu kişi burada
catch ediyor, diyorsun. Şu kişinin bu catchi var, bu diğerinin bu catchi var. İşte Sahaja Yoga bu şekilde gelişecek veya düşecek.
Bu kişiye söylemeden, onun hakkında konuşmadan, sen onun catchlerini ve kendininkileri düzeltebilirsin. Neden catch
ediyorsunuz? Çünkü bazı zayıflıklarınız var. Ben asla hiçbir yerden catch etmem. Birilerini itham etmek veya birilerini tenkit etmek
uygun değil. Bu sizin daha az dirençli olduğunuzu gösterir. Bu nedenle şunu söyleceksiniz, Anne benim direncim düşük, çünkü şu
kişi çok fazla bu tür vibrasyona sahip, ben biraz kötü hissettim. Eğer tüm dünya iyi ise o zaman sizler iyi hissedeceksiniz, o
zaman bu ışığa sahip olmanın ne faydası var? Sadece bunu düşünün, bizler “tamam, ben ışığım ve benim ışık vermem gerek , ben
aydınlamış bir ruhum ama ancak tüm ışıklar iyi olduğunda sadece, o zaman ben onlarla beraber olacağım.” Yarım bir ışık nedir,
böyle bir ışığı kullanmanın ne faydası var? Karanlığın içine girecek ve karanlığı bitirecek böylesi ışıklarımız olacak. Anne, benim
direncim az ve bu kişinin çok fazla bu tür vibrasyonları olmasından dolayı biraz kötü hissediyorum diyeceksiniz. Eğer bütün
dünya iyi olursa, kendinizi o zaman iyi hissedeceksiniz, bu durumda bu ışığa sahip olmanın ne faydası var? Sadece şunu
düşünün, bizler, Tamam, Ben ışığım ve ben ışığı vermek zorundayım, ben aydınlanmış bir ruhum deriz. Ama ancak tüm ışıklar iyi
durumda olduğu zaman ben onlarla birlikte olacağım. Ne bir ışık ve ne bir yarım, böyle bir ışığa sahip olmanın ne yararı var? Bizim
karanlığın içine gidebilecek ve karanlığı bitirebilecek tipte ışıklarımız olacak. Bu ışık içimizdeki Dharmanın ışığıdır. Bu kaç kere
meditasyon yaptığınızla ilgili değildir. Kaç defa suyun içinde oturduğunuz, ayaklarınızı suya soktuğunuz veya resmimi
kullandığınız veya ne yaptığınız veya tüm bu ritüellerle ilgili değildir. Bu değil, bu içinizde ne kadar dharma olduğudur. Sharayu’nın
annesi bu dharmanın bir başka büyük örneğidir. Bir çok kişi var ama Ben bu yaşlı insanlardan bahsediyorum çünkü onları fazla
kıskanmıyorsunuz. Dharmayı içinizde özümsemeye çalışın. O zaman eninde sonunda göreceksiniz ki, çok cömert kalpli biri
olacaksınız, çok cömert kalpli çünkü herkesi tolere etmeye başlıyorsunuz. Para sözkonusu olduğunda bile cömert. Bu çok büyük
bir şey. Demek istiyorum ki, para için ‘kanjus’ olan bir kişi kesinlikle çok büyüktür ama bunun arkasında başka insanları tolere
etmek vardır. Bunlar çok güzel bir evi olan insanlardır. Hiç kimsenin içeri girmesini istemezler. Londra’da bu çok yaygın.
İngiltere’de gördüm, bu çok yaygın. Kocaman güzel evleri olacak, her zaman temizlerler, süpürürler, paspaslarlar, yerleştirirler,
parlatırlar. Fare bile bu eve girmek istemez ve Bana “Senin halka açık bir evin mi var, nedir” derler. Bende, “Evet, demek istiyorum
ki senin de kapalı bir tane evin var” dedim. Kapalı ev nedir bilemiyorum. Rahatımız bizimdir. Cumartesi, Pazar bize ait olacak ve
onu kimseyle paylaşamayız. Bu tür bir davranış tarzı. O zaman sizler tolere etmeye başlarsınız, cömert olursunuz. Başkaları için
vermeye başlarsınız –vibrasyon vermeye. Şunu biliyorsunuz, Nabhi veya Voidu catch eden bir çok kimseye bunu söyledim, bu
gün biraz ‘daan’ (hayır işi) yapmalısınız. Bunun üzerine gidip bunu Indira Gandhi’ye verirler çünkü seçimlerde bir sandalye
istiyorlar. Bu mantıklı insanların özelliği. Cömertlik sadece akar, akar ve kendi yayılır. Siz sadece göstermeye başlarsınız. Şimdi,
en önemli çakra bu Jagadamba’nındır, kalptir ve size neşe verir. Çocuklarınızla ilişkiniz olduğu noktada, ‘udara charitanaam
vasudhaiva kutambakam’, cömert olan insanlar için tüm dünya onların çocuğudur. Sevgi herkes için akar. Herkesin kaygısı, bu
kişinin kaygısıdır. Bu orta kalpten gelir. Herkese anne olmaya çalışırsınız, bu duygu buradadır. Ama anti, anti-neşe insanlar için,
“Bu benim oğlum, bu benim kızım”. Oğlana çeyiz getireceği için biraz iyi yemek ayıralım ve kıza biraz ‘dahi bhaat’ (lor pirinç) verin.
Sonra biraz daha ileri gider, “Bu benim oğlum ve o benim kızım. Dünyadaki bütün parayı almalıyım, sefil biri gibi yaşamalı ve
parayı çocuklarımın düğünleri için harcamalıyım”. O zaman sana ne olur? Yüksek ve kuru kaldın. Çocuklar giderler. Sana
bakmazlar bile. Sonra, “Bu babam, bu annem, bu kızım, bu oğlum ve nede olsa onlara bakmak zorundayım”. Biraz kara para
yapabilirim, sonunda ne zararı olacak? Bak, onlara bakmak zorundayım. Bu kalbe aykırı olan mantıktır. Sözde koruyacak olan
kişileri bizler günaha sokuyoruz. Daha ileri gidelim. “Bu oğlum, bu kızım. Onlar bundan sonra başbakanlar olmalılar veya paraları
olmalı. Bu durumda ne yapabilirim? O benim oğlum, bana bakıyor. Bu benim oğlum, yaptığım tüm bu şeyleri biliyor. Nihayetinde
eğer tüm ülke köpeklere gidiyorsa ne anlamı var? Ben bir anneyim, ben bir babayım, benim ilk ve öncelikli işim onlara bakmak” Bu
sayede neşe tamamen öldürülür. Çünkü çocuklarının yanlış davrandığını gördün, çocuklarının köpeklere gittiğini gördün.
Tanrıdan uzaklaşıp cehenneme gittiklerini gördün. Pek çok ebeveyn çocuklarını cehenneme göndermekten mesuldur.
Çocuklarına baktıklarını zannettiler. Sonra diğer aşırılık, mutlaka biliyorsunuz, böyle örneklerle karşılaştığınız zaman reaksiyon



gelir, batıda nereden gelir, sizler çocuklarınızla ilgilenmezsiniz, onları toza fırlatır atarsınız. Bu aldığımız koruma derecesi veya
sahip olduğumuz bu babalık hisleri herhangi bir bağımlılık veya korku ile olmayacak, hiçbir korku olmayacak. Sigorta- çocukların
para için sigortasının olması gerek çünkü yarın biz öleceğiz, onlara ne olacak? Bu kuşlara ne diyeceksiniz, kendilerini asla için
sigortalamazlar. Bu yüzden kendini sigortala, herkesi sigortala. Çocukların için endişe etmeye devam et. (Anne, Marathi
konuşuyor –Bunu kızın için sakla, onun çeyizi için). Gösterdiğimiz tüm bu çabalar koruma sağlamak için çünkü korkuyoruz.
Gelecekten korkuyoruz ve eğer bizler korumayı, onların ihtiyaçları oldukları zamanda verip, ihtiyaçları olmadığı zaman ise
vermediğimizde bu gelecek korkusundandan kuurtulabiliriz. Sadece o zaman bizim koruyucu neşemiz tam olacaktır. Bu yüzden
Tanrıça tarafından verilen koruma onun ‘bhaktaa’ları’ içindir, ‘abhaktaa’lar’ için değil, rakshasha’lar için değildir. Ama sizler
korumayı ayırt edemezsiniz. Sizden doğmuş olan bir oğul bir rakshasa da olabilir, ona bir koruma sağlamak sözkonusu değildir.
Başkaları ondan korunacaktır ama siz tutup onu koruyorsunuz. İnsanlar senin oğlundan korkuyorlar ama sen hala onu
koruyorsun ve onların korunmalarını ortadan kaldırarak ve onlara korku salarak oğlunu o kişileri öldürmek için
cesaretlendiriyorsun. Öz nedir? Kalp çakranın ilk ve en önde gelen özü güvenliktir. Kendi güvenliğinizi kendinizin hissetmesidir.
Kendi güvenliğinizi kendi içinizde hissetmenizdir. Sadece aydınlanmış olan bu güvenliği hissedebilir çünkü onlar kendi
Atmalarına, kendi ruhlarına sahip olduklarını bilirler. Küçük küçük şeylerle kendi güvenliğimizi tahrip ederiz, varsayalım ki siz mavi
bir gömlek ve siyah bir pantalon giyiyorsunuz. Caddede yürüyemezsiniz çünkü herkes sizi eleştirmeye başlar. Mavi ile eşleşmesi
için kırmızı bir pantalon giyeceksiniz ve başınız belada olacak. Ama farklı bir şey giyemezsiniz çünkü tüm dünya “Aman Tanrım,
sen bunu bunu giyiyorsun!” diyecektir. İçinizde bulunan tam güvenlik, sizin kendiniz olmanızdır ve bu şeyler önemli değildir. Eğer
güvende bir adamsanız, çocuklarınızda güvenliklerinin, kendi öz güvenliklerini bulmakta yattığını anlayacaklardır. Kendileri,
“Bizim şımarmanıza yardım etme. Kendimizi daha fazla güvensiz hissetmemize yol açan bu şeyleri bize verme” diyeceklerdir ve
böylesi çocuklar Shivaji’nin olduğu gibi gerçekten cesur çocuklar olacaklardır. Onun annesi ona şüphesiz tüm korumayı verdi
ama bundan bir Shivaji meydana getirdi. Sürekli olarak ağlayarak sızlanarak oğlunun veya kızının ardında koşan her anne
bilmelidir ki evladından bir Shivaji yaratmak zorundadır. Çünkü o bir Sahaja Yogini. Onlar Annelerinin kılıcını taşımalılar. Bu
ağlayan bebekler, onlarla ne yapacaklar? Kendi güvenliğinizi hissedin ve sonra güvenliğin neşesi sizi kendi derinliğinize alacaktır.
Yaşamda neden güvensizsiniz? Para? Sahip olan kişi, Tanrının kutsamalrına sahip olan kişi daha fazla ne ister? Çünkü sizin
Tanrınız Kadir-i Mutlak. Hiç kimse Babanızdan daha büyük olamaz. Kimse size herhangi bir noktada dokunamaz. Ama inancınız
zayıflıyor ve işte bu yüzden kendinize inancınız başlıyor. İnancın kalp çakranızda oturmasını sağlayın ve bu inanç size güvenliğin
neşesini verecek. İnanç dünyada bulunan tüm güvensizliklere cevaptır. (Anne Marathi konuşuyor –Parmeshwar’ın önünüzde
durmasını sağladınız, başka ne istiyorsunuz?) Şimdi Vishuddhi çakraya geldik. Vishuddhi çakra ikiye bölünebilir – burası ve
Hamsa. İki çakra vardır. Vishuddhi çakra, bildiğiniz gibi, başkalarında kendimizi aradığımız Virat’ın çakrasıdır. Atmamızı bir başka
kişide aramalıyız. Onun Atmasını hissetmeliyiz. Herkesin Atmasını hissetmeliyiz. Herkesi hissetmeliyiz, onu hissetmeliyiz. Bunu
nasıl yapmalı? Krishna’nın öğrettiği şey ‘madhurya’ dır, tatlılıktır, tatlılıktır. Madhurya tatlılığın özüdür. Başkalarını onun tatlılığı ile
hisset, bir çiçeği hissedeceksin, bir başka çiceğin konusunu koklayacaksın. Onun seninkinden farklı bir kokusu var. Bu kişiyi çiçek
olarak hissettiğin bu tatlılıkla hisset. Çiçeği nasıl tutarsın, onu nasıl koklarsın, nasıl dikkatlice, bütün kokuyu alabilmek için küçük
bir ara bile vermezsin. Bu kokuyu ancak bu tatlılığa sahip olduğun zaman hissedebilirsin. Bu madhurya ve senin bu tatlılığın
öylesi neşe vericidir ki. Bir şeyleri nasıl tatlı bir şekilde söylersin. Kendini nasıl tatlı bir şekilde ifade edersin? Ama Marathi dilinde
çok zor. (Anne, Marathi konuşur). Gujarati’ninkini konuşmak için tatlıdır. (Anne, Marathi konuşur – ama onların Nabhileri
bozuldu). Sanıyorum ki dilin sertliği, dilin kesici tabiatı, alaycılık, sözümona ifadenin parlaklığı. Bazen sürekli sabahtan akşama
kadar şap/ şap/ şap size vuran böylesi zeki bir adam yerine bir buddhu ile (aptal) beraber olmak daha iyidir. Sonra sert bir şeyler
söylersiniz, sonra suçluluk geliştirirsiniz, sonra daha sert şeyler söylersiniz. Bu böyle sürer gider. Bu tür bir davranış şekli başka
bir kişiyi hissetme duyarlılığına sahip olmadan konuştuğumuz zaman olur. Kendinizi aynı duruma sokun. Nasıl hissedersiniz?
Vishuddhi seviyesinde - ‘madhurya’ öylesine kolay bir şeydir. Geliştir, bir yöntem geliştirmek zorundasınız. Özelliklede
Maharashrtralılar geliştirmek zorundalar. (Anne, Marathi konuşur) Dilinizin tatlılığı, konuşmanızın tatlılığı, insanlarla biraraya
gelmenin tatlılığı. Herşey, biliyorsunuz, tatlılığın kendisi size öyle bir neşe verir, tatlı ve hoş birisi ile tanışmak neşe verir. (Anne,
Marathi konuşur). Evinize gelen herkes kalkan kuşanmalı. Bir Sahaja Yogi için dilin son derece tatlı olması önemlidir. Sizi bu
noktada yargılayacaklar, size bunu bu kadar söyleyebilirim. Hiçkimse dili keskin insanları kabul etmeyecektir. Onlar, “Hey, Sahaja
Yogi (Anne, Marathi konuşur)”. Bunun diğer antitezini Marathi söylemek daha iyi -(Anne, Marathi konuşur) – boğazınız bir saç ile
kesilse bile, birisinin boğazınızı kestiğini bilmezsiniz ve o hala sizinle tatlı tatlı konuşuyordur. Bunlar çok tehlikeli olan iki aşırılıktır.
Sahaja Yoga ve Sahaja Yogiler için merkez çok kolaydır, birisi ile konuştuğunuz zaman onu kalbinizden söyleyin. Kalbinizin
kutsamaları ile söyleyin. -(Anne, Marathi konuşur). Bazen kişi sert, önemli şeyler söylemelidir. Özellikle Benim için bu çok zor bir
iş ama bazen kafasına hiçbir şey girmediği için, zaman zaman çok sert bir dil kullanmak zorundayım ama sizlerin bundan



kaçınmasında fayda var. Bunu Bana bırakın çünkü Ben bunda çok iyiyim, bir taraftan bir şeyler söylerim ve diğer taraftan derhal
sizi uygun şekilde nasıl tokatlayacağımı bilirim. Bu yüzden bu numaraları denemeyin. Bakın, bu Benim tarzım, ki çok zordur. Ben
bazı şeyleri söylemem ama onlar ‘hithakari’ (yararlı). Bazen size karşı sert olsam bile, sizi bazen haşlasam bile, biliyorsunuz kimi
zaman haşin olmak zorundayım, sizi çok seviyorum, sizin içinizde yerleştiğimi biliyorsunuz. Önce siz sevginizi bir kişide
yerleştirin sonra söyleyin. Bu Vishuddhi probleminin üstesinden gelmenizin yoludur, nasıl öğreneceksiniz? Sadece şahit olarak –
iki güzel arkadaşın birbiri ile konuşması gibi. Sadece birbirlerinden nasıl neşe duyduklarına şahit olun. (Anne, Marathi konuşur).
Sadece dramaya şahit olun. Kısa sürede geliştireceksiniz. Sadece böyle. Tatlılık size doğru akıyor olacak. Davranışınızda, yüz
ifadenizde, inancınızda çok yumuşak olacaksınız. (Anne, Marathi konuşur). İnsanlar, Bunu görebiliyorum, sen aydınlanmış bir
ruhsun diyecekler. Bu, o derece açık olacak. Bu yüzden son yaptıklarınızdan ve alışkanlıklarınızdan vazgeçin. Dost canlısı olmaya
çalışın. Shri Krishna’nın güzelliği arkadaşlarının olmasıydı - Gop’lar. Shri Krishnaya kıyasla Gop’ların kalitesi neydi? Bakın, O
nasılda dost canlısıydı, dostluk, dostluk. Şimdi, ben nasıl dost canlısı olacağım? ‘jivashchha, khanthashchha’. Marathi dilinde
ingilizce de ifade edemeyeceğiniz büyük kelimeler var. Ama dostlukta siz bu neşeyi bulacaksınız. Ama eğer şahit
konumundaysanız o zaman ne göreceksiniz? (Anne, Marathi konuşur). Dostlukta bu iki yönde çalışır. Asla birbirinizi rahatsız
etmezsiniz ama ne zaman bir zorluk varsa, bunu sezersiniz. Bunu hissedebilirsiniz. Sahaja Yoga’da bu oldu, böylesi mucizeler.
Bir beyefendi, bir bayan Bana anlattı, bir keresinde kendisi büyük bir problemle karşı karşıyaydı ve ne yapacağını bilmiyordu.
Sahaja Yogi olan bir kişiyi düşündü ve dedi ki, “Şimdi gelebilsen, benim problemim çözülebilir” ve kapı çalınıyordu, o kapıdaydı.
Bayan kapıyı açtığı zaman şaşırdı, bu bey problemi çözdü. Bayan onun nasıl burada olduğunu sordu. Oda “Nedenini bilmiyorum,
otobüs burada durdu ve bende inip seni görme ihtiyacı hissettim”. Bu ‘samuhik chetana’ – bu evrensellik, bunu kendi vishuddhi
çakranızda hissedebilirsiniz. Bu sayede sizler Viraat’ın parçası olursunuz. Bir kez onun parçası olduğunuzda hepiniz birbirinizi
hissedebilirsiniz. Ama tatlılık olmaksızın bunu yapamazsınız. Düşünün, burun gözlerle savaşıyor ve ağızda kulakla savaşıyor. Bu
kişiye ne olur? Bu gün Viraat’ın durumu ne halde? Bazen kulaklar büyüyor, bazen saç uzuyor. Hepiniz birbirinizle savaştığınız için
Viraat ne yapacağını bilmiyor. Tatlı bir şeyler düşünün. Ama bu evrensellik içinde, tek bir kişiyi değil. (Anne, Marathi konuşur) –
çünkü o kolejde benimle beraberdi, orada değildi. Çünkü bizler aynı Anneden doğduk – Anneniz aynı. Bizler Onun
Sahasrarasından doğduk. İşte bu yüzden hepimiz eşit değer ve itibara sahip kız ve erkek kardeşleriz. Kişinin hissetmesi gereken
şey bu. Bu yüzden Vishuddhi çakranın evrenselliği tatlılık sayesindedir. İlişkilerimizin tatlılığı. Hamsa çakra, Vishuddhinin Benim
üzerinde çok az konuştuğum bir bölümü ve daha sonra da bunun üzerinde konuşmak istiyorum, çok çok daha büyük bir ölçekte.
Özettir – yaratılmış olan bu evrenin iç akışıdır. Çok saf olan Prana Vidyadır, sizin içinizdeki tam saflıktır, mutlak saflık,
vibrasyonlardan başka bir şey değil. Bu ancak ayırt ediciliğinizi ve vibrasyonel farkındalığınızı geliştirmekle mümkündür.
Görmeniz için tek yol vibrasyonel farkındalığınızdır, herşeyi vibrasyonel farkındalığınızla hissedin. (Anne, Marathi konuşur)
İnsanların, herşeyde “Haydi bunun vibrasyonlarına bakayım, haydi vibrasyonlara bakayım, haydi şunun vibrasyonlarına bakayım”
gibi komik şekilde davrandıklarını gördüm. Sonra da “Vibrasyonların iyi değil. Onun vibrasyonları iyi değil” derler. Bu
vibrasyonlarla eğlenmenin yolu değil. Vibrasyonları görmediğiniz zaman, bir hal-konum gelmeli, sadece onu hissedin. Konum bu
olmalı. Bu sizin ‘prana vayu’ nuzun olacağını gösterir. Ben asla ne vibrasyonları nede herhangi bir çakrayı hissetmem. Sizlere
sormam gerekir çünkü Benim için hiçbir şey catch etmez. Hayal edin böylesi büyük bir kişi, hiçbir şey catch etmez, problemin
nerede olduğuna dair hiçbir şey hissedemem. Benim “Baba, bu beyefendinin problemi nerede?” diye sormam gerekir. Bu çok kötü
olan tek şey şu ki, Benim karşıma geçen herhangi biri bunu alır ve iyileşir. Ben vibrasyonlardan başka bir şey değilim. Benimle
yüzyüze geldiğinizde, bu sadece çalışır. Ben hiçbir şey yapmıyorum, mantıken anlamıyorum. Bu vibrasyonların kendisi, enerji
gider, çalıştırır, bu çalışırtırır, bu onu çalıştırır. Bu tüm dünyada çalışır. Ben danışmam, Ben sormam, o kendi kendine çalışır. Eğer
istersem, soracağım istemezsem de sormayacağım. Eğer sizi hissetmek istemezsem, hissetmeyeceğim. Yanıbaşımda bir
rakshasa oturuyor olabilir, kendisi titriyor olabilir ama Bana hiçbir şey olmayacaktır. İstersem onun titremesini de durdurabilirim.
Eğer arzu etmezsem onun titremesini isterim. Ben aldırmıyorum çünkü vibrasyonlar çalıştığı zaman, sorumluluk oradadır, Benim
ışığım olan vibrasyonlarda. Onları kendi başına bırakırım. Onlar çok iyi eğitildiler. Herşeyi bilirler. Benim ismim gibi onlarda
saftırlar. Mutlak saflıktır onlar. Onlarla bir sorunum yok. Ben orada burada oynarım bu başka bir nokta. Bazen onları kapamaya
çalışırım. Bir ‘maya’ yarattım. Bu farklı, bu başka bir tarz. Ama vibrasyonlar sözkonusu olduğunda onlar mutlak saflıktır. İşte bu
yüzden bu kadar etkililer. Bu yüzden vibrasyonlarınızı herhangi bir amaç olmaksızın saf tutun. (Anne, Marathi konuşur) Şimdi Ben
geliyordum, Modi, Bana “Anne, seçimlerde iyi insanların seçilmesine izin verin diye size dua ediyoruz” diyordu. Bende
“Vibrasyonlar sözkonusu olduğu zaman, onlar bir anlayış atmosferi yaratacak raddeye kadar gidebilirler ama vibrasyonları
saflaştırmak sizin işiniz” dedim. Eğer sizler negatif insanlarsanız, eğer bu ülke dolu ise, negatif insanlarla doldurulmuşsa, negatif
yöneticileri olacaktır. O zaman onlar (vibrasyonlar) bunun vasıtası ile çalışacaklar ve onu anlayacaklar ve kurtulacaklardır. Bu
yüzden bu, onların (yani vibrasyonların) ne kadar ileri gidebilecekleri meselesidir? Bak, onlar (vibrasyonlar) harekete geçecekler,



onlar için mümkün olan her ne ise sen bunu yap. Ama karar verecek olan bu, sizin özgürlüğünüzdir, nasıl devam edeceğidir.
Sonra kendisi ışık olan Agnya çakraya geldik. Bu sizin dikkatinizi aydınlatandır - Agnya çakra. Bu, aydınlanmadan sonrası herşeyi
gördüğünüz ışıktır. Siz ışık olduğunuzu bildiğiniz zaman ve sizin Ezeli ışık olduğunu bildiğiniz zaman hiçbirden şey korkmaz,
‘nainam chidanti shastrani, nainam dahati pavaka’ – (silahlar etkileyemez, ateş tarafından yakılamaz). Agnya çakranızda bunu bir
bildiğinizde, o zaman tüm korkular ve baskılar öylece kaybolurlar, çünkü o ne baskılayan nede korkutan sevginin ışığıdır, çünkü o
ezeli olduğunu bilir, çarmıha gerilmekten veya herhangi bir şeyden korkmaz. Bu yüzden Agnyanın neşesinin içinize nüfuz
etmesine, ışığınızı dengelemesine izin verin. Bu ışıkta kurban ettiklerinizden neşe duyacaksınız. Neşe ile kendilerini öldüren
şehitler gibi aynı şekilde Sahaja Yoga için ner ne zorlukla karşılaşmak zorunda kalmışsanız, bunu neşe ile yapacaksınız.
Yüzleşmek zorunda kaldığınız herşey, her tür fedakarlık. Şimdi Sahaja Yogilerin büyük bir anlayışı var, çokça geliştirdiler. Ama
başlangıçta bazı Sahaja Yogilerimiz oldu, onlarla ne baş ağrılarım olduğunu bilmiyorsunuz. Onlar, “Mataji, biz şu adamla
konuşmak için oraya gittik ve yolda çay içtik. Bunun bedelini bize ödeyecekmisin?” derlerdi. (Anne, Marathi konuşur). Mataji
bunun için ne kadar ödeyecek ve Mataji şunun için ne kadar ödeyecek ve bize ne kadar bakacak ve bu ayarlama ile ne kadar para
tasarruf ederiz veya ilk önce şu ayarlama hesaplandı. Sahaja Yogaya gelerek eğer bir lider olabiliyorsanız veya seçilebilirseniz,
tüm bu şeyler hesaplanmıştı. Ama sizler ışık olmak zorundasınız – tüm neşeden daha yüksek olan ışık asla ölmez. Annesinin
sevgisi uğruna kendini çarmıha geren Oğul. Annesinin huzurunda haçı taşımış olan O çok güçlüydü. Böylesi çocuklar gibi sizlerde
ışığı taşımalısınız. Feda etme, feda etmenin neşesi. Aksi halde (Anne, Marathi konuşur) Annenize değmez şeyler için sıkıntı
yaratıyorsunuz. Ne kadar feda edebilirsiniz –‘tana’, ‘mana’, ‘dhana’ (beden, akıl, para). (Anne, Marathi konuşur –sizin paranızı
istemiyorum ama bazen para gerekli oluyor). Işığınızı canlı tutmak için, kurtuluşunuz için feda edin. Sabah erken saat dörtte
kalkmak İngilizler için çok fazla. Bu en büyük fedakarlık. Onlara başka her şeyi söyleyebilirsin. Onlardan isteyecek olursan sana
10 paund verirler, yeter ki onları sabah uyandırma. Çünkü eğer sabah dhyana yapmaları gerekli ise bu korkunç bir şey, sonra
onlardan banyo yapmalarını istersen bu herşeyden daha da kötü. Sabahları kalkıp banyo yapmak ve sonra dhyana çok fazla. Ama
Hintliler için (Anne, Marathi konuşur). Burada Hintliler, onlara saat dörtte kalkmalarını söylersen, saat 3 de dört kez banyo
yaparlar, yaparlar, dhyana için otururlar ve tüm bunları yaparlar. (Anne, Marathi konuşur). Feda etmek, feda edeceğinizin hepsi ne,
hangi taşı ve hangi tozu? Ne için? Ezeli ışık için. (Anne, Marathi konuşur). Bu mukayese dışı, elde ediyor olacağınız
karşılaştırılamaz. Bu fedakarlık değil. Bu elde edeceğinizin en ufak bedeli bile değil. Mukayese edilemez. Nasıl anlatmalı
bilmiyorum. Karşılaştırılamaz. Bu mukayeseyi sadece ışığa sahip olduğunuz zaman hissedebilirsiniz, ışık başladığı zaman
edebiyete gider. Aynı şekilde bu Ezeli ışık tüm dünyayı kaplar ve tüm dünyayı kendi içinizde bilirsiniz. Son merkez olan Sahasrara
çok önemli bir merkezdir çünkü o yüreğinizi çevreleyerek kalbin merkezindedir ve tüm yedi çakranın orada yerleri vardır. Bu yerler,
kalple iletişimde bulunarak neşe alan yerlerdir. Sahastarara da, eğer siz oradaysanız, hali hazırda pek çok şeye sahipsinizdir.
Vibrasyonlarınız vardır, güçleriniz vardır. En oyunbaz merkezdir, Mahamayadır, Kalaki, Mahamayanın içindedir. Tam bir
ilüzyondur. Sahasrara da, Sahastararanın neşesi bütün herşeyin neşesidir çünkü tüm bu yedi yer oradadır. Eğer Sahasraranızı
Mahamayayı tam olarak tanıyarak feth edebilirseniz, tam tanımak – bu çok zor bir şey çünkü her zaman Maya oradadır. O zaman
bakın kalbiniz nasıl büyür, bakın şimdi, sadece tanıyın, kalbinizin genişlemesini görün. Bu tüm varlığınızı kaplayacak, sadece
tanıyın. Bu nedenle burada pujamız var. Benim pujamı yapmanıza sadece tek bir nedenden ötürü size izin verdim, bu da Beni
tanımanızın tek yolunun vibrasyonları görerek, çakrayı görerek, onları hissederek, onları daha fazla alarak, kendinizi düzelterek
mümkün olması nedeniyle. Bu pujanın yapılmasında hem fikir olmamın nedeni bu. Ama eğer tanımıyorsanız ve puja yapıyorsanız
bunun size bir faydası yoktur. Bu çok kötü. Sadece tanıyın. (Anne, Marathi konuşur).



1980-0127, Sahaja Yogilere bahşedilen Güçler
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Sahaja Yogilere bahşedilen Güçler, Bordi (Hindistan), 27 Ocak 1980 Her şeyden önce, hangi güçlere sahip olduğumuzu bilmeliyiz
ve aynı zamanda bu güçleri nasıl koruyacağımızı ve daha başka hangi güçleri çok, çok kolay bir şekilde elde edebileceğimizi
bilmeliyiz. Aydınlanmadan sonra elde ettiğiniz ilk güç, Dünya üzerinde bulunan en büyük güçtür. Bu Shri Ganesha’nın gücüdür.
Sizin bu gün yaptığınız bu işi, yapabilecek olan sadece O’dur ve bu güç ise Kundalini'yi yükseltmektir. Spiritüellik tarihinde şu ana
kadar hiç kimse Kundalini'yi sizin yaptığınız kadar kısa bir sürede yükseltmedi. Kundalini parmaklarınızın altında hareket eder; bu
tamamen size verilen Shri Ganesha’nın bir gücüdür. Aydınlanma verdiğiniz anda, çakralarınızdan herhangi birisinde catch etmiş
olsanız bile veya bunlarda herhangi bir probleminiz olsa bile, biraz posses edilmiş olsanız bile, siz o kadar da iyi bir Sahaja Yogi
olmasanız bile, Mataji'ye çokta fazla teslim olmasanız bile, Sahaja Yoga için çok fazla bir sorumluluk duygunuz olmasa bile, yine
de Kundalini parmaklarınızın altında yükselir. Bu Ganesha anahtarı, size güven vermek için, Kundalini'yi yükseltebileceğiniz
konusunda size güven vermek için içinizdeki Shri Ganesh'in kendisi tarafından size verilir; ama bu Kundalini'yi siz kendiniz
yükseltiyormuşsunuz gibi hissetmeniz için değildir. Eğer kendinizi Sahaj Yoga'ya teslim etmeden buna devam ederseniz, bir süre
bu gücü sonra çok hızlı bir şekilde kaybedersiniz. Başka bir kişinin Kundalininisinin yükselişinde sizin sahip olduğunuz bir diğer
güç ise – bunu sizde fark edebilirsiniz, Kundalini yükseldiği zaman, o anda sizin için hiç bir engel olmayacaktır. Etraftaki engeller
her ne olursa olsun – deyin ki yandaki kapıda posses olmuş bir kişi var, o kişi o anda sizi rahatsız etmeyecektir. Ailenizde negatif
olan bir kişi olabilir, ancak eğer siz Kundalini'yi yükseltiyorsanız, bu kişi o anda sessiz kalacaktır. Kundalini üzerinde elinizi
hareket ettirdiğiniz an, sizin kullandığınız en büyük güçtür bu. Kendiniz ve sahip olduğunuz güç hakkında ne kadar shraddha
(inanç)sahibi olduğunuzu bilmiyorum. O anda hiç kimse tarafından herhangi bir şekilde elinize engel olunmayacaktır! Yanlışlıkla
bile olsa, hiç kimse elinizi tutmayacak veya elinize dokunmayacaktır. Kundaliniyi yükseltirken sahip olduğunuz ikinci güç ise
şudur, Kundaliniyi yükselttiğiniz zaman, bir mıknatıs gibi diğer kişinin dikkatini tamamen çekeceksiniz ki, her ne zaman böyle
hissedersiniz, kendi Kundalininizi yükseltebileceğinizi anlamalısınız. Diyelim ki Kundaliniyi yükseltiğiniz sırada, çok fazla gürültü
var, devam eden her türden sorunlar var – bir trende olduğunuzu varsayalım, trenin gürültüsü var ya da böyle bir şeyler oluyor - o
anda dikkatiniz dağılmayacaktır, ama Kundalini'yi yükselttiğiniz sırada dış faktörler, sizden Aydınlanma alan kişinin dikkatini
çekmeyecektir. Veya - bu, sizin istediğiniz zaman aydınlanma verebileceğiniz anlamına gelir, çünkü o sırada siz kapalı bir lotusun
içinde oturursunuz. Kundalini jagruti (uyanışı) sırasında sahip olduğunuz diğer bir güç ise, içinizdeki hiçbir temel duygunun
(içgüdü)yükselmemesidir. Posses edilmiş bir kişi bile olsanız, Kundalini jagruti sırasında,  aydınlanma verdiğiniz kişi için saf
olmayan duygular, temel güdüler hissetmeyeceksiniz. Belki öncesinde veya sonrasında aolur ma aydınlanma verdiğiniz sırada
değil, bu ahlaksız duygular sizde olmayacaktır. Otomatik olarak, zihninizi siz durdurmak zorunda değilsiniz, bu otomatik olarak
çalışacaktır. Kesinlikle tatmin olursunuz, aç olsanız bile, aydınlanma verirken açlık veya başka herhangi bir fiziksel ihtiyaç
hissetmezsiniz. Herhangi bir dikkat dağıtıcı olmayacaktır; elinizi yükselttiğiniz sırada uygunsuz bir şey yapmayacaksınız, çünkü
siz asaletle kutsanmışsınızdır. Kundalini'yi yükselttiğiniz zaman, asla şaka yapmayacaksınız veya asla dalga geçmeyeceksiniz,
gayriciddî olmayacaksınız - otomatik olarak! Deneyin: Bunun aksi işe yaramayacaktır. Bunlar sizin destekleyici güçlerinizdir.
Bahsettiğim bu beş gücün hepsi, bunlar diğer binlercesinden bir kaçıdır ama bunlar Shri Ganesh'in beş gücüdür. Şimdi, eğer siz
Shri Ganesh'i takip etmeye çalışırsanız bu güçler korunabilir. Onun en önemli kalitesi, başka bir Tanrıyı tanımaması veya kendi
Annesinden daha yüksek başka birini tanımamasıdır. Anneye tam bir bağlılık ve tam itaat. Demek istiyorum ki, O bir şekilde bu
itaatten meydana getirilmiştir. Anne için duyulan tam bir sevgi ve muhabbet. Tartışmaz, sorgulamaz, hiçbir şey yapmaz ve işte bu
sayede bu güçler O'nun içindedir, maksimum. Benimle tartışarak kazandığınızı düşünüyorsanız, ne yazık ki yanılıyorsunuz. Sizler
Beni memnun etmelisiniz. Ganesha bile her dakika Beni memnun etmeye çalışır. Bu bir gerçek. Bu yüzden, lütfen Beni
gücendirmeye çalışmayın. Ben size hiçbir şey söylemeyebilirim, çünkü haricen hiçbir şey söylemiyorum ama güçleriniz
azalacaktır. Ganesha’nın beşinci gücü bilgeliğin gücüdür ve O bildiği her neyse onu çizebilir ve yazabilir. Siz bu güce dahi
sahipsiniz. Kundalini'yi yükselttiğinizde, bir kişiyle, o kişinin bilge olacağı şekilde konuşursunuz. Ve onunla sadece bilgelik olanı
konuşursunuz ve ayrıca ona otomatik olarak doğru figürleri yazar ya da gösterirsiniz. Figürleri hatırlamasanız bile, onlar doğru
şekilde çıkacaklar. Şimdi, Adi Shakti'nin üç gücü sizde çalışır. Birisi size uzun ömür ve arzularınız hakkında net bir fikir verir.
Bakın, eğer arzularınız doğruysa, tüm istekleriniz bu güç tarafından yerine getirilir – bütün arzularınız, hepsi! Ama bilmeniz
gereken ilk şey, arzularınızın doğru olması gerektiğidir. Mesela şimdi Sahaja Yogiler kendi ashramlarını istiyorlar. Neden ashram
istiyorlar? Kaç kişi ashramda kalmaya istekli? Kaç tanesi çocuklarını ashrama götürecek? Kaç kişi kendi biricik evlerini verip ve
Sahaja Yogisi olmayan karılarını ya da kocalarını ashrama alacaklar? Ve kaç tanesi sadece ucuz bir şekilde yaşayacakları bir yere
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sahip olacakları için ashram istiyor? Aşram sahibi olmanın amacı nedir? Bundan emin misin? Neden bir aşram istediğini
bulabildiniz mi? Eğer arzularınız net ise, o zaman yerine getirilir, kesinlikle yüzde yüz. Bu gücü ancak bandhanınızı kalbinize
koyarak elde edebilirsiniz. Hangi arzunuz olursa olsun, söyleyin ve bunu kalbinize yerleştirin. Bu sizin onu kalpten istediğiniz
anlamına gelir. Yedi kez, sadece bir bandhan verin ve iş yapılacaktır. Ama bunu saçma sapan şeyler için kullanmayın, çünkü eğer
saçma sapan şeyler için kullanırsanız, bu güç kaybolur. Daha yüksek seviyede özel bir şey için kullanın. Şimdi, Onun ikinci
gücünüzle siz otomatik olarak bilgili ve Sahaj olan insanlarla tanışacaksınız. Ayrıca siz Sahaj olan kitaplar okuyacaksınız. Başka
kitaplar okumanız gerekse bile, okuduğunuz şey için siz bu doğru değil, bu doğru şeklinde bunu bileceksiniz. Ve bununla zihninizi
zenginleştireceksiniz. Konuşmaya başladığınız zaman insanlar şaşıracaktır. Hiç konuşmayanlar, çok iyi konuşuyorlardı. Hiç şiir
bilmeyenler, şiir yazacaklar. Sanat alanında da pek çok şey olacaktır. Sanatı bilmeyenler sanatta muhteşem şeyler yapacaklar.
Ancak Adi Shakti’nin gücü ya da Mahakali’nin gücü olan bu ilk güç ile etraftaki tüm insanların sevgisini elde edersiniz. Herkes
manyetik olarak size doğru çekildiğini hissedecektir. Ve her zaman büyük ruhlar ve melekler tarafından yönlendirileceksiniz. Bir
kaza ile karşılaşan herhangi biriyle karşılaşırsanız, o adamın bu şekilde gitmesini engelleyeceksiniz. Eğer siz bir kazanın
içindeyseniz, herkes kurtarılacaktır. Nadiren kaza geçirirsiniz - eğer bir kaza olursa da, siz çok fazla incinmeyeceksiniz.
İnanılmaz! Bütün bu güçler size geliyor, çünkü siz Adi Shakti'nin çocuklarısınız. Süptil olan bütün Evren ve Tanrısal Güç ayrı ayrı
size bakar. Hepiniz işaretlendiniz, işaret sizin üzerinizde, işareti taşıyorsunuz ve Onlar size bakıyorlar. Yani bu Arzu gücü sizi
koruyan güçtür. O mümkün olan her şekilde size rehberlik eder, size bakar, size huzur verir. Ve bu güç size Sahaja Yoga için
muazzam bir inanç verir. Nihayetinde sizler Sahaja Yoga'nın sevinciyle doldunuz ve Sahaja Yoga'dan başka bir şeyden
hoşlanmıyorsunuz. Size göre her şey Sahaja Yoga'dır. Ama bazen, bilirsiniz, biz kendimizi egomuzla özdeşleşiriz ve kendi
egomuzun Sahaja Yoga olduğunu düşünürüz, bunu birçok kez gördüm. İnsanlar bunu seviyorlar çünkü bu onların egolarıyla
özdeşleşiyor. Bu, ondan ayrılmalı ve hayatımıza geçirilmelidir. Günlük yaşamımızda, birbirimizle görüştüğümüzde, birbirimizle
konuştuğumuzda, bu sevinç görülmelidir, bir dalga alçalıyor, diğeri yükseliyor, ve bir diğeri alçalıyor, denizde gördüğünüz gibi.
Birbirimizle bir olmak. Bu güç sizin içinizdedir ve her zaman sevilmeniz, bakılmanız için çalışıyor. Orta güç ile, size bunu anlattım,
insanlara aydınlanma vereceksiniz. Onlara kendi çakralarını anlatabileceksiniz. Onların çakralarınızı düzeltebileceksiniz. Bunların
hepsi merkezi gücünüzle olur. Ve sadece bu güç sayesinde iradenizin üzerinde çok büyük bir güce sahipsiniz. Eğer siz böyle
olacağınıza karar verirseniz, öyle de olacaksınız. Eğer mutlu bir insan olmak istiyorsanız, olacaksınız. Dönüşüm sizin elinizde
olacaktır. Mahalakshmi'nin orta kanal gücünü kullanırsanız, herhangi bir zorlukla karşılaşmadan kendinizi dönüştürebilirsiniz.
Tabii ki, daha iyi işlere, daha iyi paraya, ihtimallere sahip olacaksınız, ama çok fazla değil. O kadardır ki, bundan tatmin
olacaksınız, böylece dikkatiniz daha merkezde olacaktır. Diğer Mahalakshmi güçlerininin hepsini daha sonra elde edeceksiniz.
Mahalakshmi'nin ulaşmanız gereken başka güçleri de var, ama bunun için Sushumnanızın çok temizlenmesi gerekiyor. Bunun
için hayata karşı bir bağımlı olmama hali geliştirmelisiniz. Bağımlı olmama halini geliştirmedikçe Mahalakshmi'nin daha derin
güçleri ortaya çıkmazlar. Örneğin, Benimle bağlantıda olmak gibi daha küçük şeylerde bile, bu bile bağımlılık olmaması gereken
bir şeydir. Hatta Aarti söylemek ya da bir şeyler yapmak, öne çıkmak, “Bunu yapmak zorundayım” gibi. Beni akşam yemeğine ya
da bir şeye davet etmek bile, her bir küçük şeyde, “ben bunu yapmalıyım” diye hissetmek de bir bağımlılıktır. Eğer bu çalışırsa, iyi
ve güzeldir; eğer çalışmazsa da, iyi ve güzeldir. Şunu söylemek zorundasınız, “Anne, Siz gelin.” Ama eğer Ben gelemezsem,
bunun için en ufak bir his ve mutsuzluk olmamalıdır, bu ancak bunun bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu bağımlı olmama hali,
Mahalakshmi Gücünüz için geliştirilmelidir. Sonra siz bunun ötesine geçin. Zamanlamanız kesinlikle doğru bir şekilde
çalışacaktır - zamanı görmek zorunda kalmayacaksınız – buna ihtiyacınız olmayacaktır. Sizin kendinize ait zamanınız olacaktır.
Ne zaman giderseniz, her şeyin yolunda gittiğini göreceksiniz. Bu nedenle, bu zaman gücünü korumak için çok fazla acele
etmemelisiniz, saatlerin kölesi olmamalısınız. Bırakın gitsin. Hiçbir şey için inatçılık etmenize gerek yok. Sadece önemli değil:
eğer saat on ise, tamam; eğer değilse, eğer saat on çeyrek ise, bunun önemi yok. Kendinizin sadece Sahaja Yoga'nın akışıyla
sürüklenmesine izin verin. Eğer bu işe yarıyorsa, iyi ve güzel, eğer işe yaramazsa da, iyi ve güzel. Sadece bu şekilde kalın. O
zaman siz bu Mahalakshmi Gücünün nasıl geliştiğine sadece şaşıracaksınız ve bu gücün kutsamaları muazzamdır. İçinizde
zaten uyanmış bin bir tane gücünüz var. Örneğin Vishuddhi Çakra'da on altı bin tane gücünüz var ve bu on altı [bin] gücün hepsi,
bugün olduğu gibi içinizde uyanıyor. Bugün olduğu gibi, bu on altı bin güç sizde uyanmış durumda. Ancak konuştuğunuz zaman
şunu anlamıyorsunuz, konuştuğunuzda, kendinizin bütün bu güçleri taşıyarak konuşan bir Sahaja Yogi olduğunuzu
anlamıyorsunuz. Yemek yediğinizde bu dilin bir Sahaja Yogi'ye ait olduğunu anlamıyorsunuz; hiçbir şey için özlem
duymamalısınız. Eğer birisi çaydan hoşlanırsa, on beş bardak çay içmeye devam edecektir. Bu iyi değil. Bir tür yiyeceğe karşı
düşkünse, başka bir yiyecek almayacaktır. Sürekli olarak çok fazla yemek hakkında düşünmek, yemek yemek istemek ve her
zaman yemek organize etmek, bu Vishuddhi'yi çok kötü bir şekilde bozuyor. Sonra birisinin arkasından kötü konuşmak, birisini
Bana şikâyet etmek, bu Vishuddhinizi bozar. Eğer anlamı varsa, eğer Ben sorarsam, o zaman sorun değil, ama sürekli olarak



birbiriniz hakkında kötü konuşmak Vishuddhinizi bozar. Eğer mümkünse, her zaman başkaları hakkında iyi konuşmaya çalışın.
Başka biri hakkında iyi şeyler söyleyerek kendinize ve başka birine yardım edeceksiniz. Örneğin, bir Bay X gelir ve Bay Y'nin
aleyhinde Bana bir şey söyler – Ben sadece afalladım, çünkü Bay Y geldi ve Bana zaten Bay X'in iyi bir adam olduğunu söyledi. Bu
yüzden Bay X'e, siz “Bay Y hakkında bunu nasıl söylüyorsunuz, çünkü sizi övüyordu?” dedim. O kişi kesinlikle şoka girdi ve nasıl
cevap vereceğini bilmiyor. Başkalarını yargıladığınız zaman sizinde Tanrı tarafından yargılandığınızı bilmelisiniz. Eğer siz
başkalarını yargılıyorsanız, Tanrı da sizi de yargılamıştır. Yani O'nun yargısında, sizin kendiniz için verdiğiniz ve başkalarına
verdiğiniz puanlar hiç bir şekilde dikkate alınmayacaktır. Sizin ne kadar ileri gittiğinize karar verecek olan O'nun yargısıdır. Bugün
Sahaja Yoga'da olanların içinde, kendilerinin büyük Sahaja Yogiler, büyük insanlar olduklarını  düşünenler olabilir - ama belki de
onlar böyle kişiler olmayabilirler. Ve hiç bir şekilde büyük olduğunu düşünmeyenler, onlar kendi shaktilerini arttırmak ve
geliştirmek isterler, belki de onlar çok yüksek yerleri işgal eden insanlar olabilirler. Bu nedenle, bu koşullar altında kişi asla kendisi
ile övünmemelidir ve kendisi hakkında yanlış, uydurma bir tahminde bulunmamalıdır. Vishuddhinizin güçlerini daha iyi şekilde
koruyabilmenizin yolu budur. Birbiriniz arasında başkaları için kötü konuşmaya başlarsanız – ayrıca insanların Benimle
tartışmaya başladığını da gördüm ve bunu çok garip bir şekilde yapıyorlar. Bence bu problemle başa çıkmanın en iyi yolu, Benim
hakkımda konuşmak değildir ve eğer konuşmanız gerekiyorsa da, bununda kesinlikle olumlu olması gerektiğini bilin. Aksi
takdirde kendinize zarar veriyorsunuz, başkalarına zarar veriyorsunuz. O zaman bunun için Beni suçlamayın. Yani, işte Vishuddhi
Çakra sorunlarınız bu şekilde artıyor ve artmaya devam ediyor. Özellikle kendinizi kandırmaya ve kendinizle kavga etmeye
çalıştığınızda ve bakın, sizin gelişiniz dolayısıyla Sahaj Yoganın kazandığını olduğunu düşünüyorsunuz - Vishuddhi'yi catch
ettiriyorsunuz. Sahaja Yoga değil, siz kazandınız. Sahaja Yoga kendi kendisini idare eder, sizin yardımınıza ihtiyacı yok. Eğer
Hakikat varsa, o zaman Hakikati kabul ederek, siz yükseldiniz, Hakikat'in konumu değil sizin konumunuz, yükseldi.  Yani -
herhangi bir şekilde Sahaja Yoga'yı size minnet duymak zorunda bıraktığınız ya da O'na gelerek sizin Tanrı'yı kendinize minnettar
kıldığınız düşüncesi derhal aklınızdan çıkmak zorundadır. Bu fikir ortadan yok olmalı. Bu durum, kafanızı kesinlikle tekrar baş
aşağı hale getirecek ve Kundalininiz kendi pozisyonuna tekrar geri dönecektir. Yani Vishuddhinizi bile iyi durumda tutmak pek
kolay değildir, pek çok kişiye göre ama en kolayı sizin kendinizi bir şahit konumunda tutmanızdır. Ve eğer aydınlanma sonrasında,
yaptığınız ya da istediğiniz veyahut karşı karşıya olduğunuz her şeyi nirvicharita'ya getirirseniz, düşüncesiz farkındalığa, eğer bu
alışkanlığı geliştirirseniz bunu yapmak mümkündür. Bu alışkanlığı başlatırsanız şaşıracaksınız ki – şahit konumunuz gelişecek ve
kendi varlığınız içinde yükseleceksiniz. Bu dönüşüm olmadan hiçbir anlamınızın olmadığının farkına varmanız çok önemlidir. Her
ne olursanız olun, bu işe yaramaz, faydasızdır. Her neye dönüşürseniz dönüşün, biraz olsun faydalısınız. Yani her ne olursanız
olun, kendinizi bununla özdeşleştirmeyin ama ne olmanız gerekiyorsa, siz böyle olmaya çalışın. Ve sahip olduğunuz bu güçle, her
ne olmak istiyorsanız, o olacaksınız. Ama bazı insanlar o kadar gariptir ki, siz onlara “Ne olmak istiyorsunuz?” diye sorarsanız,
size “ben bir eşek olmak istiyorum” derler. Bütün bu salak ve aptal insanlar, Sahaja Yoga için iyi değiller, hepiniz bir kere bunu
bilmelisiniz. Hiçbir şekilde duyarlı olmayan, bu durumda olan böyle aptal insanların peşinden koşmanın faydası yoktur.  Onlar
daha sonra geri gelecekler. Ama siz dikkatinizi negativiteye değil pozitiviteye koyun. Normalde negatif olan insanların, her zaman
negatif insanlara yöneldiklerini gördüm. Eğer ayakta dikilen negatif bir kişi varsa, negatif olan birisi hemen gidip o kişiyle
konuşacak, o kişiyi tanıyacak, o kişiye sempati duyacak; o kişiyi sevecek; her türlü şey orada olacaktır. Ve böyle bir kişinin ilk
işareti onun tamamen negatif şekilde posses edilmiş bir varlık olmasıdır. Peki. Eğer şimdi böyle bir şey yaptıysanız, posses
edilerek veya bu negatif insanlar tarafından etkilenerek, siz dışarıdasınız demektir. Ya denizin içindesiniz ya da dışındasınız. Her
ikisini birden nasıl yapabilirsiniz? Oradan çıkıp, gerisini boş verseniz daha iyi olur. Ama eğer siz denizde olmak istiyorsanız, o
zaman yüzme bilmelisiniz ve yüzdüğünüz için gurur duymanız gerektiğini de bilmek zorundasınız. Aksi takdirde bunun hiçbir
anlamı yoktur, bunun size bir yararı yoktur. Artık sizin iyileştirme gücünüz var, biliyorsunuz; insanları iyileştirebilirsiniz. Ama bu
kargaşaya pek kapılmayın, çünkü orada Mahamaya kendi rolünü oynar! Eğer siz- eğer sizin kendi kayın biraderinizin, kayın
pederinizin, kayın validenizin özel durumlarına çok, çok fazla kendinizi kaptırdığınızın sizin kafanızda oluştuğunu fark edersem, o
zaman Ben bunu durduracağım veya başınız belaya girecektir. Eğer bundan para kazanmaya başlarsanız, Ben bunu
durduracağım. Bunu sadece durduracağım şekilde birçok şey yapacağım. Ve sonrasında, kendinizde bu güce sahip olamazsınız.
Aksine, çok fazla acı çekeceksiniz, çünkü kendinizi bütün bu kötü şeylerden nasıl koruyacağınızı bilmiyorsunuz. Bu yüzden
sizden, başkalarını iyileştirmeye başlamadan önce, ilk önce kendinizi tamamen iyileştirmenizi rica ediyorum ve ayrıca başka
insanları iyileştirmek için siz, Benim fotoğraflarımı kullanabilirsiniz. Fakat insanoğullarında çok süptil bir şey olduğunu
bilmelisiniz, onlar herkesin kendilerine “Ah, sen harikasın, çok fazla insanı tedavi ettin!” demelerini isterler, çok süptil bir şekilde,
çok süptil bir temelde. Yani, kişi bütün bu şeylere aldırmamalıdır. Kişi bu konudan tamamen bağımsız olmalıdır. Çünkü bir gün ya
da iki gün için ya da deyin ki, bir yıl boyunca insanlar “Bu adamı tedavi et, şu adamı iyileştir” demek için size koşacaktır. Ve
sonrasında siz hiçbir şey elde etmediğinizi göreceksiniz, bunların hepsi baloncuklar, hepsi kayboldu, havada tamamen



kayboldular. Bu yüzden siz hiç kimseyi tedavi etmeyin. İnsanları iyileştirmeniz gerekiyorsa, o zaman lütfen onlara fotoğrafı verin
ve onlardan kendi üzerlerinde çalışmalarını isteyin. Benim fotoğrafımı kullanma gücünüz var, onu başkalarına verin. Normalde
sıradan insanların sahip olmadığı çok fazla gücünüz var, çünkü size söylediğim pek çok şeyi Ben onlara söylemiyorum. Ve bu
yüzden siz çok nadir bir kaliteye ve nadir bir kutsamaya sahip olan bir insansınız. Şimdi siz kaç tane gücünüz olduğunu yazın, eve
gidin ve tam bir kitap yazacaksınız! Siz bunu Benden alın. Tanrı hepinizi kutsasın. Bütün güçlerinizi korumaya çalışın. Kendinize
saygı durun. Sizler onların aklında başkalarını aydınlatan bir ışık yakan bir lambasınız. Milyonlarca ve milyarlarca insan arasında
böyle olan bir kişinin bile doğması çok harika bir şey ve şimdi burada, bizde bir sürü var. Ama kalite açısından yükselmezseniz, bu
umutsuz bir durum olacaktır. Bu yüzden kalitenizi arttırmalısınız. Hepiniz kalitenizi bireysel olarak geliştirmelisiniz. Başkalarını
eleştirmemek, başkalarına bakmayıp, bireysel olarak kapasitelerinizi ve başkalarına ne kadar verdiğinizi ve sahip olduklarınızın
gerçekte ne kadarını tezahür ettiğinizi anlamalısınız. Güneşin, ayın, gelgitlerin, denizin ve tüm bu şeyler üzerinde kontrole
sahipsiniz. Ama bunun için, biraz daha fazlasını yapmalısınız, bunu başka bir zaman anlatacağım. Ben şimdi sizin bütün bunları
kontrol etmenizi ve bir tepenin üstüne oturup, gösteriş yapmaya başlamanızı istemiyorum! Sizin önce insan üzerinde çalışmanız
daha iyi, sonra Ben size bunların hepsini vereceğim - size anlatacağım. Siz onları zaten uyandırdınız, ama size nasıl
yapılacağınızın püf noktasını söylemedim. Yani en iyisi Benim bunu kendime saklamam. Tanrı hepinizi kutsasın.



1980-0406, Easter Puja, Easter`in Anlamı

View online.

Easter Puja, Easter’in Anlamı, Dollis Hill Ashramı, Londra (İngiltere). 6 Nisan 1980 Bu gün olduğu gibi, Müslüman bir çocukla
konuşuyordum ve Bana “Muhammed Sahib bir enkarnasyon değildi”, dedi. “Öyleyse neydi O?” dedim. “O bir insandı ama Tanrı
Ona özel güçler verdi” dedi. “Bu iyi bir şey çünkü eğer sen Onun bir insan olduğunu söylersen, - insanlar için çok iyi bu” dedim. O
bir insandı, dünyaya geldi ve biz Onunla eşitiz (enkarnasyonlarla siz eşit değilsiniz). Yani sizin verdiğiniz isimle, huşu ve bu inanç
onun içine girmemiş. Biri kalkıp sizin İsa ile eşit olduğunuzu, Muhammed Sahip ile eşit olduğunuzu, bütün bu Deitylerle eşit
olduğunuzu düşünmeye başlar. Burada olduğu gibi, insanlar İsa’nın yaşamı etrafında nasılda oynuyorlar. Kendilerine Hıristiyan
diyorlar ve hiç bir şekilde Onun yaşamına saygıları yok çünkü bu Onun bahsettiği hale geliyor. O tüm bu saçmalıklardan
bahsetmedi. İkinci olarak da, biz saygı göstermiyoruz, kalplerimizde huşu yok, O evren üstüne evren yaratmış birisidir. Ve Onunla
karşılaştırılınca biz neyiz ki! Onun üzerine oturuyoruz, sanki... İnsanlardaki ego nedir, ego baloncuklar gibidir. Tabii ki O, Brahma
Tattwa’nın kendisinden, Tanrısal sevginin kendisinden, yapılmıştı, O öldürülemezdi. Üstelik O, Krishna’dan sonra doğmalıydı
çünkü Krishna “Tanrının bu ilahi gücü ölmez. Bu öldürülmedi”, demişti. O sadece bunu kanıtlamak için, bu formu aldı, İsa ‘nın bu
tam olan formu dünyaya geldi. Ama insanları bilirsiniz, onların hiç bir şeyi görecek gözleri yoktur. Onlar bir mücevherin ne
olduğunu bilirler, kıymetli bir elbisenin ne olduğunu bilirler ama Onun bu dünyaya gelmesinin ne kadar değerli bir şey olduğunu
bilemezler. Şimdi şunu düşünün. Durum korkunçtu. Hiç kimse ile Tanrı ya da aydınlanma hakkında konuşma yoktu, yani
dharmanın kendisi – doğruluk – hakkında konuşmak bile çok zordu. Demek istiyorum ki, nasıl bir cehalet bu insanları kaplamıştı
ki, Onu çarmıha gerdiler? Sonra, müritleri bile İsa’yı asla tanımadılar. Çarmıha gerildiği zaman, “O şimdi öldü” dediler. Sonrasında
yükseldiğinde ise, hiç kimse buna inanmadı. Buldukları kefen hakkında bile her türlü teori var. Elbette, yüzüne bağlı çekilip
çıkartılmış bir bez vardı ve bu yüzden de (kumaşta) yüzü uzamış ve biçimini bozulmuş görünüyor. (Turin kefeni, Hz. İsa’nın kefeni
olduğuna inanılan keten bir örtü) Ama o kumaş orada kalmıştı, demek istiyorum ki, bu kefen hakkında bu kadar önemli olan şey
nedir? Anlayamıyorum. Bu İsa’nın kanı, kişi kendisinden utanmalıdır. Ona bakan insanların cehaleti ile. Bu açıdan bakınca,
insanların kendilerini egolarıyla nasıl yönettiğini ve tamamen karanlıkta yaşadıklarını ve kendilerinin Tanrı'yı bile yargılayabilecek
insanlar olduklarını, yine kendilerinin tasdik etmesini hayal edemezsiniz! Bu insanlar Onun zor bela otuz dört yıl yaşamasına izin
verdiler. O hiç bir şekilde kimseyi incitmedi. Hiç bir cemaati bunun için suçlayamazsınız. Eğer Hindistan’da doğmuş olsaydı da,
aynı şeyi yapabilirlerdi. Muhammed Sahib’e ne yaptılar? Aynı şeyi. Ama neden Onun yaşamında, gösterildiği kadar çok sayıda
hırsız var? Sadece bir karşıtlığın ortaya çıkmasına izin verildi. Neden bu taviz mümkündü ve neden bu taviz İsa’ya karşı
gösterilmedi. (Romalı Vali, halka bir hırsızın veyahut İsa’nın hayatını bağışlamaları için bir seçenek sundu ve halk İsa yerine
hırsızın hayatının bağışlanmasını istedi.) Bizde bu gün aynı şeyi yapar mıyız? Negatif insanlar olan hırsızlara taviz veriyorlar ve
bizler İsa’nın çarmıha gerilmesine aldırmıyoruz. Şimdi, bildiğiniz gibi bütün Brahmanda’ları O yarattı. Brahman evren anlamına
gelir. Şimdi, Güneş evreni. Bu evrenler dışında, O sizin geldiğiniz evrene geldi. Ve dedikleri gibi, Agnya çakranızda küçük bir Virata
yarattı. O sizin Agnya çakranızda var olur. Onun fedakârlığı çok önemlidir ve süptil olan içinde sıradan olmasına rağmen bu
gerçekleşmiştir. Agnya merkezi vasıtası ile farkındalık getirmek, çarmıha gerilişi sayesinde İsa tarafından meydana getirilmiştir.
O sıradan birisi olarak geldi, sadece alelade bir insan gibi. Bedeni öldü ama ölmedi çünkü bu beden de, sizin ışımalar veya
Brahma dediğiniz ölümsüz ilahi vibrasyonlardan yapılmıştı. Onlar ölmediler ve işte bu yüzden beden ölmedi ve O bedeniyle
yeniden dirildi. Beden ölse de kurtarılabileceğini göstermek için ölmeliydi ve işte bu yüzden de çarmıha gerilmeliydi, aksi takdirde
bunu size gösteremeyecekti. Ama bu aslında sizin dediğiniz gibi Vaikuntha’da (Shri Vishnu’nun göksel mekânı, Oğlak
takımyıldızında olduğu düşünülür) denendi, O öldü ve sonrasında bunun ölmediğini göstermek için yeniden dirildi. Krishna,
“Nainam chhindanti shastrani nainam dahati pavakah”, dedi. Bu, o hiç bir silah tarafından öldürülemez, o ne herhangi bir ateşte
yanar ne de herhangi bir rüzgâr onu uçurabilir, demektir. “Na chainam claydayantya po na shoshayati marutah” , nede herhangi
bir şey onu içine alabilir. Bu Ruh, O’dur. Onun yeniden dirildiğini gördükleri zaman, “Oh, O bir tane” demeye başladılar ve sonra
müritleri de Ona inanmaya başladılar. Ne cehalet! Ne karanlık! Ne karanlık! Bu bir karıncaya insan uygarlığından bahsetmek
gibidir. Ve bu fiziksel olay gerçekleştiği zaman, aynı olayın süptilde de gerçekleşmesi gerekiyordu. Siz, Musa nehri geçti dediğiniz
zaman, bu Void’in Ezeli Efendi tarafından geçilişinin gerçekleşmesiydi. Yani süptilde her ne yapıldıysa, bu anlamda materyal
dünyada da, aynı şey ifade edildi. İşte İsa çarmıha gerildiği zaman, tam olarak olan şey de buydu ama tekrarlıyorum, sizler Onu
çarmıha geremezsiniz. O şimdi sizin çok iyi bildiğiniz ve on bir Rudra olarak tarif edilen Ekadesha Rudra oldu. Bütün bu güçleri
Ona Shiva verdi. Şimdiye dek, O doğana dek, Krishna kendi güçlerini Ona vermişti ve O Mahavirat oldu. O, Krishna’nın bile daha
üzerine yerleşmişti ama şimdi, Onun geleceği zaman, Shiva’nın on bir yok edici gücü Ona bahşedilmiş olacak. Onların bir tanesi
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bile, bütün evrenleri yok etmeye yeter. Ve İsa’nın gelişinde betimlenmiş olan budur. Sizler Onu artık çarmıha geremezsiniz. Onu
kabul etmeye henüz hazır değiliz. Aydınlanmadığınız sürece Onu kabul edemezsiniz çünkü O gelene dek aydınlanmamış olarak
kalırsanız, biteceksiniz, gideceksiniz, yok edileceksiniz. O sadece tüm saçmalıkları yok etmek için gelecek. Bu nedenle bu kısa
süre, kurtuluşunuz ve gelişiminiz için kullanılmalıdır. İsa’yı düşündüğümüz zaman, bilirsiniz insanlar nasıl iddialarda bulunuyorlar.
Her türden iddialar, İsa’nın nasıl çarmıha gerildiğini sahnelemek için harekete geçerler. Bütün güzel mücevherlerini ve her şeyi
takıp, sahneye koyacaklardır. Bu sürüp giden bir maskaralık. Eğer gerçekten yeniden dirilişe ulaşman gerekliyse, o zaman Agnya
çakrada kendi içinde İsa’yı uyandırmak zorundasın. Eğer bunu yapamıyorsanız, bunların hepsi sadece canlandırmadır, İspanya’da
çarmıha gerilişi canlandırdıklarını söyleyen bazı insanlar dahi gördüm. Demek istiyorum ki, bu dünyada devam etmekte olan
gülünç bir taklit. Gösteriş ve sahteliklerle yaşıyoruz. Bütün bu şeyler bizi hiç bir yere götürmüyor. Kendimizle yüzleşmeliyiz, kendi
içimizde İsa’yı uyandırmalıyız. Onun ne kadar yüce olduğunun tam bir anlayışı içinde, Onun önünde boynumuzu eğmeliyiz. Bunun
aksine her zaman gösteriş yapan ve İsa kullanarak bir sirk meydana getiren insanların önünde eğiliyoruz. Haç taşımak veya
herhangi bir tiyatro oyunu, demek istiyorum ki, bu öyle bir sefalet ki. Ve bunu sahnelemek, insanların bunu neden yapmak
istediklerini bilmiyorum, sadece anlayamıyorum, buna dayanamıyorum. Ama yani eğer duygularınız varsa, içinizde görebilirsiniz.
Bu bir seremoni, bir ritüel olamaz – kurban edilmek ve yeniden dirilmek. Bu gerçekliktir, oluştur, her hangi bir tiyatro oyunu
değildir. Ve insanlar bunun gibi bir oyunu izleyip tatmin olmak istiyorlar. Bizler için, Sahaja Yogiler için, İsa’nın yaşamının anlamını
anlamak önemlidir, Onun bedeni bu ışınlardan yapılmış olan yegâne bedendi. Diğer bütün bedenler insan bedenleriydi. Bütün
enkarnasyonların, Krişna'nın bedeni bile dünyaya geldiğinde, Toprak Ana bedende var olduğu için, onlar insan kalitelerine
sahiptiler. Şimdi, Toprak Ana manyetik bir kuvvet olarak var olur, O manyetik bir kuvvetten başka bir şey değildir. Eğer manyetik
güç, İsa’nın enerjisinin yegâne parçasıysa, o zaman bu yok edilemez. Ama insanoğlu olarak bizler çok sıradanız ve Toprak Ananın
manyetik gücünü de bilmiyoruz. Bunu içimizde hissetmiyoruz. Bu manyetik gücü içimizde hissetmeye başladığımız gün, bütün bu
aşılıklardan kaynaklanan saçmalıkları bırakacağız. Kendi çekimimiz içinde yerleşeceğiz ama kuşların sahip olduğunu bu
manyetik güce karşı bile duyarlı değiliz. Aydınlanmadan sonra, sizler bu manyetik gücü hissetmeye yetecek kadar süptil oldunuz.
Ve Toprak Anneden problemlerinizi alıp götürmesini isteyebilirsiniz. O içine çekecektir. Siz bir kere süptil olunca, şüphesiz ki O
bunu halledecektir. İsa’nın bedeni bu manyetik gücün kendisinden yapılmışken, sizler bu derece evrimleşmediğiniz sürece, Onun
manyetik güç olan daha süptil tarafına dokunamazsınız. Şimdi, O yeniden dirildiği zaman, onlar Pazar (Sun day – Güneş günü)
gününü çünkü gördüğünüz gibi, Onun milyonlarca ve milyonlarca güneşi var ve O Güneşten yapılmıştır. O güneşin özüdür.
Güneşin kendi içinde oksijen gücü vardır ve bu oksijen Brahmanda (Evrenlerin hepsi, evrensel yumurta veya kozmik tohum)
ardına Brahmanda yaratmaktan sorumludur. Güneş ışınları ağacın üzerine düştüğünde, ağacın çiçek açmasını, meyve vermesini,
meyvelerinde tohum verip ve sonra bu tohumların yine ağaç olarak filizlenmesini, bizler her şeyi bahşedilmiş şeyler olarak
alıyoruz. Güneş olmadan bu dünyada hiçbir şey olamazdı. İşte bu yüzden biz Ona, bir Güneş günü – (Pazar günü)- ibadet ediyoruz
çünkü O güneşti. Aslında O güneşte ikamet eder diyebiliriz. Sola gittiğimiz zaman, aslında biz Ondan çok uzağa, negatif tarafa
gidiyoruz. Ondan çok uzaklaştığımızı bildiğiniz sol tarafa gittiğimiz zaman, çok negatif oluyoruz ve Agnya'mız catch ediyor,
dediğiniz gibi arka taraf. Sizler sağ taraf aşırılıklarınıza gider ve Onu inkâr edersiniz, limitlerinizi aşarsınız. Onun ötesine
gidemezsiniz ve işte bu şekilde sağa gittiğinizde, tüm edep, terbiye ve alçakgönüllülük hisselerini aşarsınız. Yani her iki durumda
da Ondan çok uzağa, aksi istikametlere gidersiniz. Ego sağ kanal davranışın sonucudur çünkü çok fazla sağa ve sola giden
insanlarda, İsa’nın özü gerekli aktiviyeti yaratmaz. Yani bir tarafta O, insanoğullarında sol tarafta, süper ego ile savaşır ve diğer
tarafta ise ego ile savaşır. Bunu gördünüz, işte bu yüzden posses (ele geçirildiğiniz – catch ettiğiniz) olduğunuz zaman İsa’nın
adını anmalısınız. Ancak Onun ismi, sizi posseslerinizden kurtarabilir. Lordun duası possesyonlardan kurtarmak için gereken tüm
niteliklere sahiptir ama tabii bu dua herhangi bir Dick, Tom ve Harry tarafından söylenen Lord’un duası değildir. Okuyanın Lord
Jesus Christ ile bağlantıda olması gerekir, ancak o zaman bunu okursanız bir etkisi olacaktır ve böyle bir mantra, uyandırılmış bir
mantradır. Sağ kanala kaydığınız zaman, kalbinizde alçak gönüllü olmalısınız çünkü O kalbinizde Ruh olarak oturur, çünkü O
Ruhtur. Ve siz çok fazla sağ kanala gittiğiniz zaman, bu Ruh aşağılanır ve işte bu yüzden ego merkezli insanlar kalp krizi
geçirirler. Sol kanalda, süper ego alanında İsa bir korkudur. Onlar Onun isminden korkarlar. Ondan kaçarlar çünkü Ekadesha
Rudra’nın O olduğunu bilirler. Bu yüzden bir tarafta, O bir anlamda ılımlıdır, egoist, ego merkezli insanlardan uzak durur. O
soytarıları ve salakları sevmez. Onun bindiği eşek, ego merkezli olan bu eşekleri hatırlatır, O eşekleri kontrol etmeye çalışmıştır.
Ama sol kanaldakiler, bu korkunç, negatif insanlardır, onlar Ondan korkarlar. İsa’nın adını anın, kesinlikle korkar ve kaçıp oradan
ayrılırlar, “hayır, hiç bir şey yapmayacağız, biz Onunla yüz yüze gelmeyeceğiz. Aman Tanrım O geldi” derler. Bu işaret aslında
Onun kanının belirtisidir. İşte bu yüzden bu işaret, kişiler olarak tarif edilmiştir. Bu rengi gösterseniz bile, onlar kaçarlar ama kişi
İsa’nın önemini sabırla, alçak gönüllülükle anlamalıdır çünkü evren üstüne evren yaratan O’dur. Burada siz sadece bir masada
oturup, hadi çıkalım ya da görelim konuşalım, diyemezsiniz. Süregelen bir dogma yoktur. O yaşayan bir Tanrıdır ve yaşayan Tanrı,



insanoğulları tarafından tartışılamaz. Onunla tartışmak, Onu anlamak için süper insanlar olmalısınız ve siz ne kadar çok
yükselirseniz, o kadar çok huşu ile doluyorsunuz "aman Tanrım!". Onun evrenin desteği olduğunu, Onun, bizim desteğimiz
olduğunu anladığınız zaman, çok güçlü hissedersiniz. Eğer sizin desteğiniz O ise, hiç kimse sizi ele geçiremez. İsa’ya sanki
sizinmiş gibi sahip olamazsınız, “İsa benimdir” diyemezsiniz. Hiç kimsenin Ona sahip olamayacağını bilirsiniz. Ona teslim
olmalısınız, böylece siz, Onun sahip olduklarından biri olursunuz. Bu sayede O size bakar. Onun büyüklüğü kelimelerle tarif
edilemez. Bir çocuk olarak, bir oğul olarak, O neşe verendir. Onun Annesi ile nasıl ilgilendiğini kişi tarif edemez, bu imkânsızdır.
İsa’nın Annesini nasıl anladığını hiç bir kelime tarif edemez. Sevgisi, yumuşaklığı ilgisi, bağlılığı, adanmışlığı, Shraddha’sı (inanç)
tarif edilemez. Bildiğiniz gibi O evrimleşmiş bir Shri Ganesha olarak geldi. Arkada O, Shri Ganesha’dır ve ön tarafta Kartikeya’dır,
çok güçlü on bir adet Rudra. Ve bu Ona en yüksek pozisyonu verdi. Bu nedenle bu gün, Onun bizler için nasıl yeniden dirildiğini
düşünmeliyiz. Bundan daha fazlası ise şu, Annesi Onun çarmıha gerilmesinden dolayı acı çekmeliydi, bu çok fazlaydı çünkü
Annesi, Onun hakkındaki her şeyi biliyordu. Bütün bunların olacağını biliyordu ve O, bir Anne olarak bir insan formundaydı ve
sevdiği tek oğlu, gözünün önünde çarmıha geriliyordu. Tek bir nedenle bizler haçı yüceltmemeliyiz çünkü İsa onun üzerinde
çarmıha gerildi ama haç aynı zamanda Agnya çakranın da sembolüdür. Çünkü aynı swastika, evrimleşmiş bir sembol olarak haç
şeklinde ifade edilen (kolları) eşit olarak dağılmış tetravalent’tir (dört değerlikli/ dört valanslı). Bu nedenle haçı yücelttiğimiz
zaman, adanmışlık ve fedakârlık dolu bir yaşamı kabul ederek, Agnyamızı yüceltiyoruz. Haçın ötesine bakarsak, bunun bir
yeniden diriliş olduğunu biliyoruz ve sizler bu yeniden dirilişi bu yaşamınızda gerçekleştireceksiniz. Ama şimdi arayışınız
hakkındaki tüm bu saçma sapan fikirleri ve rivayetleri bırakın. Arayış her şeyi bilmek değil, bir şeyler olmaktır. Bunu için İsa
kendisini çarmıha gerdi. Kendisini yeniden diriltti ve bu sayede hepiniz yeniden dirilebilecektiniz. Öyleyse size dirilişin öncülüğünü
verdiği için, bugün O'na teşekkür etmelisiniz. Ancak sizler bu yaşamınızda yeniden dirileceksiniz ve müritlerinin İsa’nın dirilişini
gördükleri gibi, sizde kendi gözlerinizle, kendi yeniden dirilişinizi göreceksiniz. Bunların hepsi vaat ediliyor ve bu hepinizin başına
gelmek zorundadır. Bu nedenle de, kitlesel yeniden dirilişin zamanı geldiği için neşelenmeli ve mutlu olmalıyız ve böylesine büyük
bir olayla yüzleştiğimiz için ne kadar da şanslı insanlarız. Küçük vizyonlarımızı ve kurbağalar gibi yaşadığımız küçük
hayatlarımıza duyduğumuz önemsiz özlemleri bırakalım. Kendinizi genişletin ve bu gün kitlesel yeniden diriliş draması ile
yüzleştiğinizi düşünün. Sadece bu da değil, sizler bunu idare ediyorsunuz. Bu yüzden neşe duyun ve mutlu olun. Senelerce önce
İsa’nın yaptığı şey buydu ve bu gün bunu, biz yapacağız. İşte bu yüzden Easter bizler için özel bir gündür. Gerçekten de çok özel
bir gündür çünkü ölüm yaşamlarımızda öldü ve bizler yeniden dirildik. Tanrı sizleri kutsasın!
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Dikkat. Dollis Hill, Londra (İngiltere), 26 Mayıs 1980. Bugün sizinle dikkat hakkında konuşacağım. Dikkat nedir, dikkatin hareketi
nedir ve dikkatimizi toplamanın yol ve yöntemleri nelerdir? Buna geniş anlamda bakın. Tamam mı? Ama Ben tüm bunları
söylerken, sizin şahsınızla konuştuğumu bilmelisiniz - bu başkalarıyla ilgili değil. Her zaman insanların yaptığı ilk şey, Ben sizinle
konuşurken, siz Mataji'nin kimden bahsettiğini bulmaya çalışıyorsunuz! Bu, dikkatinizi başka bir şeye vermenin en iyi yoludur.
Dikkatinizi kendinize verirseniz, “Bu benim için, bu benim için ve sadece benim için” şeklinde dikkatinizi buna verirseniz, o zaman
bunun bir etkisi olacaktır, çünkü bunlar [Benim sözlerim] mantradır. Ve bu yüzden ziyan ediliyor çünkü size verilen şey bir
başkasının üzerine atılıyor. Yani sahip olduğunuz dikkat, gerçeği bilmenin tek yoludur. Kendi dikkatiniz önemlidir, başkalarının
dikkati veya sizin başkalarının üzerindeki dikkatiniz değil! Bu açıkça anlaşılmalıdır. Kendinizi daha yüksek bir duruma yükseltmek
için dikkatiniz aracılığıyla, her şeyin sizin tarafınızdan tüketilmesi gerektiğine dair, bu hususu anlarsanız, bu işe yarayacaktır. Aksi
halde bu, size yemek yedirmek ve siz hiçbir şey alamadan, yemeğin bundan beslenen bir başkasına gitmesi gibidir. Ve o kişi de
beslenemeyebilir çünkü o da sizin bunu bu kişiye attığınızı bilmiyordur. Yani sizinle bugün dikkat hakkında konuşacağım için,
dikkatinizin tüm söylediklerimi özümsemesi gerektiğini bilmelisiniz. Bu bir başkası için değil. Düşüncesiz farkındalık içinde
otursanız iyi olur, en iyi yol budur, böylece bu sizin içinize girer. Aksi takdirde, bu sadece bir konuşma gibidir, bilirsiniz. Beni
dinlemenizin bir etkisi yoktur. Her konuşma sizi değiştirecektir çünkü sonuçta Ben konuşuyorum ama siz her zaman başkalarını
düşündüğünüz için, her zaman kendi problemlerinizi düşündüğünüz için - hakkında endişelendiğiniz saçma sapan bir şey oluyor -
ve dikkat o kadar aşırı yükleniyor ki, size söylenen her şey içinize girmiyor. O halde, şimdi, tüm bu saçma sapan şeylerin hiçbir
değeri olmadığını bilerek ve dikkatli olarak bunu kullanın. Yükselmesi ve büyümesi gereken şey sizin dikkatinizdir. Yani dikkat,
varlığınızın tuvalinin tamamıdır – o tam bir tuvaldir, dikkattir. Varlığınızın tuvalinin tamamı dikkattir. Ne kadar içine girmişsiniz,
onu ne kadar keşfetmişsiniz, ne kadar yükseltmişsiniz, bu ayrı bir nokta. Dikkat Chitta'dır ve Tanrı dikkattir. Dikkatinizin ne kadar
aydınlandığı farklı bir noktadır. Ama dikkatiniz Tanrı'dır - eğer siz o ölçüde aydınlanırsanız, bu bir tuval gibidir. Bir film için yayılmış
bir tuval gibi diyebilirsiniz ve dikkatinizin sahip olduğu yetenekler ya da diyebilirsiniz ki, dikkatinizin çekildiği şeyler ya da
hareketler o tuval üzerinde kendini gösterir. İngiliz dilinde 'vritti' (girdap – zihni rahatsız eden şeyler)kelimesinin ne olduğunu
bilmiyorum. Bu bir yetenek değil, ama kişi buna eğilimli oluyor veya dikkati çekiliyor - İngilizce'de böyle bir kelime var mı
bilmiyorum - vritti. Herhangi bir kelime önerebilir misiniz? Yani dikkatimiz yalnızca saf, tamamen saf bir tuvaldir ve başlangıçta,
sahip olduğumuz üç guna (kanal)tarafından harekete geçirilir. Ve bildiğiniz gibi üç guna size gelir, biri geçmişinizden, biri gelecek
algınızdan ve biri de şimdiden. Şimdi, bu güne kadar belli bir şey veya belirli bir durumla ilgili deneyimleriniz her ne olduysa,
bunlar tamamen hafızanıza kaydedilir. Örneğin, eğer siyah renk görürseniz: siyah renkle ilgili her şey hafızanıza kaydedilir. Bu
siyah rengi gördüğünüz anda, oldukça fazla şey ortaya çıkar. Yani, dikkatinizle bunu gördüğünüz anda dikkatiniz dağılır ya da
dikkatiniz siyah renkle ilgili tüm anılarla renklenir diyebilirsiniz. Ve sonra dikkatinizin etkilenme şekline göre eyleminiz gerçekleşir.
Örneğin, az önce bu alevler tarafından bir şey yakıldı. Şimdi, hepiniz bunun farkına vardınız. Bir dahaki sefere ne zaman bir alev
görseniz, olacak ilk şey, sizin ona karşı dikkatli olmanız olacaktır. Bu bir daha olmayacak, ama tüm bu anı sizde uyanacak ve siz
dikkatli olmaya ya da başkalarını uyarmaya çalışacaksınız, çünkü siz bunu görür görmez dikkatiniz bunun farkına varacaktır,
çünkü dikkatinizin tuvalinin kendisi bu resimleri kendi içinden, geçmiş deneyimleriniz vasıtasıyla tuvalin üzerine atmaya
başlayacaktır. Bu yaşayan bir tuvaldir ya da geleceğe dair önceden tasarladığınız veya düşündüğünüz kimi fikirleriniz varsa da bu
olabilir. Örneğin, “O adamla tanışırsam ona şöyle söylerim” diyen birini düşünmüş olmalısınız. O adamla tanışır tanışmaz, bu
adam hakkında aklınıza gelen fikirlerle dikkatiniz köpürmeye başlayacak ve buna göre ona hitap etmeye başlayacaksınız. İster
gelecekle ilgili, ister geçmişle ilgili olsun, bunların hepsi içinizde depolanmıştır. Dikkatinizin sürüklenişinin yapısına, dikkatinizin
nereye sürüklendiğinize bağlı olan köpürme süreciyle birlikte, bu dikkatten kaçar. Buna vritti denir, ama İngiliz dilinde buna ne
diyorsunuz bilmiyorum. Ne olduğunu bilmiyorum, neye yatkınlık (eğilim) gösteriyorsunuz. Vritti çok nötr bir kelimedir. Bu kötü bir
şey ifade etmez. Bu, sizin nereye çekildiğiniz anlamına gelir. Vritti, sizi çeken bir mizaç anlamına gelir. Ve mizacınız neyse, o öyle
davranır. Örneğin diyelim ki, eğer siz kör bir şekilde yürüyen bir adam görürseniz, bu kişi bir şeyleri göremiyor – birisi o kişiye
kızabilir, bir başkası o kişiye acıyabilir, üçüncüsü ona yardım etmek için öne çıkabilir. Bu vritti’dir, üç gunanızla geliştirdiğiniz
mizaçtır. Bu yüzden bu dikkat sizinle özdeşleşir. Ve siz bununla, kendi vritti'nizle, mizacınızla özdeşleştiğinizde, o zaman hala
yanlış tanımlanmış bir alandasınız. Daha önce possess olmuş birinin durumunu ele alalım. Şimdi, Sahaja Yoga'ya gelince, ondaki
bu possess ortadan kalkar. Ancak, possess edildiği beynindeki hafıza da kalır. Ve [eğer] bir insanda hafıza daha güçlüyse, sol
kanal da daha güçlüdür, o zamanda bu hafıza kalıcıdır ve o kişi, geçmişteki bu possessle ilgisi olan herhangi bir kişiyle temasa
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geçer geçmez, bu tetiklenir. Ve her şey kabararak içinizde akmaya başlar ve siz yeniden possess olduğunuzu düşünürsünüz. Size
[bu tepkiyi] veren hafızadır. Bu bir masaldır. Size “Oh, yine ele geçirildiniz!” diyen hafızadır. Sol kanalınız zayıf olduğu için her
zaman hafızanızda yaşıyorsunuz demektir. Hafızanız sizden daha güçlüdür. Eğer siz kendinizi hafızanızdan daha güçlü hale
getirebilirseniz, hiçbir şey sizi possess edemez ama aydınlanmanızı aldıktan sonra bile hala, egonuzu ve süperegonuzu sadece
bir masal olarak gördüğünüz zihin durumuyla kendinizi özdeşleştirmiş değilsiniz. Hala egonuza ve süper egonuza kapılırsınız ve
bu yüzdende dikkatiniz hala dağınıktır. Masum bir çocuğun saf, basit bir dikkati sayesinde, o her şeyi pratyaksha'da (açıkça göz
önünde olan şey)görür, bir çocuk için bu, bir şeyin gerçekten deneyimlenmesi anlamına gelir - çünkü onun hafızası yoktur. Yani
bunun onu yaktığını hissetmesi için elini yakmak zorunda kalacaktır. Soğuk olduğunu anlamak için soğuk bir şeye dokunması
gerekir. Hafızası henüz gelişmemiştir. Yani bunu gerçekten deneyimleyerek yaşar ama bu gerçek deneyim, bir hafızaya dönüşür.
Ve hafıza bir kez, daha güçlü bir şekilde oluşturulduğunda, tüm kişilik bu hafızadan etkilenir. Her türden koşullanma bundan
geçer; okumanız, hatta tüm atmosfer bile size böyle gelebilir. Görüyorsunuz, bazen belli bir sabunun kokusunu alırsınız ya da
deyin ki bir gül, siz onu koklarsınız – sonrasında böyle bir gülü koklamaya dair tüm hatıralar bazen sizde uyanır ve bazen
kendinizi gerçekten mutlu hissedebilirsiniz, belki bazen, belki de, bazen de çok mutsuz, durum ne ise artık. Yani kendinizi mutlu
veya mutsuz hissedebilirsiniz. Çünkü yaşadığınız deneyimler sizde bir hatıra oluşturdu. Bu hatıra sizde bir süperego oluşturmuş
olabilir veya bir ego oluşturmuş olabilir. Bu tarama gerçekleşebilir. Eğer bu bir ego ve bir süperego olduysa, o zaman bu olabilir,
eğer bu ego ise, kendinizi mutlu hissetmiş olmalısınız. Eğer bu egonuzu tatmin ediyorsa kendinizi çok mutlu hissedersiniz. Eğer
değilse, eğer süperego ise, eğer bunun tarafından bastırılıyorsanız, kendinizi çok mutsuz hissedersiniz. Yani mutluluk ya da
mutsuzluk gibi her iki şey de sizin hala bir masalın içinde olduğunuz, mitin hâlâ var olduğu durumlardır. Hala bunun ötesine
geçmelisiniz. Bu nedenle, eğer bir durum için kendinizi mutlu hissediyorsanız, sadece Aydınlanmadan önce bunun için mutlu
olduğunuzu bilmelisiniz, çünkü bu egonuzun biraz şişmesine destek verir. Ve eğer mutsuzsanız, egonuzda bir tür baskı olduğunu
ve gelişen bir süperego olduğunu bilmelisiniz. Dolayısıyla, her iki durumun da size hiçbir faydası olmadı, büyümeniz için bunun
size hiçbir faydası olmadı, ancak bu iki yapı o kadar fazla gelişiyor ki, siz gerçek deneyimden uzaktasınız. Gerçek deneyim durur
çünkü dikkatiniz çok karışıktır. Yani eğer bir yana doğru hareket ederseniz – sol tarafa – dikkatiniz korkuyla, acıyla, mutsuzlukla,
umutsuzluk ve kederle bulanır. Diğer tarafta, eğer sağ tarafa çok fazla düşkünseniz - biraz da olsa - sevinmeye, heyecanlanmaya,
aşırı hakim olmaya başlarsınız. Sol tarafın rengi mavidir. Ve bu mavi renk siyaha dönüşmeye başlar. Sağ taraftayken, başlangıçta
renk sarı, açık sarı veya altın rengi diyebilirsiniz, sonra sarı, sonra turuncu ve daha sonrada kırmızı. Yani sağ tarafta saldırganlığa
doğru gidiyorsunuz. Sol tarafta, tam bir entropi konumuna girersiniz, buna böyle diyebilirsiniz, ya da kendinizi kendinizden
tamamen donmuş bir halde ayırdığınız bir duruma. Yani bir yanda tamamen donarsın, diğer yanda tamamen ısınırsınız. Bunların
her ikisi de, yine yanlış yönde hareketlerdir. Dikkatin tutulduğu orta merkezde bile – dikkatinizi daha fazla merkezde tutarsınız –
orada da, burası çok hassas bir nokta olduğu için, o orada kalmıyor. Örneğin ateşi kullan dediğimizde, onu evi yakmak için
kullanabiliriz. Aynı şekilde onu duman yaratmak için de kullanabiliriz ama eğer bu ateşi, uygun oranda, yemek pişirmek [veya]
bize ışık vermesi için kullanırsak, onu uygun şekilde de kullanabiliriz. Eğer çok fazla olursa büyük bir ateş gibi yanabilir, çok az
olursa da duman gibi yanabilir. Ama merkezde onu nasıl dengeleyeceğinizi bildiğiniz zaman, onu kendi amacınız için - yemek
pişirmek ya da ışık vermek için ve sonra da bir puja için kullanabilirsiniz. Aynı şekilde, gunalarımızı gerçekten düzgün bir şekilde
dengelediğimizde, yavaş yavaş tüm durumun efendisi oluruz. Dikkat, yaptığımız şeylere ya da anılarımızla ya da deneyimlerimizle
ya da her neyse, bunlarla anladığımız şeylere sürüklenmez ve aynı zamanda birilerine boyun eğdirmeye veya hükmetmeye
çalıştığımız sağ tarafa da doğru çok fazla sürüklenmez. Çünkü eğer o tarafı çok fazla hareket ettirirseniz [bunu]
görmüşsünüzdür, o kan olur. İnsanlar şimdi İran’da olduğu gibi çok dindar olduklarında, hareket sağdadır, tüm bu çilecilik, bütün
bu şeyleri anlamak insanlar için zordur - şimdi kan dökülüyor. Hristiyanlar da aynısını yaptı. Brahminler de Hindistan'da aynısını
yaptı. Budistler de aynısını yaptılar, onlar şiddetsizlikten bahsetseler de kan döktüler, çünkü hareket sağ tarafta başladı. Sol taraf
hareket sizi çok sinsi ve karanlık yöntemlere götürecektir. Sağ kanal insanlar - gelişmiş milletler olması gereken büyük milletler
gibileri – onlar savaşı haklı çıkarırlar. "Karşı tarafla yüzleşmek için silahlarımız olmalı." Ama hepiniz, her birbiriniz, Tanrı'nın bakış
açısından aynı insanlarsınız! Neden savaşıyorsun? Tanrı size, “Niçin savaşıyorsunuz, buna ne gerek var? Neden düzgünce oturup
birbirinizi dinlemiyorsunuz? Ne için kavga ediyorsunuz? dediğinde. Toprak için savaşıyorsunuz. Burası babanızın arazisi mi,
burası Tanrı'ya ait! Bu toprakları Tanrı yarattı. Neden savaşıyorsunuz?" Ama dikkatiniz öyle ki, derhal "Ah, burası benim toprağım,
burası benim anavatanım, burası benim babavatanım, burası benim kardeş vatanım" diye düşünürsünüz. Peki ya içinizdeki
toprağınız? O sizin değildir! Bu nedenle, eğer siz bu insanlara savaşmamamız gerektiğini söylemeye devam ederseniz, onlar sizi
dinlemeyeceklerdir. Aydınlanma tek yoldur. Aydınlanmayla dikkatiniz yükselir ve bu şeylerin kaynadığı o katmandan ayrılırsınız.
Şimdi demek istediğimi anlıyor musunuz? Katmanlar yükselir, dikkat yükselir, daha yüksek bir konuma gider. Ve bu şeyler
[Duyulmuyor] Sağ taraftaki hareketle, vikshepa, (dikkat dağınıklığı) kafa karışıklığı elde edersiniz. Önce kafa karışıklığı yaşarsınız.



Her entelektüel, ne kadar zeki olursa olsun, onun kafası karışıktır. Ve kafası ne kadar daha fazla karışıksa, kafası karışık olduğu
için kendisini o kadar çok öne sürer, kendinden emin değildir, bu yüzden şunu ileri sürer: “İşte bu; mesele bu." Yani, eğer bu
böyleyse, neden iddia edesiniz ki? Ama o, “İşte bu!” diyerek devam eder. O halde şimdi onun akıl hastanesine doğru gittiğini
anlayın – kesinlikle! Ve bunu ileri sürmesi ve sürekli bunun hakkında konuşmaya devam etmesi, bundan emin olmadığı anlamına
gelir. Sahiplenilmiş bir kişilik gibi olur. Her şeyi beyninden açıklarken “İşte bu. Doğru. Hepimiz yapmalıyız, olan bu…” ve kendisi
gibi kafası karışan birçok kişiyi ikna eder. Onlar ona bağımlılar. O kişi lider olur, çünkü, anlıyorsunuz ki, onların kafaları çok daha
karışık ve dışarıdan o kadar da kafası karışık olmayan birini buluyorlar [bu şekilde] ona bağlı kalıyorlar ve hepsi savaşa giriyor ya
da bir şekilde kan dökülüyor ya da bir şekilde onlar kan görmek istiyorlar. Kalpsiz, tutkusuz, merhametsiz olurlar, diyebilirsiniz –
merhametsiz, sevgisiz insanlar. Diğer hareket ise mavi taraftır, mavi ay ışığı gibidir. Yani, bu romantizm için başlar. Ay ışığında
oturuyorsunuz, bilirsiniz! Fikirler Lord Byron'dan gelmeye başlar (kahkahalar). Ve bunlar dikkatinize gelir – o zaman bu sizde çok
güçlü bir tutku haline gelir. “Ah, ben hala böyleyim, aşklarımı bulmam gerek!” diye düşünürsünüz. Ve aşklarınızı aramaya devam
ediyorsunuz, şunu ve bunu. Bu şeyler size gerçekten neşe vermez. İşte bu yüzden pek çok şiir, aşk en acı veren şeydir, ölümden
beterdir” diye yazar ve her tür şiirde bu böyle yazıldı, o zaman siz neden bunun içine girdiniz ki? Yani, zaten kitap üstüne kitap
yazılmış, neden yine de bunun içine giriyorsunuz? (gülüşmeler) "Aşkın peşinden koşmayın, aşk aldatmacadır, aşk budur, şudur,
bu çok geçicidir, kısa bir süre için bunu yaşarsınız" diye zaten uyarılırsınız. Şans eseri, eğer biri yeterince tatlı biriyle evlenerek bir
noktada durabilse ve aşkın, evliliğin ve tüm bunların merkezde olduğunu, bunun mutfaktaki ateş gibi, tapınaktaki ateş gibi
olduğunu fark eder: buna bakar ve bu konudaki hiçbir şeyde aşırıya kaçmaz. O zaman belki bu kullanılabilir. Aynı şekilde Güneş
hattının sağ kanal hareketi. İnsanlar eğer güneş önemli, evde güneş olması lazım diye düşünürlerse, bu evet ama soyunup
Güneş'e hakaret edip cilt kanserine yakalanmayacaksınız! Güneş sizin cilt kanseri olmanız için değil! ama aşırıya kaçarsanız
tehlikeli de olur. Kendisini çok fazla planlamaya ve bunu yapmaya, şunu yapmaya, onu yapmaya, tüm bunları yapmaya kendini
çok fazla maruz bırakan bir kişi, çok büyük zorluklarla karşılaşabilir. Bu yüzden o tarafı da, bu tarafı da dengelemeli, merkezde,
dengede olmalısınız. Şimdi, bu "denge" kelimesi günlük hayatımızda yok. Yalnızca kurguda var veya sözde bilimsel
araştırmalarda olabilir ama insanlar söz konusu olduğu zaman, onlar dengenin ne olduğunu bilmiyorlar. Bu nedenle, Dikkat,
Aydınlanmadan sonra ortaya çıksa da, hala yanlardadır (kanallarda), onlar sadece aşağıya doğru gider, sizin vritti’nize göre şu ya
da bu tarafa. Ve bu özdeşleşmeler hâlâ onlara etki ettiğinde, onlar dikkatlerinde tekrar aşağı inmeye ve sahip oldukları şeyin
aynısını tekrar köpürtmeye başlamaya eğilimlidirler. Şimdi, kişi kendi zihninde hafiflemeli ve “Bütün bunları bıraktık şimdi biz niye
buradayız?” diye düşünmelidir. Tüm bu yük dışarı akarken kişi hafiflemelidir, çünkü siz dikkatinizi daha yükseğe ve daha da
yükseğe çıkartmak için buradasınız, bu sayede Tanrı'nın dikkati ile bir olduğunuz bir noktaya geleceksiniz. Dikkatiniz zaten
parlıyor çünkü dikkatiniz aracılığıyla sizde neyin yanlış olduğunu görebilirsiniz, başkalarında neyin yanlış olduğunu ve kendinizin
ne kadar ileri gittiğini görebilirsiniz. Ama ilerleme yavaşlar çünkü siz bu dikkatin, saf biçim olduğunu bilmiyorsunuz ve bu dikkatin
içine soktuğunuz her şey mitsel bir şeydir, bir masaldır. Eğer bu masalı yavaş yavaş bırakırsanız, her şeyi sadece bir masal olarak
ele alırsanız ve mutsuz ya da mutlu olma haline bağlanıp kalmazsanız - sadece tek bir şeyi görürseniz - [o zaman] dikkatiniz uçar
ve orada ikamet eden çok daha yüksek bir seviyede olur. Bunun yerine siz, her an şu ya da bu yöne gidersiniz – bu böyle devam
eder – ve yukarı doğru olan hareket çok daha azdır. Sattwa guna'da (Orta kanal) bile yükseldiğinizde, bu konumda da çok daha
kötü olabilirsiniz. Örneğin, eğer siz “ben Sattwa guni olmaya çalışıyorum” diyorsanız, bu sizin Sattwa guni'de her şeyi görmeye
başlamanızdır, anlayışınız aracılığıyla – vibrasyonlar vasıtasıyla değil – anlayış yoluyla ayırt etmeye başlamanızdır: “Oh! Bir
şekilde dikkatimizi buradan çekmemiz gerekmez mi?” "Bundan vazgeçmemiz gerekmez mi?" “Hayırsever mi olmalıyız?” "Gidip
halka hizmet mi edelim?" “Ah, harika bir şey yapacağız!” diye düşünen insanlar var. – bu sizin Kurtuluş Ordunuz gibi.
(İngiltere’deki bir yardım kuruluşu) Bırakın onlar kendilerini kurtarsınlar! Hangi kurtuluşu yapacaklar, bilmiyorum. Yani Sattwa
guna'nın bu fikirleri – fikirleri, diyorum – aynı zamanda bu sizi hareketsizleştirebilir ve gerçekten sonsuza dek dondurabilir ve bu
da sizin için çok sinsi bir şekilde çalışabilir, diyebiliriz ki, çok gizli bir şekilde, siz bunu hissetmeyeceksinizdir. Tüm bu başkalarına
yardım etme, hayırsever olma fikirleri, “Haydi bir hayır derneğimiz olsun!” – bitti! Bir hayır derneğinde çalıştıktan sonra dikkatiniz
orada biter. Ama dikkatiniz daha da yükselirse – Benim dikkatim gibi, Ben hayırdan başka bir şey değilim! Ben neyim demek
istiyorum Bu sadece akıyor. Sizse sadece hayır kurumu olursunuz. Yani, aydınlamış bir insanla, aydınlanmamış bir insan
arasındaki fark şudur, size gerçeklik yerine masal sunan dikkat artık gitmiş, daha yükselmiştir. Bunun bir hikaye olduğunu
görebilirsiniz. Dikkat, bunun bir efsane olduğunu açıkça görebilir ve bunu kendiniz görebilir ve kendinizi onlardan
uzaklaştırabilirsiniz. Tabii ki, Benim size bir itme vermem gerekiyor, şüphesiz ve sizi zorlamak için bunun üzerinde çok
çalışıyorum. Ama aynı zamanda sizler de masalsı şeylerin bırakılması gerektiğini de bilmelisiniz, aksi takdirde büyümezsiniz.
Tüm bu efsanevi şeyler bırakılmalıdır. Ve bunu yapmanın en iyi yolu, düşüncesiz farkındalık içinde olmaktır çünkü bu üç gunayı
aştığınız anda, düşüncesiz farkındalıkta olursunuz. Agnya'yı geçmelisiniz. Agnya'yı, bu üç gunayı bir kez geçtiğinizde, kesinlikle



gunateet olduğunuz bir duruma girersiniz, gunaların ötesindesiniz. Yani kasıtlı olarak hiçbir şey yapmıyorsunuz, ama bu sadece
işe yarıyor. Ancak analiz, Batı'nın hastalıklarından biridir. Neyi analiz ediyorsunuz? Neyi analiz ediyorsunuz? Kendinize sorun.
Sürüp giden tüm bu analizlere gülesim geliyor. Bakın, oturup, ellerine bir saç teli alacak ve o saçı yüze böleceklerdir! Ve bu büyük
harika analiz ediciler orada oturuyorlar! Kromozomların, bu iğ hareketine nasıl sahip olduğunu bile söyleyemiyorlar ve yani dakika
seviyesinde işler yoluna giriyor. Bir hücrenin nasıl bölündüğünü söyleyemezler. Burada oturarak neyi analiz ediyorlar? Şimdi, bir
amaç için analiz ettiler - Tanrı için de bu yapıldı. Analizleri sayesinde artık eşyalarım kaydediliyor. Analizleri sayesinde Ben
televizyona çıkabilirim, eğer herhangi bir zaman onlar Bana izin verirlerse, çünkü analiz Bana uymuyor, buna izin vermiyorlar,
vermeyebilirler, bu hızlandırılabilir. Ama diyelim ki, örneğin, eğer bunları siz keşfetmemiş olsaydınız – örneğin böyle şöyle alın –
ve bilim keşfedilmemiş olsaydı, en azından dikkatiniz daha iyi olurdu. Bilim nedeniyle, dikkatiniz de çok karışık. Bu yüzden
hangisini öveceğimi bilemiyorum, bilimi mi yoksa ilkelliği mi? Kendinizi bilimde yükselttiğinizde, her zamanki gibi siz diğer bir uç
noktaya geldiniz. Tüm dikkatinizi tüketene kadar tatmin olmadınız. Yani bilimde dengenizi korusaydınız bunun da faydası olurdu
ama denge orada da bozuldu. İnsanlara herhangi bir şey verin, onlar bundan en kötünün nasıl çıkarılacağını bilirler. Aşırıya
gideceklerdir. Onlara bir at verirsiniz, sıradan tırıs şeklinde veya dörtnala gidemezler, onların düşüp ölene kadar duble dörtnala
gitmeleri gerekir! Gördüğünüz her şeyde, sürekli olarak koşuyorlar. Bu yüzden gereken ilk şey, kendinizi sakinleştirmek ve
kendinize şunu söylemektir, "Şimdi tüm bu masalsı şeylerin dikkatime gelmesine izin vermeyeceğim." Bütün bunlar birer
efsaneden başka bir şey değil ama sizler efsanelere çok fazla önem veriyorsunuz. Onları biraz ciddiye alıyorsunuz. Onlar sadece
masalsılar. Şimdi, demek istediğim, şimdi aydınlanma aldığınızda, mehtaplı bir gecede deliye dönen insanlara gülüyorsunuz.
Tamam mı? Ama bunu yapan adama bir sorun, o size “sen kalpsizsin, senin duyguların yok!” der. Size bundan büyük bir şiir
çıkaracaktır. Bu yüksek ata binen, işlerin başında olan herhangi birini gidip bir görseniz, onlara gülmek istersiniz ama onlar, “sen
işe yaramazsın, bir iş yapmıyorsun, hiçbir işe yaramazsın, sadece israfsın” diye düşüneceklerdir. Şimdi sizler, çünkü sizler
aydınlandınız şimdi, dikkatimizin daha yüksek ve daha da yüksek bir yere, daha yüksek bir yere çıkması gerektiğini anlamalısınız.
Şimdi aydınlanma sırasında gerçekte ne oldu? Kundalininiz yükseldi ve yukarıya çıktı, diyebilirsiniz ki sanki, küçük, ince bir saç,
tek bir bir saç ve bu şey, Sahastraranızı kırdı ve şimdi lütuf size akıyor. Ama gerçekleşen şey çok küçük bir hareket, tabii ki bu çok
zor bir hareket, buna şüphe yok ama bu gerçekleşti. Şimdi, siz böyle genişlemediniz. Çakralarınız sadece merkezde delindi ancak
dikkatinizin geri kalanına hala dokunulmadı. Aslında o, o kadar sağlamdır ki, bunun delindiğini bile hissetmiyorsunuz. Şimdi onu
genişletmeniz, açmanız gerekiyor, böylece daha fazla sayıda Kundalini iplikçiği yükselebilir ve bu merkezlerde bulunan dikkatiniz
genişleyebilir. Genişleme yoluyla, kenarlardaki masal gibi olan her şeyi ortadan kaldırır. Her merkezde, içinden geçen bu ışık
aracılığıyla merkezde aydınlanan dikkatimiz var. Ama Işık, topladığınız karanlık için çok küçük. Özellikle Batılılar için diyebilirim ki,
kafa karışıklıklarınız, bunlardan kurtulmalısınız. Ama yine de bununla özdeşleşiyorsunuz çünkü eğer Ben size “Nasılsın?” gibi bir
şey sorarsam, bu ne demektir? Bu sizin hala kafanızın karışık olduğu anlamına gelir. Tamam mı? Karışıklık gitmelidir. Bir kafa
karışıklığı vardı, “Bu Aydınlanma mı, değil mi?” Umarım bu artık sizlerde bitmiştir. En azından şimdi siz bunun aydınlanma
olduğuna inanıyorsunuz. İnsanlara Ben “Hayır, şimdi siz aydınlandınız, söz böylesiniz!” demek zorunda kaldım. Yine de onlar
kutudan fırlayan bir oyuncak gibi zıplarlardı, bilirsiniz. “Hayır, biz değiliz Anne! Bunun aydınlanma olduğunu siz nasıl söylersiniz?”
“Biz Aydınlanma'dan bunu ve Aydınlanma'dan şunu bekliyoruz – eğer Aydınlanırsak kapıdan uçup gideceğiz” veya bunun gibi
saçma sapan bir şey söyleyeceklerdir. Tanrıya şükür, bu fikirler ortadan kalktı. Ama Aydınlandığımızda, içimize gelen Işık vardır,
yalnızca dikkatimizi mitlerden ayırarak onu büyütmemiz gerekir. Hepsi bir masal. Ben de sizinle oynuyorum çünkü siz emin olana
kadar, size kendiniz hakkında yanlış bir fikir vermeyeceğim. Dikkatinizin hala ne kadar uzağa gittiğini görmek istiyorum ve
biliyorum ki siz hala emin değilsiniz, hala kendinizden emin değilsiniz, bu yüzden hala kendine güven yok. Önce araba kullanmayı
öğrenmelisiniz, sınava sonra giriyorsunuz. Bir araya getirilip dizilen beş tane taş olacak, aralarındaki mesafe bir arabanın zar zor
geçebileceği kadar olacak ve adamda sana “Sen arabayla zikzak çiz!” diyecektir. Ve bunu yapamazsınız. Neden? İşte bu kişi, siz
bu şekilde işin ustası yapar. Dikkatinizin ustalığı, sizi üzen her şeyin bir hikaye olduğunu görmeye başladığınız zaman gelecektir.
Sizi üzen her şey bir efsanedir. Onu sadece atın gitsin. Onu fırlatıp bir kenara atın ve sonsuz dikkat olduğunuzu, sonsuz yaşam
olduğunuzu, sizi ondan uzak tutan tek şeyin cehalet olduğunu ve cehaletin anlaşılmasının çok basit olduğunu anlayın: bu
efsaneyi bir şeymiş olarak kabul ettiğinizi anlayın. Bırakın onu! Hepsi bir efsane! Dikkatinizin nasıl yükseleceğine şaşıracaksınız
ve sizi korkutan ya da sevindiren tüm bu saçmalıkların kaybolduğunu görecek ve sadece gülümseyeceksiniz. Ve sadece o zaman
kendinizden tam anlamıyla keyif alacaksınız çünkü dikkatiniz tamamen Benliğinizin mutluluğu ile sırılsıklam olacaktır. Olacağınızı
söylüyorum, zaten o mutluluğun içinde sırılsıklam olduğunuzu söylüyorum. Aynen böyle devam edin. Şimdi, bu nasıl yapılır?
Aslında, günlük hayatta geçmişin hatırası nasıl öldürülür? Geçmişin hatırasını öldürmek, yeni hatıralara sahip olmaktır. İlk
Aydınlanmanızı aldığınız zamanı hatırlamalısınız – her zaman bunu düşünün. Ne zaman böyle bir hatıra aklınıza gelse,
Aydınlanmanızı nasıl aldığınızı düşünmeye çalışmalısınız. Zahmetli ve hatta sözde sevindirici olan herhangi bir anı aklınıza



geldiğinde, sadece Aydınlanmanızı nasıl aldığınızı hatırlamaya çalışın. Bir şey için öfkelendiğinizi hissettiğinizde veya bir şey için
kızgın olduğunuzda, teslim olmanın sevincini nasıl hissettiğinizi hatırlamaya çalışın. Sadece teslim olmanın, kendinizi bunda
çözmenizin sevincini düşünün. Bu yüzden yeni hatıralar oluşturulmalıdır. Yeni anılar oluşturmaya başlarsanız, bu tür anıları olan
başka anlar oluşturmak için, bu anları toplamaya başlayacaksınız. Birine yardım etmeye çalıştığınıza dair bir hatıra gibi, birisinin
Kundalinisini yükselttiniz. Şimdi sorun şu, siz başkalarının Kundalinisini yükselteceğiniz zaman, düşüncesiz farkındalık içinde
olacaksınız – hiçbir düşünce olmayacaktır – ve düşünce, etkileyici olan tek şeydir. Ama o zaman Kundaliniyi yükseltmenin
sevincini kaydedebilirsiniz. Eğer başkalarının Kundalinisini yükseltmenin sevincini kaydedebilseydiniz, bu güzel anlardan yeni bir
zenginliğin birikeceğini hissedeceksiniz. Ve size kafa karışıklığı, korku ya da sözde mutsuzluk veya mutluluk veren tüm o anlar
ortadan kalkacak ve geriye saf neşe kalacaktır. Çünkü şimdi sahip olduğunuz deneyimlerin çoğu daha çok keyif vericidir. Neşenin
düşünceleri yoktur. Bu sadece bir deneyimdir, bir pratyaksha. İşte bu yüzden Ben gözünüzü dört açın dedim. Bununla ne demek
istediğimi anlayacağınızı umuyorum. Tanrı hepinizi kutsasın. Bence bugün meditasyon yapalım. Belki bu meditasyonun bize
yardımı olur. Lütfen gözlerinizi kapatın. (kayıtta ara) ..hepiniz, bu şeyleri, ateşe verin. Douglas [Fry], bu ikisini, bu şeyleri al ve
ateşe at. (kayıtta ara) …buraya veya oraya dikkat etmeden veya endişelenmeden. Endişe ve tüm bunlar vikshepalardır, hepsi kafa
karışıklığıdır, bu kafa karışıklığından gelir. Benim bir pozda dokuz saat oturabileceğimi biliyorsunuz. Yani bunu yaptım ama daha
fazlasını da yapabilirim. Bu yüzden kişinin bir baithak (oturma yeri, şekli) geliştirmesi gerekir, bu bir süreliğine oturma
pozisyonudur. Bir pozisyonda yerleşmelisiniz. Tamam mı? Bunu yapmaya çalışmalı ve bunun için ne gerekiyorsa yapılmalıdır
çünkü bunu yapmanın tek yolu budur. Eğer yürüyorsanız, hala dikkatiniz hareket ediyor olacaktır. Her neyse, eğer bir hareket
varsa o zaman, zaman-mekan devreye girer. Ama eğer yerleşebilirseniz, eğer oturabileceğiniz bir yeriniz varsa. İşte bu yüzden
fotoğrafın yardımı olur. Fotoğrafı sürekli, rahat bir gözle, her zaman bakan değil, rahat gözlerle görebiliyorsanız. Gözlerinizi
saygıyla kapatabilirsiniz [sonra] gözlerinizi tekrar açabilirsiniz. Bu pozisyonun oturmasına – dikkatinizin yavaş yavaş nasıl
yükseldiğine şaşıracaksınız, bunu hissedeceksiniz. Şu an hepiniz düşüncesiz farkındalıktasınız, bu yüzden meditasyona girin.
Hayır, eğer oturamıyorsanız, bir koltuk alabilirsiniz, bakın, aşağıda ama dediğim gibi, kıyafetler biraz daha hafif olmalı. Tamam,
ellerinizi Bana doğru uzatın. Şimdi yaklaşık beş dakika oturmanız gerekiyor. Sizi fazla [oturtmayacağım]. Ama umarım bir dahaki
sefere oturmanızda gelişirsiniz. Sağ elin kalpte olmasının faydası olacağını düşünüyorum. Sağ el kalbin üzerinde. Şimdi bunu
kalbinizle yap. Bunu kalbinizle yapın. Sağ el kalbin üzerinde. İçinizde bunu düşünün, “Ben Ebedi Yaşamım, Ben Ruhum” Nefesinizi
tutun. Bırakın. Bu sefer nefesini tuttuğunuzda, Benim Evrenin Annesi olduğumu ve en güçlü şahsiyet olduğumu bilmelisiniz. Ve
Ben sizin Annenizim ve hepiniz korunuyorsunuz. Nefesinizi tutun. Haa! Bırakın. İyi. Hala çocuksunuz, bunu söylemek zorundayım.
Benim çok güçlü olduğumu bilmiyor musunuz? Size söylemem mi gerekiyor? Bunu küçük çocuklar bile bilir. Tamam mı?
Rahatlayın. Biraz müzik ve bir şeyler alalım. Şimdi, herhangi bir yerde, herhangi bir sorunuz var mı? Yogi: Bir sorum var. Neşe ve
mutluluk arasındaki farkı açıklar mısınız? Shri Mataji: Ah! çok basit, bilirsiniz. Neşe’de mutluluk ve mutsuzluk gibi bir ikilik yoktur.
Neşe tektir, mutlaktır. O mutlaktır. O düşüncesizdir. Bu bir yerine gelmedir. Mutluluk her zaman mutsuzluk tarafından gölgelenir,
bu paranın iki yüzüdür. Mutluluğu mutsuzluk, mutsuzluğu da mutluluk izleyecektir. Bu göreceli bir terminolojidir ama neşe
mutlaktır, o mutlaktır. Bu düşüncenin ötesindedir. Bu mutluluktur. Yogi: Daha çok memnuniyet gibi. Shri Mataji: Memnuniyet
göreceli olabilir ama hepsi bir aradadır. Neşe, artık sizin hiçbir şey istemediğiniz yerdir, sadece oradasınızdır. Bu sadece o zaman
yayılır. Sadece yayılır. Siz hiçbir şey istemezsiniz, bu sadece taşar. Sizin mantığınızla bir alakası yoktur, mantığınızla algılanamaz.
O ötededir, sadece hissedersiniz. Hmm. Jeremy? Jeremy: Neden rüya görürüz? Bizi rüyaya sokan şey nedir? Shri Mataji: Rüyalar
mı? Şimdi rüyalar görüyorsunuz: Normal şekilde bilincimizin üç aşaması var – dördüncüsü değil, şimdi dördüncüsündesiniz –
ama normalde üç aşama vardır. Ve üçüncü aşama, derin uykuda olduğunuz bir aşamada bulunduğunuz bu konum, shushupti
olarak adlandırılır. O zaman bilinçdışıyla temasa geçersiniz. Bilinçdışı aslında dikkatinize girer ve oradan bilgi almaya başlarsınız.
Ama henüz aydınlanma almamış bir kişi bu konumda henüz tam olarak uyanık değildir, yani o aşamalardan geri dönerken
kaydettiği her şey tekrar bulutlanır… bilinçaltı alanları vasıtasıyla gelir, diyebiliriz ki birçok alandan geçer, kendi içinde sahip
olduğu tüm bilinçaltı alanlarından ve içindeki bilinçüstü alanlardan çıktığını ve sonra bilinçli zihne geldiğini söyleyebiliriz. Pek çok
şey sanki örtüyormuş gibi, onu bulandırır, bu yüzden rüyanın yorumu ve hatta hatırası oldukça karışık olabilir. Ama
Aydınlanmadan sonra daha da derine dokunursunuz çünkü bilinçdışına girersiniz. Bilinçdışının bir şey yapması gerektiğinden
değil, ama siz bilinçdışına girersiniz. Sizin dikkatiniz dikkatin içine girer ve gördüklerini kaydeder. Daha fazla aydınlandıkça, rüya
hali ortadan kalkacaktır. Örneğin Ben hiç rüya görmem. Yani Ben aslında rüyadayım. Ben sözde rüya gördüğümde, bu aslında Ben
orada çalışıyorum anlamındadır, Ve o zaman sizinle olduğumu başkalarıyla doğrulayabilirim. O kişi “Evet, bu oldu” der. Yani,
görüyorsunuz, bu Benim farklı bir durumum. Ama aslında bu olur, sizin asla bir rüyanız yoktur, siz her zaman gerçekliktesiniz ama
bu farklı bir şey. Ama en azından buna bilinçdışından ne kaydederseniz kaydedin, en azından bu kendinize ait olmalıdır. Ama
çoğunlukla insanların rüyaları bulutludur, bu yüzden rüyanın fazla bir anlamı yoktur. Ama Sahaja Yoga ile o kadar çok



aydınlanırsınız ki, rüyalarınızda da karışık olmayan, bulutlanmayan, kesinlikle sizin bununla uyanmış olduğunuz bilinçdışının
gerçekte ne söylediğini görürsünüz. Örneğin, Beni birçok kez rüyalarınızda görebilirsiniz ve Benden öneriler alırsınız. Yani, Ben
sadece rüyalar aracılığıyla, bilinçdışı aracılığıyla çalışıyorum. Ama bazı insanlar her zaman için, "Ah, Sizi bir yerde gördüm. Sizi
birçok kez gördüm. Nerede gördüğümü bilmiyorum. New York'ta mıydınız?" derler. Ben, Hayır derim. "O zaman Sizi nerede
gördüm?" Beni uykularında gördüler. Ama bunu Beni uykuda gördüklerine bağlayamıyorlar. Onlar Aydınlanmış insanlar değiller
ama Beni gördüler. Yogini: İnsanlara uykularında Aydınlanma verebilir misiniz? Shri Mataji: Hayır. Hayır. Bunu yapamam.
İnsanlara ne fotoğrafım ne de Sahaja Yogiler karşımda değilken aydınlanma vermek bile istemiyorum. Bu olmamalı. Çünkü
Sahaja Yoga'daki tek nokta tanımadır. Modern Sahaja Yoga ancak Beni tanırsanız işe yarayacaktır! Beni tanımazsanız, işe
yaramayacaktır. Tek yol budur. Tek anahtar budur. Çünkü şimdiye kadar siz hiç tanımadınız. Sadece tanıma ile tüm geçmiş
şeyleriniz affedilecek, her şey yapılacaktır ama Beni tanımayı reddederseniz ya da bunda yavaş olursanız, ilerlemeniz yavaş
olacaktır, Ben bunu size açıkça söyledim. Oldukça utanç verici bir iş olsa da, size bunu söylemeliyim. Bu bir gerçek. Yani rüyada
aydınlanma veremezsiniz. Ancak rüyada hangi durumda vereceğinizi, nasıl vermeniz gerektiğini görebilirsiniz. Çözümleriniz,
belirli bir kişiye nasıl yaklaşacağınız konusunda size önerilecektir. Ama kimseye Aydınlanma veremezsiniz. Onlar, Mataji Nirmala
Devi aracılığıyla Aydınlanma aldıklarını bilmek zorundalar. Olduğu şekliyle, onlara Aydınlanma verdiğinizde, onlar için [bunun]
hiçbir değeri yoktur. Beni tanımazlarsa, değerleri olmaz. Ama yine de kişinin rüyaları çok fazla analiz etmemesi gerektiğini
öneririm. Yine aynı sorun başlayacaktır. Çünkü Jung'u tanıyorum ve tüm bu insanlar bunu yaptılar ama o aşamada sorun yoktu
çünkü onlar Aydınlanmış insanlar değillerdi ya da çok kafaları karışık bir şekilde Aydınlanmışlardı, yani kendilerinden emin
değildiler. Ama siz rüyalarla bu kadar çok uğraşmayın. Rüyalar size bir problemin çözümünü sunmak için gelir. Bilinçdışı
rüyalarda size yardım ediyor. Örneğin ben Hindistan'a gittiğimde çoğu Annenin geleceğini rüyalarında görüyor. Yani bu bir
televizyon gibi davranıyor! Sahaja Yogi: Buraya ilk gelişimden sonra Sizi rüyamda gördüm. Shri Mataji: Sen buraya geldikten
sonra mı? Önce değil mi? Ama rüyalarında Beni gördükleri için buraya gelen insanlar da var. Şimdi bu iyi bir şey. Benim hakkımda
rüya görmek, bu çok derinlere indiğiniz anlamına gelir. Doğrulama geliyor. Sahaja Yogi: Ben buradayken, Siz elinizi bu gözümün
üzerine koydunuz, bunu rüyamda gördüğümde sanki bir kristal gibi bir şey ondan bir şey çekilmiş gibiydi. Ve yere düştü ve bir nevi
bacaklar gibi büyüdü ve kaçtı. (kahkahalar). Baş ağrısı çekiyordum ve o zamandan beri olmadı. Shri Mataji: Görüyorsunuz! Bu
doğru. Bu doğru. Yani aslında böyle yapılıyor. Size bir örnek anlatacağım, buna çok somut bir örnek. Eskiden Sahaja Yoga'ya
gelen ve çok derin olan bir adam. Rajneesh'in bazı öğrencileri ona zarar vermek istediler. Bu yüzden onu aradılar ve “Sana bir
paan (yaprak) sunacağız” dediler - bilirsiniz, yediklerimizden ve bu şeylerden. Ve onu gerçekten büyülediler ve ona bir paan
verdiler. Paan’ı ve diğer şeyleri yedi. Bu programdan sonraydı, yaklaşık olarak. Paan yedi ve bilinçaltı bölgelerine gitti ama biraz
kendine geliyordu ve sonra onu bir taksiye alıp dövdüler ama yenemediler! Gelip onu dövdüklerini ve ellerinin birileri tarafından
tutulduğunu görebiliyordu. Üzerindeki darbeleri hiç hissedemiyordu. Ve Bilinci açılır, yine sonra bilinçdışı ve sonra tamamen
bilinçli hale gelirdi. Kendisini dövdüklerini ve onların dövülmüşler gibi acı çektiklerini gördü ama o asla dövülmedi. Sonra onu bir
yerde bıraktılar ve altın zincirini çıkardılar ve parmaklarında gerçek yakuttan bir yüzük vardı, hepsini çıkardılar ve onu bir yerde
bıraktılar. Ve oradan evine kadar yürüdü. Tüm bunların onun başına geldiğini gördüm ve bu insanlara tokat atmaya, vurmaya
çalıştığımı gördüm. Hepsini gördüm, bunu yapıyordum. Bu yüzden sabah erkenden kalktım, saat altı gibi evini aradım ve şimdi
nasıl olduğunu sordum. Karısı, “Çok geç geldi. Demek istediğim, gerçekten sabah saat beşte geldi. Ve şimdi uyuyor", dedi. "Bırak
uyusun" dedim. Dün gece çok kötü zamanlar geçirdi ve çok acı çekti ve bu Rajneesh insanları onu çok rahatsız etti” dedim.
Oldukça şaşırmıştı, bütün bunları bilmiyordu! Ayağa kalktığında ona "Nereye gittin?" diye sordu. Ve kendisi bunun hakkındaki tüm
hikayeyi anlattı. Sonra Bana telefon etti ve “Anne, beni kurtarmak için oradaydınız!” dedi. "Tamam" dedim. Ona söyledim ama
normalde size anlatmam ama o gün sadece öğrenmek istedim. Sonra, “Babamın bana verdiği yüzüğümü kaybettim ve buna
gerçekten çok üzülüyorum” dedi. Ben de "Tamam bulursun" dedim. Her ikisini de alacaksın.” Ve merdivenlerden inerken, orada
kırmızı bir bohçanın yerde durduğunu gördü. Ve karısı, "Burada duran bu kırmızı bohça ne için?" dedi. Bunun üzerine uzanıp onu
aldı. İçinde yüzüğü ve zinciri vardı. Sonra hemen Bana telefon etti, “Anne ikisini de buldum, nasıl başardınız?” Bunun
yapılabileceğini görüyorsunuz. Yani tüm bunlar onlar için yapıldı çünkü gördüğünüz gibi biri bunu halledebilir. Bu böyle olabilir
ama her şeyin Brahma'nın gücüyle yapıldığını bilmelisiniz, bu Adi Shakti'nin parıltısıdır. Hepsi bunun üzerinden yapılıyor. Gerisi
tamamen hikaye. Eğer hikayeden korkmuyorsanız ve efsaneyi tanımıyorsanız, onun üzerindesiniz! Ama siz hala tanıyorsunuz.
Sorun bu. Sahaja Yogi: Eğer bir bilim insanıysanız, bilimsel çalışmaya devam etmemeniz gerektiğini mi söylüyorsunuz? Shri
Mataji: Hayır, hayır, hayır. Eğer bir bilim insanıysanız, o zaman Aydınlanmadan sonra yapmanız gereken şey, bilimle Aydınlanmayı
bir araya getirmektir. Bilimi ve aydınlanmayı birarada açıklayabilirsiniz. Aydınlanmayı bilimsel yöntemle açıklamanız gerekir. Sizin
çabanız, yeni bir yön olmalı, çünkü Aydınlanmayı öğrendiniz, Her Şeyi Kaplayan Gücün var olduğunu öğrendiniz, şimdi, eğer onu
bilimsel dilde ifade edebilirseniz, onlarla konuşabilirsiniz. Böylece bu bilgi boşa gitmez. Diyelim ki bir jeologsunuz, jeolojiye dair



şimdiye dek açıklamadığınız birçok şeyi Aydınlanma ile açıklayabilirsiniz. Yani aslında bilimin kendi kendisini gerçeklemesini
sağlıyorsunuz! Cevaplayamayacakları o kadar çok soru var ki. Her şey, politika, her şey – neden başarısız oldu, ne oldu, nedeni
nedir – her şey Sahaja Yoga bilimi ile açıklanabilir. Her şey! neden çalışıyor, neden çalışmıyor, sorun nedir, başarısızlık nedir - her
şey açıklanabilir. İnsan davranışı, her şey. O halde kendi ilminizi, cehaletle örtülmüş ilmi aydınlatmak için kullanın. Örneğin, şimdi
bakın, filmler, sinemalar, şunu, bunu geliştirdiniz. Bunu Sahaja Yoga için kullanın. Bunu Sahaja Yoga için nasıl kullanabilirsiniz,
yollar ve yöntemler bulmaya çalışmalısınız. Bir dramatist olduğunuzu varsayalım: bu dramayı kullanın. Sahaja Yoga üzerine bir
drama yapın. Aklınızı buna ekleyin ve bunu yapabilirsiniz. Örneğin, birinin gazetecilik dersi aldığını varsayalım, o zaman
gazeteciliğini Sahaja Yoga'yı yaymak için kullanmalıdır. Jeoloji için veya herhangi bir konuda da bunu bulmaya çalışmalısınız:
Bilim adamları, jeologlar, psikologlar, herkes tarafından şimdiye kadar kaçırılan Sahaja Yoga'nın ışığı, çünkü bu karanlıkta olan,
bütünle hiçbir bağlantısı olmayan tamamen tecrit edilmiş bir bilimdir. Şimdi görüyorsunuz, ateşiniz burada tamam mı? Şimdi
elimi oraya koyduğumda ne oluyor bu ateş aydınlanıyor. Bu güç, sizden veya içinizden herhangi bir aydınlanmış ruhtan, ateşle
yakılabilecek ne varsa emer ve onu yakar. Bu ateşi cehaletle analiz ettiniz ama şimdi aydınlandınız. Hindistan'da tarım üzerine
çalışan bazı bilim adamlarına aydınlanma verdim. Vibrasyonları tarım için kullanmaya başladılar ve on kat daha fazla verim
alabileceklerini görüp şaşırdılar. Demek istediğim, üretilmekte olan şeylerin türleri arasındaki farkı görebiliyorsunuz ve bu konuda
onlar muazzam çalışmalar yapıyorlar. Makaleler ve bir şeyler yayınlayacaklar ve bunu yapıyorlar. Ayrıca, örneğin bir atomun
çekirdeği üzerinde vibrasyonların nasıl çalıştığını da görebilirsiniz. Mezotronlar aracılığıyla hareket edeceklerdir. Bunu görürseniz,
mesotronlar ihtiyari oldukları için onlar hemen tepki verirler ve mikroskop altında görürseniz, onlarla başa çıkabildiğinize ve onları
vibrasyonlar aracılığıyla hareket ettirebildiğinize şaşıracaksınız. Eğer içine girmek istiyorsanız içine girebilirsiniz çünkü her
şeyden önce bu korkunç insanları başka neyin olabileceğine ikna etmelisiniz ve diğer her şeyden vazgeçip sadece onun içinde
olduğunuzu kabul etmelisin. Yanımızda bilimden yoksun insanları iyileştiriyoruz. Deli insanları bilim olmadan iyileştiriyoruz.
Sonuçta her şey insanın iyiliği için. Gıda sorununu iyileştiriyoruz. Maddi sorunları bile iyileştiriyoruz, herkeste iyileşme var, yani
Lakshmi tattwa onlarda iyileştirildi. Bütün bunlar yapılabilir. Ve bilim adamları, aşırıya kaçan bilimin [bizi] bütünle ilgisi olmayan
yıkıma götürebileceğini gösterebilirler. Eğer bir yönde hareket ederseniz, lineer bir hareket, bu sadece geri sarılır ve size geri
döner. Ama eğer siz bütünle ilgiliyseniz, o zaman onu nasıl dengeleyeceğinizi bilirsiniz, yoksa burun büyümeye başlar veya
kulaklar [büyümeye] başlar - bu kötü huyludur. Bilimin gelişmesi, modern bilimin gelişmesi kötücüldür. Dünya'da bile, eğer
Dünya'nın bir kısmı, örneğin o bir taraftan büyümeye başlarsa, Dünya'nın tüm dengesi ve balansı gitmiş olacak, öyle değil mi!
Demek istediğim, eğer siz Doğa'yı gerçek bütünlüğü içinde görürseniz, o zaman böyle bir dengenin var olduğunu göreceksiniz.
Bilim kör bir at gibi tek yönde hareket eder. Ne işe yarar? Sonra atoma gidiyorsunuz ve atomdan atom enerjisine ve oradan da
yok etme kısmına geçiyorsunuz. Ama gerçeğe ve tam olana sadık kalsaydıniz, o kadar ileri gitmezdiniz. Tamam, bu işimize yarar,
kullanın. Analiz sizi yok eder, tüm karakterimizi, her şeyi yok eder. Kendinizi, eğer kendinizi analiz etmeye başlarsanız, yok
olursunuz. Kendinizi bir bütün olarak kabul edin. Beni de analiz eden tanıdığım insanlar da var. Böyle salak aptallar gördüm. Haa,
varlar. O kadar harika ki, insanların oradaki küçük küçük beyinle yaşama şekli! Sahaja Yoga'da açıklayamadıkları her şey.
Keşfedecek daha yüksek bir bilime sahip olduğunuz zaman, daha düşük seviye bilimleri unutun. Yani, kurbağayken sadece
yaşadığınız kuyu için endişeliydiniz ama şimdi bir insansınız, başka şeyler için endişeleniyorsunuz. Şimdi, eğer bir süper-insan
haline gelirseniz, yüksek bilimler için endişelenmeniz gerekir. Şimdi siz bilim yoluyla neyi başardınız, biz de bunu Sahaja Yoga ile
bir saniyede başarabiliriz. Maddi refahınız olabilir, bir saniyede bunu iyileştirebiliriz. Aydınlanmanızı alırsanız, maddi olarak daha
iyi durumda olacaksınız. Koma ve ölü ya da deli ve gidik vakalar olarak ilan ettikleri insanların çoğu… onlar hiçbir deliyi tedavi
edemediler. Akıl hastanesine gittiği zaman, bir ceset olarak dışarı çıkar. Asla aklı başında bir insan olarak geri dönmez. Biliminiz
şimdiye kadar neyi başardı? Ve hangi şekilde? Her şeyi ele alın: politik sorunlar, herhangi bir şeyi. Politik, diyelim ki demokrasiye
sahip olmaya çalışıyorsunuz – demokrasiyi yarattınız. Komünizme sahip olmak istediniz - bu herkesi öldürmekten başka bir şey
değil. Her şey tepetaklak. Merhaba! Nasılsınız? Buraya gel sen buraya gel! Baban geldi mi Çocuk: Evet. Shri Mataji: O nerede?
Çocuk: Orada. Shri Mataji: Oh, anlıyorum, anlıyorum. Otur, otur, otur. İyi! Şimdi başka soru var mı? Biraz müzik yapalım mı? Yogi:
Anne, 'Shri Bhagawati' adının gerçek anlamı nedir? Shri Mataji: Bilirsiniz, Adın birkaç farklı çevirisini gördüm, birbirinden tamamen
farklı. 'Bh' 'ga': “Bhaga”, altı şeyi bir arada ifade eder. Onlar Tanrı'nın altı niteliğidir ve Bhagawati, Tanrı'nın gücüdür, bu yüzden
Kendisi böyle adlandırılmıştır. Tanrı'nın altı temel özelliği. Birincisi masumiyet, ikincisi yaratıcılık, üçüncüsü… buna babalık
diyebilirsin ama O besleyendir. Bakın bahçıvan ile Toprak Ana'yı bir araya getirirseniz, o zaman onların kalitesi nedir, büyütmek
için besindir, bakmak, buna 'palanhaar' (besleyen)denir. İngilizce'de bir yerlerde bir kelime olmalı. Patron'? Ama 'patron' hepsi bu
demek değil, değil mi? Yogi: Hayvancılık mı? Shri Mataji: Hayvancılık mı? 'Hayvancılık' komik bir kelime! (kahkahalar) Bunun gibi
bir şey. "Paternal" (Babavari) Shri Mataji: Ama aynı zamanda Maternal’dir (Anaç), anlıyorsunuz. Yogini: Koruyucu mu? Shri Mataji:
Koruyucu sadece kontroldedir. Bütün bunlar bir araya getirildiğinde bunun 'palanhaar' olduğunu görüyorsunuz. Yogi: Sürdüren.



Shri Mataji: Devam ettirmek de oradadır ama nezaket, kontrol, bakma, ayıklama. Bunun tüm güzellikleri ve eserinizi görmenin
keyfi. Büyüme. Büyümemizi mümkün kılan. O halde O, Yücedir. Yüce. Hiç kimse O'ndan daha güçlü değildir. O en güçlüsüdür. Ve
O, her şeyi kuşatmıştır. O her şeyi kaplar ve her şeyi bilir – Sarvarupa. Her şeyi bilir, her şeyi bilir. Bu 'Bhaga'dır. Ve Bhagawati,
Tanrı'nın gücüdür. Bhagawati olmadan, Tanrı'nın bir anlamı yoktur. Ay ve ay ışığı gibi, güneş ve güneş ışığı gibi. Fark edemezsiniz.
Onlar sadece bir ve aynıdır. Yogi: O halde Bhagawati Adi Shakti mi? Shri Mataji: Adi Shakti, Bhagawati ile aynıdır. Birçok isimle
anılır. Bunlardan biri de Nirmala’dır.



1980-0630, Diğer Lokalarda neler oluyor?

View online.

Diğer Loka’larda (Dünyalarda) ne oluyor? Caxton Hall, Londra, İngiltere. 30 Haziran 1980. Görmediğimiz, farkında olmadığımız
diğer Loka’larda (dünyalarda) ne olduğunu sizlere söyleyemem. Birazcık korkutucu olabilir ama Bütünle nasıl bir ilişki içinde
konumlandırıldığımızı, Divine’in planlarının neler olduğunu ve bizim bunları nasıl gerçekleştireceğimizi anlamamızın zamanı geldi.
Şimdi, burada pek çoğunuz aydınlamış ruhlarsınız. Bazılarınız ilk kez geldi, sizlerde aydınlanmanızı alacaksınız. Ama ortak olan
nokta şu ki, hepiniz arayış içinde olanlarsınız, Tanrıyı arayanlarsınız, barışı arayanlarsınız, sevgiyi arayanlarsınız, ortak olan nokta
budur ancak bu arayış sizlerde, kendi iyiliğiniz için, bireysel bir yükseliş için veya dönüşü olamayan bir yer için olan kazanımlar
için değildir. Bu, bütün insanların yüzleşmesi gereken Son Yargı içindir. Bu yargıdan geçmeleri ve kendi sonlarına, Tanrının
Krallığında bulunan kendi yerlerine ulaşmaları gerekiyor. Bu gün Benim önümde oturuyorsunuz, daha önceden, çok daha önceden
de Benimle beraber oldunuz. Ama bu gün, özellikle Benimle birlikte olduğunuz bu zamanda, bununla yüzleşmek için buraya
geldiniz ve Gerçeği, Sevgiyi ve Tanrının Kutsamalarını taşıyabileceğinizi kendiniz için görmeye geldiniz. Tanrının Krallığına girip,
burada kalabileceğinizi, Onun tüm güçleri size doğru akarken, Onun hükümdarlığına girebileceğinizi görmek için. Bu sizlere daha
önceden söz verilmişti. Tüm sözler tutulacak. Bütün Kutsal metinler desteklenecek ve kanıtlanacaktır. Ama bilmek zorundayız ki,
Tanrısal güçlerle, şeytani güçler arasında büyük bir savaş devam ediyor ve iblisler olarak sembolize edilen bütün bu şeytani
güçlere, Sanskrit dilinde rakshasalar, asuralar adı verilir ve bu iblislerin hepsi, Tanrının Krallığını yıkmak üzere bu Dünya üzerinde
doğdular. Düşünün! Ne hırs ama! Ama onlar, Tanrının bu krallığını kalplerinizde yıkmak istiyorlar. Tanrının Krallığı vardır, var
olacaktır, o ezelidir. Tanrı evren üstüne evren yaratmıştır. O insanoğullarını amipten bu aşamaya getirerek yaratmıştır. Bu gün,
burada nihai hedefinize ulaşmak üzere, sizleri bu pozisyona getirdi. Bunların hepsi şimdi oluyor. Bu kritik anda, Tanrının
Krallılığına girmek üzere olduğunuz bu değerli zamanda, bütün bu güçler sizi aşağı çekmek üzere meydana getirildiler. Bu
güçlerin çok süptil olduklarını, son derece kurnaz olduklarını, anlayışınızın ötesinde olduklarını anlamak, sizin bilgeliğinizde yatar.
Kendi aydınlanmış konumunuza ulaştıktan sonra bile, onların hala üzerinizde nasıl etkili olduklarını, sizi aşağıya sürüklemeye
çalıştıklarını, sizi aşağıya çektiklerini fark ettiniz. Bu savaş önceden oynanmış olduğu şekilde bir bilinç düzeyinde oynanmıyor.
Deyin ki, bir rakshasa geliyor, onu öldürmek uygundu. O bir rakshasa olarak gelirdi, o bir iblis olarak gelirdi ve öldürülürdü, bitti.
Ama bu gün onlar gizlenerek, dindar adamlar olarak, sofu adamlar olarak, insanların dedikleri şekilde, tanrı kadınlar olarak
dünyaya geldiler. Kendilerine tanrı diyorlar, bu gurular. Onlar din kisvesi altında geldiler. Bu kadim rakshasalar dünyada doğdular
ve arayış içinde olanların aklına girdiler. Binlerce ve binlerce arayış içindeki ele geçirildi. Düşünün, durum bu, çok riskli ve çok
tehlikeli. Arayış içinde olanların, ihsana ulaşacak olanların, göklere yükselecek olanların, taçlandırılacak olanların aklına girdiler ve
onlar bu korkunç güçler tarafından yok edildiler, işkence edildiler. Çünkü bu sizin bilinç seviyenizde değil onlar egonuza veya
süper egonuza girmenin, sizi etkilemenin bütün yöntemlerini öğrenmişlerken, sizler onları göremezsiniz, onları hissedemezsiniz,
onları anlayamazsınız ve ne kadar tehlikeli olduklarını bilemezsiniz. Bu savaşta hepimiz savaşmalıyız. Eğer bizler kendimizi
Tanrının Krallığında tam olarak yerleştirmek zorundaysak, bütün bu sizi aşağı çeken güçlerle savaşmamız gerektiğini bilmek
zorundayız. Sahaja Yoga işe yaramaz kimseler için değildir, cesareti olmayan insanlar için değildir, korkaklar için değildir. Para
peşinde koşan, bütün bu maddi şeylerin peşinde koşan kimseler için değildir. Özellikle de, Sahaja Yoganın temeli olan ilk gelen
insanlar çok yüksek kalibreli kişiler olmalılar, kendi özgürleşme konumlarına ulaşmak için büyük bir arzu duyan insanlar olmalılar
çünkü onlar tüm insanlığı kurtaracak olanlardır. Onlar kurtarıcılardır, onlar mahkûm edilmiş olan bu insanlığın kurtuluşunu
tezahür ettirecekler. Zayıf olanlar kuvvetlendirilebilirler çünkü enerji onların içinde yatıyor. Sağlıksız olanlar iyileştirilebilirler. Akıl
sağlığı iyi olmayanlar, yola getirilebilirler. Ama bunun içinde korkaklara yer yoktur. Sizler cesur ve neşeli insanlar olmalısınız, tek
bir şey için, çünkü siz Divine için, Kadir-i Mutlak Tanrı için savaşan bu gücü temsil ediyorsunuz, sizler Onun ellerindesiniz. Ve aynı
zamanda bilge olmalısınız. Aptal insanlar iyi değildir. Aptallık asla yükselmenize yardım etmez. Bilge insanlar olmalısınız. Saçma
sapan şeylerin peşinde koşan işe yaramaz insanları bırakın, onlar nereye istiyorlarsa gitsinler, zamanları ve sıraları gelince geri
geleceklerdir. Bunun için çok fazla kişi olmamıza gerek yok. Çok az sayıda kişi dünyayı kurtarabilir ama onların güçlü olmaları
gerekir ve Kadir-i Mutlak olan Babalarının güçlerine, kendi ruhlarının güçlerine dair anlayışlarını kesinlikle oturtmuş olmalılar.
Aydınlanmanızı almanızdan önce, size neler olduğuna dair endişelenmeyin. Böyle şeyleri düşünenler, çok fazla şey
başaramayacaklardır. Geçmiş, geçmiştir. Bu gün Benimle yüzleşiyorsunuz ve Bende sizlerle yüzleşiyorum. Bu, şu andır.
Süregelen bu büyük savaş ve nasıl kurtarılacağınız hakkında sizlere tam bir vizyon vermem mümkün değil. Benim hissettiğim şey
bir fırtınadır ve Ben çocuklarımı kayığın içine koyuyorum. Ağırlığı muhafaza etmek için, merkezde kalın. Ve yeterince güçlü
olduğunuz zaman, sizde Benimle birlikte kürek çekeceksiniz. Kendinizden nefret etmeyin. Kendinize işkence etmeyin ve onunla
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çok zayıf bir hale geldiğiniz suçluluğa kendinizi bırakmayın. Suçlu hissedecek ne var ki? Anlayamıyorum. Savaş devam ettiği
sırada, kendisini suçlu hisseden bir askeri veya savaşçıyı düşünün. Coşku dolu ve mertlikle dolu olmalısınız. Ruhunuzu yok eden
bütün bu küçük zavallı şeyleri fırlatıp atın. Bütün bu suçlu hissetme modasının şeylerine yer yok. Bu Batının zayıflığıdır. Eğer hızlı
bir şekilde gelişmeniz gerekiyorsa, eğer ulaşılacak bütün bu şeyleri siz istiyorsanız, zaman çok kısa. Bunu anlamalısınız. Sizin
deyiminizle hokkabazlıklara zaman yok. Bir şeylerin etrafında dolanacak zaman da yok. Şimdi bunu oturtmalısınız, bunu elde
etmelisiniz. Bütün toplumlarda pek çok aydınlanmış ruh, çocuk olarak doğdu, Rusya’da bile- düşünebiliyor musunuz? Ruslar,
Sahaja Yoga’ya gelecekler. Orada bulundum. Onlar belki de ilk olacaklar çünkü bu sözde dindarların ve yobazların
saçmalıklarından ve dini vaaz eden sahte insanların bütün bu saçmalıklarından dolayı onlar etraflıca düşündüler. Rusya’da sahte
gurulara yer yok, yer yok. Diğer taraftan gerçek gurular içinde yer yok. (Gülüşmeler) yani onların çocukları sayesinde sizler oraya
girmelisiniz ve çocuklar Sahaja Yogayı tanıyacaklar. On yıl içinde her şey ateşlenmelidir. Bunu nasıl yaptığınız önemli değil ama
bunu yapmalısınız. Benim için ve Divine için en önemli şey sizlersiniz. Eğer bir deprem olduysa ve bir kaç korkunç bina yıkıldıysa,
bunun bir önemi yok. Divine için fark etmez. Önemli olan kaçınızın farkında olduğudur, kaç tanenizin geliştiğidir, kaç tanenizin
oturttuğudur. Çok korkak tiplerin Sahaja Yogada yeri yoktur. Bu, sizin hala negatif güçlerin elinde oyuncak olduğunuz anlamına
gelir. Düşünün korkmuş insanlar asker olarak Sahaja Yogaya geliyorlar. Demek istiyorum ki, …(Gülüyor). Yürekliliğinizi
gösterdiğiniz zaman, içinizde olan tüm güçleri de göstermeye başlayacaksınız. Siz elinizi kaldırmayı bile istemezken, kılıcınız
nasılda çalışacak? Hindistan’da binlerce ve binlerce Sahaja Yogi var ve çok hızlı gelişiyorlar. Şimdi Batıya bakın, nasıl gelişeceğiz
ve nasıl oturtacağız bunu? Batıda bunu yerleştirmek, şüphesiz zaman alır. Gerçi aydınlanma daha çabuk olsa da, Hintliler zaman
alırlar, ama her zaman söylediğim gibi onlar kırılması zor cevizlerdir. Diğer Avrupalılarla karşılaştırınca, İngilizler de böyledirler.
Ama Aydınlanma alanlarda, çok hızlı şekilde aşağıya düşerler bazen, ama İngilizler bir kere aydınlanma alırlarsa, kendi fındıkları
içinde iyidirler, onlar iyiler. Belki de gelenekle ilgili bir şey var ama yine de aydınlanma almanız çok fazla zaman almıyor.
Aydınlanma almanız neden çok uzun sürsün ki? Sadece arzu edin, bu işe yaramalıdır. Onu uyandıracak olan sadece sizin
arzunuzdur. Bunu dışsal bir şekilde değil de, kalbinizden arzu edin. Bu günlerde arayış içinde olmak moda. Hayır, bu bir dürtü!
Onsuz yaşayamazsınız. Bulmalısınız. Başka her şeyi deneyin. Kendi anlamlarını bulamadıkları için, insanlar intihar ediyorlar. İşte
bu yüzden Sahaja Yogayı kabul etmeniz çok önemli, bu bir alışveriş merkezinde guru alışverişi yapmak gibi değildir, çok önemlidir
çünkü sizin anlamınız, bulunmak üzere orada duruyor. Ama sizin amacınızdır ve sonra bu amacın gerçekleşmesi tezahür
etmelidir. Sahaja Yoga Batıda, sanırım üç fazda çalışmaya başladı. İlkinde, insanlar nerede yanlış bir şeyler yaptıklarını, onlarda
yanlış bir şey olduğunu görmek için aydınlanmalarını alıyorlar. Dikkat içeriye yöneliyor ve bununla onlar, kendilerinin
problemlerinin olduğunu görebilirler. Eğer siz kendi problemlerinizi görmezseniz ve birisi size problemleriniz olduğunu söylerse, o
kişiye çok fena şekilde vurursunuz. Kendiniz için, sizde bir problem olduğunu görmek en iyisidir. Bir kez kendi içinizde bir problem
görürseniz, bundan kurtulmaya da istekli olursunuz. Ama probleminizi görmezseniz, çok muhteşem işler yaptığınızı, yüce birisi
olduğunuzu ve mükemmel bir şekilde iyi olduğunuzu düşünürsünüz. Veya bunun yerine, birileri “şu yanlış, bu yanlış” diye yazdığı
için kusurların bazılarını görürsünüz, o zamanda kendinizi suçlu hissedersiniz. Her iki yolda yanlıştır çünkü yolun birisi egoya
doğru gider, diğeri ise süper egoya doğru gider. Yani uyanış sayesinde, hangi tarafta doğru yattığınızı, problemin ne olduğunu
görürsünüz. Kendinizi yargılamaya başlarsınız. Kendinizle ilgili ilk yargılama başlar. “Bayım, şöyle şöyle, yargıla kendini. Burada
sen aynasın. Şimdi bak ona” dersiniz. Bu ne ise odur. Bu yüzden de yargıla kendini, bundan kurtulmak istiyorsun, artık bunu kendi
içinde istemiyorsun. Sonrasında, başkalarını yargılamaya başladığında ikinci sıkıntı başlar. İlk kez başkalarını yargıladığın zaman,
korkarsın, “aman Tanrım! Korkunç vibrasyonlar, kaç, yoksacatch edeceksin”. Ama zamanla bağışıklı kazanırsın. “Evet, biz bu tipi
biliyoruz, biz şu tipi biliyoruz, biz bunu biliyoruz, bütün bu tipleri biliyoruz”, dersiniz. Sonrasında kimseyi mahkûm etmezsiniz,
onları seversiniz ve bu sevgi içinde onları yargılarsınız çünkü başka insanlarında problemlerinden kurtulmalarını istersiniz, yardım
edersiniz,, başlarda onların problemlerini paylaşırsınız ve neşe veren aydınlanma, sizin ve başkalarının üzerinde çalışmaya başlar.
Şimdi de, etrafına baktığında problemler başlar, Batı toplumlarından bahsediyorum. Toplumunu kasvetli bulursunuz. Problem
nedir? Neden toplum kasvetli? Hangi temelleri kaybettiniz? İnsanoğlunun hangi dayanağı kayboldu? Neden? Neden? Bu yüzden
de evlilik kurumlarını, birbirinizle olan ilişkilerinizi bulursunuz. Bunun oturtulması gerekir. Bunun size keyif vermesi gerekir, gerçek
keyif, sevginin ve arkadaşlığın keyfini vermesi gerekir. Ve üçüncü faz, bu dünyada doğmaya çalışan seçkinler, çok fazla sayıdalar.
Onlar buralardalar, tam burada, seyrediyorlar. Onların doğmaları lazım. Sizler, bu çocukların ebeveynleri olmalısınız. Onlar bütün
bu şeytani güçleri havaya uçuracaklar çünkü onlar bu iblislerin neye benzediklerini ve onların nasıl patlatılacaklarını biliyorlar.
Onlar uzmanlar. Ben pek çoğunu gördüm, sizlerde gördünüz. Onlar Kundalininin ne olduğunu biliyorlar, onu nasıl yükselteceklerini
biliyorlar ve bütün bu (şeytani) insanları nasıl havaya uçuracaklarını biliyorlar. Ve sonrasında, aydınlanmış ruhlardan oluşan bu
toplum, insanlığı çekip çıkaracaktır. Herkesin Sahaja Yogaya getirilmesine gerek yok. Hepsi çekilip çıkarılacak. İçimizde,
yeterince çekme gücüne sahip olmak zorundayız. Bana daha önce gelenlerin, daha sonra gelecek olanlardan, diyelim ki on yıl



sonra gelecek olanlara kıyasla daha büyük bir sorumlulukları var. Onlar sadece bunun içine atlayacaklar. Sizler, bunu yapacak
olanlarsınız. Bu yüzden özgüveninizi yargılayın ve kendinizi hiçbir şey için kınamaya çalışmayın. Bu Sahaja Yoga’da yasaktır, bunu
biliyorsunuz. Hepiniz azizlersiniz. Pek çok aziz burada oturuyor. Düşünün! Tanrılar şarkılar söylüyor. Melekler neşelerini hepinizin
üzerine döküyorlar. Ne toplantı ama! Nasıl bir güç bu! Bu toplantının hayrı sadece İngiltere’de çalışmıyor, sadece Avrupa’da değil,
tüm evrende çalışıyor. Ancak kanallar bunu tezahür ettirmek için yeterince güçlü olmalılar. İşte bu yüzden dolayı Ben, “gerçekten
ciddi bir şeyler söylemeliyim”, dedim. Ayın 27 sinde büyük bir puja yapacağız, bunu biliyorsunuz (Guru Puja, 1980-07-27) ve bu
gün sizlere söylediklerimi düşünmenizi istiyorum. Ve bu Mahayoga’yı dünyada kuracağınızı, bu Altın Çağın kutsamalarını dünyaya
getireceğinizi kendi içinizde ilan etmenizi de istiyorum. Tüm yaratılış kendi anlamını bulacaktır. Tanrı sizleri kutsasın. Sizlerden
ellerinizi bu şekilde Bana doğru tutmanızı rica ediyorum, sadece bu şekilde. O zaman vibrasyonlar çok kuvvetliler. Bunun gibi,
aydınlanma almakta hiç bir zorluk yok. Gözlerinizi kapatın. Ayaklarınızı olabildiğince düz bir şekilde yere koyun. Daha iyi.



1981-0114, Makar Sankranti Puja

View online.

Makar Sankranti Puja, Pune (Hindistan), 1 Ocak 1981 [Shri Mataji ilk önce Marathi konuşuyor; İngilizce konuşma 24:51 de
başlıyor] Özür dilerim, sizinle İngilizce konuşamadım - ve bir süre konuşma yaptım. Bu özel gün, bugün Sankranta günü. San,
biliyorsunuz, "San" , "iyi, kutsal" anlamına gelir ve "krant" - [Shri Mataji Marathi konuşuyor] ……………. anlamına gelir. Marathi
konuştuğum zaman İngilizceyi unutuyorum. Sahaja Yogiler: Devrim. Shri Mataji: Devrim. Kutsal devrim. Kutsal. Ben de onlara
bunu anlatıyorum. Kutsal Devrim nedir, bu kendi Dharmanızın Sahaja Yoga aracılığıyla oturtulmasıdır, kendi dharmanızın ne
olduğunu biliyorsunuz çünkü eğer kendi dharmalarınızı tatbik etmezseniz, kaybolursunuz. Vibrasyonlarınız kaybolacaktır.
Arayışınızda bir şeyi kaybettiğinizi, derhal anlayacaksınız. Etkileneceksiniz ve bu yüzden de düzeltmeniz gerekiyor. Bu o kadar zor
değildir. Ama onu bir Sankranta - Kutsal Devrim - yapmak için sizler yeni, yeni bir dini kabul etmeli, yeni adımlar atmalısınız. Her
şeyden önce, kendi adımlarınız aydınlanmalı ve daha sonra da ilerlemek için yeni adımlar atmalısınız. Ve bunlar Batılılar için farklı,
Doğulular için farklı olan yeni adımlardır. Az önce onlara Doğu tarzından bahsettim ve sonra da size Batı'dan bahsedeceğim. Yeni
ideallere, yeni tarzlara sahip olmalıyız çünkü bizler cesur insanlarız, yürekli insanlarız. Savaşmalıyız, sevginin savaşı, sevgi yoluyla
ve bu çok hassas bir şeydir. Güneş soldan sağa doğru hareket ettiğinde, bu, arzunuzun eyleminiz haline geldiği anlamına gelir.
Bugün onların size tatlı bir şey verdikleri gündür, tatlı konuşmak zorunda olduğunuzu söylemek, bu Batılı insanlar için çok
önemlidir; yaptığınız ve organize ettiğiniz zaman, ısınırsınız, gerilim olur ve kuru olur, duygusuz bir mizaç geliştirirsiniz.
Biliyorsunuz, kalp öfke nöbeti geçirir. O zaman size, tatlı tüketmenizi söylerler, bu tatlı ısıtan bir şeydir çünkü Güneş şimdi diğer
tarafa doğru hareket ediyor. O zamanda, bunda dengeyi sağlamak için şöyle derler: “Çok tatlı bir şekilde konuş. Tatlı sözler
kullanın, tatlılığı kullanın." Kendi dilinize tatlılık katın, bu çok önemlidir, bunu anlıyorsunuz. Ve bu, birbirimize karşı ve daha sonra
da, başkalarına karşı sert sözler kullanmayacağımızı kabul etmemiz gereken dinlerden birisidir. Her şeyden önce de birbirimize
karşı. Başkalarına karşı nazik davranacak bir sürü insan var çünkü diğerleri onları yer ama kendi Sahaja Yogilerine karşı kaba
davranırlarl. Çünkü bu üniversal bir oluştur, her şey üniversal olarak çalışıyor. Organize etseniz bile, bütün için organize edersiniz.
Organize edenlerin sert davranmakla, organize etmeyenlerinse yavaş olmakla bir işleri yoktur. Bizler aynı hızla, aynı anlayışla
hareket etmeliyiz. Marathi dilinde bir hikaye var, çok iyi bir hikaye bu, bir - [Shri Mataji Marathi konuşuyor] - kuş avcısı kuşlar için -
güvercinler için iyi tahıldan cezb edici şeyler getirdi. Ve güvercinler ağı - tuzağı - görmediler ve hepsi tahılı yemeye geldiler. Ve
orada bir ağ vardı. Ağa ayakları dolaşmıştı. Bunun üzerine çözüm şu şekilde bulundu: "Hepimiz eğer aynı hızda kalkış yaparsak,
ağın tamamını alıp götürürüz ve o zaman bizi yakalayamaz", dediler. Birisi şöyle dedi: "Pekala, ben 'evet' dediğim anda, hepimiz
aynı hızla başlayalım. Biri hızını arttırırsa, o düşer." Aynı şekilde, Sahaja Yoga çalıştırılmalıdır ve işte bu yüzden, hızı artırmak,
kendinizi huzurlu, sevgi dolu ve şefkatli bir halde tutmak için. Huzur, bunu başarmanın yoludur. Bu genişleyen bir huzurdur.
Zıtlıklar vererek dengeyi sağlarsınız: genişler. Tanrıça hakkında da, Tanrıça'nın farklı yönleri hakkında da okudunuz. Her zaman:
"Ati Saumya, Ati Rudra" [Devi Mahatmya içindeki Devi Suktam'dan; "Ay gibi nazik ve aynı zamanda Rudra gibi korkunç"] ortada
dengeyi sağlayan iki karşıtlığı vermek için. İşte bu şekilde, Sahaja Yoganın çok eşsiz bir devrim olduğunu anlamalısınız. Onlara
hem siyasi hem de sosyal olarak, her ülkeyi, dolayısıyla tüm dünyayı, tüm evreni nasıl geliştireceğimizi her şekilde anlattım. Her
şeyi daha sonra sizin için tercüme edeceğim. Yani, bugün özel bir gün, bu çok güzel bir gün, haydi şunu isteyelim, siz bu pujayı
yaparken, içinizdeki yeni dinlerin kutsanmasını, bunun içinizde sürdürülmesini isteyin ve bunları özümsemeye çalışın. Onlar buna
nüfuz edeceklerdir ama siz onları kabul etmelisiniz ve bunun büyük bir mücadele olduğunu bilmelisiniz. Ve bu çok farklı türden
bir barış ve sevgi savaşı. Bu yüzden şöyle diyorlar: "Tatlı konuşun. Başkalarına karşı tatlı olun." Hiç bir şekilde alaycı olmayın, ne
de sert olun, tatlı olun. Özgün, dışa dönük ve gösterişli ve resmi olmayan bir tatlılık, gerçek tatlılık. Tanrı hepinizi kutsasın. Sahaja
Yogiler:Om twameva Sakshat Shri Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Trigunatmika Kundalini Sakshat Adi Shakti Mataji Shri
Nirmala Devi Namoh Namaha. Om twameva Sakshat Shri Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Trigunatmika Kundalini
Sakshat Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Om twameva Sakshat Shri Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali
Trigunatmika Kundalini Sakshat Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
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1981-0321, Birthday Puja: Tarihte büyük bir gün

View online.

Birthday Puja (SHri Mataji’nin Avustralya’yı ilk ziyareti) Burwood, Sydney, 21 Mart 1981. Bundan daha fantastik bir doğum gün
geçirip geçirmediğimi anımsamaya çalışıyorum. Sözcüklerin bulunamadığı yerde, neşe de ifade edilemiyor. Bu çok derin bir hale
geldiğinde, o zaman hareket yoktur. Burası büyük bir ülke. Avustralya, Sahaja Yoga’daki çok özel bir amaç için yaratıldı. Burası,
dünya üzerinde Shri Ganesha’nın yer aldığı Mooladhara çakradır. Bu merkezi uyanık/aydınlanmış tutmak nasıl da önemlidir.
Benim gelişim hakkındaki bilgi ancak bu merkezden yayılabilir. Bundan sonra dünyanın kundalinisi yükselebilir. Ellerinizi Bana
uzattığınız zaman, Tanrısal sevgi parmaklarınız aracılığıyla size geçerek, İda ve Pingala kanallarınıza ulaşır ve Shri Ganesha’yı
Benim varlığımdan haberdar eder; o zaman da Kundalini yükselir. Yani bugünün, Benim insan formunda Avustralya’ya gelişimim,
Tanrının yaptığı işin tarihinde büyük bir gün olduğunu söylemeliyiz. “Avustralya’da herhangi bir enkarnasyon var mıydı? Tanrı
Avustralya’yı insan formunda ziyaret etti mi?” diye Bana sordular. Ben de, “Shri Ganesha’ya ulaşmak kolay değildir, hatta Brahma,
Vishnu, Mahesh (Maha-isha / Büyük Tanrı, Shiva) bile, Shri Ganesha’ya ulaşamadılar”, dedim. Biliyorsunuz ki O, hakarete uğrayan,
işkenceye uğrayan, görmezden gelinen her tür insanın kurtulduğu bir yere, bir lotus gibi yerleştirilmiştir. Burada O, gerçekte kimin
cehennemden kurtarılacağına, kimin ise kurtarılmayacağına karar verir. Tanrı’nın kararları çok farklıdır, onlar mutlaktır. İnsan
kararları ise, aşırı derecede zalimce ve kördür. Bugün mooladhara’da çok sayıda aziz görürsünüz. Buda, bunun sadece Shri
Ganesha’nın eseri olduğu anlamına gelir. O sizi Brahma, Vishnu ve Mahesha’nın giremeyeceği bu çakrada dünyaya getirdi ki,
sizler orada kalasınız, ruhaniyet bakımından çok büyük çekim gücü olan muhteşem azizlerin arasına dalabilesiniz. Böylesine
kutsal bir yer, (ANLAŞILMIYOR) Hintlilerin bile sizi kıskanacağı öylesine büyük bir kutsamadır ki. Kişi, Shri Ganesha’nın içinizde
nasıl hareket ettiğini görmelidir. Onu tanımak, Onu anlamak, Onu özümsemek çok önemlidir. Aksi halde burada kalmakla, bu
yerde yaşamakla, Ona bu kadar yakın olmakla, siz Onun tüm enerjisini boşa harcıyor olacaktınız. O her ne kadar bilgelik veriyor
olsa da, merak ediyorum acaba kaç kişi “bilgelik” sözcüğünün anlamını kavrayabiliyor? Bilgelik, içimizdeki çekim gücünün
merkezidir. Etrafında döndüğümüz destek merkezidir. Onun aracılığıyla sola ya da sağa meylettiğimizi fark edebiliriz. Bu destek
noktasının farkına varmalıyız. Aksi takdirde, ne kadar ileri gittiğimizi fark edemezdik. Sadece bu da değil, aynı zamanda, bunun
çekim gücünün merkezi olduğunu ve bizim destek noktamıza çok yakın olduğunu da bilmelisiniz. Çünkü eğer çekim merkezinizle,
destek noktanız farklı olsaydı, bütünleşme olmazdı. Tamamen mahvolabilirdiniz. O yüzden bilgelik, sizin anlayışınızla, içinizde
bulunan Shri Ganesha anlayışı arasındaki bütünlük demektir. Örneğin bizler aşırı uçlara, aşırı davranışlara giriyoruz. Size basit bir
örnek vereyim. Örneğin Ben Hong Kong’a gidiyordum. Bunu organize eden hanım, Beni defalarca telefonla aradı, dedi ki “Sizi
görmeye çok sayıda insan geliyor ve iki gece boyunca televizyonda olacaksınız, şu olacak, bu olacak.” O çok para harcıyordu, her
şeyi yapıyordu, mevcut durumu tarif ediyordu. Ben ona göre “ilgi gören bir haber” olacaktım, vesaire. Gördüğünüz üzere, o bu
şekilde Benim hakkımda konuşuyordu (ANLAŞILMIYOR) ve durmadan konuşmaya devam ve devam ve devam ediyordu. Aynı
zamanda Dr. Warren’a da anlattı. Gazeteye (ilan) vermek dışında, bir para harcamak istemedi. Bu çok aşırı gitmişti. Bu noktada
Ben ona, “bu kadar ileri gitmeye, bu kadar plan yapmaya gerek yok. Sadece Beni karşılamak üzere, uçağın içine kadar gelecek
insanlar olması, Benim umurumda değil. Sadece Beni almak için uçağın yanında bekleyen bir araba olacaktı. Bilemiyorum, her
noktada kim bekliyordu, bunu bilmiyorum. Biz oraya vardığımız zaman, altı saat gecikmiştik. Warren’a dedim ki: “bu sefer her şey
boşa gidecek.” Uçak bizi (önce) Bangkok’a bırakmıştı. Hiç bir yolu yoktu, altı saat boyunca ve Biz (sonunda) içerisine hiç
kimsenin Beni karşılamaya gelmediği başka bir uçağa binmek zorunda kaldık, araba yoktu, hiçbir şey yoktu. Onu arayarak
aşağıya indik, onu göremedik. Bu otele telefon ettik, onlar hiçbir organizasyon yapılmamış olduğunu söylediler. Warren, Anne bu
kez bu çok ileri gitti, diye düşündü. Bizi havaalanından almak için hiç kimsenin gelmeyeceğinden endişe ediyordu. Her şey bir
şakadan ibarettir. Aşırıya gitmek hususu, sizde de düzeltilmelidir, bakın, çünkü eğer bu tür bir planlama ile başarılı olursanız, o
zaman bu tür yapay planlama yapmaya devam edersiniz, Tanrısal planlamaya bırakmaya değil. Tanrının kendisine ait planları
vardır ve bizler, Tanrının planlarını hissetmek zorundayız. Bu işe yarar. Sizler, bunun çalışması için sadece bir araçsınızdır. Bu
yüzden eğer kendi kendinize bir şey yapmaya çalışırsanız, aşırı bir şey yapmaya çalıştığınızda, o zaman size dengeye gelmenizi
tavsiye edecek olan Shri Ganesha’dır. Bu denge, içinizde bir kere kurulduğu zaman, kendinizi nasıl dengeye getirmeniz gerektiğini
bilirsiniz ve Sahaja Yoga için, bir şekilde bunun alternatifi yoktur, alternatif yoktur, kişi bunu bilmek zorundadır. Yaşayan hiçbir
şeyin alternatifi yoktur. Örneğin bir mango ağacı kalkıp, “ben bir nar yaratacağım” dese, bunu yapamaz. Buna bir alternatifi
yoktur. Orada ne varsa, bu görülmeli ve bundan neşe duyulmalıdır ama bunun üzerinde bu zorlanmamalıdır. Bu, bilgeliğimizi
oturtmamız için anlamamız gereken şeylerden birisidir. Fikrimiz, düşüncemiz, bir şeyimiz, örneğin Tanrı hakkında bile,
ulaştıklarımızın kendisi hakkında, eğer bilgelik yoksa, bu kesinlikle yanlış olabilir. Ama doğada, eğer bakarsanız, büyüyen şeyler
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asla alacakları şekil için kafa yormazlar, yorarlar mı? Bir ağaç kendisinin hangi boyutta büyüyeceğini ölçer mi? Doğanın kendisiyle
koordinasyon içinde, yavaş yavaş ve istikrarlı bir biçimde, büyüyebildiği kadar büyür. Bunun gibi, bilgelik de, anlayandır. Bu bir
içinde oturtmadır ve aklın bir konumudur, bakın. Bilge olduğumuz zaman, bu konuma ulaşabiliriz. Böylesi bir bilgelik dışarıya çok
güzel biçimde aktarılır. Sadece oturmuş bir kişilikte, böylesi bir bilgelik, size bir hanımefendilik yahut bir beyefendilik verir. Eğer
siz belli bir sorundan dolayı rahatsızlık duyuyorsanız, eğer mutsuzsanız, eğer baskı görmüşseniz, herhangi bir aşırılık bilgeliğin bu
çiçeğinin sizde açmasına izin vermeyecektir. O yüzden, düş kırıklığı durumunda bile, geriye bakıp “ben neden bu düş kırıklığını
yaşıyorum ki” diye düşünmelisiniz. Tek tek aldığınız kutsamalarınızı sayın, kutsamalarınızı tek tek sayın. Bunu tekrar söylüyorum,
kutsamalarınızı bir bir sayın. Kutsamalarınızı bir kez saymaya başladığınızda, çok kısa sürede kendinizin nerede olduğunuzu
göreceksiniz. Şimdi, aklın aşırı projeksiyonları, her ne kadar bunu isteseniz bile, sizi “ben bununla yüzleşmeyeceğim” noktasına
götürebilir ama bilgece bir projeksiyon içinde, siz olmanız gereken şey olduğunuzu görebilirsiniz. Sizler azizlersiniz. Bu büyük
ülkede sizler, azizler olmak için doğdunuz. Sizler cennette özellikle kutsanıp Maha Yogayı yapmak, onu yaymak üzere bu dünyaya
gönderildiniz. Siz bu konuma gelmeyi başardınız. Madem azizsiniz o halde, bazı şeylere aldırmamalısınız, yani “aman benim bir
bavulum yok” gibi şeylerden yada bunun gibi şeylerden dolayı rahatsızlık duymamanız gerekir. Bunu görebiliyor musunuz?
Herhangi türde bir aşırı davranış. Örneğin, estetiğin değerini anlamanız anlamında materyalizm bakımından, siz o kadar da kötü
değilsiniz. Ama bir şeye sahip olmak hususunda, bilgece bir yol seçelim – bilgelik; mantıksal olarak, bu mantıklı olmalıdır: bu
dünyada neye sahibiz? Sahip olabileceğiniz herhangi bir şey düşünün. Kendi ruhunuz dışında, hiçbir şeyi sahiplenemezsiniz.
Kendi evrimsel gelişiminiz dışında hiçbir şeyi sahiplenmezsiniz. Örneğin şimdi siz bir azizsiniz, daima bir aziz olarak
doğacaksınız, sizin sahiplenebileceğiniz şey budur. Geri kalanını sahiplenemezsiniz. Mantıklı olan budur, bu mantıklıdır. Ne
dediğimi anlayacak şekilde aydınlanmanıza gerek yoktur. Bu nedenle, burada olan insanlar, niçin sahip oldukları şeyler için
endişelensinler ki? Bu endişeyi terk ettiğiniz zaman, bu da diğer bir bilgeliktir, bu içinizde gelişen daha yüksek bir bilgeliktir. Eğer
sahiplendiğimiz şeyleri terk edersek, tüm maddi problemlerimiz çözülür. Bu, siz onları kaldırıp denize atın demek değildir, sadece
bunun bağımlılığından kurtulun demektir. O zaman bu çözülür, halihazırda bu içinizde çözüldü. Tıpkı Kay’in seyahat çeklerini
kaybetmesi gibi. O bunları fırlatıp atmadı. Bir adam aniden ona çarptı. Bende yanındaydım. Adam dedi ki “Düşünün, asla sizinle
karşılaşacağımı bilmiyordum. Herhangi bir kasiyere giderek veya gittiği herhangi bir yerde, onlara “Siz bu hanımı tanıyor
musunuz? Onun seyahat çekleri bende”, dedi. Ve burada, ben aniden size çarptım.” Doğada olaylar, nasıl da organize oluyor
görüyor musunuz? Çiçekler açtığı zaman, arılar nasıl da bütün bu yolu kat edip geliyorlar? Kuşlar Sibirya’dan Avustralya’ya kadar
nasıl uçuyorlar? Nasıl bir bilgelik, bu onlardaki manyetizmadır, bu onlara “senin gitmen gereken yol bu” diyen Toprak Anan’nın
içindeki manyetizmadır. Bu yüzden içimizde bulunan bu manyetizmayı görmeliyiz, bizi manyetik yapan şey, sahip olduğumuz
doğal olmayan şeyler değildir, bu içimizde doğal olarak ulaştığımızdır ve biz bunları ifade etmekten çekinmeyiz. Korktuğunuz
zaman asla agresif olmazsınız, korkusuz olduğunuzda bile, asla agresif olmazsınız. Korku içindeyken, siz korkmadığınızı
söyleyebilirsiniz ama agresif olabilirsiniz. İnsanlar çok korkmuş göründükleri zaman, eğer onları aşırı şekilde sağa iterseniz, onlar
geri gelebilirler ama eğer korkusuz olursanız, masum olursunuz, sadece orada durur ve izlersiniz. Korkusuzluk, asla saldırgan
olmak demek değildir. O yüzden kavram kargaşası, ancak içimizde bir ışık varsa giderilebilir. Bizim açımızdan şöyledir, eğer bir
kişi bize saldırıyorsa, o zaman şöyle düşünürüz, eğer ona saldırmazsak, bu biz zayıfız demektir, biz onlardan korkuyoruz
demektir, intikam alma yoktur, o zamanda en zayıf olan biziz, biz zayıfız, bizler zayıf insanlarız, bu yüzden de biz karşı koymalıyız.
Karşılık verdiğiniz zaman bile, sizler zayıf insanlarsınız. Bu eğer böyle olmasaydı, karşılık vermeye ne gerek kalırdı? Korkusuz
olduğunuz zaman şahit konumunda olursunuz. Bundaki muzipliği görürsünüz, başka bir kişinin tüm bu aşırı davranışlarındaki
komikliği görürsünüz. Ayrıca tekniği yani kaushalam’ı bilirsiniz. Yoga, aynı zamanda kaushalam demektir. Bu teknik anlamına
gelir. Eğer isterseniz, o kişinin saldırısının sizi rahatsız etmemesi, bu gösteriyi yönetme tekniğidir. Eğer istemiyorsanız, kendinize
“kişinin bu yaptığının son derece aptalca ve salakça” olduğunu, kanıtlamak üzere harekete bile geçebilirsiniz. Tıpkı İsa’nın Kendi
kendisini çarmıha germesi gibi. Bu bilgece bir karardı çünkü eğer siz hayatın ebedi olduğunu kanıtlamak istiyorsanız, en iyisi
ölmek ve bunu göstermektir. Bunu halka açık biçimde yapmalıydı ki, hiç kimse Onun ölmediğini söyleyemesin. Hala şöyle
konuşan insanlar var, “O ölü değildi, yaşıyordu, sadece o yeri terk etti”. Çünkü bunu nasıl açıklayacaklarını bilmiyorlar. Yani O,
halkın görebileceği bir şekilde ölmeliydi ve sonra dirilişi de çok sayıda insan tarafından görülmeliydi. Hayatın ebedi olduğu
bilgeliğine varabilmeniz için, bu dramanın sergilenmesi gerekiyordu. Bu hiçbir şekilde Onun çok zayıf olduğu anlamına gelmez.
Yani saldırganlığımız ya da başkalarına baskı yapma fikrimiz, ya korkudan ya da başkalarını ezmek hususunda duyulan bir tür
şeytani zevkten gelir. Yani bilgelik aynı zamanda kendinizi görebilmenizde yatar. Bilgeliğin ne denli önemli olduğuna bakın. Eğer
görebilirseniz baştan sona, her çakrada boyunca pranava (hayat veren hece, Om) vardır, her çakranın hayatı vardır. Çünkü
herhangi bir çakrada olup olmadığınızı size söyleyen bilgeliktir. Yani bilgelik ne denli önemlidir, eğer sizde bilgelik varsa, siz bir
sakshi (şahit) bile olabilirsiniz, aksi halde olamazsınız. Yalnızca sizin ağırlık merkezinize göre ayarlanmış bu odak noktanız



olduğu zaman, bir şahit olursunuz. Bu bilgeliktir. İnsanlar Bana kendilerine zarar veren birilerinden söz ettikleri zaman, her şeye
dair son derece karamsar bir tablo çiziyorlar, bu sanki yapılan bir savaşmış gibi. Sonra siz gidip diğer tarafı dinliyorsunuz, onlar
da Bana bu kez bu tarafın diğer bir korkunç resmini çiziyorlar. Siz de, bu iki resim arasında duruyorsunuz. Birinin diğerini,
diğerininde öbürünü yansıttığını fark ediyorsunuz. Bunun sonu yok, ezeli bir şekilde bu, bundan şuna, şundan da buna gidiyor.
Bunu nasıl sona erdireceksiniz? Ancak bilgeliğiniz sayesinde bunun bir illüzyon olduğunu anlayabilirsiniz. Asıl konu ise, bunun
üzerinde yansıdığı aynanın bir illüzyon olduğu gerçeğidir, bu sadece beliren bir ilüzyondur ve biz bunun için endişe ediyoruz. Siz
aynayı görür görmez, yansımalar için endişe etmediğiniz zaman, tüm ilüzyon akıp gider. Onlar gelip gidecektir, bu sizin sadece
tanık olmanız içindir, hepsi bu. Bu “aynanın kendisi de zaten katı bir şey olan bir ayna”, şeklinde değildir ve bu tüm yansımalar
illüzyondur. İşte biz varoluşumuzun tüm tatlılığını bu şekilde kaçırıyoruz. Bilgelik sizin Ruh olduğunuzu anlamanızda yatar. Sizler
tüm bu illüzyonlar değilsiniz, siz Ruhsunuz, sizler Ruhsunuz. Diyebilirsiniz ki, dikkat, hayvanlar olarak, sadece yiyecekteydi. Siz
sadece ve sadece yiyeceğin farkındaydınız. Bu farkındalıkta, hissettiğinizden daha ve daha da yükseğe büyüyerek, - bir noktaya
geldi ve kişinin kendisinin başbakan olduğunu veya bir aktör veyahut aktris olduğunu, şu - bu olduğunu ve her türlü sözüm ona
başarılar kazandığını düşünmeye başladığı bir noktaya geldi ya da belki de onlar "Ah, bu kişiler ateist, agnostik (bilinemezci) ve
her türden şeyler, bilirsiniz, onlar komünistler, sosyalistler" diye düşünmeye başlıyorlar. Bu drama her zaman sürüp gidiyor. Onlar
peruk üstüne peruk takıyorlar, bilirsiniz. Eğer bu peruğu severlerse, bunu giyerler, aksi halde onu fırlatıp atacaklardır. Bu
romantizmi tamamen öldürdü. Sizler kişinin peruklarını sevmeye başlıyorsunuz ve o kişi peruklar satın alınabilir veya onlar
değiştirilebilir. Pazara gidip satın alabilirsiniz, deyin ki, yaklaşık on tane farklı tipte peruk. Şöyle dediğinizi varsayalım: “Oh! Ben bu
saç rengini sevdim.” Bunun üzerine o hanım gidecek, o peruğu giyip gelecek, o zaman da siz, sahip olduğu bu peruk nedeniyle
onu seveceksiniz. Sonra bir başkası da aynısını giyecek ya da bir perukla çok güzel görünen aynı kadın, tamamen sizi
sıkabilecektir çünkü karizma olan yaşayan bir dinamizm yok. Her an çok güzeldir. O bu şekilde güzel renklerin ve güzel müziğin
yeni dalgalarına giriyor. Tüm bunlar satın alınan imajlarla kayboluyor. Canlı bir kişilikte imaj, her dakika değişir, muhteşem
güzelliklere evrilir. Ancak ilk nokta, görüntülerimizin satın alınamayacağını, parayla elde edilemeyeceği, yaratılamayacağı veya
yapılamayacağını bilmenin bilgeliğidir, onlar evrim geçirirler. O yüzden biz sadece evrilen gücü görmeliyiz. Bizler, buna daha yakın
mıyız yada bunun dışında mıyız? Evrimsel kuvvetimizle mi hareket ediyoruz yoksa “sen busun, sen şusun” gibi yapay
kimliklendirmelerimizle, kendi kendimizi çarmıha mı geriyoruz? Siz arayış içinde olan bir kişiden başka bir şey (seeker) değilsiniz.
Bu bir kategoridir. Sizlerin arayış içinde olduğunu defalarca söyledim ve sizler aramalısınız. Şimdi, ne arıyorsunuz? Bu şey
Ruhunuzdur. Ve onu bir kere bulduğunuzda, kendi kişiliğinizi onun üzerine oturtun. İşte siz busunuz. Ve sizin, çok tatmin edici
olan bu Ruh olduğunuzu bilmenin kendisi, size çok neşe veren ve sevgiden başka bir şey olmayan bilgelik yayıyor. Size
söyleyeyim, bu sevgidir. Demek istediğim Ben bunun ötesine geçemem. Sevgi olanı ifade etmek için insan dilinde sözcük yok.
Bana göre o sessizlikten başka bir şey değildir, her şey o noktada durur. Bunu, yani bilgeliğin sevgi, sevginin bilgelik olduğu kendi
içinizde sadece hissedin, bu hayatın gerçek bütünleşmesidir. Kalplerinizi açın, Shri Ganesha'nın bu her şeyi zenginleştiren
masumiyette yerleşmesine izin verin. Küçüklere bakın, Bana çiçek vermek için nasıl da öne çıktılar: her adım, her hareket çok
keyifliydi, Kalbimde çok güzel, narin bir dalgalanma yaratıyordu. Ve bu küçük, tatlı, masum Ganesha'ların öne çıktığını görmek,
Benim için tarih olarak yazılmıştır. Ve bilgelik o kadar güçlenir ki, siz sevginin kaynağını, sizdeki Ganesha olarak bilirsiniz. O'nun
için, O sevginin kaynağı tek olandan başka hiç kimseyi tanımadı. Bu asla sorgulanmadı, asla tartışılmadı: alternatifler yok. Onun
aklına yeni fikirler gelmedi, sadece bunu içine aldı. Bunu kendi içinizde çözmenizle, her şey sadece yoluna girer. Bunun içine daha
fazla girerseniz, Tanrının her şeyi koruyup gözettiği, Tanrı’nın Krallığına girmiş olduğunuzu anlayacaksınız. Ev mi istiyorsunuz?
Tamam, sahip olun Ne istiyorsunuz? Bunu mu istiyorsunuz? Tamam, sahip olun. Bir sorununuz mu var? Sahip olun. Her şey
Tanrı’nındır. Tanrı’dan başka kim ona sahip olabilir ki? O her şeye sahip olandır ve O her şeyden neşe duyandır. Ve O sizin her
şeyin neşesini duymanızı ister. Siz sadece bilgeliğin gücüyle Bana ulaşabilirsiniz. Bugün, yapay hiçbir şeyin olmadığı
bilgeliğinizde, bu başarının yolunu size göstermek zorunda olsam da; bu çok doğal. Ancak doğal olması bunun daha basit olduğu
anlamına gelmez. Bazı insanlar öfkelenmenin son derece doğal olduğunu düşünürler. Ancak siz bir insan, bir Sahaja Yogisiniz.
Bir buffalo için doğal olan, bir Sahaja Yogi için doğal olan demek değildir. Bizim onlardan öğreneceğimiz bir şey yok, onların
bizden öğrenecekleri var. Bu yüzden bir Sahaja Yogi için doğal olan her neyse, bilgelik okulunda bu öğrenilmelidir. Hiç bir şekilde
herhangi bir kuralla ya da Benim size “Bunu yapmayın” ve “Bunu yapın!”, "Böyle yapmayacaksınız", "Şöyle yapmayacaksın!"
dememle değil. Eğer bakarsanız, elde bile, bu kısım Avustralya’dır. Şimdi sadece bakın: bu kısım tüm parmakların kaynağıdır,
burası bağlantı noktasıdır, bu noktadadır. Ama bu bir şey söylemez. Örneğin bu parmağın bir anlamı var, bu başparmağın bir
anlamı var. Ancak bu (taban) bir şey söylemiyor bir şey yapmıyor. Ancak bu olmadan da, hiçbir şey var olmaz. Eğer bu, buradan
kesilirse felç olursunuz, bütün hareketler biter, görüyorsunuz. Bu, Tanrı ile bağlantıya geçiren linktir ve rehberlik eden bağlantıdır.
Bu sadece hangi parmağın hareket ettirileceğini, nereye götürüleceğini, hangi kasın nasıl kasılacağını söyler. Bütün kaslar, bu



bölümde kontrol edilir. Avustralya'daki Sahaja Yogiler'de, Benim çocuklarımda Ganesha'nın uyanışıyla bilginin tüm dünyaya
ulaşacağı gün gelecek. Ve tüm dünya Shri Ganesh'ten gelen kutsamaları alacak. […] Kundalini'nin Hindistan'da olduğunu
biliyorsunuz ve sadece orada Kundalini yükselebilir. Ancak hatırlamanız gereken bir şey var ki, siz gerçekten çok önemli bir
noktaya yerleştirildiniz ve sorumluluğunuz çok fazla. Sorumluluk, tüm atmosferi saf tutmak ve nilüferin tüm kokusunu yaymaktır.
Belki de siz sadece çamur ve diğer şeylerle çevrili olduğunuzu hissedeceksiniz, ama yine de sizler, çok güçlü nilüferler
olmalısınız. Tüm dünya için yukarı çıkıp “çiçek açma zamanının” geldiğini bildiren o güzel kokuyu yaymalısınız. Nehrin ismini
soruyordum. Nehrin ismi neydi? Bunu düşündünüz mü, merak ediyorum? Bakın, nehrin ismi Parramata. Para Yunancada
ötesinde, üstünde anlamına gelir. Mata ise, Anne demektir. Nehrinizin ismi Parramata. Bu Yunanca bir sözcük. Yunanlılar bu
“Parramata” sözcüğünü nereden biliyorlar? Bu nehir burada olmalıydı, sadece Adi Shakti’nin kendisi, her zaman çok çalışması
gereken Shri Ganesha’yı kutsamak için burada olabilirdi. O, Lambodara’yı çözendir. Sistine Şapelinde gördüğünüzdür, çok iyi
şekilde betimlenmiştir, devasa midesi olandır. O gerçekten Avustralyalı bir karakterdir, Avustralyalı bir kişiliktir, orada durur,
insanları ayırır, sağa sola fırlatıp atar. Bu çok güzeldir. Dilerim bir gün bu resmi bulursunuz. Onun Avustralyalı olmasına
şaşıracaksınız. Bunu net olarak görebilirsiniz, o bir Avustralyalı karakterdir. O İsa’dır, kesinlikle ayakta duran bir Avustralyalı
vücud. Anlamıyorum Michalengelo, İsa’nın aynı bu şekilde bir Avustralyalı olması gerektiğini, bu kadar net nasıl görebildi.. Buraya
varmak çok güzeldi, çok güzeldi. Belki sizler için bu mutluluk verici, ama Benim için tam bir neşe, bu tam bir neşeden başka bir
şey değil. Üç yıllık bir süre sonra, hiç bir şey yapmayacağımı söylemiştim. Yerleşeceğim çünkü bir aziz oradan oraya hareket
etmez, onlar bir yere yerleşmek zorundadır, onların kendi postu yada koltuğu olmak zorundadır, buna takiya (yastık, minder) denir
ve siz onu terk etmezsiniz ama Ben sizin Annenizim, Ben her yere giderim. Gözünüzde canlandırabiliyor musunuz, Ben her yerde
bulundum ama Avustralya’ya daha önce hiç gelmemişim. O yüzden buraya ilk kez gelmek muhteşem, hatta bu gün, tüm bunları
kelimelere nasıl dökeceğimi bilemiyorum. Tanrı sizleri kutsasın. Sahip olduğunuz yiyecekle sizler, gerçek Ganesha’larsınız.
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Avusturalya’da Public Program,  Maccabean Hall, Sydney , (Avusturalya) , 22 Mart 1981 Gerçeği arayan herkese. Çok sayıda
arayış içinde olan insanların bulunduğu bu büyük ülkeye gelmek bir zevktir. Pek çok arayış içindeki bu modern çağda doğdu.
Daha önce hiç bu kadar çok doğmamışlardı. Örneğin, İsa’nın zamanında, O büyük kalabalılar topladı ama o insanlar arayış içinde
değildiler. Onu sadece dinlediler, çünkü yeni bir şey bu gibi hissettiler. Bugün, arayış içindeki pek çok kişinin, dünyanın her yerinde
yeniden doğdukları zaman geldi ve onlar arayış içindeler. Bu kişinin kabul etmesi gereken bir gerçektir, bu konuda bir riya yoktur.
Kimi insanlar bu arayışın orada olduğunu biliyorlar ve her ne yapıyorlarsa, doğru veya yanlış, aslında onlar kendi içlerinde
arıyorlar. Bugün, başta size, “Tanrı ile birleşme”, “içimizde kendiliğinden gerçekleşen” anlamına gelen Sahaja Yoga’nın, genel
özelliklerinden bahsedeceğim. Onun hakkında konuşmak kolaydır, herhangi birisi, onun hakkında konuşabilir. İlk seferinde,
Amerika’ya gittiğim zaman,  insanlar Bana “Anne konferansların için patent almalısın” dediler. Onlara sadece gülümsedim.
“Mesele nedir?”, dedim. Bana, “diğerleri sizin sözlerini kullanabilirler, aynı şeyi kendi amaçları için kullanabilirler, belki de size
zarar verecek pek çok şey yapabilirler” dediler. Ben de, “hayır, bu iyi, bırakın konuşsunlar çünkü olması gereken şey bu,  insanlar
bunu öğrenmeliler, bunun için patent alacak ne var”, dedim. Yıldızların güzelliği, güneş ışığı için patent almayız. Bu herkes için.
Esas husus şu ki, hadise gerçekleşmediği sürece bu konuşmaların ve girişimlerin bir yararı yoktur. Bu sizde meydana gelmelidir,
bu bir gerçekleşmedir, bu önemli bir oluştur. Bu, bu konuda okumak değildir, bu, bizi daha yüksek bir kişilik, bir peygamber haline
getirecek olan, yaşayan bir güçtür. William Blake’in çok açıkça dediği gibi, “Tanrı’nın insanları, peygamberler haline gelecekler ve
gün gelecek ki bu peygamberlerin, diğer insanları da peygamberlere dönüştürecek özel bir yetenekleri olacak”. O gün, bu gün
geldi. William Blake, yüz yıl önceden Sahaja Yoganın yapacaklarını gördü ve siz bugün, bunun gerçekleştiğini görebilirsiniz.
Bugün sizden önce, süptil bedenimizin diyagramını duvara astılar. Bu (aslında) çok karmaşık bir şeydir. Onu sizler için basit bir
diyagram haline getirmeye çalıştılar ama halen karmaşık görünüyor. Örneğin, varsayın ki bu odada oturuyorsunuz ve ışık yok.
Birisinin size, sadece butona basmanız gerektiğini ve lambanın yanacağını söylemesi gerekir. Fakat olan bu şeyin arkasında, işi
gerçekleştiren büyük bir mekanizma ve büyük bir organizasyon vardır. Bu sadece bir butona basma işi değildir. Şimdi Benim
burada konumum şöyle ki, Ben butona basabilirim, tamam, ama insanlar onun tarihini, bu konudaki tüm baş ağrısını bilmek
istiyorlar.  Bu yüzden de, size ne olduğunu açıklamak zorundayım. Buradaki süptil güce, içimizdeki süptil varlığa bakın. Bu, bu
farkındalık konumuna yükselmiş olan bir insandır ve kişi bu dinamik farkındalık içinde olmalıdır.  Eğer herhangi bir cihaz yapmaya
çalışırsanız, diyelim ki örneğin, bu mikrofonu yapmaya çalışırsanız, insanlar kesinlikle “bunun amacı ne” diye soracaklardır. O, ana
kaynağa bağlanıncaya kadar, kendisinin hiçbir amacı yoktur. Aynı şekilde, siz de güzel insanlar olarak yaratıldınız ve sizler ana
kaynağa bağlanmalısınız, aksi takdirde kendi mutlak değerinizi bulamazsınız. Şimdi, pek çok kişinin hakkında konuştuğu
Kundalini hakkında kitap üstüne kitap yazdılar ve Ben onların Kundalini hakkında hiçbir şey bilmediklerini görünce şok oldum ve
nasıl olurda, böyle büyük kitaplar yazabilirler, bilgiyi nereden aldılar? Kundalini çok basit bir şeydir. O içimizdeki saf arzumuzdur,
kişinin Ruh ile bir olduğu saf arzudur. Ruhumuz vasıtası ile biz Tanrı’yı biliriz. Bu saf arzu, bu saf arzu gücü, içimizde Kundalini
olarak bulunmaktadır. Tüm varoluşumuzda kendisini gösterir ama halen uyumaktadır. O tamamen oradadır, tüm varoluş
insanoğlu yaratıldıktan sonra, o hala uyumaktadır çünkü bu arzunun gücünün, kendisini gösterme şansı yoktur. Şimdi, bu arzu
gücü için, insanlar bu arzu gücünü uyandırabileceklerini veya bir şeyler yapabileceklerini düşünürler. Kimileri Kundalini’yi uyanışı
ile, Kundalini Yoga girişimlerine başladılar. Bu ticari bir iş değildir, bu yaşayan bir süreçtir. Onu ticarileştiremezsiniz. Onun için
ödeme yapamazsınız. Beynimiz var, bizler insanız, Tanrı’nın sevgisi için ödeme yapamayacağımızı anlamak zorundayız. Aksine,
eğer paradan söz ederseniz, onu aşağılarsınız. Tanrı paradan anlamaz, O sizin kendi masalınızdır, bunu, parayı insanoğlu yarattı.
Tanrı paranın ne olduğunu bilmez. Onun için para veremezsiniz. Onun için herhangi bir çaba gösteremezsiniz. Meyve olmak için
çiçek, her hangi bir çaba göstermez veya çiçek hiç para ödemez. Siz bir maymundan, bir insan haline gelmek için ne kadar
ödediniz. Bunun için nasıl bir çaba harcadınız? O kendiliğindendir. Primulasından filiz süren bir tohum gibi ve aynı primula kök
olur ve sürgün ve kökün ucundaki küçük bir hücre kendisi kazarak çalışır, kendiliğinden. Sadece yaşayan şeyler spontan
olabilirler. Ve sürgün kendisi yükselerek yaprak olur, çiçek olur ve sonunda meyve olur. Kendi var oluşunun tüm haritası, tohumun
içine mikroskobik olarak yerleştirilmiştir. Aynı şekilde, primule bizim içimize yerleştirilmiştir, filiz verdiren bu güç, Kundalini olarak
adlandırılır. İçimizde var olan bu kuvvet, 3,5 sarım şeklindedir. (Bu konu ile ilgili büyük bir matematik söz konusudur ama sanırım
bugün bu konuda tartışamayacağız ama bir gün bunu konuşacağız.) Kundalini’nin pozisyonunu anlamak çok önemlidir. O üçgen
kemiğin içine yerleştirilmiştir ve bu kemiğe Sacrum adı verilir. Sakrum kelimesi Yunancadan gelir. Yunanlılar bu kemiğin kutsal
(sacred) olduğunu biliyor olmalılar ki, bu nedenle ona sacrum dediler. Bu çok şaşırtıcıdır. Kimi  Yunanlılar Avustralya’ya geldikleri
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zaman, nehrinizdeki vibrasyonları hissetmiş olmalılar ki, onlar buna Parramatta adını verdiler. Hiç bunun ne anlama geldiğini
düşündünüz mü? Anlamı Kutsal Ruh demektir. “Para” ötesinde olan, en yüksek mertebede olandır.”Mata” ise annedir. Bazı
aydınlanmış ruhlar, bu nehrin vibrasyonlarını hissederek ona isim vermiş olmalılar. Aynı şekilde onlar, bu kemiğin özel bir şey
olduğunu hissetmiş olmalılar. Beden elektriksel gerilim altında tamamen yakıldığında en son yanan kemik, bu kemiktir. Bu güç bu
kemiğin içine yerleşmiştir ve bunu kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Bugün üniversitedeki pek çok öğrenci Kundalini’nin kemik
içinde nabız gibi nasıl attığını gördü. İçinizden her hangi biri, zıplayarak, bağırarak, çığlık atarak, şarkı söyleyerek veya ödeme
yaparak, bunu yapabilir mi? Her ne yaparsanız yapın, Tanrısal olamazsınız. Tanrı, insani çabaların ötesinde olmalıdır. Sen
zıplayabilirsin, bağırabilirsin, şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin ama bir çiçeği bir meyveye dönüştüremezsiniz. Bu mucizeyi her
gün görürsünüz, bunların milyonlarca ve milyonlarcasını, biz bunu bahşedilmiş olarak kabul ettik. Bizler insan farkındalığımızı da,
bize bahşedildiği için aldık. O iyi bir şeydir. Aksi takdirde, bunun üzerinde düşünmeye başlarız, Başımızın üzerine yükselen bir
gerilim yaşamaya başlarız. Bu güç, birinci merkezin üzerinde durur. İlk merkez, Mooladhara çakra olarak adlandırılır. Bu çok
büyük bir kargaşa, modern zamanlardaki karışıklıkların en büyüklerinden birisidir. Böyle olduğu için modern zamanlar, sadece
kargaşa dolu olarak bilinir. Ancak kargaşa içinde olduğumuz zaman, gerçeği bulma durumundayız, kargaşa olmadığı sürece, bu
arayış orada olamaz. Kargaşa öyle bir konuma ulaştı ki, Kundalini hakkında bile kafamız karışık. Aynı zamanda, kafamızı
karıştırmak için çok çalışan insanlar var. (Omurganın başlangıcındaki Mooladhara çakrayı işaret eder) Burası önemli bir noktadır,
Kundalini’nin altına yerleştirilmiş olan ve masumiyetin merkezi olan, içimizdeki bu ilk merkezin anlaşılması son derece önemlidir.
Kundalini, Mooladhara olan bu üçgen kemiğin içine yerleşmiştir. Yani bu gücün merkezi, Kundalini’nin altında bulunur. Bugün size
söyleyeceğim şeyler, çok önemli hususlardır. İçimizdeki son merkez, içimizdeki yedinci merkez, Pelvik Pleksusu ifade eder. Bu
içimizdeki süptil merkezimizdir, burası sakrum kemiğinin altında bulunan süptil bir merkezdir. Prostat bezini kontrol eder. Burası
masumiyetin merkezidir, masumiyet Tanrı’nın dünya üzerinde yarattığı ilk şeydir, kutsallıktır, Tanrı’nın güzelliğidir, sevgidir. Bu
masumiyet içimizde Kundalini’nin altında bulunmaktadır ve yine bu salonda yapacağım bir sonraki konuşmam da bunun
detaylarını ve yaşamımızdaki farklı biçimlerde yansımaları hakkında bilgi vereceğim. Bu çakranın Kundalini’den daha aşağıya
yerleştirilmiş olması neden önemlidir? Çünkü Mooladhara ismindeki ve pelvic plexsus olarak bilinen bu özel çakra sayesinde
dışkılamamızı gerçekleştiririz. Mooladhara çakranın Kundalini ile bir işi yoktur. Seksin Kundalini ile hiçbir alakası yoktur, bu
gerçeğin bilinmesi çok önemlidir. Eğer seksin ifadesi sizi Tanrıya ulaştırıyorsa, hayvanlar sizden daha hızlı evrimleşecektir.
Hayvanlardan öğrenecek bir şeyimiz yoktur. Bizler insanız. Hayvanlardan bir şeyler öğrenenler, hayvan olacaklardır. Sizler üstün
kişilikler mi olmalısınız, yoksa solucan veya kurbağa mı olacaksınız? Tamamı ile kontrollü olan kişiler üstad (master) olmuşlardır
yoksa problemlerimizin kölesi mi olmalıyız. Eğer kendi benliğimize, kendimizi yok eden şeyler sunarsak, nasıl kendi kendimizin
efendisi oluruz. Bu yüzden kişi şu noktayı çok, çok açık şekilde anlamalıdır ki seksin Kundalini ile hiçbir ilgisi yoktur. Olamaz.
Bizden önce İsa yerleştirilmiştir. Ben, İsa’yı tanıyan insanların, sapıkça şekillerde seks yapmak gibi bir şeyi nasıl kabul ettiklerini
gördükçe şaşırıyorum. Sizler Tanrıya erişeceksiniz. Biz sadece seks nesneleri mi olacağız? Bir seks nesnesinden çok daha
fazlası olduğumuzu anlamak için, kendimize saygımız yok mu? Sadece bir seks nesnesi. Bu insanları mahvetmenin en iyi
yoludur. Bu insanları ayartmanın en iyi yoludur. Ama söylemeliyim ki sizler arayış içindesiniz, sizler su katılmadık arayış içinde
kişilersiniz!  Kendi ruhunuzu keşfedene kadar dinlenmemelisiniz. Tüm bu saçma sapan fikirlerle tatmin olamayacaksınız. Geri
geleceksiniz, biliyorum, hepiniz geri gelmek zorunda kalacaksınız ama o zaman, o kadar mahvolmuş olacaksınız ki, belki de ben
size yardımcı olamayacağım. Seksin Kundalini’nin uyandırılması ile hiçbir alakası olmadığı çok net bir şekilde anlaşılmalıdır. O
sizin saf anneninizdir, o şahsi olarak sizinle birlikte olan Anneninizdir. Kavramlarınızı unutun, tanımlamalarınızı-kimliklerinizi
unutun, lütfen anlamaya çalışın. O sizin annenizdir ve asırlardır size gerçek doğuşunuzu vermek için bekliyor. O içinizdeki Kutsal
Ruhtur, size aydınlanmanızı vermelidir ve o şimdi, bunu yapmak için sadece bekliyor ve bekliyor. Kimi insanlar gördüm ki,
Kundalinileri yaralı bir yılan gibi başını dört bir yana savuruyor ve gövdesini parçalıyor. Kundalinileri delik deşik olmuş insanlar
gördüm. Bizi aptallaştıran, bizden para kazanmaya çalışan bu insanları dinleyerek aptalca düşüncelerle kendimize ne kadar çok
zarar verdik. Bu dünyaya gelmiş kimi yok edici güçler var. Hiçte az değiller, çok fazla ve çok hızlılar. Bir şeyleri yok etmek çok
kolaydır ama bina etmek öyle zor bir şeydir ki ve yaşayan bir şeyler inşa etmek daha da zordur. Bizler sadece aşığız çünkü bunun
kolay olduğunu düşünüyoruz.  Kendilerini, birilerinin müridi olarak kaydettirdiklerinde kurtulacaklarını sanan kimseler var. Nasıl
kurtulabilirsiniz? Kendinizi büyütmelisiniz, olmalısınız. Onların herhangi birinden hangi güçleri aldığınızı bilmelisiniz, bu size cinsel
özgürlüğünüz olması gerektiğini söyleyenlerden. Hayvanlar bütün bunlara sahipler, cinsel bir özgürlüğe sahip olmakta bu kadar
özel olan şey nedir? Anlayamıyorum. Demek istiyorum ki, Hindistan’da bu guruların herhangi birisine gitmeksizin, ne kadar
insanın çocuk ürettiğini biliyorsunuz. Aksine bu gurular sizi iktidarsızlaştırırlar ve sizin, seksüel eylemde bulunmanın
erişilebilecek çok büyük bir marifetmiş gibi hissetmenizi sağlayacak şekilde bir seks eğitimi verirler. Bunu yapmak çok kolaydır
ve iktidarsız insanlar için bu çok önemli bir şeydir, buna şüphe yok, ama normal ve doğal olan insanlar için, bu çok basittir, sadece



banyoya gitmek gibi bir şeydir. Çok kolay olan şeyler için neden bu kadar gürültü çıkartıyorsunuz. Bu şimdi çok ileri gitti. Onlar
seks ile Kundalini’yi yükselebileceğinizi dahi iddia ettiler. Bu anne ile çocuğun, çok çirkin bir tarzda ilişkilendirilmesi gibi bir şeydir.
İnsanlar bunu Freud söyledi diyebilirler. Freud bir başka yarı pişmiş kişi. Bunu söylemek zorundayım. Freud, kesinlikle hiçbir
bilgeliği olmayan düşüncesiz birisi. Kendisinin buna benzer bazı problemleri olmalı, en başından kendisi anormal bir şahsiyetti.
Bütün bunların dışında, psikologlar zaten sadece anormal kişilerle tanışırlar. Normal bir kişi ile bile tanışırlar mı? Normal
kişilerden hangisi psikologa gider? Her zaman deliler onlara gider. Ve bu psikologlar da, delilik kapıp delirirler ve sonra da size
gerçektende delirtici şeyler öğretmeye başlarlar. Freud çok düşüncesiz biriydi, yaşamımızın sadece bir yüzünü gördü. Başka bir
yüzü, daha da başka bir yüzü olduğunu bilmiyordu. Onun için seks çok önemli oldu. Sapıklıkları, diğer şeyleri göremedi ve bizler
gerçekten hayrete düştük. Basit insanlara örneğin Hindistan köylülerine böyle bir şeyden bahsetseniz, bu adamın nesi var,  onun
akıl hastanesine yatması lazım, derler. Şimdi, bir insan olarak bu güne dek ulaştığımız şeyin ne olduğunu görmeliyiz. Bir insan
olarak biz neyiz, erişmemiz gereken şey nedir? Eğer bu diyagrama bakarsanız (şüphesiz beni bir şeyler bahşeden biri olarak
almamalısınız.) Bugün TV’de olduğu gibi, Bana, “eğer biz şüphe edecek olursak siz ne düşünürsünüz” diye sordular. Ben “hayır”
dedim, aksine bundan çok memnunum, bu sizin çok özgür olduğunuzu gösterir. Bana sorular sormalısınız ama iş, bu sahte
gurulara geldiği zaman, siz başını sonunu düşünmezsiniz. O kadar hipnotize edilmişsiniz ki, ne yaptığınızı bile düşünmezsiniz,
diğerlerinin ulaştıkları şeyin de ne olduğunu görmezsiniz. Caddede zıplayan insanlar görünce siz de onlara katılırsınız. Ulaştıkları
güçlerin ne olduğunu, durumlarının ne olduğunu, sizden daha mı iyiler yoksa daha mı kötüler ya da rahatsızlıklarını iyileştirildi mi,
iyileştirilmedi mi, bilmek istemezsiniz. Aksine onların dünyadan elini eteğini çekmiş münzeviler olduklarını düşünürsünüz. Bazen
onlar sebzelerden bile korkarlar, Ben bunu gördüm. Onlara bir sarımsak gösterirseniz dehşete düşerler. Kimi gurularda da bu
problem var. Hiç sarımsak almayın derler. Onlara bir sarımsak gösterseniz, zıplamaya başlayacaklardır. Nedir bu? Biz
sarımsaktan korkuyor muyuz? Şundan bundan korkan, böyle korkunç  insanlar mı olacağız? Bakarsanız, içimizde sol el tarafında
bulunan, daha çok sağdan gelen arzu gücüdür. Sanskritçede bu, “Itcha Shakti”  olarak adlandırılır. Bu Mr Freud’un bahsettiği
psyche (can) dır, onun parçasıdır. Freud herkesi kendisi gibi yok oluşa sürükleyen kör bir adam. Bu taraf (sol taraf) geçmişimizdir,
şartlanmalarımızdır, bilinçaltı aklımızdır, şüphesiz ki, bilinçaltı bir aklımız var. Ama bu sahip olduğumuz her şey bu değildir, daha
pek çok başka şeyimiz var. İçimizdeki bilinçaltı aklımızda, bunun ötesinde,  kolektif bilinçaltı şeklinde bir bölge vardır ve bu
tehlikeli bir bölgedir. Bu bölgeye girdiğinizde kanser gibi hastalıklarla kontrat yaparsınız. Biliyorsunuz, Sahaja Yoga’da biz kanseri
kesinlikle iyileştirebiliyoruz. Kanserli olan insanlara, Bana gelip iyileşenlere hayret etmiştim, onlar sağ kanaldan daha fazla sol
kanaldan etkilenmişlerdi. Bir kez aydınlanmanızı alınca, siz kendinizi keşfedebilir ve aydınlanmış bir ruh olursunuz. Sağ tarafta,
 eylemin gücü denilen bir başka güç vardır. Bir şeyleri arzu edersiniz ama bunu eyleme dökmeniz gerekir. Bu Kriya Shakti’dir. Bu
gelecektir. Geleceğin ötesinde, bilinç üstü bölgesi veya kolektif bilinç üstü vardır. İnsanlar bunun içimizde, nerede olduğunu
söylemeden, onun hakkında konuştular. Onlar İsa hakkında konuştular. İsa içimizde nerededir? Krishna hakkında konuştular.
Krishna içimizde neremizdedir? Onun içimizde bu özel merkezde bulunduğunun kanıtı nedir? Orta kanalda bizlerin insan
olduğumuz başka bir güç bulunuyor. Geliştiren, evrimleştiren güç, Religo, din ama bizim anladığımız din değil, DİN. Karbon dört
değerliklidir, altının leke tutmama, kararmama özelliği vardır. Aynı şekilde bir insanın içinde on değerliği vardır. Bu değerlilik onu
yaşamda tutan, o kişinin insan olduğunu söyleyen, insan olma niteliğidir. İçimizde üç gücümüz vardır. Bunları daha basit ifade
etmek üzere, Sahaja Yoga terimleri ile onları farklı bir şekilde adlandırırız. Bu üç güç içimizde mevcuttur. Ama merkezi güç
(ortada olan) biraz kesiktir, eğer bakarsanız, burada bir boşluk var. Sayesinde evrimleştiğimiz bu merkezi güç, henüz ana güçle
bağlantıda değildir ve kordon Kundalini’dir. Kalbimizde ruh oturur, o kalbimize yerleşmiştir. O Kadir-i Mutlak’ın yansımasıdır.
Aydınlanmamızı almadığınız sürece, Onunla bağlantıda olmadığınız sürece, tüm dinler, yaptığınız her şey anlamsızdır. Bu, birisine,
arada hiçbir bağlantı olmadan telefon etmek gibidir. Onu bozarsınız, Bu yüzden bağlantıda olmalısınız. Bugün Bana, Hatha Yoga
hakkında başka bir ilginç soru sordular. Ben, “bugün artık kimse Hatha Yoga yapmıyor”, dedim. En gelişi güzel hali ile kimi
egzersizler yapıyorlar. Dikkatleri bedenlerinde ve niçin belli bazı egzersizlerin yapılması gerektiğini anlamadan, bir şeyler
yapıyorlar. Aslında Patanjali’nin gerçek Hatha Yogasında, “Ishwara Pranidhan”  sahibi olmalısınız. Bunun anlamı, ilk önce sizin
Tanrınızın yerleştirilmiş olması gerekir, demektir. İlk olarak, siz bağlantıda olmak zorundasınız. Bırakın Kundalini yükselsin ve
bundan sonra da, hangi çakraların tıkalı olduğunu, hangi egzersizlerin, hangi mantranın gerekli olduğunu bilirsiniz. Bu ülkede
büyük organizasyonlarımız var. Başka her yerde bir tek mantra veriyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 6 merkez var, bunlar
temel merkezler, daha fazlası da var. Sizi hayrete düşürmemek için sayı vermek istemiyorum. Ama 6 ana merkez ve 2 tane de,
sağ ve soldaki var, güneş ve ay, altta da yedinci bulunuyor. Gördüğünüz gibi 9 merkez var, esas olarak bilmeliyiz ki, bu 9
merkezde, 9 deity var. Nasıl birisine tek mantra verebilirsiniz? Farz edelim 6 kapıdan geçmeniz gerekiyor ve sadece bir tane geçiş
izniniz var, elinizde beşinci kapıdan geçiş izniniz var ve siz ilk kapıda duruyorsunuz. Nasıl geçebilirsiniz? Bu insanların fikri yok.
Onlar öyle korkunç mantralar veriyorlar ki, işitince şok oldum.  Hintlilere bundan bahsedersiniz çok şaşırırlar. Mantralardan birinin



anlamı tinga (başparmak). Düşünebiliyor musunuz, bu mantra olabilir mi? Söylenmesi gülünç şeyler “inga binga dinga” gibi
korkunç şeyler, bunlar mantra değil, bu saçmalık, bu süregelen bir mafya işi. Gelip kulağınıza söylerler ve derler ki, bunu
başkalarına söylememeniz gerekir. Sonunda Beni en çok şaşırtan mantra, “fallop tüpleri” idi. Ben “ne?”, dedim. Fallop tüpleri, bu
nasıl mantra olur ve biz bunu alırız, bunu alırız ve bunun için ödeme yaparız.  İnsanlar 3.000 pound ödediler ve 3.000 poundu bir
hafta boyunca kaynamış patates çorbası içmek için verdiler. Sadece bu su, 5 gün! Bir gün kabuğu, bir günde patates, onları zayıf
düşürmek için, bu şekilde katılanlar muhakemeleri tamamen kaybedecekler ve sonra da kolayca hipnotize edilebilecekler. Bu
korkunç insanlara dikkat edin. Sizin arayış içinde olduğunuzu biliyorlar, şevkle arıyorsunuz. Paranız olduğunu biliyorlar, para
verebilirsiniz, vermelisiniz, sizin ne kadar paranız var diyerek, egonuzla oynamak istiyorlar. Bunların hepsi parazitler, en kötü tipte
olanlardan. Bunların hepsi parazit, unutmayın, onları tanıdığınız gün gelecek, hastalıklarından ve epilepsiden caddelerde yıkılıp
kaldığınızda Bana geleceksiniz. Hâlihazırda Bana bu halde gelen pek çok kişi var. Sizi tekrar uyarmalıyım, dikkatli olun ve bu
insanlar her ne ise, bilgi vermezler, sizi sadece hipnotize ederler. Sadece bu da değil. Para kazanmayı da istiyorlar ama Tanrı’nın
krallığını yok etmeyi akıllarına koymuşlar. Hepinizi yok etmeyi kafalarına koymuşlar çünkü onlar şeytani kişiler ve şeytanın
krallığını kurmak istiyorlar. Bizler için bu tür şeyleri benimsemek çok kolaydır. Söz ettiğim gibi, düşmek çok kolay ama yükselmek
zordur. Bu, o kadar da zor değil, kendiliğinden olduğunda çok basittir. İşi biliyorsanız yapabilirsiniz. Eğer güzel bir bahçe varsa,
bunun arkasında işi yapmış olan bir bahçıvan bulunması gerektiğini kolayca anlayabilirsiniz.  Birisi işi biliyorsa, bunu yapabilir.
Orta kanal, sayesinde kişinin yükseldiği kanaldır. Kundalini Brahmanadi’nin çok ince olan yolu sayesinde yükselir. Başlangıçta
sadece tek bir saç teli gibi bir şey yükselir ve içinden delip geçer. Tabii kimi insanlarda o çok güçlü şekilde de yükselebilir ve
sonra bıngıldak kemiği bölgesini delip geçer ki, bu gerçek vaftizdir, gerçek. Bugün insanlar, sadece başlarından gelen serin
esintiyi hissettiler. Bunu atlayıp zıplayarak veya para vererek yapabilir misiniz? Serin esintiyi elde hissettiler. İncil’de bu yazıldı,
İncil’de bile çok açıkça, “bu serin esintidir, serin esinti Kutsal Ruhun belirtisidir”, denilmiştir. Serin esintiyi ellerinizde hissetmeye
başlarsınız, serin esintiyi başınızda hissetmeye başlarsınız. Bu gerçekleşmedir. Tabii ki, sizler Adi Shankaracharya gibi çok iyi
olan, diğer kitapları okumuyorsunuz. İnsanlar, bunun serin esinti olduğunu,  Chaitanya’nın,  ellerde serin esinti olarak
hissedileceğini gerçekten ve açıkça söylemiş olanın adını anmaktan bile hoşlanmıyorlar. Sizin gerçeği bilmenizi istemiyorlar. Bu
gerçektir, aydınlanmanızı aldığınızda, serin esintiyi ellerinizde hissetmelisiniz. Kendi kendinizi yargılamalısınız. Ben size, görmesi
gereken kendinizsiniz, hissetmesi gereken sizsiniz ve sonra da büyümelisiniz, her şeyi, Tanrısal bilimin tüm gizlerini bilmelisiniz,
demeyeceğim size. Üstat olursunuz, sonra da guru olursunuz, siz ruhsunuz ve bunu almalısınız, size verilen, sizindir. Bunun için
Benim yapacağım bir şey yoktur. Ben sadece katalizörüm (başlatan kimse). Bunu siz kendi kendinize yapabilirsiniz. Bir kez
aydınlanmanızı aldığınız zaman, siz de aydınlanma verebilirsiniz. Aslında, Warren ve Terence, Bana geldiler. Onlar bütün bu
gurular tarafından gerçekten de linç edilmişlerdi ve son derece mutsuzlardı. Hindistan’a gitmek üzere ayrılmamdan hemen önce
Avustralya’dan beni aradılar. Anne, bizde telefonunuz var, gelip sizi görebilir miyiz dediler. Onların seeker olduklarını biliyordum.
Onları önce yakaladım. Ben şehirlerde çok çalışmıyorum, köylerde çalışıyorum çünkü köylülerin aydınlanma alması çok kolaydır.
Geçen gün Kadus adında bir köydeydik, altı bin kişi aydınlanmasını aldı, gazetede haber yaptılar. Bu gurular şehirlerde çalışır
çünkü onlar para isterler ve keselerini doldururlar. Bu şehirlerde olur. Ben köylerde çalışırım. Fakir kimseler köylerdedir, bir
banyoları bile yoktur, yıkanmak ve benzeri şeyler için nehre gitmeleri gerekir. Konfora alışkın Avusturalyalılar için pek çok zorlukla
doluydu ama bir şekilde idare ettiler. Aydınlanmalarını aldılar ve aldıkları zaman, buraya geri döndüklerinde, ilk seferinde 300
kişiye aydınlanma verdiler. Şimdi aydınlanma hususunda, uyandırma hususunda, Kundalini hakkında pek çok şey biliyorlar.
Aydınlanma sonrasında her şey tümüyle mantık dahilindedir öncesinde ise, o sadece hiçbir şey anlamayan kör bir mantıktır.
Kundalini oradadır, O sizindir. Sahaja, Saha’nın anlamı “ile”, ja ise “doğmuş”  demektir. Sahaja, sizinle birlikte doğmuş olan
demektir, o sizin içinizdedir. O sadece yetkili bir kişi tarafından, nasıl yapılacağını bilen kişi tarafından yükseltilebilir. Kişi bundan
dolayı acı hissetmez çünkü Ben bunu yapıyorum. Bunu sizin yapmanız daha iyi olur, bundan büyük mutluluk duyarım
biliyorsunuz. Ben çok mutlu bir şekilde evli bir kadınım, hiçbir şeye ihtiyacım yok. Kocam gidip bunları yapmam için bana izin
verdi çünkü hiç kimsenin bunu yapamayacağını biliyor. Eğer siz bunu yapabilirseniz çok mutlu olurum, gerçekten emekliye
ayrılmayı isterim. Dahası eğer bunu Ben yapıyorsam, siz kendinizi neden kötü hissedesiniz. Nihayetinde yapamadığım pek çok
şey var. Ben araba kullanamam, daktilo yazamam. Hatta konserve kutularının nasıl açılacağını bile bilmem. Umutsuz denecek
derecede başarısızım. Eğer Ben Kundalini’nin nasıl yükseltileceğini biliyorsam, kendinizi kötü hissetmenize ne yol açabilir.
Kendinizi bilmek ve bunu kendi içinizde elde etmek sizin hakkınız,  o zaman gerçek vaftizinize, gerçek gücünüze erişin ve buna bir
kez ulaşınca, farklı bir kişilik olursunuz. Çok farklı bir şey olursunuz. Geçen gün bir centilmen, çok eskiden Singapur’da Benimle
tanışmış olan yaşlı bir adam Bana, “Anne, aydınlanmadan sonra, ben buna tamamen dokunmadım bile, ama bana tek bir şey oldu
ki, kumarı, sigarayı ve içkiyi bıraktım, bir anda,  ne oldu Bana?” dedi. Bende ona, “Gerçeği bulduğun zaman, bunları bırakırsın”
dedim. Gerçek bir elmas bulduğunda tabi ki yapay olanları bırakırsın. Çünkü inanılmaz derecede sıkılıyorsunuz. Çünkü hayatı,



insanları çok sıkıcı buluyorsunuz, çok sıradan, gerilim dolu, zalimlik dolu, problem dolu buluyorsunuz. Siz bunları istiyorsunuz.
Ama kendi mutlaklığınızı bir kez bulunca, güven duygunuz kesinlikle oturur. Size vaat edilmiş olan, neşe, mutluluk, saadet,
üzerinize akmaya başlar. Çok rahatlamış hissedersiniz. Bunun dışında, size pek çok şey daha olur ama bir konuşmada bunları
anlatmak zor. Sizlere pek çok başka daha konuşma yapacağım. Olan ilk şey, fiziksel olarak formda-sağlıklı olursunuz. Bu kimin
sağlıksız olduğunu tespit etmek için bir hastaneye gitmek, bir girişimde bulunmak ve bu hastalığı iyileştirmek için dünyanın
parasını ödemek şeklinde değildir. Hayır, kaç kişiyi iyileştirdiğimi bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum inanın, kaç öğrencimi
iyileştirdiğimi bilmiyorum. Bu güneşin ışıması gibidir. Güneş kaç yaprağın yeşerdiğini bilmez. Sevdiğiniz, beslediğiniz insanlarla
ilgili kayıtlar tutmazsınız. Yemek yedirdiğiniz birinin kaç lokma yediğini kaydeder misiniz? Bunu yapar mısınız? Bu sevgidir. Neden
kanıtlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Bana hiçbir şey ödemiyorsunuz, neden kanıta ihtiyacınız var ki? Güneşten hiçbir kanıt istiyor
musunuz? Bana hiçbir şey vermiyorsunuz. Ben hiçbir şey satmıyorum. Bir alışveriş yok. Bu hediyeyi almalısınız. Onu almalısınız.
Yani Beni neden yargılamak istiyorsunuz? Eğer aydınlanma almadıysanız, bunun için çaba göstermeniz en iyisidir. Beni tanımakla
ne kazanacaksınız. Beni tanımak kolay değildir. Bu çok, çok zordur. Ben bir kamuflaj altındayım. Bu bilinmesi çok güç bir
husustur. En iyi şey, sizin kendinizi tanımanızdır, o zaman öğreneceksiniz. Kendinizi tanımadığınız sürece, Beni tanıyamazsınız.
Yani sizin Bana rahatsız edici sorular sormanızın bir yararı yok, size söyleyemeyeceğim çünkü artık çok akıllandım. Krishna
sadece tek bir kişiye, Arjuna’ya söyledi. Her şeyi bırak ve beni izle dedi. Yogadan sonra, Kshema’ya ulaşacaksın dedi. Kshema
saadet demektir. Öncesinde değil. Fiziken, aklen, duygusal olarak, maddi olarak, sosyal olarak, her şekilde saadete ulaşacaksınız
ve spritüel olarak. O, Yogadan sonra bu olacak, dedi, daha önce değil. İşte onu aldığınız zaman, size olacak olan şey işte budur.
Eğer bugün alamazsanız hayal kırıklığına uğramayın. William Blake’e göre Kudüs olan İngiltere’de, çok, çok sıkı çalıştım. Dört yıl
boyunca sadece altı kişinin üstünde çalıştım. İnanabiliyor musunuz? Kırılması çok zor cevizlerdi. Ama bir kere  kırıldıklarında, her
şey gibi havaya uçtu-genişledi. Ve şimdi aydınlanmış binlerce kişi var. Şüphesiz Ben onların kaydını tutmuyorum. Bir
organizasyon yok, hiç bir şey yok. Aydınlanmış olup olmadıklarını vibrasyonlarıyla bilip, onları tanıyorsunuz. Çünkü siz kolektif
bilinç oldunuz, sizler oldunuz, tekrar ve tekrar, bu bir oluştur. Diğerlerini hissetmeye başladınız, kendinizi hissetmeye başladınız.
Bu önemlidir, hayati, kesinlikle kendiniz için yapmanız gereken şey bu. Bunu almalısınız, bugün değilse yarın. Ama neden bugün
olmasın, bu iyi bir fikir. Ama onu aldıktan sonra bilmelisiniz ki, İsa’nın tarif ettiği gibi kimi tohumlar kayalara düşer. Aynı şekilde bu
olur, siz ona bakmalısınız, onu büyütmelisiniz, onu yönetmelisiniz ve kendi kendinizin gurusu olmalısınız. Bu sabah söylediğim
gibi, en iyisi siz bu gurulara gidin ve paranızı geri isteyin. Bunun aklın ötesinde olduğunu anlamanın en iyi yolu, budur. Ben
sınırsızlık hakkında konuşuyorum, aklımız sınırlıdır, beynimiz sınırlıdır. Ama pek çok şey anlaşılabilir. Pek çok kişi bize
aydınlanmamızı verenin, Kundalini’nin uyanışı olduğu kanısına ulaştılar. Sınırlı beyinlerine rağmen, onlar bu bilgiye ulaştılar. Mr.
Freud’un öğrencisi olan Jung gibi insanlar, pek çok başka sonuçlara da ulaştılar. Jung çok duyarlı birisi idi ve o aydınlanmanızı
almak zorundasınız, aydınlanmanızı almak zorundasınız, dedi ve Sahaja Yoga’nın zeminini hazırladı. Aydınlanmanızı aldığınızda,
kolektif bilinç olacaksınız dedi, kendisi bundan söz etti. Yani kişi şunu anlamalıdır ki, bunlar sadece benim söylediğim şeyler
değil, bu tüm büyük azizlerce, tüm enkarnasyonlarca, tüm büyük peygamberlerce söylenmiştir. Muhammet, sizler akran
olmalısınız dedi. Ama şimdi onların din için neler yaptıklarını biliyorsunuz. Ben tartışmalara girmek istemiyorum ama bu
enkarnasyonların yaptıklarının neler olduğunu kendiniz yargılayabilirsiniz. İnsanlara en iyi, en yüksek şeyleri verin, onlar bunu
nasıl karalayacaklarını bilirler. Şunu söylemeliyim ki, Hinduların dediği gibi, Atma, Ruh herkeste bulunur. Aslında doğuma bağlı
olandan farklı bir kast sistemi başlatmaları gerekmez. Gerçekte Jati’nin (kast) anlamı, kişinin belli bazı niteliklerle doğmasıdır.
Örneğin arayış içinde olduğun için Brahmin’sinizdir, Brahma’yı arıyorsunuz, bu yüzden de Brahmin’sinizdir. Bu güç arayan
insanlar, seçimlerde peşinden koştuklarımız Kshatrya’lardır. Bunun gibi, bunlar bir kişinin doğumunu belirleyen o kişinin
kabiliyetleridir. Gerçekte, Gita’yı yazmış olan Vyasa, balıkçı bir kadının gayri meşru çocuğuydu ve o,  kendisinin Brahmin bir ailede
doğduğunu nasıl söyleyebilir. O bir kapasitedir, bir kategoridir. Sizler arayış içindekilerin olduğu bu kategoridesiniz, siz
aydınlanmasını alacak olanlarsınız. İşte siz bu Brahminlersiniz ve bu kategori herhangi bir yerde olabilir. Bu İslam dünyasında
olabilir, Çin’de olabilir,  Rusya’da, İngiltere’de olabilir, O Avusturya’dadır. Ben kocamın işi sayesinde tüm bu ülkelerde bulundum.
Şaşırdım. Ben Ruslara da aydınlanma verdim, aydınlanma için çok iyiler. Ama aydınlanmanın büyüklüğünü anlamaları biraz
zaman alacak. Çünkü sizler gerçekten de özgür insanlarsınız, özgür insanlarsınız, demokratiksiniz. Sahaja Yoga’yı anlamak için
daha açık bir akıla, daha yükseklere ulaşma sansına sahip olabilirsiniz. Ama hala belirtmek istiyorum ki, özgürlük kendini
tamamen terk etmek anlamına gelmez. Bunu kast etmiyorum. Mesela, bir uçağın tüm parçaları kendi başlarına özgür olmak
isterse, sonunda uçağa ne olur. Biz bir bütünün, bir varoluşun parçalarıyız. Ezeli bir varoluşun, makro kozmosun, bizler hücreleriz.
Kendimizi bütünle ilişkilendirmeliyiz ve bu sayede farklı hücreler arasındaki koordinasyonu, ilişkimizi keşfetmeliyiz, sevgiyi,
aradaki sevgiyi. Son olarak söylemek istiyorum ki, bu Tanrı’nın sevgisidir, sizi bir insan yapan Tanrının lütfüdür ve sizi en kâmil
insan haline getirecek olan Tanrının lütfüdür. Çünkü Tanrı sizi, Shri Krishna’nın flütü gibi içi boş bir kişilik haline getirmek için, bu



gücün size doğru akmasını ister. Böylece Tanrının gücünü hissedebilir ve onu yönlendirebilirsiniz. Tanrının krallığına girersiniz.
Çünkü O, sevgi okyanusudur. O sizin, sözüm ona suçlarınızı affeder. Hangi suçlarınız varsa da, hangi günahları işlediyseniz de, siz
sadece bazen evin dışından küçük bir saman çöpü getirmekten dolayı kendini suçlu hisseden küçük kuşlar gibisiniz. O, seven bir
babadır. O, kendisi bağışlama okyanusu olan bir babadır. O, bizi tamamen temizler, O güzelliğini bize bahşeder. Siz, Tanrının tüm
güçlerinin, tüm güzelliğinin haşmetinin bahşedildiği, Onun kendi çocukları olursunuz. Tanrı sizi kutsasın. Biraz su alabilir miyim
lütfen. Şimdi, bir yolu var bazen insanlar sorular sormak istiyorlar ve onlar soru sormak  için çok  hevesliler. Bu zaman israfı.
Şimdi, eğer açsanız, aslında aydınlanma almayı istemeli ve bunun işe yaradığını görmelisiniz. Bu sorular, bazen dikkatinizi
dağıtabilir. Önce aydınlanmanızı almanız ve soruları daha sonra sormanız daha iyi olur. Ama bu ilk giriş konuşması, sanırım
birkaç soru sormanız iyi olur, Ben sizin Annenizim, sorularınızı hiç korkmadan  sormalısınız. Orada elini suçlu şekilde kaldıran biri
var. Yüksek sesle sormalısınız. Sizi duyamıyorum. Herhangi bir tehlike var mı ... (belli değil) Hiç de değil. Bu çok iyi bir şeydir. Hiç
bir şekilde yok. Hiç bir şekilde, o sizin Annenizdir. Bakın, anne size koruma verdiği zaman, bütün silahlarını kuşanır. Bu dünyevi
annedir, göksel annedir. Herhangi bir tehlike yok. Ama bu insanların bir yetkisi yok. Bu sanki köyden gelip, elektriği bilmeyen
birisinin, elini  fişe sokup, "Ben  şok yaşadım" demesi gibi.  Doğal olarak şok geçireceksiniz. İşi bilen, Kundalini'nin nasıl
yükseltileceğini de bilir. O sizin  Annenizdir, hiç bir tehlike yok. Hiç bir şekilde.   Katılımcı:  Gurular yaparmı ....  (anlaşılmıyor) Evet,
elbette, size yapacağım şey bu. Şüphesiz siz de başkalarınının Kundalinisini uyandıracaksınız! Evet, evet, yüz kere. Katılımcı:
Nasıl Çünkü sizler olmalısınız. İlk önce olmalısınız,  bu çok basittir, tamam,  bunun nasıl yapılacağını size daha sonra
anlatacağım. Katılımcı: (anlaşılmıyor) Yargılamak Benim işimdir. Yargılamak Benim işim. İrade sahibi hiç kimseyi
bulamıyorum.Yanlış yönlendirilen, yollarını kaybeden insanlar var. Bu dünyada çok az sayıda kötü insan var, çok az.Aslında arayış
içindekiler hiç de kötü değiller, zavallı şeyler kötü güçlerin elinde oyuncak oldular.Yıkıldım, bazen onların  sömürüldüğünü
 görüyorum. Ama onlar kötü değiller. Onlar hiç de kötü insanlar değiller. Onlar arayış içindeler, kesinlikle güzel şeyler onlar. Kötü
biri olduğunuzu düşünmeyin, asla böyle düşünmeyin. Bu Beni incitiyor.Yogi: Bu akşam Kundalini'yi yükseltecek miyiz?Shri Mataji:
Hemen şimdi! Yogi:, Sevgi, Tanrısal sevgi olan Krishna'nın,  Chaitanya'nın son Avatarı olup olmadığını soruyor. Bu Chaitanya
demektir –bunun  hepsi Pranava’dır. Bunun birçok ismi var.  Sanskritçe buna Bred, Ruh denir. Ve İncil'de buna Kutsal Ruhun
Nefesi denir. Bu bibel’dir, tüm evrenin yönetildiği güçtür. Sürekli olan her şey bununla gerçekleşir. Bu üç güç, aynı şeyin üç  ayrı
yönüdür. Ama aydınlanmanızı aldığınızda, siz bütünleşmiş olan gücü elde edersiniz. Aslında, bir kişiyi analiz ettiğimiz zaman,
gerçekte onu  bölüyoruz. Mesela bir gözünüz için bir doktorunuz, diğer gözünüz  için ise başka bir doktorunuz olabilir. Ama
Chaitanya sizi tamamen bütünleştirir. Ve tüm güç, sağ taraftaki bir prana'nın (anlaşılmıyor) gücüdür. Sol taraftaki bir manasa’nın
 ve merkez de olan ise dharmamızdır.  Bütün bunlar entegre edilmiştir. Katılımcı: (anlaşılmıyor) Şikayet doğrudur. Doğru şikayet
edildi. Şu an kaç yaşındasınız? Katılımcı: 30 Shri Mataji: Sadece otuz mu? Yaklaşık on yıl önce, siz yaklaşık yirmi yaşınızdayken
Ben bunu ilan ettim. Ama hiç kimse Bana inanmak istemedi.  Bunun için suçlanacak olan insanlardır. İsa’yı  kim çarmıha gerdi?
Neden tanınmadı? Birçok soru soracağım. Neden onu tanımadınız? Krishna'yı neden tanımadınız? Rama'yı neden tanımadınız?
Neden aziz  olan bir şahsiyeti  tanımadınız? Ama sahte olan bu korkunç şeyleri,ı neden tanıdınız? Ben hepsinden bahsettim,
açıkça korkmadan. Sonra yıllar önce Amerika'ya ve her yere gittim. Ama bakın, Amerikalılar şimdi nereye gittiler? Çıldırdılar ...
Onlar çıldırdılar.
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Mooladhara and Swadishthan. Sydney (Avusturalya), 25 Mart 1981. Gerçeği arayan herkesi selamlarım. Geçen gün, Mooladhara
çakra adı verilen ilk merkezden ve sakrum ismindeki üçgen kemikte yerleşik bilinçlilik olan, Kundalini’den size biraz söz ettim.
Size söylediğim gibi, O size ikinci doğumunuzu vermek ve sizi huzura kavuşturacak olan vaftizinizi gerçekleştirmek için, kendisini
henüz içinizde ifade etmemiş bir halde, henüz uyandırılmamış halde, orada, yükseleceği bir anı bekleyen saf arzunun gücüdür. O
size aydınlanmanızı verir. Bu saf arzu, ruhunuzla bir olma arzusudur. Bu, arayış içinde olanlar, bu gerçekleşe kadar her ne
yaparlarsa yapsınlar asla tatmin olmayacaklardır. Şimdi, bu merkez çok önemli çünkü Piramit şeklinde olan Varlık işini yapmaya
başladığında yaratılan ilk merkez burasıdır. Burası kutsallık olan masumiyetin merkezidir. Bu dünyada yaratılan ilk şey Kutsallıktı.
Bu merkez, tüm insanlar için çok önemlidir çünkü hayvanların masumiyeti vardır. Biz buna sahipken onu kaybetmeyiz … veya
masumiyetimizden vazgeçme özgürlüğümüz var da diyebiliriz. Bunu yapabiliriz, bir şekilde yapabiliriz veya daha doğrusu sözüm
ona kendi özgürlük fikirlerimizle onu yok edebiliriz. Bu merkez bize bilgelik veren bir güce sahiptir. Bilgelik öyledir ki, açıklanamaz
bir kelime gibi. Bilgelik, neyin iyi ve neyin kötü olduğu anlayışındaki dengedir. Sizin için, ruhunuz için neyin iyi olduğunu gerçekten
anladığınız yer, bilgeliktir ve bu merkez canlı ise ve tahrip edilmemişse o zaman gerçekten bilgeliğin ne olduğunu bilirsiniz.
Örneğin bu merkezi çok iyi şekilde iki katına katlanmış bir kimse, neresinin kuzey veya güney olduğunu söyleyebilir. Çünkü
manyetizm Toprak Ananın içindedir, bu merkez Toprak Ana ile aynı elementten yapılmıştır. Bu yüzden Toprak Ana’nın içindeki
manyetizm bu merkezde bulunur. Kuşlar Sibirya’dan Avustralya’ya kadar olan tüm yolu uçtuklarında, bu merkezin yardımıyla
bunu yaparlar. Çünkü kuzeye mi yoksa güneye mi doğru gittiklerini bilirler. Hangi yöne gideceklerini bilen doğuştan gelen bir
bilgelikleri vardır ve işte bu nedenle kişi, bu merkezin bizim içimizde de bulunduğunu bilmelidir ama biz muhakeme duygumuzu
kaybettik çünkü içimizdeki bu manyetizmayı kaybettik. Masum bir kişi gerçektende bir mıknatıs gibidir ve çeker, bir çiçeğin arıları
kendisine çekmesi gibi. Böyle bir insan, diğer insanları kendisine çeker. Gerçekten manyetik alanları bulunan kimi balıklar vardır
ve onların bazılarının içlerinde normal bir mıknatısın bulunduğu keşfedildi ve bununla doğu, batı, kuzey, güney hangi yöne gittiğini
bilen bazı balıklar vardır. Geçen sefer söylediğim gibi, içimizdeki bu merkez çeşitli yollarla tahrip edilebilir. Eğer bakarsanız
yukarıdan aşağıya doğru gelen mavi bir hat var. Bu kanal arzu etmemizi sağlayan, arzumuzun gücüdür, bir insanın duygusal
tarafıdır. Kişi duygusal yönünü ihmal ettiği zaman veya duygusal kanalına saygı göstermediğinde, bu merkez mahvolur. Çok fazla
tahrip olur. Duygusal taraf, bu modern zamanlarda insanoğlu tarafından iyi anlaşılmadı. Bunu söylemekten üzgünüm ama bu çok
doğru. Bu merkezi tahrip ettiğinizde, ilk olarak iktidarsızlık veya bir tecavüzcü gibi aşırı aktivite açığa çıkar ve bunların tümü bu
merkezin ihmal edilmesinden dolayı meydana gelir. Her iki şeyde Tanrı’nın gözünde aynıdır, her tür aşırılık yanlıştır. Seks yoluyla
aydınlanabilirsiniz diyen bu insanlara gerçekten ne demek lazım bilmiyorum. Çünkü orada oturan Anneninizdir, o sadece sizin
Annenizdir. Onun sizden başka çocuğu yoktur ve o Kutsalın en Kutsalıdır. O içinizdeki Kutsal Ruhtur. Eğer annenizle seks yapmak
istiyorsanız, bilemiyorum buradaki insanlar bunu anlarlar mı? Hindistan’da bu imkansızdır, biz bu tür saçmalıkları anlayamayız.
Bu annenize hakaret etmekle aynı şeydir. Bu kimi insanların İsa’yı Annesi ile çok münasebetsiz bir konuma düşürerek Meryem’e,
Anne’ye hakaret etmeye çalışmaları gibidir. Bu, böyle konuşmaya başladığınızda olacağını söyleyebileceğimiz şeylere benzer.
Kundalini olan kendi Annenize böyle şeyler yapmak çok büyük bir günahtır. İşte bu yüzden geçen gün size, başını durmadan sağa
sola savuran ve bütün bedenini parçalayan Kundalinileri olan insanlar gördüğümü anlattım. Kundalinilerinin kendi gövdelerini
parçaladığı insanlar gördüm. O, kişiye ait kutsallığının yok olması nedeniyle çok zayıflatıldığı için, kundalini kendisini sadece
umutsuz hissediyor. Kutsallık fikrimiz çok saptırılmıştır, çok çarpıtılmıştır ve buna ilaveten bunu yapmanın çok iyi bir şey
olduğunu, cennete gideceğinizi söyleyen gurularımız var. Gerçekte onlar çok dürüstler, sizin dipsiz kuyuya gideceğinizi söylerler
ve bu dipsiz kuyu cehennemdir. Bunu yapmak için neden bir guruya ihtiyacınız olsun ki, gerçekte kendiniz bu sanatın ustası
oldunuz. Demek istiyorum ki, İngiltere’de, oraya gittiğim zaman çok şaşırdım. Onlar seksle ilgililer. Demek istiyorum ki sabahtan
akşama kadar seks hakkında konuşurlar. Seks, ve seks, ve seks. Anlamıyorum. Tüm önemli insanlar konuşup dururlar.
Görüyorsunuz, nasıl olurda her zaman durmadan seks hakkında konuşurlar. Başka bir şey değil, sadece seks. Bu çok iğrenç, çok
iğrenç. Onlar hayvanlarla seks yapmaktan, çocuklarla seks yapmaktan konuşurlar. Bilemiyorum. insanlığa ne oluyor, nasıl bu
kadar iğrenç olabiliyorlar. Bir zaman sonra salonlarımızın ortasında banyolarımızı yaparsak şaşırmayacağım. Biliyorsunuz
özelimiz olan bazı şeylerimiz vardır. Salonlarımızda diğer insanlarla bir arada olmamız gibi bir şeyler. Çok özel olan, çok kutsal
olan bu şeyleri nasıl tartışırsınız, bu konularda nasıl konuşabilirsiniz. İşte onları böyle kaybediyorsunuz veya siz onlarda
kayboluyorsunuz. Bu başımıza gelen şeylerden birisi. Çünkü Tanrı bizlere, içimizde özgürlük verdi. Biz ne istersek yapabiliriz ama
bilgeligimizi kaybettik. Biz kaybolduk. Neden bu endüstriyel devrimin veya kimin ayıplanması lazım bilmiyorum ama bunların
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zarar verici şeyler olduğunu anlamamızı sağlayan bilgeliğimizi kaybettik. Eğer biz mantıklı değilsek, o zamanda, bu hastalıklara
neden yakalanıyoruz diyebiliriz. Bu serbest seksle, tüm denizciler seks yaşamları nedeniyle biliyorsunuz, yasal olarak her limanda
tüm komplikasyonlara karşı aşılanmak zorundalar. Neden, kendinizi her dakika sağlıklı hissetmiyorsunuz. Tüm sağlığınızı
kaybedeceksiniz, tüm sevimliliğiniz yüzünüzden gitti, çökmüş ve çok korkunç görünüyorsunuz. Bu iyi bir işaret midir? Şimdi
doğanın sadece nasıl reaksiyon gösterdiğine bakın. Kişi, Tanrı’nın bize bunları aşağılanmak için değil, iyi, normal, iyi bir evlilik
yaşamı için verdiğini anlayacak bilgelikte olmalıdırlar ve enerjimizi bu tür şeye harcamamalıyız. Ama insanlar bu konuda
düşünmeye başladıkları zaman, o zaman hatta daha da kötü olur. O zaman ne olur? Bu buradan oraya kayar, dikkat diğer tarafa
gider ve sarı tarafa geçer, beyne gider. Bu konuda düşünmeğe başladığınızda, şurası kesin ki kendiniz, şüphe götürmeyecek
kadar erken bir dönemde, çok kesinleşmiş olacaksınız. Çünkü bu kendiliğinden olur. Bunu düşünmeye başladığınızda, gözleriniz
orada burada gezinmeye başladığında, emin olun, dikkatiniz çok sınırlı olan, çok değişik noktalara gitti ve bu sadece
kendiliğinden oluşan, belli bir duygusal durumda olduğunuz zaman meydana gelir. Bu insanlarla bu tip şeyler konuşmak, çok
gündem dışı ama bu konuda dikkatli değilseniz, Amerikan gençliğinin bu konudaki istatistiklerine göz atın, kaç tanesinin korkunç
hastalıklar nedeni ile acı çektiğini öğrenince şaşıracaksınız. Amerika’ya gittiğimde Bana gelen gençlerin on tanesinden dokuzu bu
korkunç hastalıklar nedeni ile acı çekiyorlardı ve çoğu acizdiler. Bu şok edici bir gerçek. Kişi bununla yüzleşmelidir ve tamam ben
iyiyim, iyiyim demeyin. Bu şeylere bu şekilde bakmamalıyız, önümüze konmuş olan istatistikleri görmeliyiz ve bu konuda yanlış
bir şeyler olduğunu, bilmeliyiz ve bilgeliğinizle bu konuda kesin sonuçlara ulaşmalısınız. Şimdi Benim Swadishthana çakra olarak
adlandırdığım ikinci merkez ve bu da içimizdeki çok önemli bir merkezdir. İlk merkez, bizim tüm boşaltımımızı kontrol eder,
içimizdeki büyük bir pleksus olan, kendisini gösterdiği yer olan ve aynı zamanda dört alt pleksusu bulunan, pelvic pleksusla aynı
şekilde bu merkezin dört taç yaprağı vardır. Sahip olduğumuz bir diğer merkez, ikinci merkez olan Swadishthana merkezidir.
İkinci merkezin altı taç yaprağı vardır ve Aortic pleksus da kendini ifade eder ve bunun da altı adet alt pleksusu vardır. Modern
zamanlarda bu merkez, bizler için çok önemlidir, son derece önemlidir ve sanırım bu merkezin ihmal edilmesi pek çok probleme
yol açabilir. Şimdi bu merkez, bakarsanız, bu merkez beyin ile bağlantılıdır ve bu merkez, eylemlerimizden sorumludur,
yaratıcılığımızın merkezidir. Geleceği düşündüğümüzde, herhangi bir fiziksel iş yaptığımızda, bu merkezi bu amaçla kullanırız. Bu
merkezin fonksiyonunun ne olduğunu anlamadığımız için günümüzde pek çok hastalığa yakalandığımızı anlamalıyız. Bu
merkezin önde gelen işlevi, yağ hücrelerini başımızda kullanılan gri hücrelere dönüştürmektir. Çok fazla, sürekli olarak, gelecek
hakkında düşündüğümüzde, bütün detayları planlamaya devam ettiğimizde, bu zavallı merkeze ne olur? Bu merkez beynin
kullanımı için birbiri ardına yeni hücreler üretmek için çok çalışmak zorundadır. Bunun yanında başka pek çok fonksiyonu daha
vardır. O, karaciğerinizle ilgilenmelidir, dalağınızla ilgilenmelidir, pankreasınızla ilgilenmelidir, böbreğinizle ve kadınlarda uterus
ile. Her zaman, çok fazla düşünmeye başlarsanız, eğer düşünmenizi durduramazsanız, beyniniz her an düşünmeye devam eder
ve kontrol edemediğiniz bir düşünme süreci başlar. Ve bu zavallı merkez çok çalışmak zorunda kalır, karaciğeriniz bozulur.
Karaciğeriniz bozulduğu zaman, bilmelisiniz ki, karaciğer içimizde bulunan en önemli şeylerden birisidir çünkü karaciğer
dikkatimizi besler. Chitta. O, chittamızı besler. Ne zaman ki dikkatimiz bozulursa, bu içimizde var olan belli bazı zehirler nedeni
bozulur. Herhangi bir tür, fiziksel zehirler olabilir, mental zehirler, duygusal zehirler olabilir, orada her tür zehir vardır, özellikle
fiziksel ve duygusal olanlar, bunları düzene sokan karaciğere giderler. Bunları düzene sokmak karaciğerin fonksiyonudur. Ona
yeterli enerjiyi vermezseniz, düşünmek ile bunu kaybediyorsunuz, o zaman bu zavallı merkez geride kalır, beslenmez, kimse
onunla onunla ilgilenmez ve halsizleşir-tembelleşir. Tembelleştiği zaman, tüm ısı karaciğerde birikir ve böyle bir kişi siroz
oluncaya dek ateşi çıkmaz ve ölür. Düşünme eylemi çok fazla olduğu zaman, insanlar düşünmekten yorgun düşerler. Çok
düşünmek, çok düşünmek. Onlar, haydi bize bir tekme yapıştıracak olan bu düşüncelerden bizi uzaklaştıracak bir şeyler yapalım
derler. Bu yüzden bir tür uyuşturucu alırlar veya bir içki veya alkol veya tüm bunları. Dünyada ki tüm azizler, alkolün yaşam için
çok tehlikeli olduğunu söylediler. Bunun nedeni onun farkındalığımıza karşı olmasıdır. Bu bir gerçek biliyorsunuz ki, bir içki
aldıktan sonra farkındalığımız bulanıklaşır ya da uyarılır. Bu normal değil. Hayır demelerinin nedeni işte budur. Sahaja Yoga’da
Ben bunu yapmayın, şunu yapmayın demem. Ben sadece Sahaja Yoga’ya gelmenizi, aydınlanmanızı almanızı istiyorum ve
ardından bunu siz istemeyeceksiniz. Bu, bunu yapmanın çok daha iyi bir yoludur. Ama neden bir örnek istediler, eğer Musa’yı
okuduysanız, Musa açıkça bunların sert içkiler olduğunu söyledi. Çok açıkça. Bilemiyorum, eğer insanlar okuduysalar, bundan
kaçınmalılar. Bilemiyorum Yahudiler bunu yapıyor mu? Bunlar kullanılmamalı, Musa açıkça söyledi. İbrahim’de aynı şeyi, içkinin
iyi bir şey olmadığını söyledi. Neden tüm peygamberler bu konudan bahsettiler? Çünkü hepsi bizim bu yeşil parçamızda
doğdular. Onların tümü bizim değerlerimizi aldığımız yer olan, 10 olan, bu yeşil bölgede yer alırlar. İçimizde on tane değerimiz var,
tıpkı altının lekelenmezlik gibi bir değerinin olması gibi, aynı şekilde insanoğlu bu on değere sahiptir. Bu on değer, büyük
peygamberler tarafından temsil edildiler. Bu prensip Sanskritçe’de Adi Guru olarak adlandırılır. Ezeli Efendi. O, bu dünyada,
İbrahim olarak, Musa, Lao Tse olarak, Konfüçyüs olarak, Sokrates olarak ve yakın zaman önce Shirdi’li Sai Nath olarak bulundu,



öbür adam değil ve Nanaka, Janaka gibi diğer büyük insanlar olarak enkarne oldu. Tüm bu azizler nasıl merkezde kalacağımızı,
nasıl merkezde kalacağımızı, değerliliğimizi nasıl koruyacağımızı, nasıl insan olacağımızı söylemek için dünyaya geldiler.
Karbonun dört değerlikli olması gibi biz de on değerlikliyiz. Biz, peygamberlerin bize söylemek için geldikleri şey olan, içimizdeki
bu on değeri korumalıyız. Ama görüyorsunuz, birileri içki içmeyin derse, salonun yarısı boşalacaktır. Eğer serbest seks
yapamazsınız deseniz, beş kişi yürüyüp gider. İşte problem bu, burada kimse bunun hakkında bir şey bilmek istemiyor ama bu
yapılması çok tehlikeli olan bir şey. Ne olursa olsun, merkezde kalmalısınız. Merkezde olmalısınız ve nasıl merkezde
kalabilirsiniz, aşırılıklara gitmeyerek, ölçülü olarak ve en iyi yol, ölçülü bir yaşamdır. Ama bunları yapmadıysanız bile önemli değil.
Bu noktada Kundalini öyle bir güçtür ki, her ne yapmış olursanız olun, oldukça iyi bir şekilde aydınlanmanızı alırsınız. Bu farklı bir
nokta ama size söylemeye çalıştığım şey, bu insanların neden böyle şeyler söyledikleri. Muhammet Sahib, içki içmeyin diyen bir
diğeri, Oda onlardan birisi, Oda aynı sadece, bir fark yok. Musa ile Muhammet arasında bir fark yok, vibrasyonlarla bunu
ispatlayabilirim. Vibrasyonlarla, onların aynı kişi olduklarını, aynı şeyi söylediklerini, aralarında hiçbir fark olmadığını, siz kendiniz
de bilebilirsiniz. Sadece savaşanlar insanlar, nedendir bilmiyorum, bu ikisi arasında savaşacak ne var sadece anlayamıyorum.
Onlar sadece aynıydılar, aynı şeyi öğütlediler ve Musa nehri geçtiğinde, bir köprü yapıldı. Ve köprü, içinizdeki Void’u aşmanızı
sağlayacak olan, sizin için meydana getirilmiş olan Kundalini’nin sembolü olan köprüdür. Çok semboliktir, Onlar, değerliliğiniz ne
olduğunu, nerede merkezde olduğumuzu söylemek için çok çalıştılar. Çünkü onları dediği gibi değerliliğiniz içindeyseniz, bu
Kundalini’nin sadece bir iplikçiği yükselir. Yükselmesi gereken tek bir ip değildir, gerçekte tümünün böyle yükseldiği insanlar
gördüm ve orada kalırlar. Pek çok insanda problem şudur, yükselir fakat yükselebileceği bir boşluk yoktur. Swadishthan çakrayı
bitirdik ve merkezde olan bir başka çakra, göbek merkezi anlamına gelen ve Nabhi ismi verilen merkezdir. Merkezde bir
tıkanmanız olduğu zaman, doğal olarak Kundalini tüm gücüyle yükseliyor olsa da, tüm iplikçikler aşağı düşerler ve bir şekilde bir
tanesi veya bir kaçı yukarı gider ve Sahasrara’yı açar. Ben en azından burayı açarsam, diğerleri de yükselir, lütfun inmesi ile belki
de, o biraz daha açılır diye düşünür. İşte problem bu, bu nedenle onlar, ölçülü ve alkol içilmeyen bir hayat sürmenizi söylediler ve
vaaz da ettikleri şey de budur. Şimdi aşırılıklara gittiğimizde ne olduğunu görelim. Merkezde, gördüğümüz gibi, içimizdeki
değerliliktir. Eğer bu tarafın ötesine veya diğer yana gitmeye çalışırsanız ne olur bunu görelim. Bu tarafın, ötesi bilinç altıdır. Eğer
bu tarafa giderseniz kolektif bilinçaltına girersiniz. Diğer tarafta, bu yana giderseniz, burası bilinçüstüdür ve kolektif bilinç üstüne
girersiniz. Bu taraftaki bütün insanlar, sol kanal insanlarıdır.Tatminsiz, kurnaz, fesat ve yeniden doğmak istemeyen ve hala
insanlara işkence etmek isteyen, korkunç ölülerdir. Bunlarda çok meşgul bedenlerdir, sizi sahiplenebilirler, sizi poses ederler. Sağ
kanalda, Hitler gibi, çok hırslı, hırsları ve benzeri şeyler nedeni ile ölmüş olan kimselerdir ve hala orada bulunuyorlar. Bu kanala da
girseniz, şu kanala da gitseniz uç noktalara gitmiş olursunuz ve sadece sahiplenilirsiniz. Girdiğiniz alan çok tehlikeli bir alandır.
Geçenlerde bir BBC programı izliyordum ve kimi doktorlar çok ilginç bir şey keşfettiler. Dediler ki, kanser, bunu çok iyi dinleyin,
kanser kimi proteinler tarafından tetiklenir/başlatılır, bu proteine protein 56, protein 56 veya benzeri bir şey diyorlar.
Yaratılışımızdan beri içimizde bina edilmiş olan bütün bu proteinler, kendi içimizdeki kimi bilinmeyen alanlardan ne zaman bize
saldırırlar? Bu alanlar nedir. Ben bunu kast ediyorum. Senelerdir sağ ve sol kanalın iki uç nokta olduğunu söylüyorum. Sağ kanala
gittiğimizde ne yaparız, sağ kanal, çok düşündüğünüz, gelecek için çok plan yaptığınız bir alandır. Şimdi bunun gibi, siz devam
edersiniz, şu andan daha fazla gelecekle ilgilenen bir insan olmaya başlarsınız. Merkez şu andadır. Aklınızı geleceğe
yönlendirdiğinizde, bu kanala geçmeye başlarsınız, bununla birlikte, hoşgörüsüz bir insansınız, Onlar çok hoşgörüsüz bir insan
olduğunuzu, bekar bir hayat sürdüğünüzü, tüm bu saçmalıkları düşünürler. Tüm bunlar kesinlikle saçmalıktır. Eğer bekar bir hayat
sürdüyorsanız, bunun size hiçbir faydası olmaz aksine, böyle birisi son derece kuru bir kişilik olur ve sonunda kalp krizinden ölür.
Böyle birisi kalın kafalıdır, çok sinirlidir bu nedenle böyle biri ile tanışmadan önce bir yanınıza mavna sırığı almalısınız. Onlar çok
sövüp sayan tiptedirler. Demek istiyorum ki, başkalarının sağlığının veya hiçbir şeyin farkında olmaksızın herkese küfredebilirler.
Onların işi budur, ona küfret, buna küfret. Onlar son derece kuru kişiliklerdir. Tanrı adına sosyal bir görev alabilirler ya da onlar
fakirleri koruduklarını düşünerek, şunu, bunu yaparak fakirler için yapılmış bir cehennem gibi çalışacaklardır ve eğer onları başka
bir zaman görürseniz, böyle bir kişinin kesinlikle alev alev yandığından emin olabilirsiniz. Onların korkunç bir karaciğerleri vardır,
çok kızgındırlar, tatlılıkları yoktur, çekicilikleri yoktur. Herkes onlardan kaçar, haşlanmış lahana gibidirler, herkesin tepesine
çıkarlar, şunu yap, bunu yap, şunu yapmadın, ne yapıyorsun, kendileri uyumazlar, kimsenin de uyumasına izin vermezler. Herkesin
onların eli altında çalışması gerektiğini zannederler, orada gösterildiği gibi sağ kanala kaymış, çok ego merkezli insanlardır. Din
konusundaki her türlü katı fikir sizi bu tarafa çekebilir ve bu katılık insanoğlu için çok tehlikelidir. Çünkü sizin bütünle bağlantınızı
keser. Böyle birisi, sağ kanaldaki kimi kişiliklerce tuzağa düşürülebilir veya sahiplenilirler. Hindistan’da çok iyi tanınan ve yaptığı
sosyal çalışmalar nedeni ile büyük bir ödülü, şusu, busu bulunan bir bayan biliyorum. Onu ilk kez, ödülü ve tüm bu şeyler yokken,
bir uçakta gördüm. Bir sürü acayip döküntü ile geldi ve ön koltukta oturmak istedi. Hostes, üzgünüm ama burası hasta çocuklar
için ayrıldı ve onların bu uçakla gitmeleri gerek, size burayı veremem ve anne de burada dedi. O, önemsiz bir şey için saldırmaya



başladı, o onlara kaç kere söyledim, ve budur ve şudur. O sadece oradan buraya, buradan oraya zıplamaya başladı, uçağın
kalkışına izin vermedi ve bir buçuk saat orada oturmak için mücadele etti, hostese yaptığı tacizlere Ben hayret ettim. O, barış
ödüllü veya bunun gibi bir şey verilmesi gereken bir kadın ama bilemiyorum, ne yüzünde ne de çevresinde barış yoktu ve onun
davranış şekli nedeni ile herkes çok rahatsız olmuştu. Bu kadar kızgın, ve bu kadar kılı kırk yaran birini görmek şok ediciydi ve
hostesle, bu benim koltuğumdu, bu benim koltuğumdu, bu budur, şu şudur diye tartışıyordu. Tanrı’ya şükür onu dışarıya çıkardılar
ve uçak havalandı. Bu tür insanlar çılgıncasına öfkeli olabilirler ve sizin orada bulunduğunuzun son derece farkında olmayabilirler,
bundan dolayı onlara karşı çok çok dikkatli olun. Gördüğünüz gibi bu tür insanlar yaşamda çok çok başarılı görünebilirler ve çok
kendinden emin yürürler ve bu tür şeyler. Ama sürüp giden şeyin ahmaklık olduğunu anlamaları çok zaman almaz. Bu tür ego
merkezcilik, sizi aptallıktan başka bir şeye götürmez. Bir insan aşırı derecede aptal olabilir ve ne olduğunu, nasıl aptal olduğunu
bilmez çünkü bu “Ne var ki bunda” Bir centilmen bizi görmeye geldi, bir karısı vardı ve kız tam olarak on altı yaşında, adam ise
seksen yaşındaydı. Doğal olarak adamın, kızın dedesi olduğunu düşünerek “Torununuz mu?” dedim. Kocam Beni çimdikledi ve
“Bu onun karısı” dedi. “Gerçekten mi!” dedim. Üzgünüm, onun karınız olduğunu bilmiyordum dedim. Çok genç bir karım olabilir,
bunda ne yanlış” dedi. Bunda yanlış olan ne var. Yanlış olan hiçbir şey yok dedim. Sadece insanlar size güleceklerdir, hepsi bu.
İnsanlar bu dünyada tüm aptalca şeyleri yaparlar ve ne var bunda diye düşünürler. Bu aptallığınız ile baş başa kalmanın en iyi
yoludur. Tabii ki sizin en aptal kişi olduğunuzu insanlar fark edene kadar. Bu aptallık egonuzdan gelir ve gelip beyninizi tamamen
kaplar. Başka hiçbir şey göremezsiniz, sadece kendinizi görürsünüz.Benim odam, benim evim, benim, benim, benim. Başkalarının
da bulunduğunu göremezsiniz, başkaları ile ilişkinizden dolayı borçlu olduğunuzu, onlara karşı müşfik olmanız gerektiğini, onlarla
paylaşmanız gereken şeyler olduğunu göremezsiniz. Her zaman kendinizi düşünürsünüz ve bu gibi insanlar bilinç üstü tarzda
sahiplenilirler. Bu gibi insanlara spiritüellikte ne olur. Onlar bedenlerinin burada yattığını hissetmeye başlarlar ve gidip bir ağacın
üstünde otururlar ve bunun aydınlanma veya bir gerçekleşme olduğunu zannederler, düşünebiliyor musunuz? Bu bilinçüstü bir
ruhun girip, onu bedeninden alıp, oraya koymasından başka bir şey değildir. Amerika’dan gelen üç Amerikalıyı size anlattım ve
çok büyük bilim adamları olarak tanınıyorlar. Beni görmeye geldiler ve “Anne bize bir şey öğretmelisin” dediler. Ben “Neyi” diye
sordum. -Biz uçmak istiyoruz. -Uçmak mı?Siz zaten uçuyorsunuz. Neden uçmak istiyorsunuz dedim. -Hayır , ama biz ESP ile
uçmak istiyoruz dediler. -Bunu yapmamalısınız, eğer yaparsanız, bu ruhların kölesi olursunuz.Bunu istiyor musunuz? Bu ruhlara
köle olmak istiyor musunuz? dedim. -Evet. O her ne ise, köle olmak veya her ne ise, biz bunu istiyoruz. Biz uçabileceğimiz şeyi
istiyoruz. -Niçin? Dedim. -Çünkü Rusya bunu yapıyor ve Ruslar ESP ile deneyler yapıyorlar. Bizim de yapmamız gerek dediler.
-Onlar cehenneme gidiyorsa, siz de mi gideceksiniz? dedim. -Evet bunun nesi var dediler. -Yanlış olan bir şey yok, iki sıçrayışta
çok hızlı oraya gidersiniz.Ama ben bunlardan çok uzağım, bu benim işim değil. Ben hayatınızı sonsuza dek mahvetmeyeceğim
dedim ve sordum: Sizi kim bana gönderdi? - Patanjali dediler. Gazetecilik yapan, Patanjali adında biri var -Bu Patanjali mi sizi
gönderdi? dedim -Evet, o bizi size gönderdi. O, bedeninden ayrılıp, her yerde dolanan bir adamdı. Gazeteciydi ve o haberleri hiç
kimse öğrenmeden önce bilirdi. Evinden kaçardı. Bir gün, kum getirdiği zaman karısı çok şaşırdı. Biliyor musun, dün neredeydim?
Bir kumsaldaydım ve oradan sana kum getirdim dedi. Karısı dehşete düştü ve adam Tanrı’nın ve İsa’nın önünde veya herhangi
birinin fotoğrafı önünde titremeye başlardı. Böyle titriyordu, karısı onu Bana getirdi. Bu adam titriyor. Ne oluyor, bilmiyorum, o
takırdıyor, Parkinson gibi bir şey bu. Ne olduğunu bilmiyorum ve geceleri kayboluyor. Ben her yeri kilitledim ama hala kayboluyor.
Ne yapmalı bilmiyorum, bu çok şok edici dedi. Adam, bazen gidiyorum ve bir ağacın tepesinde oturuyorum dedi. Ben gerçekten
mi dedim. Ona sen sahiplenilmişsin dedim.”Anne, lütfen onu benden uzaklaştır. Bu şeyi istemiyorum. Yarın kendimi nerede
bulacağımı bilmiyorum. Herhangi bir yerde olabilirim, havada asılı olabilirim. Bunu daha fazla yapmak istemiyorum. Belki de
bedenim geri gelmeyecek” İşte insanların şimdi yaptıkları şey bu, bu ruhları çıkardılar. Bir kişiden ruhu çıkardıkları zaman onu
kendilerinde tutuyorlar. Çocuklarda olduğu gibi. Küçük çocuklar uykularında öldüler. Mesela anne burada ve Amerika’da bir
çocuğu var. Bir medyum aracılığı ile çocuğumla konuşmak istiyorum diyor. Bu çok tehlikeli, asla bu medyumlarla oyun
oynamayın, çok tehlikeli. Böyle bir anneyi İsviçre’de biliyorum. O bunu bir çocuğa yaptı ve çocuk Amerika’da uykusunda öldü,
Çünkü mesafe bu kadar, orada geceydi. Kadın bunu gündüz yapıyordu ve çocuk uyuyordu. Kadın çocukla konuştu, onun sesini
işitti, her şeyi yaptı ve çocuk öldü. Dünyadaki tüm yüce insanlar tarafından, ruhlarla uğraşan bu insanların yanına gitmeyin denildi
ama biz bunlara aldırmıyoruz. Ne var ki bunda. Biz ruhlara, ESP’ye, ölü büyüklerimize, kız ve erkek kardeşlerimize gidiyoruz.
Neden onlarla uğraşıyorsunuz, şimdi onlar ölü, onları özgür bırakın. Dünyada yaşarken onlara işkence ettiniz. Neden onları
bırakmıyorsunuz. Bırakın gitsinler ve doğsunlar. Ama biz tatmin olmuyoruz. Hayır diyoruz, onlarla konuşmamız lazım. El ele
tutuşmalıyız, ruhları çağırıp, bunu yaparız. Ama onlara ne olduğunu biliyormusunuz. İlk olarak aydınlanma yok. Bu tür insanlar için
çok zordur. Aydınlanma alsanız bile, çok fazla probleminiz var. Çıldıran insanlar gördüm, çünkü bu ruhlar çok pis şeyler.
Varsayalım siz Beni çağırdınız ve ben Hintliyim, siz Hintlilere karşı çok savunmasızsınız. Hintlilere karşı korumasız olduğunuzu
bilmelisiniz ve bu alandan gelen kişiler üzerinde bir kontrolünüz yok, siz sahiplenilirsiniz. Sizi sahiplenirler, ailenizi, her şeyi. Bu



korkunç şeyler gerçektir veya bu çağırma veya size yardım ettiklerini göstermekle, onlar sadece sizden para alan insanlardır.
Ama sizden daha beter bir şekilde mahkum edilecekler. Bu medyumlar, gaipten haber verenler bu şeyleri kullanır ve bu guruları
Tibet’ten çağırırız, böyle bir şey yok. Aydınlanmış bir ruh olan bir kimse, asla hiç kimseye gelmeyecektir. Hiçbir Guru hiç kimseye
gelemez, bunu onlar Benden aldılar çünkü onlar özgürlüğün değerini biliyorlar. Asla bunu yapmazlar. Bunu yapmak çok şey
demektir. Ölü olan onlar ve yaşayan sizler, bu Tanrı tarafından meydana getirilmiş o kadar güzel bir şey ki. . Tüm bu şaçmalıklar
ve kara büyü tarafından sahiplenildiniz. Bilmiyorum, insanlara bunu kabul etmelerini nasıl öğrettiniz, belki de çok safsınız.
Söylemeliyim ki çok safsınız. Çünkü Hindistan’da biz bunu biliriz, bunun tümünü biliriz, bu tüm materyalizasyonu, tüm bu işleri
çok iyi biliriz. Tabii ki şimdi tüm gençler bilmiyorlar, Ben yaşlı birisiyim, hepimiz bunu biliriz. Biz buna Branumati Vidya, Pret
Smashan Vidya, Bhoot Vidya deriz. Kitaplar, bu konuda kitaplar var, bu şeylerin neler yaptıkları ile ilgili kitaplar. Kara büyü, voodo
var ve bunları tüm bu şeylerle adlandırabilirsiniz ama bunlara dair bilginiz yok. Örneğin tüm ölü bedenleri kiliselere koyuyoruz,
bilmem bunu kim söyledi, İncil’in neresinde yazıldı. Anlamıyorum, ölü bedeninizi niye kiliseye koyarsınız. Tamam, ölüler için bir
kilise olsun istiyorsanız, o zaman onu sadece ölülere bırakın, sizler yaşıyorsunuz, neden ölü bedenlerin tepesinde oturuyorsunuz,
bhootlara sahip oluyorsunuz ve şeytanlar size gelip, kafanızda oturuyorlar. Sadece Aydınlanmış bir ruh olan kişi kilisede
defnedilebilir, sadece aydınlanmış bir ruh. Hindistan’da gelenektir, aydınlanmış ruhlar dışındaki herkes yakılır, çünkü onlar asla
hiç kimseyi sahiplenmezler, onlar sizi asla rahatsız etmezler, aksine pek çok şekilde bize yardım ederler, onlar yaşamımızda
sadece rahatsızlıklara yol açacak kişiler değildirler. Ama diğerleri size cesaret verirler, bununla kendinizi bazen çok mutlu da
hissedersiniz, çünkü sorumluluklarınızın üstlenildiğini hissedersiniz, çünkü sorumluluklarınız üstlenilmiştir, onlar sizin
sorumluluklarınızı üstlendiler ve siz tamamen ferahlamış hissedersiniz. Başlarda çok iyi hissedersiniz, başlangıçta o iyi bir
duygudur. Oh, huzur hissediyorum diye düşünürsünüz. Çünkü başka birileri evinize geldi ve o tüm evinizi kullanacak ve siz bir
kenara itileceksiniz. Ve sonra maskara durumuna düşeceksiniz. Bu gibi insanların ağzını böyle kumaşla kapattığını göreceksiniz,
böyle bakarlar ve onlar korkmuş ve çok tedirgindirler. Tabii ki Benim önümde böyle titrerler, tüm bunlar olur. Şimdi bu konuda bir
başka eğilim var. Eğer siz, bunlar sahiplenilmiş insanlar ve şu ve bu derseniz, bunların sol kanal olanları en kötüleridir. Sol kanal
birisi bu ruh işi ile çok uğraşan birisidir. Ama iki tipte ruh işi vardır, birisi bilinç üstü verir ve birisi de bilinç altı verir ve bilinç altı çok
kolayca sağlanabilir. Çünkü onlar tüm bu ruhlarla çok meşgul bedenlerdir. Bilinç altı alanda çok işgüzardırlar, çok kurnaz ve pis
kişilerdir. Örneğin, bir kadın evlenmeden genç yaşta ölür, o evli bir kadına sorun çıkarmaktan hoşlanır, kıskançtır. İşte bu nedenle
yaşamımızda kesin kurallar ve düzenlemeler var. Kişi tüm bunlardan kaçınması gerektiğini anlamalıdır. Psikologlarınızı ele alın.
Psikologlar ne ile yüz yüze olduklarını bilmiyorlar. Onlar delileri tedavi ediyorlar. Ben size Freud’dan bahsettim. O, yarı pişmiş
birisi idi. Çünkü sadece bu arzuyu biliyordu. Şartlanma olarak adlandırdığı arzu gücünü, hepsi bu. Ama egomuz olan, başka bir
tanenin daha bulunduğunu bilmiyordu. Bu yüzden bütün şartlanmalarınızdan kurtulun, her ne olursa olsun hiç bir şartlanmanız
olmayacak, dedi. Nereye gidiyorsun, gelip, ”Ne var ki bunda” meselesinde soluğu alıyorsun. Ego merkezli. Sonra da kültlerimizi
(inançlar) yok etmeliyiz diyerek yeni bir kült biçimlendiriyorsun. Kendine “Oh, hiçbir işe yaramazsın, sen yararsızsın” demeye
devam ediyorsun, her zaman egonu öldürüyorsun, bir münzevi oluyorsun. Olan bu iki şey de, bu merkezde olan iki aşırı eylemdir.
Bu merkez vasıtası ile ya sağa, ya da sola gidersin. Gerçek olan ne? Burası yaratıcılığın merkezidir. Yaratıcılık ve Tanrı’nın bilgisi.
Aydınlanmanı aldığında Kutsal Ruhun serin vibrasyonlarını hissedersin ve başkalarının Kundalini'sini nasıl yükselteceğini
bilmelisin ve kendini nasıl düzelteceğini bilmelisin. yükselteceğini ve kendini nasıl düzelteceğini bilmelisin. Tüm bu merkezleri
nasıl bilinebileceğini bilmelisin ve aynı zamanda aklının içindeki tüm soruları da bulmalısın. Bunun size olması gerek. Bu
aydınlanma gerçekleşmeli çünkü bu sizin sahip olduğunuz kendi hakkınız. Şimdi sen bir insansın ve süper bir insan olmalısın.
Söylediğim gibi Ben bu konuda hiçbir şey yapmıyorum. Ben sadece banka hesabınızı nakde çeviriyorum. Ama eğer banka
hesabınız çok solda veya çok sağda ise, o biraz zor. Sizin çok miktarda lütuf işareti göstermeniz gerek ve hesabınızdakinden
fazla para çekilmiştir. Kişi merkezde olmanın daha iyi olduğunu anlamalıdır. Bu şeylere yönelmemelisiniz. Niçin, niye ne için? Bu
şeylerden ne kazanacaksınız? Ruhunuza mı gidiyorsunuz? Kendiniz mi oluyorsunuz? Neden biraz buradaki oyun, biraz şuradaki
oyun. Niye bu korkunç insanlara gidiyorsunuz? Onlar sizi belki de buralardan dönemeyeceğiniz bu korkunç aşırılıklara
götürüyorlar. Londra’da şaşırdım, tanıştığımız bir doktor vardı, Beni görmeye geldi ve “İşimi kaybettim, her şeyi kaybettim,
depresyondayım, çalışamıyorum. Bana ne olduğunu bilmiyorum, aşırı derecede bunalımdayım. Çalışma zevkimi kaybettim, hiçbir
şey hissetmiyorum. Ben bittim, Büyük bir depresyondayım. Her zaman çalışmaya çalışıyorum ama gene depresyona giriyorum.
Çok yorgunum dedi. Ona, bu tantriklerden herhangi birine veya bu tür birine gidip gitmediğini sordum.”Asla” diye cevap verdi ama
büyükbabam tantrikti. O, bu tür kara büyü işleri yapardı.Şimdi görüyorsunuz torunu bunlardan dolayı acı çekiyor. Daha sonra
iyileşti. Bir Avustralyalımız var burada, Rus bir doktordu. Büyükannesinin onu küçük yaşlarında mezarlığa götürme alışkanlığı
vardı. Bunu çok iyi hatırlıyor ve bir zaman sonra depresyona girdi ve işini kaybetti, yani çalışamıyordu. Baş ağrıları vardı, ve bu tür
şeyler oluyordu. Ellerine kramplar giriyordu. Bana geldi ve iyileşti ama biraz zaman aldı. Çünkü çocukluğundaki, tüm bu ruhların



tesirleri üzerindeydi. Bu yüzden kişi ölüleri kendisinden nasıl uzakta tutacağını anlamalıdır. Siz, şu anda olmalısınız, ölümde değil.
Ölmüş olan kişi bitmiştir. Maymunlara dikkat ettiniz mi; eğer bir maymunun çocuğu ölürse, ölüm öncesinde, bağırır, çığlık atar, bu
tür her şeyi yapar. Ölüm gerçekleşir gerçekleşmez onu bırakır. Onunla ilgilenmez. Köpeklerde ve diğerlerinde de aynıdır, artık
onunla ilgilenmez, bilir ki artık gitmiştir. İşte bu yüzden eğer biri ölürse, Tanrı’yı düşün, şarkılar söyle, bunun gibi şeyler yap, çok
fazla ilgilenme denmiştir. Ama biz tüm bunları unuttuk ve ölümle ilgili bir şeylerler yapma şeklimiz, şimdiye dek, gerçekte, tüm bu
şeyleri yaptığımız zaman çoğumuz bunu yaşar, geçmişte yaşarız. Geçmişte yaşarız ve bu gibi insanlar kimi hayaletler görürler,
geçmişimde karşılaştığım bazıları gibi, önümde titremeye başlarlar, hepsi önümde böyle titrerler. Her zaman titrerler, doğru
şekilde oturamazlar, böyle titremeye devam ederler, böyle titremeye devam ederler, her zaman bedenleri titrer, bedenleri üzerinde
kontrolleri yok. Bu yüzden kişi bu tür şeylerin, insanlar için kesin olarak çok tehlikeli olduğunu anlamalılar. Ölü bedenler değiliz,
biz insanız, biz buyuz. Ama en kötüsü, bunlarla ilgilenen insanlar ölü ruhlardan başka bir şey olmayan ama doktorların deyişi ile
proteinler tarafından ele geçirilmektedir. Onlar proteinler diyorlar çünkü anlamıyorlar. Bunlar ölü ruhlar, kanser sadece bu ölü
ruhların saldırısı nedeni ile oluşur. İyileştirdiklerimden, bir ruh tarafından etkilenmemiş tek bir vaka ile karşılaşmadım, ruhlar
tarafından etkilenmiş pek çoğunu iyileştirdim. Aydınlanmada, aydınlanmanızı aldığınız zaman, bu veya şu hakkında bilgilenirsiniz.
Bunlar, işaretlenmiş olanlar, iki Swadishthandır. Umarım, ellerinizi böyle koyarsınız, Ben sizinle konuşurken aydınlanmanızı
alacaksınız. Böyle lütfen ve her iki ayağınızı yere düz koyun, sadece böyle. Size, ellerinizi bu şekilde tutarsanız ilk olarak serin
esinti almaya başlarsınız, diyordum. Ama, aydınlanmanızı aldığınız zaman, onu test etmek için elinizi birisine doğru tutarsanız, bu
kişinin ne olduğunuz anlarsınız. Bunun anlamı, onun yetkisi yoktur. Yetkisiz olarak Tanrısal işler yapmak, bilinç altı bölgede
olabilir, bilinç üstü bölgede olabilir. Psikologlar veya herhangi biri bunu anlayabilir. Aklınız üzerinde çalıştığınızda, aklınız
süperegodur orada, mavi olan akıldır ve her ne şekilde olursa olsun, kimi insanlara giderseniz veya kara büyüyle bir şeyler
yaparsanız, bunu bu parmaktan (sol baş parmak) anlarsınız. Bu ona verdiğimiz isimle sol Swadishthandır. Bunu anladığınızda,
Tanrının işine inandığınızı söylemelisiniz, Tanrı’nın saf işlerine, buna Nirmala Vidya denir. Nirmala Vidya’nın anlamı, Kundalininizi
nasıl yükseltileceğinize dair tekniğinin saf bilgisidir. Bunu söylediğinizde, o düzelir ve ruh sizi terk eder. Bana gelen delirmiş pek
çok insan var ve onlar nasıl Kundalini ile delirmiş insanları iyileştirebiliyorsunuz dediler. Onunla ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey, Ben
onlar sadece Kundalininin uyanışını verdim. Kundalini uyandığı zaman, bu merkeze gider, içimizdeki ikinci merkeze ve
aydınlanma gerçekleşir. Yaratıcılığın deity’si oradadır, uyanır ve ışıkla içinizdeki bu karanlık sadece kaybolur, çekip gider. Sara
iyileştirilebilir. Eğer birisi saradan dolayı acı çekiyorsa, bu kişiyi iyileştirmenin çok basit bir yolu vardır. Çok çok basit. Bir sonraki
gelişinizde size, böyle birisini nasıl iyileştireceğinizi söyleyeceğim, çok basit. Sahaja Yoga, Kundalini’nin uyanışının bir ürünü
olarak insanları iyileştirebileceğiniz spontan ve yaşayan bir metottur. Bu, Ben burada bir şifacı olarak bulunmuyorum demek
değildir ve Bana iyileştirmem için on dolar verin gibi bir şey, bu değildir. Sadece kundalini uyandığı zaman, iyileşirsiniz. Sağlığınız
düzelir, çünkü Kundalini, fiziksel yanımızdan sorumlu olan bu merkeze gelir. Eğer fiziksel yanınız iyi olursa, sağlığınız da iyidir.
Ama sizde başka şeylerde vardır, duygusal tarafınız vardır ve akli tarafınız da vardır ve bunların hepsinin de üstünde spiritüelliğe
sahipsiniz. Tüm bu şeyler Kundalini’nin uyandırılması ile aydınlanır. Size olacak ilk şey, sağlığınızın düzelmesidir. Şüpheniz
olmasın. Felç, kanser, şeker gibi tüm şeyler. Şeker Sahaja Yoga ile iyileştirilebilir. Ben, şekerin nasıl iyileştirileceğini
açıklamalıyım. Şeker hastalığı çok düşünen insanlar nedeni ile meydana gelir. Bununla, merkez çok çalışmak zorundadır ve sol el
tarafında bulunan pankreasa yeterince dikkat gösteremez. Bu nedenle sol kanal bazen donar ve sağ kanal çok fazla çalışıyordur.
Şimdi, şeker hastalığınızı nasıl iyileştirirsiniz. Tek yol, eğer aydınlanmış bir ruhsanız, pankreasa vibrasyon verirsiniz, onu dengeye
getirirsiniz. Onu dengeye getirmenin bir yolu vardır. Eğer dengeye getirebilirseniz, kişiler şeker hastalıklarından kalıcı olarak
kurtulurlar. Mafsal iltihabı da iyileştirilebilir, ama size dalaktan söz etmeliyim, çok önemli ve sanırım hepimiz bunu tam olarak
anlamalıyız. Dalağın içimizde ne kadar önemli olduğunu bilmiyoruz. O bir hız ölçerdir. O, hızımızla ilgilenir. Bu günlerde tarzımız
hızlı olmak. Biz gerçekten her şeyi iç içe geçiriyoruz. İç içe geçirerek konuşuyoruz, iç içe geçirerek yürüyoruz, çok hızlı insanlarız.
Tüm bu hızla dalak çıldırır. Dalak nasıl çıldırır? Çok basit. Dalak, size karşı oluşan acil durumlarda savaşmak için yeni kan
hücreleri, akyuvarlar üretmek için oradır. Örneğin, yemek yediğinizde bu acil durumdur. Daha fazla alyuvara ihtiyacınız vardır,
böylece dalak bu alyuvarları üretmeye başlar ve dokuz haberlerini izlerken korkunç şeyler işittiniz, bu başka bir acil durum yaratır.
Sonra aniden bir şeyler yer ve koşarsınız, üçüncü acil durum yaratılır. Zavallı dalak kesinlikle çıldırır. O ne zaman hangi kan
hücreleri üreteceğini bilemez. Sizinle ne yapacağını bilemez çünkü aniden üç dört şeyi yaparsınız. Kahvaltı ederken, bir ayağınızı
arabaya atar, birileriyle konuşursunuz. Bu, birilerinin girin, girin.. demesi gibi ve tüm bunlar aynı anda oluyor. Zavallı dalak ne
tarafa gideceğini bilemez, çıldırır, sonra bir şekilde bir saldırı gelir. Kan kanseri başlar. Kan kanseri bu hızlılığın sonucudur. Bu
nedenle kişi, dalaklarımızın iyi durumda olmasına dikkat etmeliler. Sizi bir Anne olarak uyarıyorum. Ben bu problemleri biliyorum.
Biz kan kanserini iyileştirdik ama o korkunç bir hastalık ve bir kez üstesinden gelinirse, bir haftada bittiğini söylerler. Biz sekiz gün
sonra öleceği açıklanmış olan pek çok kan kanseri vakasını iyileştirdik. Görüyorsunuz, hepsi bu, onlar sana bir belge verirler.



Hastaneden aldığın bu belgeye göre sekiz gün veya bir ay sonra öleceksiniz. Ama Sahaja Yoga’da biri sizi iyileştirmeye çalışır.
Onlar iyileştirildiler ve doktora gittiklerinde, doktorlar, ”Evet, biliyorum bu olağanüstü ama bunun Sahaja Yoga sayesinde
olduğuna inanamayız “derler. Hatta iyileştirilen bir doktor olsa bile, ”Bu doktor delirmiş, böyle konuşuyor, bu nasıl olabilir” derler.
Onlar birisine sekiz gün sonra öleceğine dair belge verdiler, sonra iki yıl sonra sapasağlam gidiyor ve onlar bir şey olmalı
diyecekler, bunu kabul etmek istemiyorlar, çünkü bu onların bilgilerine meydan okuyor. Ama Ben onların mesleklerini ellerinden
almak için burada bulunmuyorum. Pek çok hastaları olabilir. Ben insanları iyileştirmek için burada değilim. Bana sadece
aydınlanma için gelen seekerler kutsanmıştır. Tanrının lütfü ile, çok iyi bir sağlıkları olur. Onlar iyileştirildiler çünkü onlar seeker.
Onlar Tanrı’nın insanları, onlar peygamber olmalılar. Bu çağda peygamber oldukları zaman, diğerlerini de aynı şekilde dönüştürüp,
onları da peygamber yapacaklar. Bu yüzyıl önce William Blake tarafından söylendi. Kendi kitabı olan Milton’da tüm bu şeyleri tarif
etti. Şaşıracaksınız. O, kehanetin öyle sınırlarına vardı ki, o geleceği görendi. Surrey Hills’de Benim yaşadığım yeri bile tarif etti, ilk
fener Surrey Hills’de tutuşturulacak. Bunun yanında aşramımızın yıkıntılar içinde olacağını söyledi. Çünkü paramız yoktu, bu
yüzden harabelikte, viran bir yeri satın aldılar. Temeller Lambeth Way’de hazırlanacak ve oradalar. Aşramımız, Lambeth Way’e
geldi ve burası............. bu Kudüs olacak. Şimdi tahayyül edin, birsi yüz yıl önceden görebiliyor. O öylesi bir görücü idi ki. O bunların
tümünü yazdı ama insanlar bu şeylere duyarlı değiller. Ben onun sergisini görmeye gittim. O büyük bir sanatçıydı. Çok şaşırdım,
onlar sadece onun cehennemde çıplak bir kadını nasıl gösterdiğini görüyorlardı, düşünebiliyor musunuz? Görmeye gittiniz mi?
Sanki bu sizin bir çiçek sergisine gidip oradaki tüm mundar ve pis şeyleri toplamanız gibi. Güzel şeylere bakma tarzınız bu mu?
Güzellik için görün, güzelliği düşünün, ardından siz de güzel olursunuz. Niçin hayatınızda bu çirkin şeyleri arzu ediyorsunuz.
Neden güzel olan şeyleri arzu etmiyorsunuz ve o ruhunuzdur Size bahsettim, burası ikinci merkezimiz. Bu, sınırlayan, yaşama
duyarlılığımız içinde dinimizi sınırlayandır. Sizin anladığınız şekilde bir din değil. Çünkü tüm dinler canlı bir ağacın üzerindeki
çiçekler gibidirler. Bu çiçekler insanlar tarafından koparıldılar ve bu benim, bu benim dediler. Çiçekleri çok çirkinleştirdiler,
çiçekler çürüdü. Tüm dikkat ruh olmak üzerinde olmalıdır. Eğer böyle değilse, gerisi Tanrı’nın işi değildir. Tanrı’nın işi sizin
Kundalinizi uyandırmaktır. O yaşayan bir iştir, çünkü çünkü eğer o yaşayan bir Tanrı ise yaşayan işler yapmalıdır. Onun işi küçük
bir çiçeği meyveye dönüştürmektir ki bunu sizler yapamazsınız. Aynı şekilde Kundalininin atmasını da sağlayamazsınız ama
Sahaja Yoga’ya geldiğinizde atmaya başlayacaktır. Çıplak gözlerle nabız atışının oradan yükseldiğini görebilirsiniz ve vaftizinizin
gerçekleştiğini de görebilirsiniz. Bunu Kalidasa gibi pek çok kişi yazdı. Kalidasa üç yada dört yüzyıl önceden Sahaja Yogayı tarif
etmiş olan büyük bir şairdir. Ve Adi Shankaracharya, size söylediğim tüm bu şeyleri çok açıkça söylemiş birisidir. Ama bu birkaç
kişiyle sınırlı bir bilgidir. Hatta Krishna tek bir kişiye söyledi, Arjuna. İsa kalabalılara konuştu ve onu çarmıha gerdiler. Çünkü O’nu
anlamadılar, ne söylediğini anlamadılar. Onu çarmıha gerecek ne vardı, O’nu tanımadılar. Musa, kaç kişi O’nu tanıdı, İbrahim, kaç
kişi O’nu tanıdı. Asla tanımadılar, asla anlamadılar, problem de bu işte. Kişinin anlaması gereken şey de bu. Şimdi, tanımanın,
anlamanın zamanı geldi. Kendinizi tanıyın, siz ruhsunuz, bu beden değil, bu akıl değil, bu ego değil, hiç birisi, siz ruhsunuz ve
sözde gurular değil. Size ruhsal aydınlanma vermeyen biri guru değildir, bir guru değildir. Anlamak zorundasınız. Anlamalısınız ki
gurunun işi budur. Ezeli Efendi, size merkezde olmanız gerektiğini söyleyen, din adına yapılan her şeyi size anlatandır. Din adına
herkes aynı şeyi söyledi. Şimdi, Ben buna benzer şeyler söylemiyorum çünkü bu durumun nasıl elde alınacağını biliyorum.
Londra’da, Bana gelen alkolik bir doktorumuz vardı. Aydınlanmasını aldı ve ertesi gün içkiyi bıraktı. Artık istemiyordu, “Ben
kendimden hoşnudum, ben sıkılmıyorum artık, onu hatırlamıyorum bile dedi” ama Almanya’ya gitti. Dedi ki, iki veya üç ay sonra,
şarap içmeyi severdim ben, nasıl olduğunu bir deneyeyim. Gitti ve bu şarabı aldı. İçtiğinde kusacak gibi oldu ve kesinlikle dedi ki,
bu kokuyor. Ben size çalmayın demek zorunda değilim, kötü konuşmayın, bunu yapmayın, şunu yapmayın demek zorunda
değilim. Kızımın bir kızı var, onda olduğu gibi. Aydınlanmış ruh olan bir torunum var. İki çocuk, iki torun da aydınlanmış ruhlar.
Onlardan biri Bana geldi ve ardından “Anneanne, Ahlak bilimi denen bu aptal şeyi okudun mu?” dedi. Ben “Hayır, neden” diye
sordum. “Bu budalaca değil mi, bize yalan söylemeyin, hırsızlık yapmayın diyorlar. Biz neden yalan söyleyelim ki, niye bize böyle
şeyler söylüyorlar? Bundan hoşlanmadım” dedi. Küçüğü de dedi ki, “Onlar aptal insanlar, nasıl bize böyle şeyler diyebilirler, neden
biz böyle şeyler yapalım ki?” Orada günaha yol açan şeyler yoktur. Biz, size bu tür günaha sevk eden şeyler satamayız, sen
uyandın, senin dharman orada, senin özün uyandı. Bizler insanız. Eğer dar bir pis yoldan geçmek zorundaysak, bunu yapamayız.
Korkunç, burunlarımızı kaparız. Pisliğin ve mundarlığın kokusunu hissederiz. Ama bir atı düşünün, o gayet hoş bir şekilde ilerler,
aldırmaz, rahatsız olmaz. Aynı şekilde farkındalığınızda aydınlanır ve ardından günah olan ne varsa ondan haz etmezsiniz,
sadece ondan hoşlanmazsınız. Sizi ruhunuzdan uzaklaştıran her ne ise, bundan hoşlanmazsınız çünkü vibrasyonlarınızı
kaybedersiniz. Vibrasyonlarınızı kaybedersiniz. Şimdi bir diğer merkez ki, bu merkezde çok önemlidir ve burası bizim refahımız
içindir. Ona Nabhi çakra adı verilir. Ki onun hakkında size gelecek sefer konuşacağım çünkü halihazırda size çok tafsilatlı
anlattım. Bunun yanı sıra, bugün de sorularınızı da almak istiyorum ama geçen sefer olduğu gibi, soru sormaya devam etmeyin
ve aynı kişi sormasın. Bir kişi sadece tek bir soru sorabilir ve makul sorular sorun. Çünkü sizler arayış içindesiniz, kendi



zamanınızı boşa harcamayın ve başkalarının zamanını da boşa harcamayın. Tamam mı? Çok teşekkür ederim
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Nabhi Çakra, Üçüncü Public Program. Maccabean Hall, Sidney (Avustralya), 27 Mart 1981. Eğer işitemiyorsanız, lütfen bu kez
Bana söyleyin. Bu konuşmanın yapılmasında, meydana gecikmeden dolayı üzgünüm ama Dr. Warren’ın bu deneyim hakkında
size açıklama yapmak için zamana ihtiyacı vardı. Bazen onuncu kattan konuşan birisi yerine, buna ulaşmış bir kimseden 
(dinleyerek) anlamak daha kolaydır, İşte babamın Bana söylediği şey şuydu, eğer birisi onuncu katta doğduysa ve geri kalanlarda
birinci katta iseler ve sen onlara, kendi bulunduğun noktadan anlatmaya başlarsan, öncelikle onlar seni ne dinleyecekler, ne de
senin gördüğün şeyi anlayacaklardır. Bizim onlara bir seviyeden, kendi akıllarının hala statik olmaya devam ettiği başka bir
seviyede bir şeyleri anlatmaya çalışmamız, uygun değildir. Bu yüzden kişi, onların bilinçlerini iki - üç seviye yükseltmelidir ki, bu
sayede onlarda ötede olan bir şeylerin var olduğunu görmeye başlarlar. Ama böyle yapmakla, pek çok hata meydana geldi. Kimi
insanlar bunu kasten yaptılar, kimileri de yanlış yönlendirildi ve bazıları ise, bunu özellikle tasarlayarak yaptılar. Açık sonuç
aynıdır. Birisine zehiri yanlışlıkla da verseniz veya onu yanlış yönlendirilerek de verseniz, sonuç aynıdır. Aynı şekilde, yanlış
yönlendirilmiş olsanız da veyahut bunu kasten yapsanız da, yanlış yapılan her ne ise, bunun Kundalini üzerinde bir etkisi vardır.
Şimdi Kova burcu çağı, Benim Dr. Warren’dan kaptığım bir kelime bu ve bu gün çok doğru. Kova, su taşıyan anlamına gelir ve
Sanskritçede buna “Kumbha “ adı verilir. Kumbha, bizim Kundalini dediğimiz şeydir, Mooladhara, Kundalininin bulunduğu yer olan
kumbhadır, Kundalininin gücü oradadır. Bu yüzden de, bunu Kova çağı olarak adlandırmak, bunu görebilen bazı aydınlanmış
ruhların yapabileceği bir iştir, Kundalini bu çağda uyanacak ve insanların Kundalinilerini uyandırdıkları bir çağ başlayacak. Bizlere
sürdürebilme gücünü ve aynı zamanda yaratma gücümüzü veren, Swadishthana adı verilen bu ikinci merkez hakkında zaten
geçen gün sizlerle konuştum. Sürdürebilme içeride yaratıldı, temel  on adet  Ezeli Üstat ile temsil edilen bu yeşil kısımda, bu on
Ezeli Efendi, Müritlik Prensipleri adı verilen üstatlığın başka bir serisine sahip olmuşlardı. Son seferinde, bu insanlar hakkında
sizinle konuşmuştum ama bu gün diğer merkezler hakkında konuşmak istiyorum, özellikle de, insanoğlunda çok önemli olan ve
göbek de bulunan Nabhi merkezi hakkında. Burası, kendisi vasıtası ile bizlerin arayış içinde olduğumuz merkezdir. Amip
konumunda yiyecek ararız, daha yüksek bir seviyede ise, yüksekleri aramaya başlarız. Mamut ve bütün bu hayvanların olduğu
zamanlarda, onlar ağaçların üzerinden ilerlemek için, onlara hâkim olabilmek, yaprakları yemek için bir yüksekliğe sahip olmak
istediler ama boyları ile o kadar büyük bir bedene sahip oldular ki. Onlar daha küçük hayvanlar olmak zorundaydılar, zeki
hayvanlar gibi, söyleyin, kediler ve bunun gibi şeyler, kedi ailesi. Evrim bu şekilde, amip olarak arayışımızla ortaya çıkmıştır, daha
sonra hayvanlar olarak ve şimdi de insan olarak. Daha ve daha yükseğe evrimleştikçe, arayışımızda da, daha süptil ve daha da
süptil olduk. Örneğin, güç arayan insanlar, şüphe yok ki onlar, ruhlarını arayanlar kadar evrimleşmediler. Çünkü sizler bunu
aştınız, bunu yeterince yaptınız. Belki de son yaşamlarınızda krallar ve kraliçeler olmuş olabilirsiniz, bununla ilgili espriyi görmüş
olmalısınız, yani siz, bu yeter dediniz, bu güç meselesi, biz böyle bir baş ağrısını istemiyoruz, buna sahip olmak istemiyoruz,
dediniz. Para arayan insanlar, bunu yeterince yapmış olan insanlar, bundan bıkmışlardı, bu yüzden de, biz bunu yaptık dediler. Bu
yüzden de, şimdi siz ötede olan bir şeylerin arayıcılarısınız. Bu her zaman böyle oldu, ötede olan bir şeyleri arıyoruz ama bu ötede
olan şeyin arayışı, çok fazla sayıda kimseye  anlatılmadı ve onlarda, kendileri ötede olanın ne olduğunu anlamaya muktedir
değillerdi, işte bu yüzden, evrimsel sürecinizle ilgili olan bu merkez, çok önemlidir. Yani her şeyden önce, size anlattığım gibi,
denge de olmalıyız, sahip olmamız gereken bir şeydir bu, yaşamdaki denge. Demek istiyorum ki, sağduyu içinde de bunu
görebiliriz, varsayalım ki, sadece tek bir teker üzerinde gitmekte olan bir araba var, bu araba ile ne kadar seyahat etmek istersiniz
ki. Yaşamda yaptığınız her şeyin bir dengesi olmalıdır, aksi takdirde, her şey, bir şeyleri yakalamak bile, bir şeyleri tutmak veya
küçük küçük şeyler bile, hatta bisiklet sürmenin bile, bilirsiniz ki bir dengesi olmalıdır. Yani eğer Kundalini hareket etmeliyse, sizde
dengeli bir kişi olmalısınız, ılımlı tabiatı olan bir kişilik olmalı ve bu kişinin yaşama karşı dengeli bir tutumu olmak zorundadır. Bu
çok önemlidir ama… durumunda bu, bu böyle değil, Sushumna’nın orta kanalına çekilebilirsiniz, evriminizin orta kanalında. Evrim
orta kanalda kalarak gerçekleşir. Aşırılıklara gidenler bunun dışına çıkarlar. Bizim çok yaygın şekilde acı çektiğimiz bir virüs,
evrim sürecinden çıkmış bir bitkiden başka bir şey değildir. Tütün dediğimiz bitki,  bütünüyle  evrimden çıkarılacak ve bir kaç yıl
sonra hiç bir yerde yetişen tütün bulamayacaksınız çünkü evrimden çıkarılacak, tütünün rolünü yanlış anlayan insanoğluna
teşekkürler. Tütün bir böcek ilacıdır, kendinizi öldürmeniz için değil, haşereleri öldürmek için kullanılmalıdır. Ama bazen
unutuyoruz, Tanrı’nın iyi olması için yarattığı her ne varsa, bazen bunu kendi yıkımımız için kullanıyoruz. Alkolde aynı. Alkol
parlatmak için yaratıldı, bu iş için çok iyidir – örneğin, eğer kristallerinizi parlatmanız gerekirse, cin kullanmalısınız, elmaslar ve
her şey için, iyidir. İşi sadece parlatmaktır, her şey için parlatıcıdır, parlaklık verir. Bakın, alkol bir parlatıcıdır ve bileşimi sadece bir
şeyi parlatmak içindir. Tanrı sizin parlatılmış yüzeylere, parlatılmış şeylere sahip olmanızı istedi ve tümünün temiz bir görünümde
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olmasını, bu yüzden de size bu parlatıcıyı verdi. Siz onu içmeye başladınız, şimdi ne yapmalı. O asla sizin içmenizi istemedi ama
eğer bunu içerseniz,  o zaman alkol bağırsaklarınızı da parlatır. Ama onun kendi tabiatı vardır. Onun her hangi bir ahlak anlayışı
yoktur, zavallı şey, bizler alkolü suçlayamayız çünkü onun sadece parlatması gerekirdi, onu her nereye sürerseniz, orayı parlatır,
tamam mı? Bu yüzden de, karaciğerinizi de güzelce parlatır. Karaciğer güzelce parlatıldığı zaman ne olur, vücuttan atılması
gereken, karaciğerden gelen ısının, kan dolaşımına aktarılmasıi gerekir ama o bunu yapamaz çünkü bir bariyer vardır ve bu
bariyer nedeni ile, karaciğer ne yapacağını bilemez. Tüm ısıyı kendi içinde biriktirmeye devam eder ve işte bu şekilde karaciğer
dolaşımdan çıkar ve karaciğer problemleriniz olur. Kendinizi sersemlemiş ve mideniz bulanır halde bulursunuz. Karaciğer
gerçekten de,  dikkatinizi temizleyen organdır. Dikkatinizle her ne toplarsanız, bunlar temizlenir. Yani korkunç bir hale gelirsiniz,
demek istiyorum ki sürekli olarak kızgın, öfkeli olur, her zaman insanlara bağırırsınız, bütün bunlar tipik bir huysuzluktur.
Tamamen düz bir çizgi gibi uzun olursunuz, çok öfkeli olursunuz. Bazen şahin gibi olabilirsiniz, bilirsiniz, insanlar böyle birisinin
yakınında olmaktan korkarlar çünkü böyle bir kişi çok kuru bir şahsiyet olabilir ve işte bu yüzden de, siz şunu görürsünüz,
ayyaşlar, eğer aşırı içmişlerse ve sizde onların yanlarına giderseniz, size yok yere döverler. Demek istiyorum ki, gece vakti kazara
gidip de, sarhoşlara “saat kaç” diye sorarsanız, bazen bu başınıza gelir. Yani, çünkü bu farkındalığımızı bozar ve böyle bir
farkındalık içinde kendisi hoş bir adam da,  böyle olabilir ama tabii ki, birisinin daha iyi olabileceği bir durumda olabilir. Bu, sol
kanal bir eylem nedeni ile posses olduğunuz (ele geçirildiğiniz) zaman meydana gelebilecek başka bir şeydir çünkü alkol
farkındalığımızı azaltır ve siz sol kanala gidersiniz. Sol kanal bir eylem sizin, “”şimdi çok daha iyiyim” şeklinde bir duyguya
kapılmanıza sebep olabilir ve bir şekilde mutlu olursunuz çünkü egonuz bastırılır ve her şey iyidir ve dersiniz ki, “gerçekten de, ben
bir hastayım, kimseye vuramam, bırakın biraz uyuyayım”. Ama geçen gün bir akşamdan kalmalık vardı ve bundan dolayı ne
yapacağınız bilmeyerek kendinizi çok korkunç hissedersiniz, demek istiyorum ki, bu bir şeydir, sonrasında ertesi gece bunu
yeniden istersiniz çünkü aynı sol kanal diyarına yine gitmek istersiniz. Bu sol kanal diyarı açıkça şunu gösterir ki, orada egonun
ağırlığında bir azalma vardır ama aslında böyle değildir,  o yalpalar. Olan şey şudur, sol kanalda süper egoya gidersiniz, bakın o
oradadır, o zaman ego aşağıya indiğini düşünür çünkü süper egonun boyutu büyümüştür.  Süper ego arttığı zaman, ego aşağıya
itilir ve sonrasında siz tekrar ego durumuna geldiğiniz zaman ise, süper ego aşağıya itilir, yani süre gelen büyük bir (oradan oraya)
yalpalanma vardır ve böyle insanların kafaları sonunda çok fazla karışır. Onların sonu bir akıl hastanesi olabilir, ne yaptıklarını
bilmiyorum ama akılları başlarında olduğu zaman bile, onları hayatla bağları kopmuş bir halde bulabilirsiniz, örneğin, böyle
insanlar çok uçarı olabilirler ve içmezlerse, yaşamın neşesini hissedemezler. Aralarında bir bardak olmadığı sürece, bu insanların
birbirlerinden hoşlanmamaları çok şaşırtıcıdır. Şimdi işte size anlattığım şey budur, Nabhi çakra. Alkol aldığımız zaman veya
uyuşturucu gibi ciddi şeyler aldığımız zamanda, Nabhi çakra bozulur, bazı ilaçların bile bu çakrayı bozabildiğini gördüm. O zaman,
hazım gibi başka problemleriniz olur, kabız olursunuz, her tür şey olur, bununla beraber gaz problemleriniz ve diğer sıkıntılar
ortaya çıkar ve sonra, kalp problemleriniz ve bu birbiri ardına devam eder. Buna sadece alkolün yol açtığını söylemiyorum. Başka
durumlarda var tabii ama alkolün asla sağlıklı olmanıza bir faydası olmaz. Kimi insanlarda, eğer alkol alırlarsa ancak bu sayede
sağlıklarını koruyabileceklerine dair bir hissiyat vardır. Bu yanlış bir şeydir çünkü sağlık sadece fiziksel sağlık değildir, aynı
zamanda aklın sağlığıdır. İnsanlar, fiziksel sağlığın her şeyin sonu olduğunu düşünürler ki, bu kesinlikle yanlıştır çünkü bizler
sadece fiziksel varlıklar değiliz. Bizler, aynı zamanda akli ve duygusal varlıklarız. Ve Nabhi çakranızla çok fazla oyun oynadığınız
zaman, başarılarınız ve keyif almak söz konusu olduğunda, asla yaşamda başarılı olmamak gibi, hayattaki en büyük probleme
sahip olursunuz. Örneğin, birisi zengin olur, haksız bir şekilde zengin olur, bu Nabhi çakranın sağ tarafındaki bir kutsamadır,
demeliyim. Sağ taraftaki Nabhi çakra, size çokça zenginlik, çok fazla para verebilir,  on tane arabanız olabilir ve yanınızda olan
onbeş kişi olacaktır, her şeye sahip olabilirsiniz ama bu olmaz, bu size yaşamda bir tatmin sağlamaz. Biriktirmeye devam
edersiniz ve bu bir intihar veya bunun gibi bir şeyle sona erer. Neden intihar etmeye meyilli olduğunuz bilmezsiniz. İşte bu yüzden
bütün bu zengin ülkelerde, intihar etmeyi planlayan insanlar olduğunu görürsünüz ve daha fazla zenginlikle beraber, onlar daha
da kötüdürler ama sol kanal tamamen kurur. Sol kanal aile yaşamının merkezidir, Gruhalakshmi, Ailenin, hane halkının Tanrısıdır.
Çok fazla para peşinde koşan kişi, kendi ailesini unutur. Ailesi için zamanı yoktur. Karı-koca sadece hava alanında bir yerlerde
karşılaşabilirler veya başka zamanlarda, birbirleri ile karşılaşıp,  birbirlerine sadece el sallayabilirler ve en fazla da çocuklar acı
çeker. Bu durumda kadınlar da, erkeklerle meşgul olurlar, yanlış olan her ne varsa, bunda yarışırlar, erkekleri kopyalamaya
başlarlar ve böyle yaparak, birbirleri ile yarıştıkları zaman ise ne olur, aile yaşamı bozulur. Evin kadını tatminsizdir, onun egosu
tatmin olmamıştır. Eski zamanlarda erkek ormana gider, odun keser ve eve getirip, eşine verir ve eşi de yemek pişirirdi. Bir
problem yoktu çünkü bir takas sistemi vardı. Adam karısını, evde çalışırken görürdü. Şimdi koca parayı kazanır, kadın da harcar.
Demek istiyorum ki, bu da bazı işler yapmayı gerektirir, para harcamak değildir bu. Ama erkeğe bu sanki, kazanan üye benim ve
eşim de harcayan kişi, gibi gelir.  Bunun üzerine kadın, “tamam, o zaman bende kazanacağım” dedi. Ama çok fazla rekabet vardır
bunda, bu şekilde ikisi arasında çok fazla rekabet olur, sonunda ne olur, aile acı çeker, çocuklar acı çeker ve böyle bir adamın eşi



ile problemi olacaktır, kadının kocası ile problem olacaktır ve bu merkezi, elinizdeki bu parmakta her zaman hissedebilirsiniz.
Eğer bu parmak catch ediyorsa, aile ilişkilerinizde bir şeylerin yanlış gittiği anlamına gelir, kendinizi düzeltmelisiniz veya koca
kendisini düzeltmelidir. Bu önemli bir şeydir. Çünkü sizler, meyve vermesi gereken çiçekler gibisiniz. İşte tabiatın istediği şey
budur. Doğa şunu ister, sizler meyve vermek için oradasınız, bu da çocuklardır. İşte bu yüzden erkekler ve kadınlarsınız.  Temel
olan şey budur. Eğer bu sorumluluk ile ilgili bir şeyler yapabileceğinizi düşünüyorsanız, yapmalısınız. Ama esas şey şu ki,
yapmanız gereken şey, çocuklarınıza bakmak, onları neşelendirmek ve onlar için güzel bir yuvaya sahip olmaktır, eğer siz bunu
yapmazsanız,  o zaman söylemeliyim ki esas görevinizi ihmal ediyorsunuz ve dikkatiniz başka bir şeylerdedir. İşte bu yüzden pek
çok boşanma meydana geliyor ve problemler var, kadınlar kendi haklarını istiyorlar, kendi limitlerinin ötesine gidiyorlar, burada
baskıcı oldular, erkekler de baskıcı olmaya başladılar. Bu sorunu çözmenin yolu bu değildir. Bizler, iki tekerlek gibi olduğumuzu
bilmeliyiz, bir at arabasının iki tekerleği, birisi sol, diğeri de sağ. Onlar benzer değiller, benzer değiller, iki farklı tipteler, biri sol
taraf, biri sağ taraf ama eşitler. Her ne yaparlarsa yapsınlar eşittirler ve aynı şekilde saygı görmeleri gerekir. Bu her zaman
böyledir, örneğin Bana gelen bir kız vardı ve kendisi özel sekreterdi. Bana dedi ki, “Siz böyle söylediniz ama ben bütün bu
erkeklerin gelip özel sekreterleri ile flört ettiklerini gördüm”. Bunun üzerine Bende, “tamam, belki de böyle ama bunun bir önemi
yok”, dedim. Bakın, bu durum erkeklerde bir şeylerin yanlış olduğunu gösterir, erkek anlamıyor, çıldırmış, karısından hoşlanamaz
ve başka şeylerin peşinden koşar. Bu sanki evinizde bir şeylere sahip olup, sonra sizin başka bir şeylere bakmanız gibidir.
Hindistan’da olduğu gibi, eğer bir yere giderseniz, eğer birisi sizin evinize gelirse, eşyalarınıza dikkat edin ama İngiltere’de eğer
birisi evinize gelirse, karınıza dikkat edin. Bu aradaki küçük bir fark gibi ama ikincisi tehlikeli bir şey çünkü temel bir şey, eşiniz
esas şeydir çünkü kadının ne yapacağını bilmiyorsunuz, nasıl reaksiyon göstereceğini ve misafirlerinizi bilmiyorsunuz çünkü bu
onların özgürlükleri olarak değerlendiriliyor. Ama birilerinin evinden bir şeyleri alıp götürürseniz, bu özgürlük değildir çünkü biz hiç
kimsenin evinden hiç bir şey alamayız, neden birileri bizi tutuklasın ki? Çünkü her ne isterseniz yapmanız için serbest bir irade var,
ne isterseniz yapmanıza izin veriliyor ama bu serbest irade içinde, siz pek çok insanın incitiyor musunuz ve nihayetinde
toplumunuzu incitiyor musunuz? Şimdi, bu iki tekerlek, söylediğim gibi, Tanrı için çok önemlidir çünkü çok sayıda muhteşem
insan dünyada doğmak istiyor. Pek çok büyük ruh dünyada doğmak istiyor ve eğer biz bu şekilde davranırsak, at arabası bu
şekilde gidiyor ve şu şekilde gidiyor. Sizlere söyleyebilirim ki, kendisi muhteşem bir insan olan, hiç bir çocuk burada doğmayı arzu
etmeyecektir.  Sadece en kötü tiptekiler doğacaklardır, onlar da holigan (serseri) olacaklar, onlar korkunç bir tabiatları olan,
korkunç insanlar olacaklar ve karı kocanın iyi bir ilişkisi olmayacak ve onlar ülkelerin bütün atmosferini bozacaklar. Çocuklar da,
bu şekilde serseri olacaklardır  ve öyle korkunç şeyler yapacaklar ki şaşıracaksınız, sekiz yaşında, beş yaşında cinayet
işleyecekler ve bu tür her şeyi yapacaklar, sizler şok olacaksınız. Şimdi sizinle Benim aramda çünkü sizlerde karı – kocalarsınız
ve tek bir şey temin edilmelidir ki, çocukların önünde tartışmamalıyız. Bizler karı koca edebine sahip olmalıyız, çocukların önünde
yapamayacağız pek çok şey var. Aynı şekilde, sizin oturup kavga ederek, “senden nefret ediyorum, senden nefret ediyorum”
demenize gerek yoktur. Bunun, dilinizde birazcık olsun değiştirmeniz gereken bir şey olduğunu söyleyeyim. Hindistan’da eğer
birisi  “nefret ediyorum” derse, bu adam en görgüsüz kişi olarak addedilir. Demek istiyorum ki, “nefret ediyorum” demek çok kötü
bir şey sayılır, böyle söylemek sizin çok düşük seviyede birisi olduğunuzu gösterir. Ama “ben nefret ediyorum”, ne var yani.. Eğer
nefret ediyorsanız, ne var bunda, sen Tanrı değilsin. Eğer Benden nefret ediyorsan, bunun ne önemi var, aslında, eğer birileri
birisinden nefret ederse, ne var yani. Bu, o kişinin iyi birisi olmadığını gösterir, sadece birisinden nefret ediyordur. “Ben nefret
ediyorum”, hissettiğim bir şeyi ifade etmenin bir yoludur ve aile sistemi için bu çok yanlıştır. Bu çocukları şok eder. Çocuklar
sizlere, idealleri olarak bakarlar. Doğdukları zaman, onları görmelisiniz, bu günlerde Avustralya’da çocukların çoğu aydınlanmış
olarak doğdular, havaalanına gittiğim zaman onları etrafta görüyorum ve onların aydınlanmış olarak doğduklarını gördüm. Ve
onlar sizi seyrederler ve şaşırırlar, küserler ve kendilerini çok üzgün hissederler. Bundan hoşlanmazlar, taraf tutmazlar, babanın
anne ile kavga etmesini veya annenin baba ile kavga etmesini sevmezler. Anlamak zorunda olduğunuz diğer bir şey de, orada
belli bir derecelendirmenin olması gerektiğidir. Hane halkı içinde bir kadın en güçlü dayanaktır. Toprak Ananın olduğu gibi.
Toprak Ana tüm problemleri üzerine alır çünkü O, en güçlü olandır. Onun üzerinde bulunan bu tür bir ağırlığa, başka kim
dayanabilir ki. Sadece Anne bunu yapabilir. Aynı şekilde, evdeki kadın bir annedir ve onun dayanması gerekir. Bakın, çok tatlı,
merhaba merhaba deyip, kendini beğenmiş bir kaplan gibi dışarıda herkesin üzerine giden bir koca yerine, eve gelip, ne isterse
onu söyleyen ve bütün kiri üzerinize çıkaran bir kocaya sahip olmak hoştur. Öyle bir adam olmalıdır ki o, bakın, onlar çocuk
gibidirler, demeliyim ki, onlar çocuk gibidirler. Onlar gerilimlerini sadece karılarının üzerinde boşaltmalılar ve bunun için sizler
birer soğurucu olmalısınız ve bir kadının işaretidir budur. Güçlü bir kadın, böyle şeylerden kolayca rahatsızlık duymaz. O aldırmaz.
O, “tamam, seni küçük bebek, gel buraya, dört bebeğim var benim şimdi ve en küçükleri olan bu beşincisi de şimdi eve geldi”,
derler. Bırakın bağırsın, haykırsınlar, çocuklara karşı bile, sabırlı olmalısınız, size vururlar, onlar her şeyi yaparlar. Demeliyim ki,
Hindistan tarzında, çocuklara çok müşfik bir şekilde muamele edilir ve onlar çok özel şeylerdir. Çocuk oldukları zaman, her ne



isterlerse onu yaparlar ama büyüdükleri zaman, bizim onlarla ergenlik problemlerimiz olmaz, Bizim, çocuklara saygı
göstermemek gibi bir problemimiz yoktur. Şöyle ki, karı – koca ilişkisinin ne olduğu, modern yaşamın anlamamız gereken çok
önemli bir yönüdür. Koca sanki, deyin ki, kesinlikle karısı tarafından saygı gören bir beyefendi olmalıdır. Ama kadın eğer kocasına
saygı göstermezse, kendi çocuklarından da saygı göremez. Ama kocanın da saygıdeğer birisi olması gerekir, bu çok önemlidir.
Eğer adam saygı değer değilse, kolayca saygı göremez ama daha çok kadın kendisi, çok saygı değer olmalıdır, eğer kadın
saygısını gösteremezse. Eğer yeterince akıllıysanız, siz her türdeki adamı idare edebilirsiniz, ayyaşlar, her türdekiler, sizin
etrafınızda toplanırlar. Çünkü nihayetinde onlar da insandırlar, kötü insanlar değiller ama yanlış idare edilmeleri yüzünden giderler
ve erkeklerin baskısı sadece bir efsanedir. Bakın, onlar baskı kuramazlar, onlar baskı yapma kabiliyetinde değiller.  Onlar bunu,
sadece üstün olduklarını hissetmek istedikleri için yaparlar, hepsi bu, ama onlar baskı yapamazlar. Baskı her ne olursa olsun,
onların baskısı nedir ki? Şurada burada küçük küçük şeylerdir, sadece çocuklar gibidirler, işte olan budur. Eğer kadınlar kendi
olgunlukları ve kadın olarak kendi sorumluluklarını anlarlarsa, çünkü onların hepsi Shaktidirler, onlar ailenin gücüdürler ve onlar
çocukları için olduğu kadar, kocaları içinde güçlü shaktileridir ama eğer onlar rahatsız edilirlerse, o zaman koca da rahatsız olur
ve çocuklarda rahatsız olur. Ama bu insanlar kinetik olanlarken, onlar kuvvetlidirler. Buradaki elektrik gibi, tamam, yani biz çok iyi
deriz, lamba ve elektrik, hepsi bu, ama bunlar nereden geldiler. Kaynak, o sessizce bir yerlerden kaynağı gönderiyor ve o kaynağı
vererek, kendisinden neşe duyuyor. Aynı şekilde, bu çok önemli bir merkezdir. Bunu neden söyledim çünkü Melbourne’a gittim ve
bu parmak, bu noktada yanıyordu. Yani bu, aile hayatları söz konusu olduğunda onlarda, kadınlarda ve erkeklerde bir şeylerin
yanlış olduğu anlamına gelir. Hepsi çok üzgünler. Koca üzgün, eşi üzgün. Belki de yasalar erkeklere karşı, belki de burada,
bilemiyorum. Ama Amerika’da karı – koca ilişkisini çok garip buldum. Örneğin, bir bayanla tanıştım, çok garip insanlar. Gidip bir
bayanda kaldım, onun yüzme havuzlu lüks bir evi var ve her şeyi yapmak üzere ve beş katlı evi için bir hizmetçi eve geliyordu.
Bayan dedi ki, “bakın, eski kocalarımdan birisi gelip, Los Angeles’da sizi görecek”. Bende, “tamam, çok iyi fikir bu”, dedim. Kocası
geldi, yoksul biri gibiydi, bilirsiniz, böyle yürüyordu ve dedi ki, “anne, kaldığım yerde kiralık bir odam var, çok zor bu. Odayı birisi ile
paylaşmalıyım”. Ben de, “Ne? Oradaki kadının çok büyük bir evi var, onun senin karın olması gerekiyordu”.  Dedi ki, “ben buyum,
size söyleyeyim, onu her halükarda kaybettim”. Bende, “her halükarda nasıl kaybedebilirsin?”, dedim.  “Çünkü kadın boşanmak
istedi ve beni bir şeyler için suçlu bulduğu için, o bunu aldı”. Onun üç kocası oldu ve kocaların üçüde yoksullar ve bu hanım ise
çok zengin. Eğer yedi koca ile evlenirsen, yedi kocanın her biri sonsuza dek bitmiş demektir ama hanım çok zengin. Onların
herhangi birinden yedi kere daha zengin. Yani bu tür bir yasayı anlayamıyorum. Her şeyden önce karı koca arasında neden bir
kanun olmalı, anlayamıyorum. Sadece anlayamıyorum. Demek istiyorum ki, Hindistan’da böyle kanunlarımız yok ama herkes
karısı ile ilgilenir, çünkü o sahip oldukları en yakın ve en değerli kişidir.  Başka kime bağlı olacak ki? Eğer kadın kocasına adanmış
ve sadıksa, kocanın başka bir kadının arkasından koşacağını düşünür müsünüz, koca karısına geri dönmelidir. Sadece para veya
bir şeyler için yaşayan bu kadınlardan bıkacaktır ve geri dönecektir. Yani bakın, kişinin çok bilgece bir karar alması lazım çünkü
tamamen yok edilecek olsanız da veya tamamen kurtarılacak olsanız da, önemli bir dönemde doğduğunuzu anlamalısınız, bu çok
önemli. Sizler insanlığı kurtarmalısınız. İnsanlığı kurtarmanız gereken bir zamanda doğdunuz. Sadece yardımcı olacak olan,
sadece Kundalininin uyanışı değil çünkü siz kurtulabilirsiniz ama sizler tüm toplumu, bütün aileyi, bütünü, demeliyim ki tüm evreni
kurtarmalısınız, yoksa eğer siz insanlar yok edilirseniz, bütün bu yaratılışın bir anlamı olmayacaktır. Şimdi siz, aileyi yok etmek,
yok etmenin bir yoludur. Çocuklar delirdi, kocalar delirdi, hepsinin sonu yetimhaneler, işte Benim gördüğüm şey bu. İleri yaşlarına
geldiklerinde, onlar çoğunlukla kimsesizler yurdundalar, sizinle ilgilenen hiç kimse yok. Bu yüzden bu, vermek ve vermek ve
vermek meselesidir. Bu Gruhalakshmi’nin merkezi, sol taraftadır ve bir diğeri olan Raja Lakshmi merkezi ise, sağ taraftadır. Bu
merkez bize, insanlar üzerinde yönetme gücü verir ve bizler aşırılıklar içinde oluruz,  Çok kibirli olabiliriz ve bir şekilde çok çok
otoriter olabiliriz ve tutup pazardan getirilmiş ve oraya konulmuş olan, bizim için hiç bir şey hissetmeksizin arkamızdan yürüyen
 on bin kişi ile düzenlenmiş bir cenaze töreniyle sonumuz gelebilir, hepsi bu, bitti. Böyle bir adamın işi bittiğinde, insanlar,
 “Tanrıya şükür öldü de gitti” derler, o adam korkunç bir terördü bizler için. Yani Raja Lakshmi ile, bu tür yaşam gelebilir. Ama,
merkezde olan Lakshmi’dir. Lakshmi Tanrıçadır, sayesinde dengede olduğumuz içimizdeki güçtür, böylece tatmin olduğumuz
çok dengeli bir yaşam süreriz. Onlar Lakshmi’nin güzel bir resmini yaptılar, aynı zamanda kişi, bu gücün bir hanım olduğunu
anlamalıdır, O bir Annedir ve O bir nilüferin üzerinde ayakta durur. Bunlar, bütün bu sembollerin ne kadar derin bir öneme sahip
olduğuna işaret eden simgelerdir. O bir lotusun üzerinde ayakta durur. Bunun anlamı, düşünün, kim bir nilüferin üzerinde ayakta
durabilir ki? Ve O çok zengin bir kadındır ve O, bir nilüferin üzerinde ayakta durur. Bu Onun, hiç kimseye asla baskı yapmadığı
anlamına gelir. Zengin bir adam gelir, o arabasının kornasını sesli bir şekilde çalmalıdır çünkü o zengindir, o daha sesli bir şekilde
korna çalmalıdır ve zengin bir adam büyük bir limuzinin içinde seyahat etmelidir  veya kendisinin zengin olduğunu gösterecek
türde bir şey ile. Her hangi bir programa gelirse, o önde oturmak zorundadır, önde bir koltuğu olmalıdır ve kendisini tanıtır, her
yerde, herkes zengin bir adamın ağırlığını hissetmek zorundadır. O, başka birilerinin karısı olan on tane kadınla kaçabilir.



Kendisinin büyük bir teknesi olabilir ve herhangi bir sayıda kadını oraya getirebilir ve dilediği her hangi bir ailenin düzenini
bozabilir çünkü o zengindir. Bu tür şeyler insanlarda olur ama Lakshmi, O lotusun üzerinde ayakta durur, O güzelliktir ve Tanrının
kişiye verdiği zenginliklerin ihtişamıdır. Sonra, Onun elinde iki tane kırmızı, pembe çiçek vardır ve bunlar da yine lotus çiçekleridir.
Lotus, Hindistan’da çok kutsal bir çiçek olarak addedilir çünkü o kaba ve tuhaf olan her şeye karşı çok açıktır, savunmasızdır. Her
şeyden önce o, çamurun içinde doğmuştur. Sadece bunu durumu bir düşünün, lotus, çamurda, pisliğin içinde, korkunç bir
kokunun geldiği yerde doğdu. Bir lotus koku verir, tüm atmosfere güzel bir koku yayılır ve pis olan her şeyi öldürür ve bütün
göleti,  büyük büyük yapraklarla kaplar ve bu sayede  gölet güzel görünür. İşte lotusun olduğu şey budur. Ama bu lotus, pembe bir
lotustur, pembenin anlamı, bilirsiniz pembe sevginin işaretidir. Pembe, sevginin işaretidir. Yani böyle bir kişi, muazzam bir
sevgiye ve lotusun yumuşaklığına sahip olmalıdır. Lotusun içi çok yumuşak ve hoştur,  buna böceğe ne isim veriyorsunuz
bilmiyorum, arı, siyah arı, iğrenç çok büyük bir böcek, hayır, siyah arı, o şunun gibi, çöp gibi bacakları var, bunun gibi, korkunç, ona
dokunamazsınız. Bu şey, lotusun içinde kendisine yer bulabilir. O lotusa gittiği zaman, lotus taç yapraklarını açar ve onu içine alır
ve yatağın üzerinde çok yumuşak korona da (taç şeklindeki yapı) böceği uyutur ve güzel bir şekilde onu örter ve ona güzel bir
sallanma hissi verir. Böcek kendisini annesinin kucağında hisseder ve uyur. Böyle bir hayvana bile, lotus yaşayacak bir yer verir.
Lakshmi tarafından kutsanmış bir lakshmipati olan adamın böyle bir mizacı olmalıdır. Evine her kim gelirse, herhangi birisi, o
kişiyi seve seve kabul edilmelidir. Böyle insanlar gördüm, yaşamımda bunu gördüm. Kabul edilmeliler ve evde böyle birisi
bulunduğu için çok memnun olmalılar ve “aman Tanrım, evde bir misafirimizin olması ne büyük bir kutsama” diye hissetmeliler.
Ama modern zamanlarda bizler misafirlerden nasıl kurtulacağımıza dair araçlar ve yöntemler buluruz, misafirler haşerelere
denktir. Ben Londra’daydım, Surrey Hills’de yaşıyorduk ve bungalovlarımız vardı, ayrı bungalovlar, oldukça iyi bungalovlar
demeliyim, yedi tane bungalov vardı. Zavallı kocalar da çimleri biçme görevini üstlenmişlerdi ve her şeyi, eşleri onlara, şimdi gel
ve bunu doğru şekilde yap derlerdi, pirinç eşyaları parlatırlardı veya orada her ne varsa, her şey çok iyi şekilde yapılırdı. Ama bir
farenin bile bu evlere girdiğini görmedim, insanları bırakın bir farenin bile. Bu evlere hiç bir şey girmezdi, sadece iki kişi eve gelir
giderdi. Bilemiyorum eşlerin yıllık buluşmaları olabilir, bir tür buluşma, belki de. Ama hiç kimse, Benim evim doğal olarak, Ben
böyleyimdir, evim her zaman açıktı, insanlar gelir giderlerdi, şudur budur, Ben sadece onların arkadaşlığından keyif alıyordum. Bir
gün komşular Bana sordular, evinizde ne var sizin, sürekli olarak insanlar gelip gidiyor ve onlar içeride neler olduğunu merak
ediyorlardı. Bende, hiç bir şey yok dedim, sadece gelip, çay içip gidiyorlar, hepsi bu, sadece biraz muhabbet, biraz dostça sevgi
ilişkisi. Ama bu nedir, bütün kapılar kapalı, bu şekilde, şunu söylemek zorundayım ki Sydneyliler çok açık kalpliler ve onlar, onlar
bir arada olmayı seviyorlar, onlarda bir birliktelik var. Ama bütün bunlarla, başkaları ile birlikte zenginliğinizden keyif almak üzere,
eğer bu birlikteliği sağlayamıyorsanız, o zaman bütün bu zenginliğin ne yararı var? Eğer varlıklıysanız,siz  at yarışlarına gidersiniz,
bu da kendi keyfiniz içindir. Eğer varlıklaysanız, siz çok bireysel bir şeyler yaparsınız. Onu paylaşmadığınız sürece
zenginliğinizden keyif alamazsınız. Geçen gün size söylediğim gibi, bu anlamda Ben bir kapitalistim, kendi içimde bütün güçlere
sahibim. Ama bunları paylaşmadan yaşayamam, yani Ben en büyük komünistim çünkü paylaşmazsam keyif alamam, işte bu
yüzden de, Avustralya’ya kadar bütün bu yolu geldim ve bu gün, kocam Bana yakında geri dönmem için ısrar etti. Bende dedim ki,
“hayır, bütün Avustralyalılarla tanışmalıyım hala, sonra geleceğim”. Yani aydınlanmadan sonra bu sevgiyi paylaşmadığınız
sürece, neşe duymazsınız. Bütün “izm” ler akıp gider, çünkü sizler her iki aşırılığın bir kombinasyonu oldunuz ve şimdi
kendinizden neşe duymaya başladınız. Bu lotus elde duruyor ve Tanrıça'nın sahip olduğu diğer el ise şöyledir.  Onun dört eli vardır
ve bir eli şöyledir. Bu el böyledir,  bunun anlamı, biz vermeliyiz demektir, vermek zorundayız, cömert olmak zorundayız. Cimri
 insanlar kutsanmış kimseler olamazlar, olamazlar.  Cimri bir zengin, düşünebileceğiniz en korkunç şeydir. Eğer cimri birisini
görürseniz, demek istiyorum ki, bilemiyorum, Benim böyle bir adamdan dolayı baş ağrım olur, bilirsiniz her bir kuruşu saymaya,
her şeyi ölçmeye devam ederler, sefil bir biçimde korkunç şeyler ve sonunda öldükleri zama, çocukları onların bütün parasını alıp,
sadece harcar. Onların, cimri insanların paralarının  yağmalanmasının başka bir yolu daha vardır. Örneğin bir hırsız içeriye girer,
eğer hırsız yoksa, onların çocukları çok dik başlı olacaktır veya bir şeyler olacaktır, onlar hastalanırlar ve elleri kırılır, ayakları kırılır
veya bir şeyler olur ve onlar para harcamak zorunda kalırlar. Yani cimri insanlar,  toplum için böylesi bir baş ağrısıdır. Topluma hiç
bir şey vermezler, kendileri için oradadırlar ve onlar habis şahsiyetlerdir. Veren insanlar, tabii ki Ben birilerine bedavadan  bir
şeyler  vermeye de inanmıyorum çünkü bu da insanları bozabilir. Eğer birisine karşılıksızca bir şeyler verirseniz, onlar tamamen
şımarabilirler ve bu parayı nasıl kullanacaklarını bilemezler. Bu insanlarda olan bir sıkıntıdır, onlar hiç bir şeyi taşıyamazlar. Eğer
onlara para verirseniz, ya sefil birisi olurlar ya da dik başlı. Eğer onlar güç verirsinizseniz, ya diktatör olurlar ya da yok edici.
Demek istiyorum ki, aydınlanma olmaksızın insanoğluna hiç bir şey veremezsiniz, Her şeyde aşırıya giderler, delirirler. Tek kelime
bunu açıklayabilir. Krishna, ‘yoga kshema vahamyam’,  dedi. Ben size Yogayı verdim, bu Tanrı ile birleşmedir, aydınlanmadır ve
bundan sonra, Ben sizin kshema’nızla ilgilenirim. Kshema, sizin iyiliğiniz demektir. Bu refah, Lakshmi ile ortaya çıkar, O bir eli ile
verir, diğeri elde korumadır. Veren bu eli, diğer el bilmemelidir.  Bu çok zarif ve nazikçe yapılmalıdır. Bugün size, bazı insanlara



sadece hikâye anlatıyordum, şimdiye dek tanıdığım en cömert adam olan Babam hakkında. Pazar öğleden sonraları için onun bir
alışkanlığı vardı, gider herkesi çağırırdı ve bir sürü şeyden vazgeçmeliyim, evde çok fazla şeyim var derdi. Bütün battaniyeleri
çıkartırdı, bazen de bütün kap kaçağı ve bazen de yiyecekleri, vermesi gerektiğini hissettiği her şeyi. Bu nedenle insanlar gelirlerdi
ve o devam ederdi, başı böyle eğikti ve kimi insanlar ona, “bunun ne faydası var, bazıları üç battaniye alıyorlar, bazıları iki
battaniye alıyor, sen olduğunu görmüyorsun bile, sadece veriyorsun, lütfen en azından kafanı kaldır” dediler. Bunun üzerinde dedi
ki, “problem şu ki, veren ben değilim, veren Tanrıdır. Ben sadece ikisi arasında duruyorum. Hepsi bana, sen veriyorsun, sen
veriyorsun, teşekkürler, teşekkürler, diyorlar- ilk olarak bu yüzden ben çok utanıyorum. Ve ikinci olarak da, bir kişi, iki tane veya bir
tane de alsa da, bu şeyleri veren Tanrı’nın gözcülüğü bu. Ben neden aldırayım ki, Ben sadece ikisi arasında duruyorum. Kimin iki
tane, kimin bir tane aldığını benim görmemem gerek” Böylesine bir cömertliği gördüm Ben yaşamımda. Şunu gördüm ki, o daha
cömert oldukça,  daha da fazla cömertlik evimize aktı. Demek istiyorum ki, eğer bu kapıyı diğer taraftan açarsanız, bunun akmaya
başlaması gibi. Ama kimi insanların altmış gömleği vardır ama hala pazara gidip gömlek alırlar. Ve derler ki, “benim gömleklere
karşı zaafım var”. Gömlek üstüne gömlek yığını oluşturan bu zaafı, Ben anlamıyorum. Bu gülünç, değil mi? Bu şeylerin bazıları
gerçekten gülünç, ayakkabılara karşı zaafım var, gidip bak, tavandan yere kadar ayakkabı, ayakkabı dükkânı açabilirsin veya
bunun gibi, bu kadar çok ayakkabı almanın ne yararı var çünkü ayakların senelerdir aynı numara, değişmeyecek, aydınlanmadan
sonra bile. Yani buna gerek yok, demek istiyorum ki, eğer ayakkabılarınızı verirseniz, tamam ama Bende de aynı problem var.
Öğrencilerim, Bana bir ayakkabı vermeleri gerek diye bilirler, bu nedendir bilmem, onlar Bana ayakkabı verirler, oraya her
gidişimde Bana, chappal (bir tür parmak arası terlik) veya bir ayakkabı veya bir şeyler verirler. Şimdi Bende çok fazla (ayakkabı)
var, ne yapmalı bunları, dedim. Onlar da, “Anne onları bize geri verin, vibrasyonları için onları saklayacağız” dediler. Bende, “iyi
fikir”, dedim, çünkü Benim bütün bu ayakkabıları muhafaza edecek yerim yok. Yani Ben, ayakkabı tamircisi değilim, bunlarla bir
şey yapamam. Bu yüzden de, bunun yararı yok. En iyisi Bana çiçek vermektir ve bu sayede Ben onları okyanusa veya kimi
nehirlere geri bırakabilirim. Orada bile, biriktirmeye devam ettiğinizde ve Ben buna sahip olmalıyım dediğiniz zaman, dükkâna
gidersiniz, insanlar, bunu beğendim, bunu beğendim diye, her şeyi seyrediyorlar. Seyredecek ne var ki? Her ne satın almak
isterseniz, dükkâna gidersiniz, neyi beğendiğinize bakar ve onu alırsınız. Ama bir tür, “ben buna sahip olmalıyım, ben şuna sahip
olmalıyım hissi” var. Evinde yirmi tane ütüsü ve on tane de ütü tahtası olan bir adam tanıdım. Hepsi kilit altında. Bende, “kimin
için bunlar?”, dedim. Bunun üzerine eşi, “belki de çocuklarım için” dedi. Bende, “sizin sadece tek bir çocuğunuz var, Tanrı size
karşı çok tamahkâr davrandı, sadece tek bir çocuğunuz var. Bunlarla ne yapacaksınız? Bunları atsanız daha iyi”. Ve elektriklilerle,
demek istiyorum ki cihazları, biliyorsunuz, onlar bozulurlar. Ama bayan bunu yapmaz, yapamadı, o herkese gösterirdi. “bakın, ben
bunu aldım”. Antikalar da değil, hepsi modern şeyler. İşte bu şekilde, estetik açıdan veya hiç bir açıdan değeri olmayan bir şeyler
birikmeye devam ediyor. Aslında, sadece birilerine vermek için, bir şeyler almalısınız. Bu, ondan maksimum keyif almanın en iyi
yoludur. Herkes bunu sever, al al. En iyi yolu budur. Bu büyük bir şey, demek istiyorum ki, sizin için bunu anlamanın biraz zor
olduğunu anlatıyorum ama Ben bunu çok sık yapan birisiyim ve çocuklarım, kocam oldukça endişe ederler, bilirsiniz. Tanrı bilir
gelecek sefere neyi verecek, derler.  Ama hayret edersiniz, buna rağmen pek çok şeyim var, pek çok şey, yani Ben her zaman
kime ne vermeliyim,  diye düşünürüm, evde hala bir sürü şey var, şimdi daha büyük bir ev satın almalıyız. Bu kadar çok şeyle ne
yapacağımı bilmiyorum ve bu şeyleri insanlara itmeye çalışıyorum, Baba, bunu sen sevdin, al bunu. Ama onlar, “hayır, hayır, hayır
bunu nasıl bana verirsin” derler. Ama gerçekte bu Bana öyle keyif verir ki ve kişinin bunu nasıl yapacağını öğrenmesi gerekir. Ama
Ben insanların farklı olduklarını gördüm. Şey için bir şey satın alacaklardır, kendileri elmas takıyorlar ama iş başkalarına vermeye
gelince, sahte olanları verirler.  En azında verdiğiniz sırada elmasınızı takmayın, en azından bir dürüstlük olsun orada. Bakın, iş
vermeye gelince, bütün kalbinizle verin. Sadece vermenin sevgisini hissedin ve çok mutlu olacaksınız çünkü kendinizi çok büyük
hissedersiniz, bir sürü bulut meydana getiren bir okyanus gibi ve sonra yine bu nehirleri kendi içine alır ve bunlardan yeniden
bulutlar meydana getirir. İçinde güzellik ardına güzelliğin olmaya başladığı, bir tür güzel bir muhabbet, bu o kadar güzeldir ki. İşte
bizim olmaya çalışmamız gereken şey budur, çok güzel olan, bu kadar neşe veren bu çemberin bir parçası olmak, size de. İşte
bunun olduğu şey budur ve bu el ashraya içindir, “koruma için” anlamına gelir. Astınız olan, size bağlı olan, çocuklarınız olan
insanları korumak zorundasınız. Küçüklüklerinden itibaren çocukları  aşağılamak adeti çok yaygın. Bu halıyı neden kirlettin? Bunu
neden yaptın? Böyle söylememeliydin, neden yaptın? Bu disipline etmenin çok yanlış bir şeklidir. En iyi disiplin çocuklarınıza
asalet aşılamaktır. Bakın, Hindistan’da iyi bir ev dediğimiz yer, aile içinde onların çocuklarla konuşma şekli ile tanınır. İyi bir ailede
biz, çocuklarla bir beyefendi gibi konuşuruz. Biraz böyle, “ap”, bu beyefendi anlamına gelir. Çocuklarla asla saygısızca
konuşmayız ve onları asil bir seviyeye koyarız. Ve bu çok hoş bir şeydir. Size torunumdan bahsedeyim, bir gün birileri ona
soruyordu, çok şey bir var.. bu oğlan var, sen neden onunla evlenmiyorsun? O da dedi ki, “neden evlilik hakkında konuşmak
istiyorsunuz? Ben henüz evlilik üzerine düşünecek kadar büyümedim ve bu şeylere karşı saygılı olmalıyız, düşünemediğimiz bir
zamanda, nasıl evlilik düşünebiliriz ve beni, Büyükannem evlendirecek ve ben haysiyetli birisi ile evlenmek istiyorum”. Yedi



yaşında küçük bir kız, bir tür yalancı entelektüel olan bir kadına bunu söyledi ve o torunumu kızdırmaya çalıştı. Torumun dedi ki,
“bu haysiyetli değil”. Sadece düşünün bunu. Yedi yaşında onların kendi asaletleri var. Eğer onlara söylerseniz, onlara halıyı
kirletme demenize gerek yoktur ama yeterki onlara haysiyet verin, asla kirletmeyeceklerdir. Şaşıracaksınız. Çünkü bizler her
zaman onlarla kısa kesiyoruz, onlar da bu kadar kötü oluyorlar. İstiyorlar, bizim işe yaramaz olduğumuzu düşünüyorlar, bizde ne
yapacağımızı bilmiyoruz, her zaman onlar bize bu şekilde anlatıyorlar. Veya onlara anlatsanız bile, konuyu başka birisi ile ilgili
olarak anlatın, bu oğlan gibi, bilirsin onu, bu oğlan kesinlikle işe yaramazdı, ne yapması gerektiğini bilmiyordu, bütün halıyı batırdı,
ben o ev gittim ve sonra kaydım. Çocuk, derhal alır bunları. Ama eğer her zaman doğrudan çocuğa vururusanız, ona, içinde
önemli hiç bir şeyi muhafaza edemeyen bir kişilik verirsiniz. Oğlan, belki de ailesinden bir işaret alarak çok küstah birisi oldu ve
kendiside aynı şekilde davranıyor olabilir ama o sadece,  sessiz olan, ifade edilen ve tezahür eden bu haysiyet olmazdı. Bu
sadece tezahür eden sessiz bir asalet olmalı ve insanlar böyle bir kişiyi gördükleri zaman, bu olur, insanlar görür ve derler ki, “ne
adam, ama ne asalet bu”. İşte bu odur ve onlar toplum için bir tür ideal oldular. Sanırım çocukları düzeltmenin yolu bu değildir, bu
disipline etmek değildir, bu onları büyütmektir. Çocuklara vermeniz gereken şey, neşedir, ailenin mutluluğudur, tam bir güvenliktir,
tam bir güvenlik hissidir ve göreceksiniz ki, sizin asla ergenlik problemleriniz olmayacaktır, asla ergenlik problemleri
olmayacaktır. Şaşıracaksınız ki, onları her hangi bir yere bırakın, çok olgun, çok haysiyetli olacaklardır, insanlar hayret edecektir.
Onlara söyleniz gerekmez. Küçük çocukları bile gördüm, eğer siz evi çok temiz tutarsanız, onlarda eve bakacaklardır, çocuklar
kendileri evi temiz tutacaktır. Bunu yapmayı seveceklerdir. Çünkü çocuklar,  tomurcuklanan güzelliklerdir. Onları kestiğiniz
zaman, kökünden kesersiniz. Onlar bizden çok fazla şey beklerler, tüm haysiyetlerini kaybederler ve bunu çocuklarınızda
denemenizi söylüyorum, onlara haysiyet verin, nasıl davrandıklarına hayret edeceksiniz. Onlar şımarmışlar deriz, haysiyetli olduğu
 zaman,  şımaran bir çocuk asla görmedim. Benim torunum çok büyük bir insandır, aydınlanmış bir ruhtur ve tüm arkadaşları
yirmi beş yaşın üzerindedir. O sadece beş altı yaşında bir çocuk ve üzerinde komik yüzler olan hiç bir kıyafeti giymek istemez. Der
ki, “bu bir palyaço gibi, ben palyaço değilim. Bunu giymek istemiyorum”.  Singapur’da, onun için, üzerinde hiç komik surat
bulunmayan bir pantolon bulup, almak çok zor oldu çünkü hepsinde Mickey Mouse, şu, bu var. Torunlarımda da gördüm, kız
çocukları, bu oyuncaklar var, bu ördek gibi şeyler, ne diyorsunuz onlara, ördek gibi suratı olanlar. Torunlarım dediler ki, “bu
oyuncakların nesi var, bunların dudaklarını nasıl yapacaklarını bilmeleri lazım. İyi değil bu”. Demek istiyorum ki, onlar kendileri,
bunun yanlış olduğunu bilirler. “O öfke nöbeti geçirecek”. İşte onların söylediği şey budur. Bu ördek öfke nöbeti geçirecek, işte bu
yüzden ördek böyle davranıyor, böyle, onlar büyük-büyükanneler ve bazen bir şeyleri yapma şekilleri ve davranış şekilleri. Ama
bizler onlara gerçek sevgiyi, neşeyi ve mutluluğu vermek zorundayız, işte çocuklarımıza verebileceğimiz şey budur ve buna hayret
edeceksiniz. Avustralya,  çok büyük azizler olan, çok çok büyük azizler olan çocuklarla kutsanacak. Bunu biliyorum ve sizler
onlara haysiyetle bakmalısınız. Bu ülkede çok büyük azizler doğacak, bu yüzden de sizlerden rica etmeliyim ki, kendi
problemlerinizi unutun, karı koca problemlerini, bunlar hiç bir şey değil. Çocuklarınıza bakın, onlara haysiyet verin, onlara
yaşayabilecekleri bir yuva verin, gerisini unutun, çünkü İngiltere’de gördüm, İngiltere’de gördüm ki, seksen yaşındaki kadın bile, bir
gelin gibi davranıyor, kendisinin bir gelin olduğu hissiyatının üstesinden gelemiyor. “Büyük Umutlar” romanından biri gibi, Charles
Dickens’i okumuş olmalısınız, sürekli olarak oturup, gelin olduğunu düşünen bir gelin vardı.  Bu resmi bu gün bile gördüm, onlar
sürekli olarak düğün modundalar. Siz bir annesiniz ve çocuklarınıza bu asalet içinde, bir annenin verebileceği sevgi ile muamele
etmelisiniz. Kimi insanlar için, kendi pozisyonlarını bir anne olarak kabul etmek çok zordur, onlar,  “kadınların neden anne olması
gerekir ki” diye düşünürler. Ben, “en yüce şey budur”,  dedim. Bana bakın. Anne olmak en yüce şeydir, herkesi sevmek, sevgi için
size bağlı olanları ve rehberlik etmek, sadece sevgi için. “Tanrım, ben ne kadar çok verebilirim, kaç fincanı doldurabilirim”, diye
hissetmek o kadar büyük bir şeydir ki. Bu, o kadar yüce bir duygudur ki. Bir annenin ne olduğunu bilmenizi isterdim. Anneliği,
çocuklarınızdan ve torunlarınızdan öğrenmeli ve bunu tüm evrende büyütmelisiniz. Bu, bir kadının sahip olduğu o kadar büyük bir
şeydir ki. Diğer çakra merkezine gittiğimizde size anlatacağım, aynı şekilde babada pek çok şey yapmalıdır. Sanırım bu merkez
üzerinde uzun süre konuştum çünkü gördüğüm şey şu ki, Avustralya’da bu iki merkez her zaman çok fazla catch ediyor. Bunda
ve bunda catch eden şeyler hakkında konuşmalıyız ve bu gün orada, her iki parmağı da ağzında olan beş altı tane çocuk gördüm,
hepsi aydınlanmış çocuklar ve onlar bu parmaklarını emiyorlardı ve parmakları Bana gösterip yeniden böyle emiyorlardı. Yani
bunun ne kadar fazla olduğunu hayal edebilirsiniz ve aksi halde bu ve bu parmak, sizin yetkisi olmayan bir kişiye gittiğiniz,
anlamına gelir. Yetkisi olmayan bazı insanlara gidiyorsanız, bu başparmak catch edecektir. İşte bu yüzden o çocuklar
parmaklarını ağızlarına sokuyorlardı ve Freud’un kendi saçma sapan teorisi var ama aslında, aydınlanmış doğan bu çocuklarda
catch eden bu merkez, sizlere bunu gösteriyor. Şimdi, bu gün için, belki de diğer merkezleri çok fazla anlatamayacağım ama
daha sonra, şimdi bizim program yapacağımız tarih neydi? Bir sonraki pazartesi, çarşamba ve cuma, Benim bütün bu merkezleri
anlatacağım günler dışında, üç gün daha var ve özellikle de bu İsa’nın ki, bunu konuşmak istiyorum çünkü Amerika’ya gittiğim
zaman bazı insanlarla tanıştım. Orada insanlara sizin tekrar ve tekrar doğduğunuzu, tekrar ve tekrar doğduğunuzu anlatıyordum



ve sizler aydınlanmanızı almalısınız. Yani şunu gördüm ki, orada her ne konuşma yaptıysam, büyük, büyük, yer bundan çok daha
büyüktü, bütün konuşmalarımı teybe kaydettiler ve programımı organize eden insanlar Bana dediler ki, “Anne bunları patent altına
alsanız daha iyi olur veya onların konuşmayı teybe kaydetmelerine izin vermeyin”. Ben de, “Neden?” dedim. “Onlar bunu
yayınlayacaklar, bütün bu yazarlar”, dediler. Bende, “çok iyi bırakalım yazsınlar” dedim. Ama onların bazıları, “tekrar doğmak”
adında bir organizasyon başlattılar, düşünün. Eğer Ben, siz olmalısınız deseydim, o zaman da, biz zaten kendimiz belgeliyiz
diyerek bir organizasyon başlatırsınız. Bakın, bu kişinin anlaması gereken bir şey, sizler tekrar doğacaksınız. İsa, “sizler benim
vasıtamla doğacaksınız”, dedi. Bu bir gerçek. İsa nerededir, oradadır. Bu kapıdır, bakın, dar kapı ve kundalininiz bunun  sayesinde
onu geçmelidir. Geçmemesi durumunda, Lord’un Duasının okumalısınız. İsa’nın adını anmalı ve ona tapınmalısınız, kundalini
ancak o zaman o geçer. Bu da, sizin İsa sayesinde oradan geçtiğinizi gösterir. Limbik bölge olan Tanrının krallığına girersiniz.
Yani bu bir gerçektir, O, “siz benim vasıtamla geçmelisiniz” dediği zaman, kendi kendisine sertifika verip, şunu söyleyebilen
insanları kastetmedi, “tamam, bu İsa, bu İncil, bu da İsa”, sanki İsa oralarda bir yerde yatıyor, sadece taşa dönmelisiniz ve onu
orada bulacaksınız. İsa buradadır. Ona nasıl yaklaşabileceksiniz, bu sadece Kundalini uyanışı iledir ve kundalini, İsa sayesinde
oradan geçer. Bu kapıdır. Hepiniz Hıristiyansınız veya belki de Yahudi’siniz veya her ne ise, ama örneğin Hindistan’da, onların
Hıristiyanlığa karşı çok düşmanca duyguları vardır. Şimdi bir Hindu bile veya bir Müslüman bile, eğer bu kişi Onu reddederse ve
“tamam ben İsa’ya inanmıyorum” derse bile, O kişinin bunu yapması gerekir. O kişiye şunu söylemek zorundayım ki, eğer İsa’ya
inanmıyorsanız, Ben size aydınlanma veremem. Siz bağışlanma dilemeli ve İsa’dan istemelisiniz, ancak o zaman kundalini
oradan geçecektir. Onlar Yahudi veya Hıristiyan olabilirler, her tipten, onlar hepsinin burada olduğunu bilmeliler. Örneğin,
Tahran’dan Beni görmeye gelen bir doktor vardı, kendisi kanserdi ve Beni görmeye geldi, onda mide kanseri vardı, bu yüzden ona
dedim ki, “Muhammed Sahibin, Dattatreya veya Nanaka ile aynı kişi olduğuna inanıyor musun?” “Hayır, Onun Musa veya İbrahim
olduğunu söylediğin zaman bile, ben buna inanmam” dedi. Bende, “O, Musa ve İbrahim’di ve onlar çok güçlü şahsiyetlerdi. Onun
Musa ve İbrahim olduğunu kabul etmediğin sürece, bunu elde edemeyeceksin”. O dedi ki, “ben bunu söyleyemem, çünkü
Yahudiler ve Müslümanlar böyledirler.” Bende ona, onların her ikisinin de aynı olduğunu ve onların çok yüce kişilikler olduklarını
söyledim. Boşuna kavga ediyorsunuz. Ben Musa’nın kim olduğunu, İbrahim’in kim olduğunu biliyorum. Ama o sekiz gün boyunca
bunu kabul etmedi, sonra karısı, bilirsiniz o daha bilge birisi idi, aydınlanma alman daha iyi olur, iyi değilsin, öleceksin, alsan daha
iyi olacak, sonra onlar geldiler. Olan şey bu, onlar sadece mecbur kaldılar. Adam geldi, “Tamam Anne, her ne söylersen kabul
edeceğim” dedi. “Böyle değil, bunu kalbinden söylemelisin” dedim ve o iyileşti, bilginiz olsun, iyileşmişti. Yani hiç bir aşırı fikre
kapılmayın. Hepsi oradalar ve onların hepsi bir. Sadece bizler, bu benim, şu benim, diyerek kavga ediyoruz. Yani bunu, sadece bu
merkezde ima ettim çünkü Void’da tartıştığımız gibi, burasının çok önemli bir merkez olduğunu düşünüyorum, çok önemli olan
bütün bu Eski Ahit, bütün bu İbrahim, Musa hakkındaki şeyler. Nasıl ve İsa, nasıl orada kalandır, bizim geçeceğimiz bir yol
yapmak için Onu kim çarmıha gerdi, çarmıha gerilmesi neden gerekliydi? Bu yüzden daha sonra bunun üzerinde biraz daha
zaman harcayacağım. Umarım tekrar gelmek sizin için uygun olur ve umarım daha iyi bir salon bulacaksınız, burayı çok sıcak
hissediyorlar. Tanrı sizi kutsasın. Şimdi yine eğer isterseniz bazı sorular sorabilirsiniz, sadece iki dakika için. Çok fazla değil
çünkü bu sürüp gidiyor. Eğer varsa bir kaç soru. Çünkü sorduğunuz sorularda, Ben tek bir şey anlatacağım. Belli bazı sınırlamalar
var çünkü Ben her çakra ve her şey hakkında henüz konuşmadım, tamam mı? Yani konunun tamamı hakkında çok az konuştum,
yani önce her şeyi dinlemelisiniz ve sonrasında Bana soru sorun, bu çok daha iyi olur. Ama önemli herhangi bir şey varsa, Bana
sorabilirsiniz ve sonrasında da, aydınlanma vermek istiyorum. Bu çok önemli. Soru: Anne, ben sadece neden olduğunu bilmek
istiyorum, eğer alkol sizin için bu kadar kötü ise, İsa, kendisi suyu şaraba döndürmedi mi? Shri Mataji: Bakın, bu diğer bir büyük
hata. O zamanlar şarap, bu türde bir şarap değildi. İnsanlar şarabı,  üzüm suyu olarak alırlardı. Bu gün bile eğer Kudüs’e
giderseniz, fermente edilmemiş şarap alırsınız. Şarap yasaktır, İncil’de, eğer Musa’yı veya İbrahim’i okursanız, bu kuvvetli içkileri
almak, çok açıkça tarif edilmiştir ama İsa neden alkol hakkında konuşmadı. Şarap ve alkol arasında bir fark var, şarap fermente
edilmiştir ve şarap, gerçek şaraptır. Aksi takdirde O,  fermente şarap derdi. Ve bu çok yaygın bir içecek, Bende çok severim,
üzümleri severim. Yani sıradan bir üzüm suyu, şaraptı ama bu alkol hakkında O çok fazla konuşmadı, şimdi Ben sizlerle
beraberim. Sizlere aydınlanma vermeliyim, bu yüzden de Kundalini ve aydınlanma hakkında konuşuyorum, değil mi? O zamanlar
İsa Kundalini ile uğraşmak durumda değildi ama O ebedi yaşam hakkında konuşmalıydı, bu yüzden de bundan bahsetti ve
Yaşamı ile yeniden dirilişi ile yaşamın edebi olduğunu gösterdi. İbrahim ve Musa, tüm bu Ezeli Efendiler dikkatinizle ve
beslenmenizle ilgilendiler, yani onların hepsi, Muhammed olsa da veya her hangi birisi de olsa, onlar alkol aleyhine konuştular.
İşleri her ne ise,  işleri midenizin beslenmesi ile ilgilenmekti ve açıkça görebiliriz ki, İsa’nın kalitesinde olan herhangi birisi,
içmeniz için size nasıl farkındalığınıza ters olan şarabı verir. Bu imkânsızdır. İşte böyle oldu. Biz yapmayız, biz her şeyi
fikirlerimize göre şekillendiriyoruz ama şarap, sıradan şarap anlamındadır. (Fermente olmayan) Bu gün bile gitseniz, eğer şarap
isterseniz, İsviçre’de bile, şaşırırsınız ki, sıradan üzüm suyuna şarap adı verilir. Üzüm bile, bu sarmaşığa şarap denir. Burada her



şeye şarap denilir. Şarap söz konusu olduğunda, fermantasyon yoktur, ama olan şey budur, tamam mı? Soru: Adi Guru
prensibinde, Musa’dan önce, İbrahim’den önce, daha önce ne vardı orada? Shri Mataji: Çok iyi bir soru. Şimdi, bakın, evet, evet,
evet, şöyle söylerdim… Soru devamı:  .. gelecek olan başkaları var mı, dedi. Shri Mataji: Hayır, bunu unutun ama geçmiş hakkında
size bir şeyler anlatacağım çünkü bakın, gelecek, siz onu sadece açarsınız, çünkü ben dikkatinizi şu ana koymanızı istiyorum.
Ama yine de soruyu sorduysanız, çok iyi. Şu, bakın, içimizde de bulunan bu alanda, beş boyut vardır. İlki Vaikunta alanıdır, bu
Tanrının henüz enkarne olduğu konumdur, Tanrının henüz enkarne olduğu görünümüdür, Vishnu diyebiliriz veya sürekliliği temsil
eden, diyebiliriz. Bu Deity öyleydi. Bu şeyde… Örneğin İsa’nın dünyadaki doğumunu biliyoruz ama Onun cennetlerde nasıl
yaratıldığını bilmiyoruz. Yani bu seviyede de, bu şeylerin meydana geldiği beş boyut vardır ve sonra sonunda, İsa dünyaya geldi.
Tamam mı? Aynı şekilde bu şeyler, Vaikunta konumunda daha süptil bir seviyede yansıtıldı. Bütün bunlar var ve sanıyorum
Yaradılış üzerine yaptığım konuşmalarımdan birinde, bütün bu şeyleri tarif ettim. Umarım bu konuşmaları İngiltere’den
alacaksınız ve bütün bu şeyleri oldukça geniş şekilde açıkladığım konuşmaları dinleyebileceksiniz. Oradaki soru ne? Kişi: Siz..
onların arkasındasınız, Anne. Teşekkür ederim. Sen Benim güzel ve sevecen oğlumsun. Oradaki soru ne? Soru: Eğer bir Sahaja
Yogi olursan, kendi dinini bırakmalı mısın? Shri Mataji: Bu bir “Kendi” meseles’ sorusu. Her nerede doğmuşsanız, o sizin kendi
dininiz olur. Bu bir yanlış özdeşleşme. Varsayalım, bir Hindu olarak doğdunuz, s’z Hindu olursunuz. Eğer Hıristiyan olarak
doğduysanız, Hıristiyan olursunuz. Eğer Müslüman olarak doğduysanız, Müslüman olursunuz. Şimdi, sizin dininiz ne? Diyelim, bir
Hıristiyansınız. İsa fazlasıyla oradadır ama bütün boyutları ile, Onun başkaları ile olan bütün ilişkilerine bakın. Sadece  “Benim”
diyerek onu  izole edip, İsa’ya sahip olamazsınız. Bu bir hikaye. Bunu aşmalısınız. Varsayalım sizin bir mide sorununuz var,
Musa’ya gitmeniz gerekir, bir Yahudi olmalısınız veya bir Müslüman olmalısınız. Diyelim ki sizin bir probleminiz var, baş ağrınız
var, çok fazla düşünüyorsunuz, o zaman bir Hıristiyan olmalısınız. Eğer boynunuzla bir probleminiz varsa,  ki buradakilerin
çoğunda var, özellikle de burada, bu suçlu hissetme işi, Vishnumaya adı verilen bir Deity var, Ondan yardım etmesini
istemelisiniz. Sonra, eğer düzgün bir şekilde sergilenen şahit olma gücünüz yoksa siz Shri Krishna olmalısınız, Ona gitmelisiniz.
Eğer babanız öldü veya bir şeyler sizi posses ettiyse, Rama’ya gitmelisiniz. Bu böyledir. Nasıl yapabilirsiniz, onların hepsi içinizde,
o zaman siz nasıl bir tane olabilirisiniz. İçinizde pek çok şey var. Aynı şekilde Ezeli Varlıkda,  sadece Cebelitarık Kayası
(değişmezliği sembolize eder) değildir. Bir kişilik içinde ifade edilmiş olan Tanrının, farklı görünümleri vardır. Sadece tek bir Tanrı
var ama kim bunu gösteriyor, birçok görünümü sayesinde bu anlaşılmalıdır. Bunun hakkında da, eğer zamanım olursa, Tanrı ve
Onun Gücünün nasıl birbirinden ayrıldığını ve Onun Gücünün,  Onun görünümlerinin bu tezahürlerini nasıl yarattığını anlatacağım. 
Bu sanki şöyle,  bizler insanız ama bir burnumuz var, gözlerimiz var, bir başımız var, her şeyimiz var. Biz sadece bir kafa
gibimiyiz? Bir kaya bile, sadece kaya değildir çünkü bölümleri vardır.  Bu merdivende bile, bakarsanız, onun bir yapısı ve şeyleri
var, görebilirsiniz. Yani hiç bir şey katı madde gibi değil. Bakın, Tanrı hakkındaki fikriniz, katı bir madde. O, İsa’dır ve O sizindir.
Hayır. İsa, Onun oğul olarak görünümüdür. İsa, Tanrının oğludur ve Tanrı vardır, Kutsal Ruh vardır. Zaten Hıristiyanlar olarak da
biliyorsunuz, Yahudiler olarak da biliyorsunuz, Yehova (Tanrının kelimelerle ifade edilemez olarak tanımlanan ismi) oradadır,
Musa oradadır, İbrahim oradadır.  Ama bütün bunlardaki problem şu ki, bütün bu Arap ülkelerinde doğmuş olan insanların
kendilerini çok açık şekilde ifade etme şansları yok. Hiç kimse onları dinlemeyi arzu etmiyor. Muhammed Sahip veya deyin ki,
İbrahim ve Musa, onlar her zaman kaçıyor, kaçıyorlardı, onlar koşuyorlar, her zaman koşuyorlardı. Birisinin konuşma yapabileceği
Maccabean Hall daki gibi bir zamanları yoktu. Düşünün, zavallı Musa nasıl bir hayatla yüzleşmek zorunda kaldı, İbrahim ne ile
yüzleşmek zorunda kaldı, sadece bunu düşünün. Bütün bu şeyleri hakkında nasıl onlar nasıl konuşurlardı.  Yani bilgi nedir, sadece
bakıp, insanlara sadece, “bunu yapma, şunu yapma” diyorsunuz, hepsi bu. Ama bu gün zaman, sizin bütünü, bütün resmi
görebileceğiniz şekilde çünkü bütün resim orada, siz görebilirsiniz. Dar bir vizyonunuz olmamalı, onları daha büyük bir vizyonda
görün. Kendi dar vizyonunuzla onları, siz daha dar bir hale getirdiniz. “Sizin dininiz” diye bir şey yoktur. Sadece tek bir din vardır ve
bu da sizin içinizde olandır, sizin bunu aşmış olduğunuz,  Tanrı’nın dinidir. Bu din aydınlandığı zaman, aşkın halde olursunuz.
Örneğin, Ben hiç bir şekilde şeytana uymam, günaha girmem. Günaha girmenin ne demek olduğunu bilmem.  Kibrin ne olduğunu
bilmem. Deniyorum, bilirsiniz bazen bir gösteri yapmak için, “hadi şimdi kendini beğenmiş biri olayım, nasıl olurum, hangi kaslara
bunu öğretmeliyim”. Ama bunu yapamam. İçimde bu tür bir mekanizma yok, siz sadece bunun ötesindesiniz. O zaman da, dine
ihtiyacınız yoktur çünkü siz din olursunuz. Size hiç bir şey söylemeye gerek kalmaz. Bu sadece olur, siz bu olursunuz. Ve “benim
dinim” diye, her ne düşünürsek, eğer buna gerçekten inanırsanız, o zaman buna ait olanı mümkün olduğunca fazla getirmeye
çalışın. İnsanların din adına yaptıkları pek çok yanlış var. Pek çok hata. Size anlattığım bir küçük hata da şu, onlar bütün ölüleri
 kilise bahçesine gömüyorlar. Hıristiyanlar yapıyor bunu. Pek çok hatayı Yahudiler de yapıyor, bunu biliyorsunuz. Hata üstüne
hata yapıyoruz ve neye ulaştığımızı görmeliyiz?  Atalarımız kiliseye giderlerdi, onlar sinagoga giderlerdi, onlar şeye giderlerdi-
sonunda neye ulaştılar? Hiçbir şeye. Haydi, hepsinin orada olduğu yerde, kendi içimizdeki evrensel varlığa bakalım. Tek başımıza
var olmadığını anlamak zorundayız. Hepimiz, Ezeli Varlığın içinde hücreler olarak oradayız, mikro kozmos ve makro kozmos.



Bizler sadece, içimizdeki bütünlüğün farkında olmalıyız. Yasaklanan her şey, sizi daha küçük ve daha dar yapar, bunu bırakmak
zorundasınız ve Bütün olun. Bu yaşayan bir şeydir. Eğer sizi daraltıyorsa, bu din sizi katılaştırıyordur. Bu sizin büyümenize izin
veren bir şey değildir. Yani bırakılacak bir din yoktur. Aksine siz, dini ve diğer insanları aydınlatmalısınız. Hepiniz Sahaja Yogiler
olabilirsiniz ve her şey olabilirsiniz çünkü orada bir yerlerde İsa asılı, Mary de burada asılı gibi bir şey yoktur. Hayır, onlar bütünün
bir parçasılar. Onlar oradalar. Sadece onları dışarıya çıkaramazsınız ve pek çok din var olamaz, sadece tek bir din olabilir, bu da
sizi büyüten, sizi daha yüksek şahsiyetler haline getiren bir insan dinidir. Bu yüzden hiç bir şeyi bırakmanız gerekmez ama
kendiniz pek çok şeyi yapmayacaksınız, kendiniz pek çok şeyi yapmayacaksınız çünkü yaşayan her ne ise, onun yaşayan
olduğunu anlayacaksınız, işte izlemeye başlayacağınız şey budur. Dualarımızda var, bütün dualar, Yahudi duaları, Hıristiyan
duaları ve Hindu duaları ve bütün dinlerin bütün duaları çünkü onların hepsi mantradır, hepsi ilahilerdir ve farklı çakralar çok
önemlidirler. Yani bakın, sizin evrenselliğiniz de, bu büyük Deitylerde ifade edilen kendi benliğinizin farkına varır. Onlar içimizdeler
ve onlar uyandılar, hayret edeceksiniz. Siz onu kırmadığınız sürece, Kundalini yükselmeyecektir. Kimi Hıristiyanlar, Agnya’da
catch ederler. Düşünün. Onlar çoğunlukla  Agnya da catch ederler. Agnya çakrası, İsa’nın çakrasıdır. Neden? Çünkü onlar İsa’yı
anlamadılar. Bu yüzden İsa öfkelidir. Bu yüzden de siz, “İsa, Tanrının oğlu mu?” diye bir soru sormalısınız. Evet. Ve sonra Benim,
Onunla olan ilişkimi sormalısınız ve sonrasında Kundalininiz yükselecektir. Ben, Onların hepsini temsil etmek üzere, açıklamak,
dünyadaki bütün kutsal yazıları kanıtlamak için buradayım. Hiç bir şey yanlış değildi, hiç kimse sahte değildi ve Ben Onların
hepsini kanıtlamak için buradayım, hiç kimseyi suçlamadan veya hiç bir şeyi poses etmeden, aynı şekilde sizlerde yüce insanlar
olacaksınız. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. Bu pudingin kanıtıdır. Orada keşfedeceksiniz, bu güne dek tezahür etmemiş
güçlerinizin, tezahür ettiğini keşfedeceksiniz. Olan şey budur. Her şeyi güneş altında, Tanrı adına ve arayışla yaptık ama şimdi ilk
kez kendi güçlerinizin ortaya çıktığını göreceksiniz. Eğer Annenizin güçleri varsa, bunun ne önemi var? Her hangi bir kişinin
güçleri varsa, bunun ne önemi var? Şimdiye dek siz, kendi güçlerinizi göstermediniz. Eğer ruhunuz varsa, o zaman güçlerinizi
ifade etmelisiniz, değil mi? En önemli şey budur. Ruhun dini budur. Ruh, herhangi bir kilise kuralına uymanın veya her tür
kısıtlılığın ötesindedir. Bu evrenseldir. Bu yüzden de bu, Ruhun dinidir ve ruhun krallığı içinde, her yeri saran sevginin bu gücünün
çalışmasına şaşacaksınız. Her ne için mücadele ediyorsanız, bunların hikâye olduğunu anlayacaksınız ve her şey akıp gidecektir.
Kendi güçlerinize hayret edeceksiniz. Hepiniz gelin, Ben orada sizi bekliyor olacağım. Ellerinizi Bana doğru uzatabilir misiniz? Ve
gözlerinizi kapatın. Umarım fotoğraftan vibrasyon alıyor ve onu gece kullanıyorsunuzdur. Lütfen bunu yapın çünkü bu sizi
gerçekten ilerletecektir. Bazılarınız, ellerinizi koyduğunuzda, alevde fotoğraftan gelen bir titreme olacaktır. Hemen şu anda da,
devam eden bir titreme var. Bu yüzden bundan dolayı rahatsızlık duymayın. Eğer bir titreme varsa, bu bir yerlerde, fotoğrafın
vibrasyonları tarafından düzeltilmekte olan yanlış bir şeyler olduğunu gösterir. Her hangi bir titreme varsa, bu yüzden üzülmeyin,
daha sonra bunun ne anlama geldiğini ve buna nasıl bakacağınızı anlayacaksınız. Bu kısım için endişelenmeyin. Şimdi ellerinizi
Bana doğru tutun, tıpkı böyle. Her iki eli de. O ellerini böyle tutuyor, kucağınızda, kucağınızda. Lütfen her iki elinizi de, kucağınızda
tutun ve gözlerinizi kapatın. Sadece gözlerinizi kapatın, bu işe yarıyor, işe yarıyor. Bu bunun için orada tutuldu. Bu kendini
gösteriyor. Bu pek çok kitapta da tarif edildiği gibi çok zor. Bu zor bir şey. Ama belki de Bende bir şeyler var ve bu oluyor. Bunun
Benim huzurumda olması gerekliydi, bu yüzden de bu oluyor. Yani lütfen bunu alın ve bunu kendi içinizde uygun şekilde oturtun.
Sizler arayış içindesiniz ve Ben sizlere kendi haklarınızı vermeliyim. Sadece alın bunu. Benim üzerimde veya sizin üzerinizde bir
mecburiyet yok. Sadece alın çünkü bu sizin. Benim yükümlülüğüm bunu size vermek. Gözlerinizi kapatın, lütfen gözlerinizi
kapatın. Gözlerinizi kapalı tutun çünkü gözlerinizi kapatmazsanız, Kundalini Agnya çakranın üzerine yükselmez. Bu yüzden lütfen
gözlerinizi kapalı tutun, kesinlikle kapalı tutun. Yine sol Nabhi catch ediyor. Size söylediğim gibi, karınızı affedin, kocanızı affedin.
Sadece düşünün, evrimsel süreçte ne kadar küçük bir şey catch ediyor. Sadece kocanızı affedin, karınızı affedin, annenizi affedin.
Sadece affedin onları. Onları bir süre için sadece unutun demeliyim ve affedin onları. Daha iyi. Sol. Şimdi kendinizi suçlu
hissetmeyin, Lütfen. “Anne, ben suçlu değilim”, deyin, Lütfen, bunu kalbinizden söylemelisiniz, kalbimizden, “ben suçlu değilim,
Anne”, deyin.  En az üç kere söyleyin. Kendinizi affetmelisiniz. Lütfen kendinizi affedin. Esas mesele, sizin kendinizi affetmeyi
öğrenmek zorunda olmanızdır. Başkalarını affetmelisiniz dediğim zaman, kendinizi lanetlemeye başlıyorsunuz. Demek istiyorum
ki, herkesi affediyorum demek, sizi de dahil ediyor. Sadece bunu düşünün. Lütfen tekrar kalbinizden gelerek, “Anne, ben suçlu
değilim” deyin. Bunu söyler misiniz? Lütfen bunu tekrar ve tekrar söyleyin. İnsanların, kendilerine nasıl da kızgın olduklarını
görmek bazen Benim için dayanılmaz oluyor. Kendinizi sevmelisiniz. Nihayetinde siz Tanrının tapınağısınız, değil mi? Yükselecek
olan sizin kundalininiz değil mi? Bu benim tezahürümden, sizin tezahürünüzden başka bir şey değil, bu nedenle de sizler özel
insanlar olmalısınız, değil mi? O zaman kendinize saygı göstermek ve suçlu hissetmemek zorundasınız. Bunun nereden geldiğini
bilemiyorum. Daha iyi şimdi. Tamam, bunu yüksek sesle söyleyin, “Anne, ben suçlu değilim”. Hepinizin bunu söylediğini görelim.
Söyleyin. Tekrar. Herkes. Alkol kullanmaktan dolayı bile, suçlu hissetmeyin. Hepsi geçmişte, bu geçmiştir. Tanrı sevgi ve şefkat
okyanusudur, sizin bu kadar çok sözüm ona küçük küçük suçluluk duygularınızın sızılarının değeri yoktur, Onun sevgisinin akışı



içinde, bunun bir önemi yoktur, Ben alkolün farkındalığa aykırı olduğunu söylediğim için, lütfen bu yüzden kendinizi suçlu
hissetmeyin. Benim için değil. Belki bazı insanlar için ama Benim için değil. Hepsi bitti, gitti. Yaptığınız her hangi bir şey için
kendinizi suçlu hissetmeyin. Lütfen, sadece şunu bilin, siz Tanrının tapınağı olacak kişisiniz. Tanrının krallığına girecek olan
kişisiniz. Suçlular girmezler. Tanrının yüce çocukları olarak, herhangi bir suçluluk olmadan buraya girmelisiniz, gururlu insanlar
gibi. Daha iyi, sanırım size, şunu yanlış yaptınız veya bunu yanlış yaptınız diyen bir sahiplenilme var. Hiç kimseyi dinlemeyin.
Şimdi aydınlanmanızı isteyin. Sadece bunu isteyin. Bütün haysiyetinizle bunu isteyin. Elde serin esintiyi hissetmeye başlayın.
Ellerinizle başınızın üzerinde, gelen bir serin esinti olup olmadığına bakın. Sol el. Sanırım pek çoğunuz ilk olarak orada, ellerinizde
hissedeceksiniz, alıyorsunuz? Evet, iyi. Şimdi İsa’dan bağışlayıcılık isteyin. Tamam. Çok rahatlamış hissedeceksiniz. Serin esintiyi
hissetmeyenler, her şeyden önce affetmeyi öğrenmeliler. O zaman düşünceleriniz duracaktır. Affetmek zorundasınız. Eğer
düşünceleriniz varsa, sadece, “ben affediyorum”, deyin. Sonra da bağışlanma istemelisiniz. Bu sayede kalp açılır. Sadece
bağışlayıcılık istemek, ben suçluyum anlamına gelmez. Eğer bağışlanma istediyseniz, bu verildi. Yani sonrasında oturup, “ben
suçluyum” demeyin. Bir kez affedildiğiniz zaman, neden yine “ben suçluyum” diyorsunuz? İyi, bunu alıyor musunuz, almıyor
musunuz? Bu beyefendi. Karıncalanma, sağda mı? Sağda sıcaklık mı? Şimdi sol elinizi karaciğerinizin üzerine koyun. Sağ tarafta
sıcaklık varsa. Haydi, bütün permütasyonları ve kombinasyonları halledelim. Eğer sağ elde sıcaklık varsa, o zaman sol eli
karaciğerin üzerine koyun. Buraya. Karaciğer. Karaciğer burada, kaburganın altında, sağ tarafta. Sizde bu var mı bakın. Sonra sol
elinizi koyun, sol eli. Sağ el Bana doğru ve sol el karaciğer üzerinde. Eğer solda esinti yoksa ve daha çok solda var ise, sağ elinizi
kalbe koyun ve sol eliniz Bana doğru açık olsun. Sol el Bana doğru. Kalp burada. Biraz aşağıda.  Sizin için biraz daha yüksekte.
Sizin için de biraz daha aşağıda. Biraz yukarıda, sizin için biraz daha yukarıda. Evet, Biraz yukarıda. Kalp biraz daha yukarıda. İtin.
Hayır, hayır, sol. Sağ el Bana doğru. Evet. Biraz yukarıda. Bu tarafta. Evet. Sol el Bana doğru ve sağ el kalpte. Şimdi bu noktada
bağışlanma isteyin. Bu, dikkatinizin olması gerektiği gibi, ruha yönelik olmadığını gösterir, bu yüzden sadece bağışlanma dileyin
ama sonrasında suçlu hissetmeyin çünkü bizim atacağımız bir sonraki adım budur.  Sadece bağışlanma dileyin. Deneyin. Daha
iyi. Solda alıyor musunuz, almıyor musunuz? Sağda alıyor musunuz? Tamam, o zaman, aldınız. İşte mesele bu. Bu herhangi bir
argüman olmadan akıl yürütmenin ötesindedir. Bu bir oluştur, meydana geliştir. Bu bir tohumun filizlenmesinin gerçekleşmesi
gibidir, sadece ulaşılacak olandır çünkü buna içinizde sahipsiniz. Çimlenme gücü olmayan tohum, çimlenemez. Ama şimdi siz,
kendi iyiliğiniz için, başkalarının iyiliği için, bütün insanlığın iyiliği için, kurtuluş ve evim için, Tanrısal sevginin bu gücünü nasıl
kullanacağınızı biliyorsunuz, Tamam mı? Soru:  Sağ eldeki ısı ne anlama gelir? Shri Mataji: Bu karaciğerinizin birazcık vitesten
çıktığı anlamına gelir. Tamam mı? Veya belki de çok fazla düşünüyorsunuz. Eğer gelecekte yaşıyorsanız, sağ elde hissedersiniz.
Planlama. Planlama dairesi karaciğerdir. Geçmişte yaşayanların sol kanal problem vardır. Soru: Sol elimde karıncalanma var. Shri
Mataji: Sol el. Ve sağ elde? Her iki kombinasyonda var mı orada? Cevap: Hayır, sağ el iyi. Shri Mataji: Tamam, sağ tamam. Kimi
gurulara veya birilerine veya bunun gibi birilerine gitmiş olmalısınız. Bunun anlamı karıncalanmadır. Tamam. Önemli değil. Elinizi
burada aşağıya doğru bırakın, sağ eli, sağ el. Aşağıya. Bu sol Swadishthana ve aşağıya bırakın. Ve ben asla böyle yetkisiz kişilere
gitmeyeceğim diyerek, bağışlanma dileyin. Hepsi bu. “Anne, siz Benim Gurum musunuz?” demelisiniz, çünkü şimdi sizler guru
olmalısınız. Ben Guru değilim ama siz bunu söyleyebilirsiniz. Veya bir soru sorabilirsiniz: “Anne, ben kendi kendimin gurusu
muyum”. Bununda yardımı olacaktır çünkü bu prensip, içinizdeki Ezeli Efendi Prensibi aşağılandı. Çünkü yanlışlıkla başka
insanlara gittiniz. Tamam mı? Şimdi daha iyi? Düzeliyor. Sadece şuna bakın, bu kadar basit. O yükseliyor. Şimdi, düşünmeyin.
Eğer düşünmeye başlarsanız Kundalini yeniden aşağıya gidecektir. Sadece düşünmeyin. Düşünmeden Beni seyredin. Çok iyi.
Şimdi kendiniz döndürebilirsiniz… Onlara nasıl bandhan verileceğini anlatın. O size, nasıl yapılacağını gösterecek, kundalininizi
nasıl yükselteceğinizi ve bunu mümkün kılacak şekilde nasıl düzelteceğinizi. Sol elinizi Bana doğru tutun. Yedi kez yapın. Elinizle
yedi kez. Çünkü güç elinizden akıyor.  Bu gücünüzle ilgili ilk eğitim. Sadece kendinize bandhan verin. Bu auranızı korumak
anlamına gelir, saldırıya uğramayacaksınız. Belki de dışarıya çıkacaksınız ve kimi ruhlar sizi catch edebilirler, şimdi bileceksiniz,
yani bundan önce iş aklı hastanesinde sonlanana kadar, bunu bilmiyordunuz. Ama catch ettiğinizi derhal bileceksiniz çünkü
vibrasyonlarınızı kaybedersiniz. Şimdi onu nasıl yükseltirsiniz, sadece nasıl yükselteceğinize bakın, bu da önemli. Her iki elle onu
yükseltin. Bu şekilde yukarıya çıkın. Bir kere. Onu tekrar böyle sarın, bu iyi fikir. İki kez. Şimdi aydınlanmanızın sabitlemesini
isteyin. Sadece sağlamlaştırmasını isteyin. Üç kez. Onu hareket ettirin ve aydınlanmanızı sabitleyin. Yapabilirsiniz. Bakın, şimdi.
Bu daha iyi? Daha serin şimdi. Bunu istemelisiniz. “Anne, lütfen, aydınlanmamızı kuvvetlendirin!” Sonra bunun içinde
büyüyeceksiniz. O zaman siz kendinizsiniz ve kendi kendinizin gurusu olursunuz ve size ait büyük büyük kalabalıklarınız olabilir,
aydınlanma verebileceğiniz kalabalıklar. Bana gelen ve aydınlanma alan tek bir öğrencim vardı, o kişi on bin kişiye aydınlanma
Verdi. On bin kişi. Yani, neye ulaştığınızı ve kaç kişiyi otomatikman iyileştirebileceğinizi daha sonra bileceksiniz. Şifacı falan gibi
bir şey değilsiniz. Otomatikman iyileştireceksiniz. Her hangi bir şeyi veya herhangi bir kimseyi iyileştirmeyeceksiniz. Bu sadece
kendiliğinden olacaktır. Bu günlerde doğmuş olan ve Tanrıyı arayan pek çok insan var ve sizler onlara yardım edeceksiniz. Çok



teşekkür ederim. Umarım sizi yeniden görürüm. H. Shri Mataji Nirmala Devi



1981-0331, Public Program, Vishuddhi ve Agnya Çakra

View online.

Vishuddhi ve Agnya Çakralar, Dördüncü Publik Program. Maccabean Hall, Sydney (Avustralya), 31 Mart 1981. Bu gün önümüzde
çok ilginç bir konu var, bu da on altı taç yaprağı bulunan ve boynunuzun kök kısmının arkasına yerleştirilmiş olan Vishuddhi
çakrayı tartışmak. Vishuddhi çakra, kendisini fiziksel aktivite olarak veya maddi düzeyde servik pleksusun dışında gösterir.
Bildiğiniz gibi salgı bezleriniz var ve troid de burada bulunan salgı bezidir. İnsanoğlu için bu merkez, evrim içinde en büyük öneme
sahip olan merkezdir çünkü insanoğulları, hayvan konumundan insan olmak üzere ellerini ve başlarını yukarıya kaldırdıkları
zaman bu merkez maksimum büyüklüğüne ulaşacak şekilde gelişti. Hayvanların başları yere doğru bir açı yapacak şekilde
duruyordu, ilk önce sadece dokunuyordu, paralel şekilde ve sonra, ta ki nispeten biraz daha yüksekte olduğu maymun konumuna
gelene dek, daha ve daha yükseğe yükseldi ve ancak insan konumunda eller ve baş aynı seviyeye yükseldi. Düz bir seviyeye
gelmesi tamamdı, düz seviye de olduğunda süper ego ve ego arasında denge vardı. İlk önceleri, insanlar tarafından bakıldıkları
zaman, hayvanlarda süper ego vardır. Hayvanlar, insanlardan hareketle bazı şartlanmalar geliştirdiler. Köpekte olduğu gibi,
köpeğin insanlar tarafından bakılması gerekir. Sonra, köpeğe şunu ya da bunu yap dendi ve şartlanma başladı. Bu şartlanma bir
köpekte başladığı zaman, köpek insani bir şekilde süper ego geliştirmeye başlar. Ama bir şempanze başını kaldırdığı zaman, o bir
insan olmaya çalıştı. İlk orijinal insanın kafası bu şekilde eğikti. Ramayana’da böyle bir ırktan bahsedilir, insanların, yarı maymun
yarı insan oldukları kayıp bir ırk. Bu yaklaşık sekiz bin yıl önceydi. Bu merkez gerçekten de, Dwapara adı verilen çağda bu dünyaya
gelen Shri Krishna tarafından tamamen aydınlatıldı. Rama, Satya Yuga’daydı, Shri Krishna ise Dwapara döneminde geldi. Bu
yaklaşık altı bin yıl önceydi. Shri Krishna, bizlerin evrimsel sürecinden sorumlu olan Shri Vishnu’nun enkarnasyonlarından biri
olarak dünyaya geldi. Sadece Shri Vishnu sayesinde evrimleşiriz. O bize dharma veren taraftır. Dharma bizim besinimizdir.
Kapasitelerimizi ve besinimizi değiştirerek evrimleştik. Diyebilirim ki karbon Mooladhara çakradaydı. Ve bu karbon maddesinin
içinde prana vardır ve o, bununla yaşayan bir şey gibi hareket etmeye başladı. Bu yaşayan şey, sonrasında daha ve daha bir
yüksek farkındalığa doğru büyüdü ve hayvan olduğunuz bir konuma ulaştı ve sonrasında da sizin insan olmanız gerekliydi. İlk
insanlar kısa insanlardı. Bu kısa insan enkarnasyonuna, Vamana adı verilir. Daha sonra onlar, çevrelerindeki tabiatın bilincinde
olan insanlar oldular ve doğa üzerinde hâkimiyet kurmak istediler. Vedalara uygun olarak her tür yangya’yı yapmaya başladılar.
Vedalar aslında insanoğullarının sağ kanalda büyümesinde işe yaradılar. Veda mantralarını ezbere okumakla ve bize beş element
üzerinde hâkimiyet veren her şey hususunda gayet başarılı olan insanlar ortaya çıkardılar. Bu insanlar, beş elementin ustası
oldukları zaman çok egoist oldular ve başlarını sadece merkezde tutmak yerine, geriye doğru çekmeye başladılar. Başlarını
geriye doğru çekerek hipofizlerini geliştirmeye başladılar ve hipofiz o kadar fazla aktive edildi ki, normalden daha fazla büyüdü,
insanlar gelecek hakkında düşünmeye başladılar ve insanlarda gelecek fikri oluşmaya başladı. Bu durum insanların beş
elementin üstadı olmaya çalıştıkları bu güne dek böyle geldi. Egoyu öyle bir noktaya kadar geliştirdiler ki, onlar son derece ego
merkezli oldular ve bu ego yutar, burada göreceğiniz gibi o, süper egoyu aşağıya doğru iter. Ego, süper egoyu aşağıya doğru
itebilecek kadar gelişmiştir. Sonra buna ilaveten, Freud gibi insanlar, “neden her şey için şartlanmamıza izin vermeyeyim ki? ”
dediler. İyi şartlanmalara sahip olabilen ve kötü şartlanmalar da, sahip olabilen sadece insanlardır. Ama gerçek bilgelik
zayıfladığı gibi, bilirsiniz, yavaş yavaş esas bilgeliği kaybetmeye başladık ve “bunun nesi yanlış, bunun nesi yanlış” diyerek,
içimizdeki her tür şartlanmayı inkâr etmeye başladık. “Nesi yanlış, nesi yanlış” diyerek devam ettiğimiz zaman ne oldu, egomuz o
kadar fazla gelişti ki, süper egoyu itti. Süper ego öyle bir noktaya kadar itildi ki, artık buna dayanamıyor. Bu yüzden modern
zamanlarda, diyelim ki on beş yıl önce, diyebilirsiniz ki yirmi yıl önce, yeni bir nesil etkilerini göstermeye başladı. Genç bir nesil
geldi ve onlar egonun çok fazla olduğunu, bizlerin maddi şeylerle sınırlandığımızı hissettiler. Maddeyi ve maddi güçleri bizim
köleleştirmemiz yerine, biz onlar tarafından köleleştirildik. Bu aydınlanma onlarda oluşmaya başladı. Aslında bunun yaklaşık
altmış yıl önce başladığını söylemeliyim. Ama bu yaklaşık yirmi, yirmi beş yıl önce bu çok fazla büyüdü veya belki be biraz daha
erken, insanların egonun iyi olmadığını, maddenin bize hükmettiğini, bunun bir sahtelik olduğunu görmeye başladıkları zaman,
yaklaşık otuz yıl diyebilirsiniz. Ancak onların çok güçlü bir şekilde hissettikleri başka bir şeyde, kalplerinde bütünleşmedikleri ve
sadece bağlandıkları oldu. Hiç bir şeyde neşe yoktu. İçinde hiç bir duygu içermeksizin bir şeyler yaptılar, çok duygusuzlardı, hiç
bir şey için duyguları yoktu. Bu duygu savaş gelene dek oldukça büyüdü, Hitler yok etmeye çalışıyordu ve o zamanlar, Hitler’in
gelişi ile Hitlerin egosunu gören insanlar, bunun yansımasını kendi içlerinde görmeye başladılar. Hitler’in biz daha yüksek bir ırkın
mensubuyuz falan gibi, bütün bu şeyleri söyleyerek insanların egosunu şişirmesiyle, onun bu dünyayı nasıl yok edebildiğini
gördüler. Bu onlarda büyük bir şok yarattı ve bu şok, o zamanın gençlerine bunun gelişmemiz için uygun bir yol olmadığını
hissettirdi. İşte bu yüzdendaha önce Hindistan’ı yönetmiş olan yaşlı insanlarla, bu günün Hindistan vatandaşı olan oradaki genç
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insanlar arasında büyük bir uyumsuzluk var. Bütün bu ego fikri çok süptil bir hal aldı. Onlar bunun bir gösteriş olduğunu
düşündüler, eğer bir şey çok fazla yapıldıysa, bu da çok fazla resmiydi. Gündelik yaşama inandılar ve çok fazla ego merkezli olan
hiç bir şeyi kabul etmeyi istemezlerdi. Ama ego bir kez çok fazla gelişirse, bundan kurtulamazsınız. Onunla daha fazla
savaşmaya çalıştıkça, o üstünüze daha fazla çökecektir. Bu mümkün değildir. Ve bir kere bastırılmış olan süper ego, o kadar
basılmış hale gelir ki, siz sadece egodan ibaret olursunuz. Ve ego sonrasında kalbi kuşatır çünkü kalbin etrafındaki auralardan
birisi, Ben bunu daha sonra sizin Swadishthana çakranızdan tartışacağım ve bütün Swadishthana çakra etrafını sarabilir ve
kalbinizi tamamen kuşatabilir. Kalbiniz ve kafanız arasında bir kayma var. Bir bütünleşememe/parçalanma vardır. Bazen de,
yaşamdaki şoklarla bir kişinin egosuna meydan okunur. Benim sizlere, “kocalarımıza ve karılarımıza karşı çok müşfik olmalıyız”,
demem gibi. Eğer onların egosuna meydan okunursa, üç dört şok sonra yavaşça parçalanırlar. Onlara hastalıklar veririz. Onlara
korkunç şeyler veririz. Bizim bunları yapmakla bir işimiz yok. Bu günahkârcadır. Her şeyden önce, bütün bu şov ve diğer şeylerle
birlikte birisi ile evlenmek ve sonrada birilerini mutsuz etmek çünkü sizin bir egonuz var veya bu kişiyi duygusal olarak kuru bir
hale getirmekle birilerinin egosunu incitirsiniz. O zamanda son derece kuru bir toplum gelişir. Bu kuru toplum, çocuklara bile
değer vermez. Madde en önemli şey olur. Maddi bağımlılık en önemli şey olur. Sonrasında tüm insan ilişkileri biter ve egonun
sunağında kurban edilir. Ne zaman ki bu insanlar, nihayetinde onlar insanlar, içlerinde acı çeken bir duygusallık var. Bu yüzden
insanlar duygusal olmak için, uyuşturucuları ve size söylediğim şeyleri, alkolü kullanırlar. Alkol toplumda büyük bir meseledir.
Onlar sadece egonun işkencelerinden kurtulmak için alkolik oldular. Bir kez alkolik olurlarsa, süper ego gelişmeye başlar. Bu
egoyu bir tarafa doğru itmeye başlar ve tereddüt başlar, kafa karışıklığı başlar. Bütün Ezeli Efendilerin aleyhinde konuştuğu alkol
için, çünkü onlar sizin dikkatinizle ilgilemeliydiler, çünkü sadece dikkat bozulmaz, değerlerinizde yerle bir olur. İffetinizle ilişkili
değerleriniz, kendi iffetiniz hakkındaki değerleriniz, haysiyetiniz hakkındaki değerleriniz, demek istiyorum ki hiç bir şey
yapamazsınız, demek istiyorum ki onlar haysiyetsizce şeyler yaparlar, bu gibi insanların bir fotoğrafını veya bir resmini bile
alsanız, onlar böyle davranıyorlar diye şok olabilirlerdi. Yani her şeyden önce bütün haysiyet, insan haysiyeti gider, evliliğin
kutsallığı kaybolur, bu büyük azizlerin ve büyük peygamberlerin, tüm büyük kutsamaları ile insan olarak dikkatiniz üzerine inşa
edilen tüm değerler yitip gider. Birer birer hiç bir şeye değer vermemeye başlarsınız. Egonuzdan başka hiç bir şeye değer
vermezsiniz. Maddi sahiplenmeleriniz bile, egonuza öneride bulunmak üzere oradadır. İşte bu şekilde insan kuru bir şahsiyet olur.
Bu şartlar altında, kendisinin Tanrının Güçlerine de boyun eğdirmek zorunda olduğunu düşünür. Bazen böyle şeyler olur ve bu
insanlar Tanrınınkiler gibi güçlere sahip olmak istediler. Onlar Tanrıya meydan okumak isterler ve “Tanrı yok. Tanrı olduğuna nasıl
inanırlar?” demek isterler. Çünkü ego öylesine kör bir şeydir ki, sadece Tanrıyı düşünürsünüz ve sizin Tanrı ile olan ilişkinizi. Bu
öylesine kör bir şeydir ki, bazen sizi o kadar aptal bir hale getirir ki. Son konuşmamda söylediğim gibi, yaptığımız seminerde
söyledim, bu sizi tam bir aptal yapar. Vishuddhi çakra, içimizdeki egoyu başlatan şeydir, bu anlamda Shri Krishna tarafından
toplumda bulunan süper egoya, şartlanmalara meydan okundu. Shri Krishna oyunun seyircisi olan bir adamdı. O, Ezeli Varlık
olandı, bu anlamda O, Bütünü meydana getirmek için yükselendir. O, Virat’tır ve Shri Krishna, Gita vasıtası ile bize şahit
konumunda olmayı öğretendir. Şimdi size kısaca Gita hakkında bir şeyler açıklayacağım. Anlamaya çalışın çünkü Gita’yı anlamak
çok süptil bir şeydir. Gita hakkında yazılmış kaç eleştiri olduğunu bilmiyorum ama hiç kimse, Gita’daki gerçek hususlar hakkında
hiç kimse başarı sağlamış gibi görünmüyor. Krishna, Tanrısal diplomasinin enkarnasyonuydu. Tanrısal diplomasi, Benimde sizler
üzerinde oyunlar oynadığım bir şeydir. Çünkü eğer Ben size aydınlanma veremezsem, eğer siz çok tartışmacı biriyseniz, alelade
biri olmaya çalışırsınız ve o zaman Ben sizi, gerçek kazanımı kaçırdığınızı görmeye başlayacağınız bir konuma sokarım. Gita,
Onun bir diplomat olarak yeteneklerinin tam olarak sergilenmesinden başka bir şey değildir. Bu yüzden kişi, Shri Krishna’nın
numaralarını anlamalıdır. Her şeyden önce çok başında, en başında, Gita’nın ikinci bölümünde, Shri Krishna der ki, “sen bir sthitha
pragnya oldun”, bu senin aydınlanmış bir ruh olduğun anlamına gelir, sen bir gnyani oldun, yani bu farkındalığı olan aydınlanmış
bir kişi oldun anlamına gelir. Tabii ki Hindistan’da da, her yerde olduğu gibi, onlar gnyani’nin, bir sürü kitap okumuş olan bir
brahmin olduğunu düşündüler. Bu, aydınlanmanı almalısın ve bu sayede senin farkındalığın aydınlanır anlamına gelir. Bu Onun, en
başta söylediği şeydir çünkü O düşündü ki, O dedi ki, bu şey orada. O bunu, sadece Arjuna’ya söyledi çünkü O bir diplomattı ve o
zamanlar insanların nasıl olduklarını biliyordu, kendisinin bir enkarnasyon olduğunu onlara söylemeyecekti, onlara gerçeğin ne
olduğunu söylemeyecekti. Çünkü onlara gerçeği söylerseniz size çok sert vururlar. O bunu gayet iyi biliyordu. Bu nedenle, Onun
bhaktası, Onun müridi olan Arjuna’ya, “sen buna ulaş”, dedi. Ama o zamanlar Arjuna, anlayamadı çünkü ona “sen bir azizsin”
denildi, aydınlanmana ulaşman için bir şahit oldun. Ve sonra da ona, “insanları öldürmek için savaşa git” dendi. Bunun nasıl
olabileceğini onlar anlayamadılar. “Önce onları öldürmeliyim, sonra da şahit kalmalıyım, nasıl öldürebilirim? Zalim bile olsalar,
yanlış bile olsalar, aydınlanmadan sonra bunu yapamam çünkü aydınlanmadan sonra ben şefkatli olmalıyım”. Bu Arjuna’nın
vasatlığıdır. Bu çok süptil bir noktadır, sanırım sizler meseleyi yakaladınız. Yani Krishna söyler, O anlar. O derhal anlar. Şimdi bu
diplomasiye ihtiyaç var, bu hala işe yaramıyor. Şöyle anlatayım, bir oğlan kulübenin dışında oturuyor ve bir at arabasını sürmeye



çalışıyor. Baba kulübeden çıkar ve oğul ona, “bu araba ilerlemiyor”, der. Bunun üzerine baba, “önce sen atları arabanın önüne
getir. Atları ona bağlamadığın sürece araba hareket etmez”, dedi. Sen atlara bağlanmalısın, bu da atmadır, ruha bağlanmalısın.
Bunun üzerine oğul, “bana arabayı hareket ettirmem gerektiğini söylüyorsun ve şimdi de benden, atları hareket ettirmemi
istiyorsun. Nasıl olabilir ki bu?” der. O zaman baba, oğlanın bunu kolayca halledilemeyeceğini anlar. Bunun üzerinde ona bir
numara yapar ve der ki, “tamam, bırak kalsın ama sen şunu düşünüyorsun, sen inanıyorsun ki arabayı çeken atlardır. Sen buna
inanıyorsun”. Krishna nasılda güzel bir şekilde anlatıyor, bu analojiden bile çok daha güzel. Shri Krishna’nın numarasını görmeniz
için size bu analojiyi verdim. O oyun oynamalıydı çünkü insanlar o kadar aptaldılar ki. Altı bin yıldan beri, şimdi de göreceğiniz
gibi, onlar saçma sapan bir şeylere inanıyorlar. Arjuna dedi ki, “eğer insanları öldürürsem, o zaman içimde karmalarım olacak. Ve
aydınlanmamdan sonra, aydınlanmamı nasıl alacağım? Eğer aydınlanmamı almışsam, o zaman öldüremem”. Bunlar onun
aydınlanma hakkındaki fikirleriydi. Krishna ne dedi, “Aydınlanmanı al ve sonrasında Tanrının adına her ne yaparsan, bu gerçekten
de sadece tamamen Tanrının emriyledir.” Eğer öldürmen gerekiyorsa, öldür onları. Şeytanları öldürmelisin, rakshasaları
öldürmelisin. Birilerini öldürmek fikri yanlıştır, demek istiyorum ki, varsayalım ki bu gün, Hitler gelecekti, siz bir yılana iltimas mı
geçeceksiniz? Öldürmelisiniz. Ve Shri Krishna dedi ki, “Hiç kimse öldürülmedi”. Aslında bu bir gerçektir. Hiç kimse ölmez. Sizlere
dediğim gibi, sizler ruhsunuz, sadece onları şimdi sahneden çıkartın. Bu yüzden de, Shri Krishna dedi ki, “önce aydınlanmalısınız,
şahit konumunda olmalısınız, o zaman siz Tanrının elinde bir enstrümansınız. O neyi isterse, O her ne derse, onu yaparsınız. Eğer
O öldürmen gerekiyor derse, öldürmelisiniz. Eğer öldürmeyin derse, öldürmeyin ”. Çünkü güç şimdi sizin vasıtanızla akmaya
başlar, merhamet/acıma konsepti yanlıştır. Bütün dünyayı yok edecek olan birisine karşı, nasıl merhametli olabilirsiniz. Bu adama
karşı merhametli misiniz? Ne için? En büyük merhamet onu öldürmektir, onu, onun güçlerini dışarıda bırakmaktır. Shri Krishna’nın
yolu budur, Krishna’nın söylediği şey budur. Ama Arjuna hala, “bu nasıl olabilir ki, bu karmalar”, dedi ve onun bu teorileri oldu.
Karmalardan nasıl kurtulursun? Bunun üzerine Krishna, yine bir numara yaptı ve tamam dedi. Çok ipe sapa gelmez bir şart koştu.
İşte diplomasinin özü budur, saçma sapan bir şart ileri sürer ve kişiyi aptal durumuna düşürürsünüz, bu sayede o bir konuma
geldiği zaman, bunun saçma olduğunu anlar ve bırakır, aksi halde bırakmaz. Bu yüzden Arjuna’ya dedi ki, “çok iyi, sen aydınlanma
istemiyorsun, devam et. Bütün karmalarını yap. Ve karmaların meyvelerini Tanrının lotus ayaklarına bırak. Yapacağın şey bu, bu
sayede üzerinde kalan hiç bir karma olmayacaktır”. Bu abes bir şeydir. Aydınlanmadan önce bu olamaz. Aydınlanmadan önce
egonuz olduğu gibi kalmaya devam eder, emilmez. Ego daha süptil olacaktır, siz çok alçak gönüllü ve müşfik olursunuz ama ego
hala oradadır. Ego oradadır demek, ego tarafından kaplanan aklınızın bir konumudur bu. Egonun aydınlanmanın
gerçekleşmesiyle, ve bunun gerçekten olması ile egonun emilmesi gerekir. Sadece, sen çok alçak gönüllüsün demekle değil.
Egoist kişilerin bazıları son derece alçak gönüllüdür çünkü bu onlara son derece yakışır. Ama içeride, orada olan egodur. Ego
oradadır. O emilene dek onunla savaşamazsınız, onu dışarıya itemezsiniz, ondan kurtulamazsınız. Onun içeriye doğru emilmesi
gerekir. Bu egoyu emmek için, Kundalini yükselmelidir, aydınlanmanızı almalısınız. Kendi özünüz olmalısınız, ego değil, ego ile
olan kendinizi tanımlamanız akıp gitmelidir. Bu ancak, ruh olursanız mümkündür. Ama siz değilsiniz, önemli değil. Ne yaparsınız
yapın, bu karmaları yapmaktır. At arabasına vurmaya devam etmek gibi ama siz bütün dikkatinizi ata koyun ve arabanız hareket
edecektir. Bu saçmalık noktasında, asla hareket etmeyecektir. Yani O atların hareket etmeyeceği bir önermede bulundu. Bir süre
sonra siz, “Nedir bu? Araba burada. Her şeyi koyuyorum, her şeyi atın üzerine koyuyorum ve hiç bir şey olmuyor. Bağlanmıyor.
Araba hala orada duruyor”, dersiniz. Bu şaşkınlığa bir kez ulaşınca, o zaman aydınlanmanızı ve gerçekleşmenizi elde edersiniz.
Mesele budur. Bu saçma sapanlık sizin içinizde anlaşılmadığı sürece, asla kabul etmeyeceksinizdir. Çünkü sorular soruyorsunuz.
“Sen neden bunu yapmalısın?” , Sen neden bunu yapmalısın?” , “Neden?” Bu yüzden de Shri Krishna der ki, “tamam, devam et”.
Yani bu başlamış olan karma teorisidir, her ne karma yaparsan yapın, bunu Tanrının Lotus ayaklarına bırak. Yani, bu bir, O bizi bir
mayanın içine, bir illüzyonun içine soktu. Önemli olan şey buydu. Bu aşamada sizi illüzyona sokmak önemliydi. Çünkü aksi halde
siz kabul etmiyorsunuz. Eğer tereyağı almanız gerekirse, bunu düz tuttuğunuz bir parmakla yapamazsınız, parmağınızı bir miktar
eğmeniz gerekir, bu şekilde. Bu yüzden de Arjuna dedi ki, “Dharmaya ne demeli? Tanrıya olan adanmışlığa ne demeli?” Organize
dinler, kiliseler, tapınaklarımız ve bütün bunlar. Bunlara ne demeli? O şunu da söyledi, Shri Krishna çok akıllıydı. Sanskritçe şunu
söyledi, “Pushpam Phalam”. “Hangi meyveyi, hangi çiçeği veya hangi suyu bana verirsen alacağım. Hepsini alacağım, bana bir
fincan vermek istersen alacağım”. Ama vererek. O çok akıllıydı, sizin meseleyi yakalayıp yakalamadığınızı bilemiyorum. O, vererek
diyor, bununla siz ananya bhakti yaparsınız, adanmışlık, bu ananyadır. Ananya kelimesi, gerçek bir kelimedir. Ananya, bu sizin bir
diğeri olmadığınız zamandır, aydınlandığınız zamandır. Aydınlanmış olduğunuz zaman ancak bhakti yapabilirsiniz, ananya.
Ananya olan kişi, bunun anlamı şudur, bu kişi bir başkası değildir, bu sizin Tanrı ile bir olduğunuz anlamına gelir ve siz o zaman
bhakti yaparsınız. Çok açık bir şekilde ananya bhakti yapın, ananya adanmışlığı yapın demiştir, bu aydınlandığınız zaman, sizin
artık öteki olmadığınız zamanki adanmışlıktır. Bundan önceki adanmışlık nedir? O çok açıkça söylemiştir ama hiç kimse bu
noktayı görmüyor. İnsanlara sormak, geçen gün bir tarikattan bir beyefendi geldi. “Shri Rama, Shri Krishna, Shri Rama, Shri



Krishna.” Bu ananya bhakti değil. Ananya bhakti, ötekinin olmadığı zamandır, bu sizin aydınlandığınız anlamına gelir. Bu bhakti
yog’un özüdür. Bhakti Yoga da O dedi ki, “ruhunuzla bir olmalısınız”. Aynı zamanda ananya diyerek ve karmalarla, karma yoga da
aynı tiptedir. “Her ne iş yaparsanız yapın, bunu Tanrının lotus ayaklarına bırakın”. Siz bunu yapamazsınız, saçma bir koşul. Ama
aydınlanmadan sonra size olan şey nedir, siz, “ben yaptım” demezsiniz, “o hareket ediyor, o geliyor, o yükseliyor, o başlıyor, o”,
dersiniz, sadece o dersiniz. Siz asla, “ben kundaliniyi yükseltiyorum” demezsiniz, asla. “O geliyor” dersiniz, çünkü sizin
olmadığınızı bilirisiniz, bunu hissedersiniz. Çünkü bu sizden akıyor, çünkü siz içi boşalmış olursunuz. “o gidiyor, o geliyor, o
gelmiyor”, dersiniz. “Ben kendime veya birilerine aydınlanma veriyorum”, demezsiniz. Geçen gün Benimle birlikte Amerika’ya
gelen bayan gibi. Bana dedi ki, “Anne, benim şeyime aydınlanma vermelisiniz”. Bende, “tamam, gelsin”, dedim. O kişi bütün bu
yolu tepti ve kundalini donmuştu. Kadın Bana, “Anne lütfen ona aydınlanma verin” dedi. Bende, “sende aydınlanmış bir ruhsun,
sen dene veya ona, aydınlanmış bir ruh olduğuna dair bir sertifika ver”, dedim. Onun aydınlanmış olmadığını biliyorum. Neden
olmasın? Sabahtan akşama kadar aydınlanma vermek. “Sen neden aydınlanmış olduğunu düşünmüyorsun? Ben senin yerinde
olsam, Baba (kardeş) sen aydınlandın, şimdi defol buradan”, derim. Çünkü Ben onun aydınlanma alamayacağını biliyordum. Bu
donmuş bir Kundalini. Ben ona, “neden bunu sen yapmıyorsun?” dedim. Bayanın aydınlanmadığını biliyorum, vibrasyon vermiyor.
Bende, “işte olan bu” dedim. Kundalini yükselmelidir. Bu, sizin bunun egonuzun ötesinde olduğunu bildiğiniz anlamına gelir. Bu
egonuzun ötesindedir. Siz ulaşamazsınız. Bu kaliteye içinizde sahip olmak zorundasınız, ancak o zaman ulaşabilirsiniz. Bunu
yaptığınız sürece, işte bu yüzden. Ego, sizin bir şeyler yaptığınıza dair bir illüzyondur. Çünkü siz hiç bir şey yapmıyorsunuz. Ne
yapıyorsunuz? Size anlattığım gibi, bunların hepsi ölü işler. Ölüme ölüm. Bir sandalye veya basamak yaparsınız, ooo sen büyük bir
adamsın. Dağdan, başka bir dağ yapmak, ooo sen büyük bir mimarsın. Tüm bu ölü enerjileri kullanıyorsunuz, elektrik,
manyetizma. Tüm bunlar yaşamayan enerjilerdir. Yaşayan enerji, bütün enerjilerin sentezidir. O sağ kanalda prana’dır, sol kanalda
mana’dır ve merkezde dharma’dır. Bu üç enerji bütünleşerek sentezlendi. Ruhun ışığı size geldiği zaman tamamen bütünleşirsiniz
ve bu brahmadır, o elleriniz vasıtası ile akandır, brahma shaktidir, brahmadır. Yani bu, ama çocukluğunda ne yaptı O?
Anlamalısınız. İnsanlar çocukluğunda Onun yapmadığını söylerler. Hayır, O değildi. Benim çocukluğumdan beri olduğu gibi, O da
çocukluğundan itibaren. O dört yaşındayken gopilerle (çobanlar) oynadı. Onun Shri Krishna olduğunu söyleyen bir guru vardı. İşte
bu yüzden, düşünün, dört yaşında ve bu guru da, sanırım elli yaşında. Bu aynı mı? Çocuk olduğu zaman, O sadece, çünkü bir
çocuk olarak onların kundalinilerini yükseltmeyi istedi. Deneyebilirdi. Düşünün, O insanların sırtına tırmanır ve kundalini
yükseltirdi. O bunu pek çok kez yaptı. Bunun en iyi yol olduğunu düşünürdü. Ben ona dedim ki, “bunu neden köyünde
yapmıyorsun?”. O da, bir arabanın ne yararı var dedi. Yani dört yaşındaki çocuk, çobanlarla oynuyor. Başlarının üzerinde içinde su
olan küçük çömlekler taşıyorlardı. O, bu çömlekleri kırardı. Çünkü ra-dha, ra enerji demektir, dha ise onu besleyen anlamına gelir.
Ra dha. O, Mahalakshmi'dir. Radha, enerjiyi besleyen/destekleyen kişi. Radha, Yamuna nehrinde banyo yapardı ve suyu vibre
ederdi. Ve gopiler, bayanlar testilerini, bu su ile doldururlardı, vibre edilmiş su ile. O, sadece testileri onların başlarının arka
tarafından kırardı ve bu sayede su onların sırtlarına dökülürdü, çocuğun numarasına bakın. O günlerde toplantı salonları yoktu, ne
de böylesine güzel, arayış içinde insanlar vardı, kişi Gokul’un bir köyünde arayıştan bahsedemezdi. Bu yüzden de O, bu testi kırma
numarasını denedi, suyun sırta dökülmesini sağladı ve bu sayede Kundalini yükselebilirdi. Ayrıca Onun gopileri de, onların ellerini
tutarlardı. Buna ra sa denilir. Ra enerji demektir, sa .... anlamına gelir. Radha bunu yapardı, onların ellerini tutardı ve dans
ederlerdi ve enerji onlara aktarılırdı. Ama Shri Radha enerjinin enkarnasyonuydu ve Shri Krishna ise Ezeli Varlığın
enkarnasyonuydu. Bu farklıdır. Bu günlerde ellerinizi tutan insanlar ve ruhları size geçirenler. Bu korkunç. Bu şeytani bir şeydir.
Böyle bir şey asla yapılmamalıdır, pek çok probleme yol açar bu. Böyle yapıp, elleri tutarak, ruhları size geçirenler veya bir tür,
Himalayalarda oturmak. Onlar eğer aydınlanmış ruhlarsa, asla bunu yapmayacaklardır. Çünkü onlar anlarlar. Onlar asla sizi
rahatsız etmezler, asla sizi posses etmezler. Şimdi Onun Radha olduğunu ve enerjinin onlar vasıtasıyla geçtiğini anladığınız
zaman. Shri Krishna başka bir şey oynardı, çok güzel. Tereyağına ulaşmak için oğlanların üzerine tırmanırdı. Her şeyden önce O,
onların başlarının tepesinde ayakta duruyordu, Sahasrara. Aydınlanmasını almış olan bir beyefendi vardı. Shri Krishna’yı hiç
duymamıştı. Bütün bunları bilmiyordu. Aydınlanma almadan önce, çok büyük bir Shri Krishna’nın bulunduğu yer olan kendi
bilinçaltına gitti. Ve bu bilim adamı, uzayda bir piramit gibi yaptı ve ..... ve sonra orada, sizin kitapta okuyacağınız ve kendinizin
göreceği, başka şeylerde gördü. Ama tereyağı, Shri Krishna tereyağına çok düşkündü. Neden? Bu noktada sizin, kendi
Vishuddhiniz için tereyağına ihtiyacınız var. Eğer sinüs probleminiz varsa, biraz tereyağı ısıtın ve bir damlalık alın, 3-4 gün ısıtılmış
(ılık) tereyağını burnunuza damlatın. Sinüsünüz düzelecektir. Bu çok basit bir ilaçtır. Sadece deneyin. Soğuk algınlığınız
düzelecektir. Neden? Çünkü nefes alış verişimiz nedeni ile, burnun iç zarı çok çok kurur veya diyebiliriz ki, çatlar, ellerimizin
çatladığı gibi. Eğer tereyağı sabuna bile konsa, eskiden bunu yapardık, onlar tereyağını sabunun içine koymayacak kadar çok
bilinçli bir hale geldiler. Sabunda, bakın sabundaki tereyağı gidip nefes borusunu kaplar, bu yerleri, boğaz ve doku bile hizalanır.
Bu şekilde her şey çok yumuşak hale gelir. Hatta eğer herhangi bir probleminiz varsa, burayı ılık tereyağı ile ovabilirsiniz.



Tereyağının iki kalitesi vardır. O yumuşak süt yağıdır, artı tuzdur. Tuz, Gurunun kalitesidir. Yani bu Guru ve tereyağının
kombinasyonudur. Tuzla gargara yaparken, ozmoz (geçişim) gerçekleşir. Bunun çok derin bir anlamı vardır. Bu merkez, kendisini
dışarıda gösterir, burun, gözler, boğaz, boynumuz, kulaklarımız ve gözümüzün dışı, göz kapakları ve aynı zamanda bunları kontrol
eden küçük kasları da kontrol eden bu merkezin, on altı tane alt pleksusu vardır ve pek çok şey tek bir merkez tarafından kontrol
edilir. Vishuddhi çakranın, bu merkezin on altı taç yaprağı vardır. Vishuddhi, olmayan anlamına gelir, vi - suddhi, vi bir şeyin
yokluğu demektir, demek istiyorum ki o çok shuddha’dır, o kadar kutsaldır ki, her şey yoktur ve işte bundan dolayı O bir sakshi’dir,
O bir şahittir. O bizim şartlanmalarımızı Freud’dan farklı bir yolla kırmaya çalıştı. O günlerde sahip olduğumuz ilk şartlanma şuydu
ki, bir karı koca ilişkisi için çok fazla koşul konulmuştu. Kadına kocası tarafından ve bütün aile tarafından hükmedilirdi ve Onun
zamanında, herkese işkence ederlerdi. O günlerde kadına, evdeki bir köle muamelesi yapılırdı. Bir şekilde bu halloldu. Çünkü
kadının çok iffetli, çok iyi olması gerekirdi ama erkek hükmediyordu, bu gelişmiş büyük bir sistemdi. Ve bununla, insanlar aile
sistemi içinde boğulmaya başladılar ve sonunda öldü. O, kız ve erkek kardeşler olarak erkeklerle bir arada bulunmanın bir zararı
olmadığını söyledi. Kalplerimizde saf olmalıyız ve onlar bizim kız ve erkek kardeşlerimiz. Bizler karışmalıyız ve bu benim karım,
bu benim kocam ve bunlarında, benim kız ve erkek kardeşlerim olduğunu anlayarak, birbirimizle uygun ilişkiler kurmalıyız. Çünkü
o zamanlar her hangi bir kadının evinden çıkmasına bile izin verilmezdi. Bu çok fazlaydı çünkü kayınvalideler çok güçlüydüler ve
onlar, kızların gitmesine izin vermezlerdi. Gokul’daki Krishna’nın olayı da böyleydi. Bütün şarkılar ve öyküler böyleydi. Eş, kocasına
derdi ki, “İşte görümcem”. Yani karı koca arasındaki sevgiye dair bütün öyküyü O başlattı. Onun etrafında bu gün olduğu gibi
Sahaja Yogiler ve müritleri yoktu. Onun bu çakrada güçlerine nüfuz etmesi gerekiyordu, sahip olduğu onaltıbin güce. Bu çakra,
başımızda burada temsil edildi. Buna Virata’nın çakrası denildi, bunun anlamı sizin Ezeli Varlık olduğunuz yer demektir. Bu
yüzden de, bunu aktaracak on altı bin insana sahip olmak için, O bir drama sergiledi. En büyük oyun yazarı Oydu. Onların kadınlar
olarak doğmalarını sağladı ve bir krala onları tutuklattı. Sosyal bir problem meydana geldi. Bu kadınlar, bu adamla birlikteydiler.
Hint standartlarına göre, onların hepsinin işi bitmişti. Bir değerleri yoktu. Hepsi gidik kadınlardı, zorlanmış olsalar da, kendi rızaları
olmasa da, Hindistan’daki zorla alınmış her kadın (değersizdi), Sita’nın zamanında bu oldu. Yani Onun da Rama’nın yaptığı gibi
olması gerekirdi, size geçen sefer anlattığım gibi. Shri Krishna bu krala saldırdı ve bu on altı bin kadınının hepsini yanına aldı.
Bunun üzerine insanlar dediler ki, “sende toplum tarafından kabul edilmeyen bu on altı bin kadın var, onlarla ne yapacaksın? Hiç
kimse onlarla evlenmez.” O da dedi ki, “Onlarla Ben evleneceğim”. Bakın, aslında bu kadınlar Onun güçleriydiler ve onlarla evlendi.
“Ben onaltı bini ile evleneceğim”, dedi. Bunun hepsi bir oyun, bu Virat’ın oyunudur. Bu onaltıbin kadınla evlendi. O, beş elementi de
kontrol etmek istedi, ne yapmak lazım, (beş elemente) sahip olmamız lazım, dedi. Bunun üzerine beş kadın yarattı ve onlarla da
evlendi. Pek çok insan der ki, “ooo Krishna onaltıbin kadınla evlendi ve beş tane de kraliçesi oldu, şudur budur”. Siz Shri Krishna
mısınız? Siz Virat mısınız? Sizin akacak olan tek bir gücünüz bile var mı? Eğer sizde bir tane varsa O, onaltıbin gücü olan birisidir
ve Onun sayesinde, ötesinde Tanrının var olduğunu, makro bir gücün bulunduğunu, buna sessizlikle ulaşmamız gerektiğini ve
bizlerin bütünün oyunu karşısında şahit olduğumuz farkındalığı bizlere vermek için, bu güçler dünyaya nüfuz ettiler. O bizi bunun
bilincine ulaştırdı. Gita’da dedi ki, “içinizdeki ruh asla ölmez. Size aydınlanma vermek için tekrar ve tekrar gelir, siz öldüğünüz
zaman ruh ölmez.” “Ninem chidanti shastrani ninam dahati pavakah.”Onu silahla öldüremezsiniz, ne de ateşle yakabilirsiniz, ne
rüzgâr onu uçurabilir, nede hiç bir şey içine çekebilir. Bunu kanıtlamak için İsa (Christ), dünyaya geldi. Krishna’nın söylediklerini
kanıtlamak için, ruhun ebedi olduğunu göstermek için İsa (Christ) dünyaya geldi. Onların hepsi birdir. Bizler onları göremeyenleriz
ve bazen Ben Shri Krishna ile İsa (Christ) arasındaki ilişkinin böyle olduğunu anlattığımı zaman, insanları şok ediyor bu. Christ,
Christ ismi Chris kelimesinden gelmektedir ve Krish kelimesi,çiftçilik anlamına gelir. Bu da Krishna’nın tohum ekmek üzere bu
dünyaya geldiği anlamına gelir. Enerji olan Radha, Christ’in annesi olarak dünyaya geldi. Christ’in annesi, Christ için
potansiyel/kuvvetli bir enerji olarak yaşayan bir hanımdır. Onun dışında hiç kimse bunu bilmez. İşte bu yüzden çarmıhtayken,
“Anneye bakın” dedi. Bu çok önemlidir. Christ, bir anne için en büyüklerden birisiydi. Radha bu dünyaya enkarne oldu ve O, bu
lekesizlik konseptini (Meryem Ana’nın orijinal günahtan korunduğu kavramı) getirdi. Bunun hakkındaki öykü Devi
Mahatmyam’dadır. Tanrıça, Mahalakshmi’yi bir yumurtadan yarattı ve işte bu yüzden Easter da (paskalya) yumurta ile kutlama
yaparsınız. Yumurta, sizin yumurta olmanıza dair ve bir sonraki doğumunuza dair bir hatırlatmadır. Bu, insanoğullarının ikinci
doğumuna bir göndermedir. Jesus ismi Yeshoda kelimesinden gelir. Yeshoda, Shri Krishna’nın üvey annesidir ve Radha, onun
isminin verilmesi gerektiğini düşündü çünkü O da başka bir güçtü. Yeshoda’ya, Krishna’nın yaşadığı kuzey bölgeye de Jesoda adı
da verilir. O aslında Jesoda gibiydi ve Jesoda’nın kısaltılmış şekli Jesu’dur. İşte bu yüzden İsa’ya Jesu veya Yesu denilir. Hint
dillerinde Ona Yesu, Jesu adı verilir. İbranicede bile Ona, Jesu değil, Yesu adı verilir. Görüyorsunuz bu Y ve J, Yugoslavyalılar gibi
ve bütün bu insanlar bunu kullanırlar, Y, ya ve ja arasında bir karışıklık var. Bu iki kelime dünyada karıştırılır. Yesu veya Jesu. Devi
Mahatmya’ya göre O, öyle güçlerle geldi ki, en yüce destek oldu. O, Mooladhra çakrada destektir. O, Mooladhra çakrada Ganesha
olandır, tüm evrenin desteğidir. Ve Krishna Onu, kendisinden daha yükseğe yerleştirdi çünkü İsa, Ondan daha yüksekte enkarne



oldu ve Shri Krishna vibrasyonların kendisidir. Sadece vibrasyonlara bakın. Sizlere daha sonra anlatacağım, İsa’nın çarmıha
gerilmesi bir başka dramadır. Oynanmış olan başka bir dramadır. 6000 yıl ile, İsa’nın 2000 yılı arasındaki farka bakın. Yani aradan
4000 yıl geçti. Bu 4000 yılda pek çok şeye karar verildi ve İsa’nın Kudüs’te doğmasına karar verildi. Bu yerlerin hepsine ....
diyebiliriz. Çünkü burası yine Tanrısal güçler tarafından taarruz edilecek yerdi ve bu Ezeli Efendilerin çoğu, her zaman guru olarak
doğmuşlardır. Muhammed Sahib gibi bu insanların çoğu, üç üstat, birbiri ardına, her üçü de dünyaya geldiler. Tek bir şahsiyet.
Sonra Muhammed Sahib orada geldi, sonra Musa geldi, İbrahim geldi, bütün bu insanlar bu bölgede doğdular. Sonra da İsa geldi.
Bu büyük Ezeli Efendilerin çalıştıkları yerin, en iyi yer olacağını düşündü ve bu sayede insanlar anlayabileceklerdi. Ama insanlar
kendi oldukları halleri ile Muhammed Sahibi öldürdüler, İsa’yı da öldürdüler. Musa’yı asla dinlemediler, İsa’yı asla dinlemediler.
İnsanlar böyledir ve bu gün kendisine Hıristiyan diyen pek çok kişiyi Onun çarmıha gerilmesinden keyif alan, bundan hoşlanmış
olan, bunu desteklemiş olan ve Onu çarmıha germek üzere orada bulunmuş olan insanlar olarak görüyorum. Onlar bu gün
ellerinde İncil ile yürüyüp, bu budur, şu da budur diyorlar. O kadar yetkisizler ki, çok tehlikeli. Bazen Krishna’nın İsa hakkında ne
dediğini okumak daha iyidir. Ama bu gün biz Vishuddhi çakradayız, daha sonra Vishuddhi hakkında konuşacağım. Vishuddhi
çakranın, içimizde çok önemli olan diğer iki hususu da vardır. Ben bunu seçtim çünkü sizler Sol Vishuddhinizden dolayı acı
çekiyorsunuz. Sol Vishuddhi sol taraftadır ve Sağ Vishuddhi ise sağ taraftadır. Sağ taraftaki Vishuddhi, Shri Krishna’nın kral
(Dwaraka kralı) olduğu ve Ona Vitthala adı verildiği ve karısının da Rukmini olduğu Vishuddhidir. Bu veya siz buna rajasa
diyebilirsiniz, bu krallık anlamına gelir veya bu eylemde, bir kral gibi davrandığınız yer anlamındadır ve bu sağ kanal tarafındadır.
Sol kanal tarafında O, doğduğu yerdedir ve yaşamının ilk döneminde, bir kız kardeşinin olduğu dönemdir. Kız kardeşi aslında
kurban edilmiş olan Yeshoda’nın kızıdır. Krishna’nın bir hapishanede doğduğu ve babası tarafından alınarak Gokul adında bir yere
konulduğu, hapishanede bulunan bir kızın gönderildiği ve kızın havada yıldırım olarak belirdiğine dair büyük bir öyküdür bu. Ve
kızın öldürüldüğü zaman, nasıl yıldırım olduğu ve aslında Krishna’nın annesinin erkek kardeşi olan korkunç rakshasaya “seni
öldürecek kişi, senin katilin, hala yaşıyor” diye ilan ettiğini ve bu kişinin Devaki’nin sekizinci çocuğunu olduğu, Kamsa’nın kız
kardeşinin, Kamsa rakshasa olandır, bir iblistir, Krishna’nın onu öldüreceğini. Bu Kamsa’yı çok korkuttu ve kız kardeşinden,
hapishaneye konulmuş olan Devaki’den doğan bütün çocukları öldürmeye başladı. Sonuncusu da Shri Krishna idi ve O doğduğu
zaman, herkes uyuyakaldı ve kapılar açıldı. Babası Onu bir sepet içinde taşıdı, tıpkı Musa öyküsündeki gibi, Yamuna nehrini geçti
ve nehir Shri Krishna’nın ayağına dokunduğu zaman, nehir yeniden aşağıya gitti, babası karşıya geçti, Gokul’a gitti, çocuğu oraya
bıraktı, Nand’ın, Yeshoda’nın çocuğunu aldı ve bu çocuğu geri getirdi ve yerine bıraktı. Çocuk değiştirildiği zaman, bakın, çocuk bir
kızdır. Kamsa geldiği zaman, sekizincinin bir kız olduğunu gördü ve bu nasıl olabilir dedi. Sonra, bebek sadece bir kızdı ve bu kız
gitti ve “Senin katilin, Kamsa, O doğdu ve yaşıyor ve O seni öldürecek, dikkatli ol”, diyerek ilan etti. Ve sonrasında hikâye, Shri
Krishna’nın nasıl onu öldürmeye çalıştığı hakkındadır ve bundan dolayı da, biz bununla uğraşmak zorunda değiliz. Ama esas
nokta, Onun Shri Krisha’nın kız kardeşi olmasıdır. Anne gibi, yakın akrabalık ilişkileri veya kız kardeşinizle ilişkiler gibi ilişkiler
hususunda kafa karışıklığı yaşadığımız zaman, sol Vishuddhi problemleri başlar, Bu Bay Freud’un işidir. Her tür kafa karışıklığı.
Diğer erkeklerle, diğer kadınlarla olan ilişkilerdeki problemlerde anlayış yoktur. Evli olan, olmayan, başka insanlara göz atan
herhangi bir şey. İşte İsa bu yüzden bu noktadadır çünkü O, gözlerdedir. İşte bu yüzden, “zina eden gözleriniz olmamalıdır”,
demiştir. Ama aydınlanma olmaksızın bu mümkün değildir. Sahip olduğumuzda Ben gördüm. Yani kadınlar ve erkekler
hakkındaki tüm bu fikirler oradadır ve bu, bilinçaltında suçluluk inşa eder. Bunun yanlış olduğunu biliyorsunuz, kalbinizin en
derininde bunu biliyorsunuz. Ama ego o kadar arttı ki, insanlar, “nesi yanlış bunun?”, derler. İşte bu yüzden Batıda, Ben en azından
insanları masum buluyorum. Onlar, “bu yanlış değil” diye biliyorlar. Ama Doğuda, Hindistan’da, insanlar bunun yanlış olduğunu
biliyorlar ama hala yapıyorlar, buda onların hiç bir şekilde masum insanlar olmadıkları anlamına gelir. Yanlış olduğunu bilirler ama
hala yaparlar, o zaman onlar masum değiller. Bu yüzden de, bu şeylerin yanlış olduğunu bilerek bunları yapmaya çalışan bütün bu
Hintliler, yanlış tipte insanlar çünkü masumiyetlerini kaybetmişler. İşte, Batıda Sol Vishhudhi de çok fazla catch etmemizin
nedenlerinden birisi budur. Ama ikincisi bile, bir diğer şeyde, oturup kendinizi analiz etmenizdir. Bu temelde bir, o içimizde bina
edilmiş tuhaf bir tür suçluluktur. Veya bazen de bu süper egodur, bir tür takıntı, siz analiz etmeye başlarsınız ve sabahtan akşama
kadar sadece kendinizi öldürürsünüz. “Bunu söylememeliydim”, “neden bunu yaptım?”, “oraya gitmemeliydim”, “yapmamalıydım”.
Belki de bu her şey olabilir. Yahudilerde gider ve ağlarlar, bir şeylere tövbe etmeye devam ederler. Tövbe ettiğiniz zaman, bitti.
Eğer tövbe ettiyseniz, o zaman bu bitti. Neden devam ediyorsunuz, içinizdeki suçluluğu taşımaya devam ediyorsunuz? Bu sol
kanal olma hali çok fazla. O kadar fazla ki, Ellerim gerçekten de sürekli olarak akan vibrasyonlar nedeni ile felç oluyor, bu sol
taraf. İşte bu yüzden Ben diyorum ki, tek bir mantrayı söylemeye devam edin, “Ben suçlu değilim”, “Ben suçlu değilim”, “Ben suçlu
değilim”. Kendinize suçlu olmadığınızı telkin etmeye devam edersiniz. Sürekli olarak oturup, kendinizi analiz ediyorsunuz. Toplum
da böyle, en başından beri bize, bunu yapmamanız gerek, bunu yapmamanız gerek, bunu sizin yapmamanız gerekir diye söylendi,
bu halı lekelendi, şu lekelendi. Bu yüzden de, her şey bir suç şeklinde bina edildi. Hiç bir şey için suçlusunuz. Demek istiyorum ki,



bu öylesine sahte bir şey ki. Ve siz buna inanırsınız ve gurularda bunun üzerine oynarlar. Onlar, bunların sizin karmalarınız
olduğunu söylerler ve siz hala mahkûmsunuzdur. Yani bu sol vishuddhide, sizde bu suçluluk işi var ve sağ vishuddhi de ise son
derece konuşkansınız, öylesiz. Böyle insanlar büyük hatipler olabilirler, avazları çıktığı kadar bağırabilirler, hitabetleri ile insanları
kontrol edebilirler. Sağ taraf bu tür bir eylem gösterir. Kişinin bu konuda söylemesi gereken pek çok şey var ama bırakın bunlar
olsun, bunu karmaşıklaştırmayacağız. İşte bu şekilde, solda ve sağda komplikasyonlar geliştirirsiniz. Bu merkez bozulduğu
zaman, her şeyin sorumluluğunu kendi üzerinize alırsınız. Çılgın bir at gibi koşarsınız. Bir guru gibisiniz demeliyim. Bütün işi
yaparsınız ve kalbinizde, ben ne kadar hoş bir adamım diye düşünürsünüz. Bunu alacağım, bunu yapacağım. Tüm dünyanın
sorumluluğunu tepenizde toplar ve “çok kötü hissediyorum çünkü Vietnam’a yardım edemedim” demeye başlarsınız. Yardım
edemezsiniz, sizin nasıl bir bağlantınız var? “Kamboçya’da durum çok kötü. Ben bir şeyler yapmalıyım”. Sadece Avustralya’da
oturarak, bunu yapamazsınız, siz Avustralya’nın problemleri ile ilgilenmelisiniz. Sydney’in problemleri ile, aile problemleri ile, kendi
problemlerinizle. Oradan başlayın. Hayırseverlik evde başlar. Herkes başkalarının problemlerini görmeye çalışır. Hindistan’da
neden yoksulluk var? Çok ciddi şekilde Bana soru sorarlar. Bende dedim ki, bizim yoksulluğumuzdan kim sorumlu? Siz neden
kendi problemlerinizi düşünmüyorsunuz? Ben Avustralya’da olduğum zaman, tamamen buradayım. Hindistan’da olduğum
zaman tamamen oradayım. İşte sizlerde böyle olmalısınız. Problemlerinize yüzleşmelisiniz, sizin problemleriniz ne? Bunlar,
sizlerin değersiz şeyler için kendinizi suçlu hissettiğiniz problemler, bu şekilde şartlanmışsınız. Ve sonrasında, eğer suçluluktan
kurtulursanız, o zaman da egoist olursunuz. “Senden nefret ediyorum”, dersiniz ve atıştığınız zaman, bap re (donup kaldım, aman
Tanrım gibi bir ifade), gerçekten de havlarsınız. Yumuşaklık yok, öyle korkunç bir ses gelmeye başlar ki, Ben Avustralyalıların
kavga ettiklerini anlarım. İçki aldığınız zaman, bir diğer tarafa gidersiniz, demek istiyorum ki, biz Avustralya’ya gelirken şikâyet
ediyorlardı. Çok fazla içiyor, çok fazla konuşuyorlardı, bundan sonra da hiç kimse bir dakika olsun uyuyamadı. O kadar yüksek
sesle konuşuyorlardı ki, Ben Bombay’daki balık pazarı buradan daha iyi diye düşündüm. Uyumak isteyen insanlar olduğunu
anlamaya dair tüm kapasitelerini kaybetmişlerdi ve dudaklarının kenarında bir avukat varmış gibi o kadar yüksek sesle
konuşuyorlardı ki, sürekli ve sürekli ve sürekli bir şekilde, hepsi çok yüksek sesle konuşuyorlardı. Bir toplantıda konuşursunuz,
tamam ama diğer kişi sizi dinlemez, sizde onu dinlemezsiniz. Konuşmaya devam edersiniz, çok hızlı bir şekilde konuşur, konuşur,
konuşur, konuşursunuz. Onlarda, “eve, evet, evet” derler. Siz kafanızı sallarsınız, o da kafasını sallar ve siz onların ne
konuştuğunuzu, ne söylediğini bilmezsiniz ve sonra siz, sonra gider, şu şudur diye duyurursunuz, gelin buraya, tokalaşalım,
tamam. Buna ne gerek var? Dostça bir ilişki yok, anlayış yok ve eğer bir flört varsa bu tamam, bu da size anlattığım gibi başka bir
şey, ruhların gözleriniz vasıtası ile oynadıkları oyundan başka bir şey değil. İşte bu yüzden İsa, “zina eden gözleriniz olmamalı”
dedi. Zina eden gözleriniz olmamalı. Zina eden gözleri olan her Hıristiyan şunu bilmelidir ki, Hıristiyanlığa atılan ilk adım bu
değildir. O bunu çok açıkça söyledi. Yani O çok açıkça ve üzerine basarak sizlere, gözlerinizin çok önemli olduğunu ve onların saf
olmalarının gerektiğini söyledi. Onlar dürüst ve saf gözler olmalılar. Avustralya’daki insanların Benim onlara anlatmamdaki
dürüstlükten hoşlanmalarını seviyorum. Bu dürüstçe diye. Bu çok tatlı çünkü bazı şeyler oldukça sert olabilir. Ben onlar hakkında
yumuşak bir şekilde konuşsam da, inanmak ve almak, Ben meseleyi bu yolla ortaya koymak için çok akıllıyım. Ama sizin bunu
görme şekliniz, çünkü belki de siz Bendeki dürüstlüğü gördünüz. Sizi memnun etmek veya gücendirmek için burada değilim. Size
gerçeği şok olmayacağınız ve onu emmeye başlayacağınız bir şekilde size anlatmak için buradayım. Çünkü sizin istediğiniz şey
budur. Yani bu aşamada, farkındalık kolektif bilinç olur, kolektif bilinç olmaya başladı. Bu yaşayan bir iştir. Ama şimdi yeni gelen,
İsa’nın yükselişi özellikle önemliydi. Binlerce yıl önce bu yaratılmıştı. Bu üç şeyle yaratılmıştı diyebiliriz, Pranava, Omkara, logos.
Tamamen enerji olan bu ses, Omkar, siz buna “(önce) söz (vardı)” diyebilirsiniz, buna söz diyebilirsiniz. O bedenlenmiş olan bu
enerjidir çünkü O ruhun ebedi olduğunu kanıtlamalıydı. O ruhtu. Bütün bu merkezlerde O, oradadır. Bu vibrasyonlar Onun
varlığının ifade edilmesinden veya yayılmasından başka bir şey değildir. Bu yüzden O öldürülemez çünkü ruhtur. O ölü olamaz, O
yok edilemez. Çünkü O sadece ruhun enerjisidir. Bu İsa’nın bedenlenmesiydi, O bunu dünyaya getirdi ve burada geçmesi gereken
kapıyı işaret etmek için çarmıha gerildi. Onun geçmesi gereken Agnya çakra, çok önemli bir kapıdır. Buna nüfuz ederek O, ego ve
süper ego arasında bir boşluk yarattı. Bu boşluk, İsa’nın insanoğullarının günahlarını alan kişi olduğunu söyledikleri boşluktur. O
kurban etmenin ışığıdır. Geçmiş dönemlerde kurban verirlerdi. Eğer kötü bir şey yapmışsan, bir lamba alırsın ve onu, haçın
altarında kurban edersin. İsa’yı bilmeyenler hala bunu yapıyorlar. İsa’yı bilenlerde kurban ediyorlar. Yani karma teorisi İsa’nın
geldiği noktada biter çünkü O, egonuzu ve süper egonuzu emme kapasitesi olan kişidir, her ikisini de. Bir tarafta egonuzu emer,
diğer tarafta da süper egonuzu emer. O bu (ölü) ruhları domuzların üzerine süren kişidir ve bu domuzlarda denize sürüklendiler.
Demek istiyorum ki, O pek çok şey yaptı ama bu müritler nedeni ile kendisi tamamen tasvir edilemedi. Ama O şunu çok açık
şekilde gösterdi ki, ruhlar vardır ve sizin onlarla bir işiniz yoktur, ama Hıristiyanlar, kendisine Hıristiyan diyenler, onlar sadece İsa
karşıtıdırlar. Bütün bu ölmüş bedenleri kilise içinde tutar ve ölü beden katmaları arasında otururlar, bütün ruhlar etrafta gezinip
dururlar, çocuklarınıza saldırılır, size saldırılır. Ben kiliseye karşı değilim. Eğer aydınlanmış bir ruh iseniz, kilise çok iyi bir şeydir.



İsa’ya sahip olmadıkları yerde, kilisede bir kalite yoktur. İsa, ruhtur. Eğer kilise yeniden doğmak için çok çalışırsa, o zaman bir
kilisedir. Aksi halde geri kalan şeyler, laftadır. Şimdi, başka bir şey, bütün Hıristiyanlar, tüm Hıristiyan uluslar her tür ölü şeyle ve
görünmeyen şeylerle çok fazla ilgilendiler. Görünmeyen şeyler olduğunu söyledim, onlar çok büyük gelişmekte olan insanlar.
Onların yakınına gitmek çok tehlikelidir. Bu medyumlar vasıtası ile kanser, kan kanseri, epilepsi, kalp krizleri, kazalar, finansal
yıkımlar, bütün bu şeyler başınıza gelebilir. Onlar üzerinde bir kontrolünüz yoktur. Medyumun çok iyi bir hanım olduğunu, onun
çok iyi bir beyefendi olduğunu söylerler. O adam belki de iyi veya kötü ama içeri girenlere ne demeli? Onları görebiliyor musunuz?
Neden ölüme gidiyorsunuz? Ama Hıristiyan uluslar böyleler, bunun kalbinde olmaları gerekir. Her onuncu evde, birileri oturuyor ve
malların veya bunun gibi bir şeyin nerede olduğunu öğrenmek için muhteşem (ölmüş) büyük baba ile konuşuyor. Gördüğünüz her
onuncu evde ve bu çok fazla. Sonra, eksik olan her ne ise, Hindistan’dan gelen gurular tarafından tamamlandı. Bazıları hapisten
çıktılar. Gidecek yerleri yoktu, bu kıyafetleri giydiler ve doğrudan ülke dışına çıktılar. Bazıları böyleler ve onlar gurular oldular.
Konuştukları her ne ise, korkunç bir Hintçe veya korkunç bir Marathi veya ne çeşit ise, İngilizce. İngilizce politik olarak, açık
şekilde ego merkezlidir ama sinsi olan süper egodur. Ve bu gurular öyleler ki, Rolls Royce isteyen bir tanesi var (Osho, yani eski
adı ile Bhagwan Shri Rajneesh, toplamda 94 Rolls Royce sahibi oldu), o bir Rolls Royce istedi. Onda 58 tane var ve 59. yu istedi.
Aslında satın almak istedi ama bir şekilde bu patladı. İşte insanlar bu şekilde oradalar ve bu çok... olmadan yemeklerini yemek
istemeyenler... kuyruklarından yakalandılar, bu korkunç gurular tarafından. Onların ne kadar olduklarını bilmeden ve hatta
yetişkinler ve yaşlılar. Bir lordun ölen oğlu vardı. Havada uçmaya çalışıyordu. Anne ve baba alt kattaydılar. Baba yaklaşık 70
yaşındaydı ve uçmaya çalışıyordu. Alt ve üst katta gelini ve oğlu vardı. Oğul yığıldı kaldı, öldü. Bunun üzerine Lady ve karısı gelip,
oğlanın öldüğünü söylediler. Bu durum üzerine onlar çok mutlu oldular, o şimdi cennete gitti, son arzusuna ulaştı, dediler. Şimdi
düşünün, bu lordlar, bu bilgili lordlar. Ve bazı Sahaja Yogiler onlara anlatmaya gittiler ve o dedi ki, “bize anlatmayın,
mutluluğumuzun ve neşemizin arasına girmeyin, oğlumuz cennet gitti ve hepimiz ........” Bu anlaşılamaz. Beyinlere ne oldu?
Onlara, bir davul alın, Oxford caddesinde dikilin, bu korkunç elbiseyi giyin ve Tanrı adına dans etmeye devam edin, o zaman
Tanrıya gideceksiniz, denildi. Böyle bir saçmalığı nasıl inanacaksınız? Sahaja Yogiler için söylemek zorundayım, Bende onlardan
altı tanesi vardı. Bütün bu akademisyenler hippilere dönüştüler, Oxford’dan ve Cambridge’den akademisyenler. Oxford’da
biliyorsunuz, Ford marka araba, bir öküzle kombine edildi. Beni tükettiler gerçekten. Dört yıl boyunca onların üzerinde çalıştım.
Dedim ki, “Tanrım, bu kayalar, Ben onlarla ne yapacağım?”. Pişirdiğim yemeği sevdiler, yaşadığım evi sevdiler, bir şeyleri yapma
şeklimi sevdiler, her şeyi ama kundaliniye hiç bir şey olmadı. Bu sonradan oldu. Kırılması zor cevizlerdiler ama şimdi. Sahaja
Yog’u buldular. Sahaja Yog içinde bu kendiliğinden olur. Her şey Sahaja Yog’u işaret eder, her şey Kundalininin uyanışını işaret
eder. Bu oradadır. Onlar tanıdılar, mantıken, kesinlikle mantıken. Onlar yüzünden buradayım, bunu söylemeliyim. Sonra her
zaman, insanlar ekmek ve tüm bu şeyleri çaldıkları zaman, çok küçük suçlar için insanlara kötü muamele ettikleri konusunda
Avustralya hakkında bir suçlulukları var. Bu insanları uzaklara gönderdiler, şimdi Tanrıya şükür, biz buradayız. Bu bir cennet. Bu
günlerde bu pis Londra ile karşılaştırılınca, ceza içinde cenneti buldunuz. (Avustralya’nın ilk sakinleri İngiltere’den buraya sürgüne
gönderilen mahkûmlardı) Gidip görmesi güzel. Her dışarı çıkışınızda, bir şemsiyenizin olması lazım, insanlar ellerinde bir şemsiye
ile bile futbol oynarlar. Burası çılgın bir yer, bilemiyorum. Ama burası evrenin kalbidir. Her şey buradan dağılır. Tüm yasalarınız,
bütün yönetim şeyleri, oradan gelir. Bu yüzden de çok sıkı çalışmalıydım, biliyorum. Ama şimdi gerçekten güzel, muhteşem
Sahaja Yogilerimiz var. Ve William Blake sağ olsun, Sahaja Yoga hakkında, ne olacağı hakkında, hatta Benim nerede
yaşayacağım hakkında, ashramın nerede olacağı hakkında pek çok şey için zaten kehanette bulunmuştu, her şey hakkında çok
detaylı bir şekilde. Şimdi bir şeyler çok daha iyi bir hale geliyor. Şimdi oradan, İsa’nın geldiği yer olan merkeze, Agnya çakramıza
dönelim. Ego ve süper ego vardır. Hipofiz tarafından kontrol edilen ego, ego hipofiz tarafından kontrol edilir ve epifiz ise süper
egoyu kontrol eder, İsa ego ve süper egonun merkezi olan bir noktaya geldi. Onların arasında, optik kiazma’da, optik kiazma’nın
merkezinde İsa geldi. İşte bu yüzden gözler Benim için çok önemlidir. Çünkü gözler bu merkez tarafından kontrol edilir. İki taç
yaprağı vardır, ham, ksham. (Ham- ben , ksham- affediyorum). Bunlar bu iki taç yapraktan gelen iki sestir, ham, ksham. Bir taraf,
kişi süper egoda olduğu zaman, ksham’dır, hükmedilmeyi seven, dövülmeyi ve bütün bu şeyleri seven kişidir, demek istiyorum ki
aşırılık durumları. Hindistan’da bu tür aşırı tiplerimiz yoktur. İtaatkâr insanlarımız vardır veya en fazla cahil insanlarımız vardır.
Ama bu karısını döven koca veya kimi kadınlarda bundan hoşlanıyorlar, bu tür bir saçmalığı duymadım. Ama bakın, her şeyde, her
ne ise böylesi aşırılıklara yönelirsiniz. “Tamam. Eğer itaatkâr olmamız gerekiyorsa, tamam, haydi dayak yiyelim, hadi acı çekmeye
devam edelim.” Neden acı çekmelisiniz ki? İsa sizler için acı çekti. Sizin acı çekmenize ne gerek var? Sadece anlamıyorum. Ve
“biz acı çekiyoruz” diye bundan bir drama yaratmak. Fransızlar gibi. Fransızlar çok zor insanlardır, anlayamazsınız. Onlar herkesi
sefil bir hale getirmekte çok iyi olduklarını düşünürler. Aynı şekilde, bizde bu tür bir fikri kabul ederiz. “Oh, bizler acı çekiyoruz,
bizler çok mutsuz insanlarız”, bu tüpteki bütün saçma sapan duygusal dramaları oynarız ve “sizler neden gülüyorsunuz, sizler
neden kendinizden hoşnutsunuz?”, deriz. Fransa ya gittiğimde olduğu gibi. Size bir hikâye anlatayım. Onlar Bana, “Anne, sizin



mutlu bir insan olduğunuzu söylemeyin. Onlar bundan hoşlanmazlar. Onlar sizin duyarlı olmadığınızı söyleyeceklerdir”, dediler.
Bende, “gerçekten mi?” dedim. Sonrada bütün bunlara güldüm. Ama olan şey budur. Bizler aşırılıklara gideriz ve “ben çok
kötüyüm, ben hiç bir şey için iyi değilim, ben işe yaramazım” diye kendimizi kınamaya devam ederek, kendi kendimize işkence
ederiz. Bizde böyle bir beyefendi vardı. Onun tek bir günahı vardı. Bu adam asla... o kendisine karşı korkunçtu, hovarda birisi ve
bunun hakkında yazardı. .... O şimdi herhangi bir hapishane, hiç bir şey olmaksınız, bir tutuklu oldu. O bir mahkûm, bu
beyefendinin ismi Ronnie. Ronnie, Hintçede ağlayan kişi demektir, ronie. Bu Sayın Ronnie, her zaman ağlar, sızlar, yatağında uyur,
yatağında yemek yerdi. “ben çok üzgünüm, ben şuyum, ben buyum” derdi. Annesi ondan bıkmıştı. Karısı kaçtı, bunun içinde
ağladı. Oğlu kaçtı gitti, bunun içinde ağladı. Anne böyle dedi diye, bunun içinde ağladı. “beni sevmiyor”. Ve Bana geldi, “Anne ben
sizin mutfağınızı yıkamak istiyorum”, dedi. Bende, “bak, gerek yok buna, burada kendi insanlarım var, sen temizlemek zorunda
değilsin. Şimdi lütfen yaşama karşı olan tavrını değiştirecek misin?”, dedim. “Anne, ben bunu deneyeceğim, ben şunu
deneyeceğim” dedi. Ona aydınlanma verdim, denedim. Ama o, tamam dedi. Biz onu annesine geri gönderdik. Üç gün sonra
annesi Bana telefon etti. Dedi ki, “lütfen oğlumu benden uzaklaştır. Bıktım ondan. Buraya geldi, her zaman olduğu gibi yatağında
sızlanıyor. Eski haline geri döndü, iş yapmıyor. Ona yemek pişirmem lazım, aksi takdirde kendisini aç bırakıyor. Dünyadaki en sefil
kişi olduğunu düşünüyor, onu alsanız daha iyi olacak”. Bunlar bir taraftaki süper egonun insanlarıdır. Diğer taraf ise öfkedir.
Aslında, insanların öfkeli olma şekli aynı zamanda, çünkü onlar korkarlar, İngiltere’de olduğu gibi. İnsanların çok korkmuş
olduklarını görünce şaşırdım, çok korkmuşlar. Son derece korkmuş insanlar. Hintliler böyle değildirler. Birazcık demek istiyorum.
Onlara önce telefon edip daha sonra evlerine gitmek daha iyi olur. Aksi halde gidip kapıyı çalarsanız, kalp krizi geçirerek
ölebilirler. O kadar çok korkmuşlar ki, çok şaşırtıcı bu. Son derece korkmuş insanlar. Onlara hiç bir şey söyleyemezsiniz. Böyle
kalırlar sadece. Korktukları şey nedir? Anlamıyorum. Onlar son derece korkmuş insanlar. Hindistan’da bu böyle değildir.
Hindistan’da diyelim ki gece vakti buraya birisi geldi, siz derhal, belki de bir arkadaşınızın geldiğini düşünürsünüz, belki de gelen
kişi zor durumdadır. Koca derhal karısına sorar, “evde yeterince para var mı? Ne var elinde? Mücevherin var mı? Arkadaşımın
paraya ihtiyacı olabilir. Aksi halde buraya neden gelsin ki? Veya belki de onun bir sorunu var.” bu böyledir. Düşünmeden derhal
kapıyı açarsınız. Hindistan’da kapıyı çalma, içeri gir. Demek istiyorum ki, bizim İngiltere’de sahip olduklarımız gibi, uzman hırsızlar
değildir onlar. Onlar hala naiftirler. Hırsızlıklarının da, çoğunlukla değeri yoktur. Aslında Benim evimde, babamın evinde asla
kapıları kilitlemezdik, asla. Bütün kapılarımız sabahtan akşama dek açıktı. Babam, “eğer kapıyı kilitlerseniz, o zaman insanlar
evde bir şeyler olduğunu düşünecekler, işte bu yüzden kilitli orası derler. Lütfen kapıyı açık tutun”, derdi. Her şeyi açık bırakırdık,
gece herkes evden içeriye girebilirdi. Demek istiyorum ki, bizler böyleydik. Ama şimdi nasıl çalışacağını, bu şeylerin nasıl
yapılacağını öğrendik, işte bu yüzden problem farklı. Tamam, yani kırmızı işaretin olduğu bu yerde İsa var, geçiş noktasında
oturuyor. Ve bu geçiş noktasını o bizler için meydana getirdi. O bizim karmalarımız, günahlarımızı kendi üzerine aldı. Hindular,
herkesi aptal yerine koyan karma teorileri ile devam etmelerine gerek olmadığını anlamalılar. İsa’dan bahsetmelerine gerek yok,
çünkü onların karma teorileri başarısız. İsa sahte bir guru olsaydı da veya onlar gerçek gurular da olsalar, eğer O günahlarımız
için kendisini kurban ettiyse, o zaman bizler nasıl olur da, karmalarımızı oluşturabiliriz? Eğer ruh olursak, tüm karmalarımız
uyanmış olan İsa tarafından emilecektir. Bu yüzden bütün bu karma teorisinin anlamı yoktur. Bütün bu fikirler uzaklaşmalı. Bütün
bu düşünceler bizden uzaklaşmalıdır. Ben bu şeylerden bahsettiğim zaman Hindular Beni “Sen bir Hıristiyansın” diyerek Beni
suçluyorlar. Hıristiyanlarda “Sen bir Hindu’sun” diyorlar. Kimileri Benim bir Müslüman olduğumu söylerler, bazıları Benim için der
ama “Ben neyim?” Sanırım Ben her şeyim. Çünkü Ben hepsinin bir olduğunu biliyorum, bir kişideki tek bir bedende, onların hepsi
mevcutlar. Tek bir kişide, her insanda ve onları birbirinden ayırmanın bir faydası yok ve parçalanmanın getirdiği problemlerinden
dolayı acı çekiyoruz. “Ben bir Hıristiyan’ım”, “Ben bir Müslüman’ım”, “Ben buyum”. Siz bir dinin mensubusunuz çünkü bunun içine
doğdunuz. Ne elde ettiniz? Atalarınız ne elde ettiler? Bütün insanlarınız aynı şeyi yapıyorlardı. Sen bir Hindu’sun, Hindu gibi
ritüeller yapıyorsun. Eğer bir Hıristiyan’san, bir Hıristiyan gibi ritüeller yapıyorsunuz, Eğer bir Müslüman’sanız, bir Müslüman aile
gibi davranıyorsunuz. Bunların hepsi saçmalık, asırlardır birlikte yapıyordunuz. Aydınlanma aldınız mı, ilk mesele bu. Gita’da bile,
Onun söylediği ilk şey şudur, eğer Veda sayesinde, Vid kelimesi bilmek anlamına gelir ve Veda ise, ne ile bildiğindir. Eğer bu
Veda’lar senin bilmeni sağlayamıyorsa, o zaman yararsızdırlar. Onlar kendileri bunu itiraf ettiler. Burada İsa’yı görürüz, üç gücün,
Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswathi, O üç merkezin kapısında dikiliyor. İçimizde bulunan üç gücün hepsini kontrol eden
Odur. Bir güç ile O, bizlerin bütün süper egolarını kontrol eder, O tüm iblisleri ve ruhları kontrol eder. Eğer haç gösterirseniz, şeytan
kaçar. Bu yaygındır. Sağ tarafta O, egomuzu kontrol eder. Buna rağmen en fazla ego merkezli olanlar Hıristiyanlardır. Her ne iddia
ederlerse, aksini yaparlar. Ve sonra O, içimizde dharmayı kontrol eder, bununla O bizi spritüel olana yükseltir, ruhumuz olmaya
doğru yükseltir. O içimizdeki bu merkezi kontrol eder. Ve bu merkez, gözlerinizin saflaştığı merkezdir. Arkadaki süper ego
temizdir, egonuz emilmiştir ve gözlerinizden şefkatten başka bir şey akmaz. Sadece şefkat ve Tanrının sevgisi ve adanmışlarda
bir ... vardır, başka bir şey değil. İsa’yı tarif etmek için tek bir konuşma yeterli değildir, nede Shri Krishna’yı tarif etmek için bir



konuşma yeterlidir. Ben beraberce saatler boyu, günler boyu konuştum ve bu konuşma çok zaman aldı çünkü Ben çok önemli
olan bu iki merkezi ele aldım. Umarım belli bazı sözcüklere veya belli bazı fikirlere takılmayacak ve sadece gerçeği beyan
edeceksiniz. Bu gerçektir. Ben sizi memnun etmek için değil, gerçeği söylemek için buraya geldim, egonuzu, egonuzu memnun
etmek için veya süper egonuzu tahrik etmek için değil, sizi rahatlatmak için geldim. Sizleri kendi özünüz, ruhunuz yapmak için
geldim. Tanrı hepinizi kutsasın. [Shri Mataji, bir seeker ile konuşuyor]: Çok fazla soru soruyordunuz. Gelip beni görseniz daha iyi.
Tamam mı? Bu daha iyi olacak çünkü tatmin olmalısınız. Tamam mı? Sadece çok fazla soru da, neden? Sadece alın bunu. Her
şeyden önce, aydınlanmanızı alın. Aydınlanmanızı alın. Advent kitabını okudunuz mu? [Kozmik bilinç hakkında soru] Kozmik
nedir, bu kozmik değildir. Kozmik, sizin beş elementinizle bir şeyler yapmaktır. Biliyorum, sadece bir dakika. Anlatacağım, oturun.
Bakın, kozmik bilinç, siz madde ile ilgilendiğiniz zaman gelişen bir bilinçtir. Kozmik bilinç, sizin bilim bilginizle gösterilenin
parçasıdır. Bu kozmostur. Ruhun kozmosla bir işi yoktur, bu anlamda madde, ışık için sadece bir lambadır. Işık ruhtur. Bu sözüm
ona kozmik bilinç, aslında sağ kanaldaki aklın eylemi ile ulaşılan, bilinç üstü alandır. Bu eylemde, aydınlanmadan önce, meşgul
bedenleri olan insanlar, hevesli insanlar, sağ kanalda bulunmakta olan insanlar tarafından size yardım edilir. Siz havada
uçuyormuşsunuz gibi hissedersiniz, bedeninizin dışındasınız, bir ağacın üzerinde oturuyorsunuz, kimi insanlar böyledir. .... olduğu
yerde, onlar bilirler. Bütün bu öneriler bilinç üstünden gelir. Bazen belli bazı yıldızlar hakkında bir şeyler bilmeye başlarsınız.
Kolombiya’da bilinç üstü insanlar vardır, LSD kullanırlar ve bunun gibi bazı uyuşturucular vardır, eğer bunları kullanırsanız, bilinç
üstü alana girersiniz. Şekiller ve renkler görmeye başlarsınız. Bunun da ötesinde şaşırtıcı şekilde bilinç ötesindedir. Hayret
edersiniz. Ben onlar sordum. “Neden bunu alıyorsunuz?” Onlarda, “çünkü yaşlı yerliler bize bunun Hindistan’dan olabileceğini
söylediler”, dediler. Bu tür bir gelişmeye şimdi gerek yoktur. O zamanlar bitti. İnsanlar sağ kanalı bina etmek istedikleri zaman,
bütün bu beş elementi kullanarak, prana kullanarak, Veda’ları ve bütün bu şeyleri kullanarak, sağ kanalda kendi bilgilerini
yaratmaya çalıştılar. Şimdi sizler geliştiniz, egonuz gelişti, tamam. Gelişme zamanı, sizin ruh olmanızdır. Sizin yapmanız
gerekmez, buna ihtiyacınız yok. Kozmik bilinç bilginizle, siz sadece ether’i keşfettiniz, yer çekimini keşfettiniz, pek çok şeyi
keşfettiniz. Keşfetmiş olduğunuz bütün bu şeylerin Sahaja Yoga’ya faydası olacak. Bu, bu zaman içindi. Sizin bir sahne
hazırlamanız gibi. Sahne için ışıkları koyarsınız, ses için, her şey için ayarlamaları yaparsınız ama sahnede olması gereken kişiler
sizlersiniz. İşiniz sahnede olmaktır. Sahnedeki düzenlemelerle ilgilenmenize gerek yoktur, hepsi yapıldı. Bunların hepsi bitti.
Şimdi bu mikrofona bakın, o kadar basit bir şey ki. Bunun mikrofon olduğunu biliyorsunuz, bu manyetik emisyon içinde Ben
sizlere spritüel güç yükleyebilirim. Size anlattığım gibi, ışığı taşıyan lambadır. Yani bu taşıyıcıdır. Ben onu bu şekilde buraya
koyarsam, deyin ki Ben onu buraya koydum, o zaman Beni işittiğiniz şekilde, Beni duyabileceğinizi bilirim.
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Sahasrara Çakra,  Public Program. Sydney (Avustralya), 3 Nisan 1981. Geçen gün size İsa’nın merkezinden, Shri Krishna’nın
merkezinden ve bunların birbirleri ile olan ilişkilerinden bahsettim. Şimdi de, içimizde bulunan bu sonuncu ve en önemlisi olan
Sahasrara merkezi, limbik bölgedir. Bunun içine girdiğiniz zaman, düşüncesiz farkındalıkta olursunuz. Burası Kundalini
vasıtasıyla, İsa’nın merkezi vasıtasıyla, İsa’nın kapısı sayesinde girilen bir bölgedir ve buraya Onun sayesinde girmeniz gerektiği
yazılmıştır. Ama bu, birilerinin çıkıp da “ben İsa veya “ben profesör İsa, İsa ” demesi gibi değildir. Bu,bu şekilde değildir. İsa
bizlerin içindedir ve Kundalini yükseldiği zaman, eğer bu merkezde durursa, sizler Onun adını anmalısınız. Aydınlanmamış
insanlar değil ama, aydınlanma almış olan insanlar Onun ismini, sanki bir ilahi gibi tekrarlamalıdırlar, Kundalini ancak o zaman bu
merkezi delip geçer, İsa’nın merkezini, kapı budur, Onun bahsettiği geçit budur ve sonrasında ise Tanrının Krallığına girersiniz.
“Tanrının Krallılığını miras olarak alacaksınız”. Miras. Babanızın Krallılığı budur ve sizler de bunu miras olarak almalısınız. Ama
şimdi, en önemlisi olan Sahastarara son merkezdir. Birbiri ardına yerleşmiş olan bu yedi merkeze sahip olduğunuzda, bu
merkezler gerçekten de bizim üzerinde konuştuğumuz Deitylerin oturdukları yerlerdir. Onların oturma yerleri beynin içindedir,
onların aurası kalbin etrafındadır ama gerçekte Onlar ”Sthana’larda” (konum, yer demek) uyuyorlar, merkezlere ait yerlerde. Yani,
bunu üç şekilde anlayabilirsiniz. Bir, beyinde bu oturma yerlerinin yedi (ayrı) merkezi vardır ve onların aurası kalbin üzerine düşer.
Onların yerleri merkezin içindedir. Ve Kundalininin uyanışının ilk aşamasında, sadece bu deityler uyanır. Bu, siz herhangi birisi için
bir ilahi söylediğinizde veya Onları isimleri ile çağırdığınız zaman, Onlar tepki verirler. Bu anlamda Onlar çakrayı açarlar. Siz bunu
hissedebilirsiniz, Onların vasıtasıyla Kundalininin yükselişini kendi gözlerinizle açıkça görebilirsiniz. O zaman bunun sonrasında,
daha ve daha fazla büyüdüğünüzde, bu Deityler kendi yerlerini terk ederler ve koltuklarına otururlar ve kalpte olan Ruh bile
bıngıldak kemiği bölgesine gelir, kalp buradadır, kalp merkezinin oturduğu yer, kalp buradadır, açılan oraya gider.   Ama bu çok
daha sonraki bir aşamadır, bu konum çok daha sonraki bir zamandadır, aklınızın çok daha sonraki bir aşamasında diyebiliriz,  bu
bir, siz sadece bu konuma ulaştığınız hıza kavuşursunuz. Bu gidip birilerinden alacağınız sahte bir sertifika olamaz veya birisi
bunun kitapta yazdığını söyleyebilir. Yani bu ve şu, böyle bir hesaplama yoktur. Kendi yaşama şekliniz içinde olgunlaşmalıdır ve
kendiniz, şimdi artık tam aydınlanmanızı aldığınızı bileceksiniz. Elde edeceğiniz ilk şey, düşüncesiz farkındalıktır. Bununla İsa’nın
Kapısını geçersiniz. İnsanları iyileştirebilir, Kundaliniyi yükseltebilirsiniz. Aydınlanma bile verebilirsiniz ama hala düşebilirsiniz.
Varsayalım ki negatif güçlerle ve fanatizmi ile birlikte gelen birisi, sizi faka bastırabilir ve siz aşağı düşebilirsiniz. Ancak ikinci
aşamaya, Şüphesiz farkındalık adı verilir. Eğer  bu aşamaya  yükselirseniz, o zaman her ne olursa olsun, hiç  şüpheniz yoktur.
Asla düşmezsiniz. Belki Kundalininiz gelir, gider ve besler ve bazen de catchler hissedersiniz, bu olur. Ama bundan sonra
kendinizden o kadar eminsinizdir ki, ulaştığınız şeyden, aydınlanmanızdan o kadar eminsiniz ki, asla düşmezsiniz. Ama pek çok
Sahaja Yoginin dahi yalpaladığı bu son merkez çok önemlidir, bu merkez bütünleşmedir. Örneğin bir kişi Hıristiyan birisi olarak
doğdu, doğdu. O kişi bir Hindu olarak da doğabilirdi, her hangi bir şey olarak da doğabilirdi. Müslüman olabilirdi. Müslüman, Ben
fanatik bir Müslüman gördüm, eğer bu kişi fanatikse, o bu gün fanatik bir Hindu olarak veya fanatik Hıristiyan olarak doğdu,
bunların hepsi fanatiklerdir. Bir salıncaktan inip diğerine binerler ve açıkça itiraf ederler. Onun bir elinde Kuran olacaktır ve bu
adamın da bir elinde tuttuğu İncil olacaktır ve bir diğerinin elinde ise Gita olacaktır ve bu üçü savaşıyorlar. O kişi, “ben doğruyum”
der, diğeri de  “ben doğruyum” der, öbür adamda “ben doğruyum” der. Yetki nedir? Bu kitapların bile, insanlar İncil’in otoritesi
nedir diye soracaklardır. Gita’nın yetkisi nedir ve Kuran’ın otoritesi nedir? Onlar, Eski Ahit’in otoritesi nedir, derler. Eğer otoriteyi
sorarlarsa, buna verilecek cevap nedir? Benim otoritemin ne olduğunu sorabilirsiniz? Bu soruyu sormak zorundasınız.
Başlangıçta insanlar, benim otoritem nedir diye sorarlar. Benim yetkim, size aydınlanma vermektir. Ve siz de soruyu sorarsınız,
“Anne siz otorite misiniz?” Vibrasyonları alırsınız. Benim yetkim budur. O zaman İncil’in neden doğru olduğunu, Kuran’ın neden
doğru olduğunu ve Gita’nın doğru olduğunu anlayacaksınız. Çünkü bizlerin dar bir vizyonu var. Eğer onlar bir Hıristiyan olarak
doğduysalar, buna yapışırlar. Eğer Katolik’seniz, Protestan olursunuz. Eğer Protestansınız, 7. gün Adventelisti olursunuz,
Pentecostal (Bir Protestan cemaat) olursunuz, şu, bu olursunuz. Yeniden doğum, şudur budur sanki bir Hıristiyan şecere içinde
gibi, bir delilikten diğerine giderek hiçbir şeye ulaşmıyorsunuz, 7. gün Adventelisti gibi bir tür teorik bir şeye inanarak. Ben bunu
anlayamıyorum. Bu teoriler ve bu şeyler size, mantığın ötesinde olan, aklın ötesinde olan, kelimenin gerçek anlamı ile Vaftizin
kendisi olan, elinizde Kutsal Ruhun bu esintisini elde edeceğiniz, yaşayan bir deneyim sunmuyor. Ama bizler dar vizyonumuzla bu
şeylerle oynamak istiyoruz. Şimdi İsa’nın olayında, size anlattığım gibi İsa kesinlikle Pranava, (Kozmik ses, Om) Omkara idi, her
şey oradaydı, şüphe yok ama O doğduğu zaman, işaretler ve her şey vardı. Bütün bunlara rağmen Onu öldürmek isteyen bir kral
vardı. Negativiteye bakın. Entelektüel,  Onu kabul etmedi. Bürokrat, Onu kabul etmedi, eğitimli kişi onu kabul etmedi. O çok
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sıradan olan kişilere, gelip Onun müridi olan balıkçılar gibi vasat insanlara aslında yalvarmalıydı. Duruma bakın. Onun sadece dört
yıl boyunca bu korkunç insanlarla yaşamasına izin verilmişti. Bu gün Hıristiyan olarak doğuyor olabilir ve Hıristiyan olup, İsa, İsa,
İsa diyebilirler. İşte bu yüzden İsa, “Ben sizi tanımayacağım” demiştir. Bu insanlar, İsa’yı çarmıha geren insanlar olabilirler. Onlar,
yaşayan Tanrı’nın yaşayan gücünü inkâr ederek, Onu yeniden çarmıha geriyorlar. Dört yıl. Dört yıl içinde ne yapabilirsiniz? Sizlere
anlattım, bütün güçlerimle Ben dört yıl boyunca, Londra şehrinde  altı tane hippiye aydınlanma vermek için mücadele ediyordum.
O asla aydınlanma vermeyi düşünmedi bile çünkü her şeyden önce onların aydınlanmanın ne olduğunu bile anlayacak beyinleri
olmadığını düşündü.  Her ne söylediyse, bunu çok kesin ve derin bir şekilde söyledi. Kısıtlı olan her şey, derin olmalıdır. Vaazlar ve
konuşmalar dinleyerek, içlerinde büyük teoriler yerleştirilmiş  kitaplar okuyarak, bu şey insanların kafalarına girmez. Bu ancak
Aydınlanmanızı aldığınız zaman, siz kendi kolektif bilincinize ulaştığınız zaman, vaftiz edildiğiniz zaman mümkündür. Ancak
sonrasında Onun neden bahsettiğini görebileceksiniz.  Bundan önce bu, sadece akli bir aktivite, tartışma, mücadele ve bütün suni
şeylerin yaşanılmasıdır. Ne kadar süre daha böyle davranacaksınız? Atalarınız bunu yaptılar ve onların ataları da bunu yaptı ve
onlarında ataları da bunu yaptı. Şimdi, sizin yeni bir çağın geldiğini görmenizin zamanı değil mi? Bununla ne kaybedeceksiniz?
Sahte ve sahte ve sahte olan organizasyonlar meydana getiriyorsunuz. Bu konuda biraz dürüstlük olmalı.  Sadece laf ve
sabahtan akşama dek laf, İsa hakkında hiç bir bilgi elde etmiyorsunuz diyebilirim. Hıristiyanlığın bu dar vizyonu, İsa’yı ve
Hıristiyanlığı öldürdü, iyi. Yahudilerin dar vizyonu, Musa’yı ve İbrahim’i öldürdü. Hıristiyanların dar bakış açısı ve bütün bu
insanların dar vizyonu öldürüldü. Onlar onlarda öldüler. Çocuklarınız size meydan okuyacaklar. Size, bütün yaşamlarınız boyunca
hangi aptallıklar yaptığınızı soracaklar. Bununla ne yaptığınızı size soracaklar.  Kendinize karşı dürüst olun. Bu gün verecek
herhangi bir cevabınız var mı? Bunun için kişi şunu anlamalıdır ki, bizler şimdi kendi mutlağımızı bulduk. Kendinize karşı dürüst
olun. Kendi mutlaklığınızı buldunuz mu? Kendi mutlaklığımızı henüz bulmadık. İşte bulmanız gereken şey budur. Sizler yeniden
doğmalısınız. Bu “ben yeniden doğdum” diye kendinize sertifika vermeniz değildir. Pek çok insanda bunu gördüm, “Ben yeniden
doğdum”. Gerçekten mi? Bunu nasıl söylersiniz? Bir başka kişinin çakraları hissedebiliyor musunuz? Kolektif bilinç misiniz? Kendi
çakralarınızı hissedebiliyor musunuz? Kendinize herhangi bir dönüşüm olup olmadığını açıklayabilir misiniz? Dönüşüm yok?
Sonra, Yahudiler arasında da çok fanatik insanlar var. Müslümanlar Tanrı’nın rahmeti ve şefkatini tanımayı bile kaybettiler. Bu o
kadar üzücü bir durum ki. Bu üzücü durum ve kargaşada, birleştiren bir güç olmalı. Ve bu birleştirici güç, ruhunuzdur. Bu
bütünleşme Sahasrara’nın yedinci çakrasında gerçekleşir. Yedi merkezin hepsi oradadır ve bütün merkezler koordine edilmiştir
ve birbiri ile bağlantılıdır ve işte bu sayede yedinci çakrada Aydınlanmanızı alırsınız. O, onların hiç birisinin bu konuda bir şey
söylemesine izin vermedi. Eğer söylemeye çalışıyorlarsa, kitabın ışıltısından frenlemeye çalıştığınız her hangi bir şeyi, oh bak bu
kitap yazıldı, bu şunda böyle yazılmıştır ve bu bu kitapta böyle yazılmıştır diye. Deyin ki, örneğin, İsa doğduğu zaman, bir kızın
bebek doğuracağı söylendi. Kanya. Sanskrit dilinde bu Kanya’dır. (Kız çocuğu, kız evlat) İngiltere’de bu konuda bir itilaf var ve
sanırım Yahudiler başlattı bunu. Bunu kimin başlattığını bilmiyorum. Belki de Müslümanlar, ancak Tanrı bilir. Bunu bulmak için
bütün detaylara girdiler, Onun bir bakireden doğacağı söylenmemişti dediler  ama orada bir kızdan denilmişti. Bunun üzerine
Sahaja Yogilerden birisi güzel bir mektup yazdı, tabii ki Benim rehberliğim ile ve o şunu dedi, İsa doğduğu zaman, hatta bundan
bile önce, bu kehanet söylenmişti ve o zamanlar, bir kız demek, bir bakire demekti. Bu, on kere boşanmış bir kadının, 80 yaşında
kendisine hala “kızım benim” denildiği modern zamanlar değildi. Bunlar, bir kadınla bir kız arasında farkın olmadığı, enayi aptal
modern zamanlar. O zamanlarda ve Hindistan’da bu gün bile, Kanya’nın anlamı bir bakire demektir. Aynıdır. Bütün bu şeyler,
İsa’da olsa, Musa’da olsa veya Muhammed veya şu bu da olsa, bunlara karşı yükseldi. Demek istiyorum ki, onlar sadece
birbirlerine karşı yükselmekle meşguller, işte yaptıkları şey bu. Onlara göre, kendileri her ne söyleydiyse, gerçek budur. Ne
buldular? İlk şey şu, onlar kanseri iyileştirebilirler mi? Haydi bakalım. Haydi, bu meydan okumayı yapalım. Onlar herhangi birisine
huzur verebilirler mi? Huzurlular mı? Zina eden gözlerinin üstesinden gelebilirler mi? Herhangi bir dönüşüm var mı? Hiç bir şey
yok. Bu durumda bunu kabul edin. Kendinize karşı dürüst olun.  Kendinizi kandırmakla işiniz yok veya herhangi bir şeyle. Eğer
hipnotize olduysanız, kendinizi uyandırın. Yükselin ve en iyi olanın, mutlak olanın ne olduğunu bulun ve bulmanız gereken tek şey
kendi ruhunuzdur. Ruhunuz kalpte oturur. O, Kadir-i Mutlak Tanrının yansımasıdır. O kendisinden neşe duyar, kendi kendine. O
dünyanın izleyicisidir, kendi güçlerinin seyircisidir. Kutsal Ruh. O sizi izler ve Ona “kaderi bilen” adı verilir. O sizin ne yaptığınızı
bilir,  özlemlerinizin ne olduğunu bilir, hangi hataları yaptığınızı bilir. Uzun bir süre affeder ve affeder ve affeder. Affetmek Ruhun
kalitelerinden birisidir. Affeder ve bu hallolacak der, bu gelecek der. Ama sizi çok ileri gittiğinizde, deyin ki fiziksel varlığınıza veya
akli varlığınıza çok fazla dikkat koyduğunuzda, eğer çok fazla düşünmeye çalışırsanız, ruh memnuniyetsizliğini gösterir ve kalp
krizi geçirirsiniz. Kalp krizi, ruhun memnuniyetsizliği nedeni ile oluşur. Eğer ruh size kızgınsa, kalp krizi geçirirsiniz. Bu sizin
ruhunuzu ihmal ettiğiniz ve önemli olmayan şeylere dikkat koyuyorsunuz anlamına gelir. Siz önemli olmayan şeylerle
ilgilenmişsiniz. Kendinizi için, ruh için, arayışınız için endişe etmiyorsunuz. Kaybolmuşsanız bile, deyin ki, kimi kitapları okumanın
herhangi bir fanatik davranışı içinde veya kimi şeyleri alma hususunda ve onları anımsayarak, bir iddiada bulunarak ve



sonrasında bu şekilde devam ederek ve bütün bu şeyleri dürüstlük ve iyilik içinde değil de, aptalca bir şekilde yaparak da, kalp
krizi geçirebilirsiniz. Kalp çok önemlidir. Size bazen kısmi bir felç geçirterek de ilk uyarıyı verir çünkü kalpte Ruh tarafından
meydana getirilen bir tür bir gücenmişlik sonucu, bir pıhtı oluşur, bir pıhtı ve bu pıhtı beyine gittiği zaman, kısmi felç geçirirsiniz ve
bu yüzden de artık kıpırdayamazsınız. Dikkatiniz buna çekiliyor. Sonra Tanrıyı düşünmeye başlarsınız, her şeyi düşünmeye
başlarsınız ve sonrasında  belki de eğer Sahaja Yogaya gelirseniz, iyileşirsiniz çünkü ruhunuz sizi affeder. Ruh ile çok fazla
özgürlük alıyoruz. Tanrının sizlere özgürlük verdiği doğru ve her ne pahasına olursa olsun O, özgürlüğünüzü elinizden
almayacaktır. Cennete mi yoksa cehenneme mi gideceğiniz hususunda siz kesinlikle özgür olmalısınız. O sizi zorlamayacak.
Birisinin yapabileceği tek şey, size açıklamak ve cehenneme giden yok burası demektir. Eğer bu durumda dahi cehenneme
gitmek isterseniz, herhangi biri bu konuda ne yapabilir ki?  Tanrı bile, hiç bir şekilde özgürlüğünüze karşı çıkmak istemez. O, hiç
bir şekilde sizi kendisine bağlamak istemez, kimi insanlar bağlıdırlar, sadece bağlı, anlamaksızın. O sizlerin tam olarak
kurtulmanızı ister. Yani ilk aşamada kendi seçme özgürlüğünüz vasıtası ile, kendi kurtuluşunuzu siz seçmelisiniz. Şimdi bu
noktaya kadar, siz insan olana dek, seçim yoktu ama insan olduktan sonra sizlere seçim (hakkı) verildi çünkü kendi özgürlüğünüz
içinde neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayacak şekilde iyi bir biçimde gelişebilirdiniz, böylece de özgür ve kendi gönül
huzurunuz ile, kendi özgürlüğü içinde, iyiyi seçmiş insanlar olarak Tanrının Krallılığına girebilirsiniz. Bu sadece, bizler her zaman
özgürlüğümüzü egomuz ile karıştırdığımız ufak küçük bir adımdır. Örneğin, şimdi, bu salon Benim konuşmam için burada. Bir tür
organizasyon için çalışan birisi buraya gelir ve o kişi dünyadaki en büyük işi yaptığını düşünüyor, böyle bir efsane. Bu o kişi ego
konumu içinde buraya gelir, oturur ve Bana soru üzerine soru, soru üzerine soru, soru üzerine soru sorar ve hiç kimsenin
konuşmasına izin vermez. Sanki bu salonu kendisi kiralamış ve bütün seyircileri de buraya kendisi toplamış gibi, Benim tüm
zamanımı gasp eder. Çalışmakta olan şeyin ego olduğunu en az görmeye çalışan bu kişidir. Yani özgürlüğümüzü ego ile
karıştırmamalıyız, işte size vermem gereken öğüt budur. Egonuzu özgürlüğünüzden ayırt edin. Egoya bağlı olduğunuz zaman,
egonun kölesisiniz. Süper egoya bağlı olduğunuz zaman ise, şartlanmanızın, süper egonuzun kölesisiniz. Örneğin, eğer bir
Hıristiyan olarak doğduysanız, siz Hıristiyansınız, sonsuza dek buna bağlanmışsınızdır, sonra, tamam, siz bir Hıristiyansınız ama
içinizdeki gerçek Hıristiyanlığa ne demeli. Kelimenin gerçek anlamı ile yeniden doğmanıza ne demeli. Yani sizler bu şeylerin
kölesi oldunuz. Bu yüzden de özgürlük yoktur Ruh özgürlüktür, serbestliktir. İçimizde olmak, bu bağımlı olmamaktır. O
öldürülemez. O uçup gitmez. O yakılamaz. O edebidir. Anand’dır (Neşe) Ruh neşedir. Bu ruh, neşenin kaynağıdır. Bu neşe yayar.
Neşe, mutluluk ve mutsuzluktan farklıdır. Ego şişirildiğini hissettiği zaman, mutlu hisseder. Ben bunu sevdim.Ben bunu sevdim
Bu, “ben” işidir. Bu ego şişirmektir, neşe yoktur çünkü bu gün içki içmek istersiniz ve yarında baş ağrınız olmasını istemezsiniz.
Bunun, ben isterim ve istemem gibi iki tarafı vardır. Egonuz sayesinde bir şeylerden hoşlanırsınız, süper egonuz sayesinde ise
hoşlanmazsınız. Yani bu bir bozuk paradır ve onun iki yüzü vardır, biri mutluluk ve diğeri de mutsuzluk. Neşe bunun ötesindedir.
Neşe bir dramadır, bir görendir, o bir tanıktır. Bir drama görürsünüz. Bunun süregelen bir drama olduğunu bilirsiniz. Bunu sadece
bir drama olarak izleyin. Sizin bununla bir ilginiz yok, bunu görüyorsunuz ve bundan neşe duyuyorsunuz.  Eğer bir şeyler
görüyorsanız ağlıyorsunuz, gözyaşı döküyorsunuz ama bunun siz olmadığını biliyorsunuz, bu bir dramadır, görendir, şahit.
Ruhunuz şahit oluyor ve siz ruh olduğunuz zaman, şahit olursunuz. Şahit olursunuz. Örneğin, bir pencereden bir şeyler
görüyorsunuz. Pencerede bir şeyler var örneğin. Şimdi odanın içine girdiniz ve pencere sayesinde gördünüz. Şartlanmalarınız,
geçmişten gelen ve sizde düşünce olarak yükselen bir yol gibidir. Bu tekrar yükselir ve bir diğeri yukarı çıkar ve geçmişe gider.
Önce geçmiş düşünce oradadır ve sonrasında ise, bir diğer gelecek düşüncesi oradadır, o kaybolur.  Bakın, düşünce yükseliyor
ama siz düşüncenin kaybolduğunu göremiyorsunuz. Bunun arasında bulunan ise “şu andır”. Yer budur, oturtulan budur, bu
dikkatiniz ruh tarafından aydınlatıldığı zaman oturtulan, şu andır. Ne geleceği ne de geçmişi düşünürsünüz, Ben şimdi derim. Bu
anda, şu anda. Sizler orada kalamazsınız çünkü ruhunuz aydınlanmış değildir. Çünkü ruh şu andadır. Aydınlanmanızı aldığınız
zaman, geleceği veya geçmişi düşünmediğinizi fark edersiniz, siz sadece neşe duyuyorsunuz. Her şey farklı olmaya başlar. Tüm
yaşam bir drama olur ve bunun neşesi dışarı çıkmaya başlar, orada buradaki küçük küçük şeylerden sahiden neşe duymaya
başlarsınız ve aydınlanma öncesinde, ne kadar çok neşenin kaybolduğunu gerçekten anlarsınız. Size neşe veren akli bir şey
değildir ama neşe başınızdan aşağıya dökülür ve bu şekilde, serin bir şey aşağıya doğru dökülmeye başlar. Kimi insanların
gerilimin yükseldiği gibi bir hisse kapılmaları gibi, aynı şekilde, serin bir şey, neşenin akışını tüm bedeninizde hissedersiniz,
içinizde. Bazen başınızda yükselen bu serin esinti, bu neşeyi üzerinize döken bir pınar haline gelir. Resimlere bakın, bunlar
örnektir, Davud’un yıldızına bakın, şuna bakın. Davudun yıldızı, bunu gördüğünüz zaman, bunun üzerinde düşünebilirsiniz veya
sadece bunu seyredebilirsiniz. Bunu izleyin ve düşünmeyin. Bu şeyin yaratımının neşesi, her şey, sizinle bir olur. Sanki tüm
yaradılış bir gölün etrafındaymış gibi, eğer gölde dalga yoksa tüm yaratılış gölde tamamen hissedilir.   Tamamen. Aynı şekilde,
bütün bu neşe, Yaratıcı, onu buraya her kim koymuş olursa olsun, Kendi içinizde tam bir neşe duyarsınız çünkü düşünce yoktur.
Engel yoktur. Şartlanma yoktur. Her şey sizinle bir olur ve kendinizi son derece mutlu hissetmeye başlarsınız. Son derece neşeli. 



Anlatılamaz bir duygu. Bu sadece neşe duymak için, hissetmek için. Kabira’nın “şimdi neden konuşmuyorsunuz?” diye sorması
gibi. Yani o Hintçe söyledi, o sahip olduğumuz müthiş şairlerden birisi, o dedi ki, “Jab mast huye to kya huye, ben ruhun
sarhoşluğunun nektarına girdiğim zaman, nasıl konuşabilirim ki? Söz yok. Hiç bir fincan bu neşeyi taşıyamaz, hiç bir kelime bu
anlamı dolduramaz. En iyisi sen benimle kal ve bunun alıp, neşe duy”. Onun söyleyebileceğinin hepsi bu. İşte Benim söylediğim
şey bu, dar vizyon gözlerinizi pek çok şeye kapadı. Siz İsa’yı bile  anlayamazsınız. İsa için bu yazıldı, Devi Mahatmya, Maha
Vishnu hakkında, Onun tüm yaşamı yazıldı. Eğer okuyabilirseniz şunu göreceksiniz ki, bu dünyaya gelmeden önce, Onun nasıl
yaratıldığını göreceksiniz, Ona hangi güçlerin verildiğini, Onun nasıl oğul olduğunu, bunların hepsi yazıldı. Ama bizler için, siz
sadece İncil’in otorite olduğunu düşünürsünüz. Size anlattığım gibi, İncil’i anlamak için bile, Gita’yı anlamak için  aydınlanma
almış  olmanız daha iyidir. Aynı şekilde İncil’i anlamak içinde, sizler aydınlanmanızı anlamalısınız. Tarif edilmiş olan kişi, asla
okula gitmedi. Onların herhangi biri, hiç okula gitmediler. Ben yaşamımda ilk kez bu İngiliz dilini öğrendim. Yaşamlarımın hiç
birisinde, bu dili öğrenmedim. Çünkü sizlerle konuşmam gerektiğini biliyorum. Sizlerle Ruh hakkında bu dilde konuşmalıyım ama
anlamak için antik yazıları okumalıyız. Onlar ruhun tabiatını tarif eden güzel antik yazılar. Ruhun üç kalitesi olduğu söylenmiştir.
Satchitanand – Sat, chit, Ananda. Sat gerçek anlamına gelir, chit dikkat demektir. Ananda neşe demektir. Sat gerçektir. Şimdi
gerçek nedir? Beyaz olan bir şeye bakarsanız, bu gerçektir ama bu şalın gerçeği nedir? Siz değil ama aydınlanmış bir ruh bunu
bilebilir çünkü onun ruhu aydınlanmıştır. O bu şalın, beşinci boyutunu görebilir. Bunu ellerinde tutsun, o bunun Annenin şalı
olduğunu bilecektir. Şaldan gelen serin vibrasyonları derhal hissedecektir. Bunun Anne’nin şalı olduğunu bilecektir. Gerçek budur.
Bizim bildiğimiz dördüncü boyut gerçek değildir ama gerçek olan beşincisi, ruhtur.  Burada oturarak herhangi bir kimsenin neden
dolayı acı çektiğini, onun problemlerinin neler olduğunu, onun çakralarının neler olduğunu bilebilirsiniz, bu mutlaktır. Bu bilgi
mutlaktır. Eğer aydınlanmış beş on tane çocuğunuz varsa ve gözlerini bağlayıp, onlara bir hastanın durumunu sorarsanız, o
kişinin neden dolayı acı çektiğini, bu veya bu veya bu parmaklarını veya parmaklarının hepsini kaldıracaklardır, artık durum her ne
ise, Hepsi de, mutlak bilgi olan aynı şeyi söyleyeceklerdir. Bu tartışılamaz. Bu çürütülemez. Ne ise, odur. Ve bu gün adamın şu şu
problemleri olabilir, yarın belki de bu problemlerin hiç birisi olmayacaktır. Yani o zaman her ne varsa, sonrasında bunlar bitti, bu
gün her ne varsa, işte onlar size onu söyleyeceklerdir, yani bu gerçektir. Gerisi efsanedir, sahtedir. Bir keresinde Kaşmir’e
gidiyordum, araba ile ücra bir noktadan geçerek ve aniden havada muazzam vibrasyonlar hissettim ve şoföre, “burada herhangi
bir tapınak veya bunun gibi bir şey var mı?” dedim. Çünkü Kaşmir’de vibrasyon yayan pek çok tapınak var. Toprak Ananın içinden
pek çok şey çıktı, On Emir’de söylendiği gibi, “Toprak Ana tarafından yaratılan hiç bir şeye ibadet etmeyeceksiniz,  yeniden
üretilen ve ibadet edilen”. Kaşmir’de bunun gibi pek çok şey var. Bu yüzden şoföre sordum ve o da Bana dedi ki, “hayır, tapınak
yok, Hindular bu bölgede yaşamıyorlar”.  Ben ise, “hala muazzam vibrasyonlar hissediyorum” dedim. Bunun üzerine kocam,
“tamam, eşimin söylediği yoldan gidelim” dedi. Bu yüzden, üç mil kadar yolu takip ettik ve Müslümanların yaşadığı bir koloniye
ulaştık. “Burada herhangi bir tapınak var mı?” diye sorduğumuz zaman, onlar, “hayır ama büyük bir cami var”, dediler. “Ne camisi
bu?” “Hazret İkbal Camii”. Bu Hazreti Muhammed’in bir saçının orada olduğu anlamına gelir. Orada Hazret Muhammedin bir saçı
var. Şimdi bile, Onun adını andığınızda, vibrasyonlar akmaya başlar. Bunu Onu nasıl inkâr edebilirim? O gerçekti. Ruh inkâr
etmeyecektir. İnkar eden sahteliktir. Bütün bunlar gerçek insanlardır. Size gerçeği veren ruhtur, o gerçek olan her şeyi
birleştirendir ve gerçek olmayanı fırlatıp atar. İşte bu yüzden ruhunuzu elde etmelisiniz. Bundan önce Tanrı hakkında sizinle
konuşan, herhangi bir şey hakkında konuşan her hangi bir kimseyi onlar çarmıha gerebilirer. Onlar öyle aptal kişilerdir ki, her şeyi
yapabilirler. Sizinle tartışırlar, sizinle kavga ederler, her tür aptalca şeyi yaparlar ama sizi anlarlar. Bu babamın Bana söylediği
şeydir, Bana dedi ki, kitlesel bir yöntem bulmalısın, pek çok kişiye aydınlanma verdiğin bir yöntem bulmalısın ve bu sayede onlar
ötede bir şey olduğunu görebilirler. Onların hepsi birinci katta duruyorlar ve eğer sen onuncu kata gidip, sonra onlara onuncu
katta bir şey gördüğünü söylersen, inanmayacaklardır, Seninle mücadele edecek, Seninle tartışacaklardır, seni aşağı
çekeceklerdir çünkü onlar sürekli olarak egolarına meydan okunuyor.  Bu yüzden de yapabileceğinin en iyisi onları dönüştürmek,
onlara kitlesel olarak aydınlanma vermektir. İşte, ruhun olduğu şey budur, her birinizin ruhu var ama o günlerde kitlesel olarak
aydınlanma vermek zordu, çiçek açma zamanı henüz gelmemişti. Bu gün ise çiçeklenme zamanı geldi. Esen rüzgâr, serin rüzgâr
pek çoğuna aydınlanma veriyor. Binlerce insan aydınlanma aldı, sizin de pek çoğunuz aydınlanmasını aldı. Yani bu ruh oturdu, siz
farklı olduğunuzu hissediyorsunuz. Dönüşüm başladı, gerçek anlamı ile vaftiz yapıldı. Onun hareket ettiğini hissetmeye
başladınız, sizler serin esintiyi hissettiniz. Şimdi, kolektif varlığınıza ulaştığınız zaman, sizde diğerleri ile bir oldunuz. Vermeyi
deneyin. Şimdi Ben gittiğim zaman siz verin, şimdi ise sizin vermenizin zamanı. Ne zaman ki, ışık, lamba aydınlanmamışsa, o
zaman onu aydınlatmaya çalışabilirsiniz. Aydınlanmadan sonra, ışık nedir, aydınlanma bunu insanlara vermektir. Ruh size
anlamınızı verir. Ruh size, kendi gerçeği anlayışınızı verir. Gerçeklik gerçek olmayan şeyler değildir, eğer aydınlanmamışsanız,
anlayamazsınız. Yapamazsınız.Ben sizler gibiyim, fark yok, ama aydınlanmış olanlar Beni çok iyi şekilde bilebilirler. Hatta
Ramuln’da bile yaşasanız.  Sahaja Yoginilerle tanışan bir aziz, o bayan bir Amerikalı idi ve bu bey sadece bu bayanın önünde



eğildi ve onu kendisinden daha yüksek bir yere oturttu ve dedi ki, “sen Anne ile tanıştın. Ben henüz Onunla tanışmadım”. Bu bayan
sizin nasıl olup da bütün bunları bilebildiğinize şaşırdı. Hindistan’da gerçekten de birer aziz olan, ve Beni bilen pek çok aziz var.
Ama Bana çok yakın olanlar da, çünkü biliyorsunuz kocamın yaşamda yüksek bir konumu var ve çok elit olan arkadaşlarımız var
ve çok .... dünyadaki bütün başbakanları gördüm, onlarla tanıştım ve her türden krallarla kraliçelerle, şununla bununla tanıştım ve
her gün onlarla el sıkıştım. Onlar Beni bilmezler, Beni tanımazlar. Çok iyi tanıdığımız bir beyefendi vardı kendisi şimdi Yüksek
Mahkeme Başkanı, Dünya Yüksek Mahkemesi ve biz onu çok iyi tanıyoruz, kendisi kocamın önemli bir arkadaşıdır ve o aniden
gördü, onun karısı Maharajalardan biri ile  olan fotoğrafımı gördü. Maharajalardan birinin cebinde vardı, Bunun üzerine Maharaja
aniden resmi çıkardı ve onun gözlerine doğru tuttu ve geri koydu. Bayan da, “nedir bu?” dedi.  Şu şu hanım, ben kendisini çok iyi
tanıyorum. Maharaja da, evet dedi ama bu kişinin Mataji olduğunu bilmiyor musunuz? Kendisi benim kalp rahatsızlığımı
iyileştirdi. Kadın da, “gerçekten mi? Ben Onun bir Mataji veya bir şey olduğunu bilmiyordum, kendisi verdiğim partiye gelir ve çok
sessizdir. Çok sesiz bir şekilde oturur. Asla Onun konuştuğunu bile duymadım. 25 yıldır kendisini tanırım. Çok az konuşur. Aman
Tanrım, kendisi konuşmalar yapıyor ve binlerce insan var oralarda. Kendisi konuşabiliyor mu?”   Bayan şaşırmıştı. Ben asla Onun
konuştuğunu görmedim. Sesini bile tanıyamam. Kocam bile çok fazla konuşur onunla, tabii ki Onun kocası da çokça konuşur ve
bende biraz konuşurum ama asla Onun konuştuğunu duymadım ben. Sesiz kalır ve bazen kendi kendini eğlendirir.  Asil bir hanım
gibi görünüyor ama bunun dışında O bizi etkilemek için bir çaba göstermedi veya kendisinin Mataji olduğunu bize söylemedi. Bu
olay olur olmaz kocası şok geçirdi ve derhal kocama telefon edip ona, ben Onun Mataji olduğunu hiç fark etmedim, dedi. Bu
böyle bir şey. Bilirsiniz, ben arayış içindeyim, ben arayış içindeyim, bir arayıcı. Bunun üzerine kocam ona, Kendisi şimdi Delhi’de,
gidip Onu gör dedi. O kişi derhal Bana geldi. Hemen beş dakikada aydınlanmasını aldı ama karısı almadı. Bunun üzerine adam
karısını geri gönderdi. Karısını uçakla yolladı, aydınlanma almanız daha iyi. Bu kişinin elde etmesi gereken bir şey. Vurgu, sizin
modern toplumda çok azalmış olan, ruh olmanızdır. Önemli nokta, bu yaşamda sizin ruhunuza ulaşılmış olmanızdır. Kişinin
yapması geren şey budur, kişinin tek yapması gereken şey budur, batılı toplumlarda bu yok. İkinci olarak da, bunun için dikkatinizi
kontrol etmelisiniz, dikkatinizin dağılmasına izin vermeyin. Umarım size Janaka’nın hikayesini anlattım, Onlara anlattım mı
bilmiyorum ama tekrarlıyacağım. Raja Janaka’ vardı. O, Sita’nın babası ve Rama’nın kayınpederidir. Ve Narada, Ona gitti, Narada
diğer bir göksel varlıktır, Narada Ona gitti ve dedi ki, “bu nasıl oluyor, sen bir kralsın ve bir kral gibi davranıyorsun, altının ve her
şeyin var ve nasıl oluyor da insanlar senin bunların üzerinde bir şekilde, bedeninin üzerinde bir şekilde davrandığını söylüyorlar?
Bu nasıl oluyor?” Bunun üzerine Kral Janaka dedi ki, “Tamam, akşamüzeri sana açıklayacağım ama şimdi benim için bir iş yap.
Bu kâsedeki sütü taşı”. Kâsenin kenarıda yoktu. Zavallı adam bu halde tası taşıyordu. Bütün gün boyunca tası  taşıyordu. Janaka
ona, “tek bir damlanın bile yere dökülmesine izin verme” dedi. Narada, sürekli olarak süte bakıyordu. Akşamüzeri yoruldu ve tası
bir yere koydu. “Şimdi anlat bana artık, bundan yoruldum” dedi. Janaka, “ortalıkta dolanırken ne gördün?” dedi. Narada, “hiç bir
şey, ne görebilirim ki? Sadece dökülmesin diye sütü seyrediyordum”. Janaka, “aynı şekilde, bende dikkatimin dökülüp saçılmadığı
bir konumdayım” dedi. Bu aydınlanmanıza ulaştığınız zaman, dikkatinizin ruhunuz tarafından tamamen aydınlatıldığı bir
konumdur.  Bu hiç bir şeyi bu şekilde bir zarfa koymaz ve eğer gitse bile olduğu gibi geri gelir. Elim buna dokunduğu zaman metal
olmaz değil mi? Olur mu?  Geri gelir. Bu ondan kesinlikle bağımsızdır. Ona dokunabilirim ama Ben bu madde değilim. Şimdi Ben
sadece buyum. Ben her şeyim. Çocuklarım için, ev için, şunun bunun için endişeleniyorum ama aydınlandığım zaman, tamamıyla
bağımsız olurum. Ben yaşayan bir ruhsal varlığım. O zaman hiçbir şey seni engelleyemez, hiçbir şey sana hükmedemez ve sen
hiçbir şeye hükmetmezsin. Ruhun konumu budur. Bu olduğunda, dharma'nın sürekliliğinin ötesine geçersiniz, sen onun
ötesindesindir. Örneğin, böyle bir kişi günaha girmez. Şeytana uyma hali yoktur. Akli bir aktivite yoktur sanırım, ne çalıp çırpma ne
de yalan söyleme yoktur. Böyle bir kişi son derece dürüst ve korkusuzdur, İsa gibi. İsa’nın fahişe ile işi yoktur. (Maria Magdelana
– Magdala’lı Mary – Fahişelik suçlaması ile taşlanarak ölüme mahkûm edilmişti.) Demek istiyorum ki, bu kadın farklı bir stildi, İsa
farklı bir stildi ama insanlar fahişeyi taşlamaya başladıkları zaman, O onların karşısına dikildi ve “ancak tek bir bile günah
işlememiş olanlar kadını taşlayabilirler” dedi. Onlar onu taşlayabilirlerdi. Bu dürüstlük ve güçtür. O bunu durdurdu. Onlar her
zaman insanlar tarafından işkence edilen ve rahatsız edilen mazlumların yanında duracaklardır.  Onlar hiç bir şeyden
korkmadılar. Onlar korkusuz insanlardır, kimseden de korkmazlar. Onlar şefkatlidirler ama iş protesto etmeye gelince, onlar
başkalarına işkence etmeye ve onları mahvetmeye çalışanların karşısına korkusuzca dikilirler. Baskı yoktur. Ben bile sizi
aydınlanma almaya zorlayamam, bunu sizinle tartışamam. Bu çalışmalıdır, bu kadar basit. Eğer bunu istemiyorsanız, asla
alamazsınız, söz konusu bile olamaz. Yani dediğim gibi, bunu eğer istemiyorsanız, buradan gitmeniz daha doğru olur.  Ama kimi
dik başlı kimseler hala orada oturmaya devam edeceklerdir. Hayır, ben burada oturacağım. Ne için? Böylesi insanlar, aynı
zamanda başkalarına çok kötü vibrasyonlar verirler ve diğerleri aydınlanmalarını alırken onları rahatsız ederler. Bu şeytanidir. Ben
yine de onları oturturum, tamam oturun. Bunu zorlayamazsınız. Bu içinizdeki bir ışıktır, titreyen bir alev. Benzerlik, gazdaki gibi
olabilir. Gaz yükselir ve aleve dokunur, gaz aydınlanır. Alev her zaman uyanıktır ve seyrediyordur. Sonra her şey gerçek olur.



Gerçek, bizim gerçek diye bildiğimiz şeyden çok farklıdır. Yeni boyuttur, bizim gerçek budur ve gerçek bu değildir diye bildiğimiz.
 Ruhunuzla bağlantıda olduğunuz zaman her soruyu sorabilirsiniz. Her soruyu sorun. Benim hakkımda soru sorun. Sonra İsa
hakkında, Musa hakkında, Tanrı hakkında soru sorun. Her soruyu sorun. Ve cevap evet olduğu zaman, ellerinizden size doğru
serin bir esinti gelir. Eğer herhangi bir negatif soru sorarsanız, vibrasyonlarınızı kaybedersiniz. Karıncalanma olabilir, ısı
alabilirsiniz. Çünkü şimdi sizin bilgisayarınız mutlak olanla bağlantıdadır ve ilişki gerçeğin üzerine kuruludur. Bu elde ettiğiniz,
sizin gerçeğin farkında olacağınız ve vibrasyonel farkındalık olan yeni bir farkındalıktır. Vibrasyonlar sayesinde bir çocuk dahi
bunu yapabilir. Aydınlanmış olarak doğan pek çok çocuk var ve onlar Kundalininin nerede olduğunu bilirler. Onlar bilirler. Onlar
size kundalininin nerede olduğunu söyleyeceklerdir. Bu gerçektir çünkü onlar gerçeği bilirler. Bunun için sizin çok fazla akli olarak
gelişmiş olmanıza gerek yoktur. Onlar çok asildirler. Yaşamda çok yüksek bir makamda olan insanlara ve yaşça büyük pek çok
insana kıyasla çok daha iyi anlarlar. İsa zaten, zengin insanların Tanrının Krallılığına girmeyeceğini söyledi. O bunu zaten söyledi
çünkü onlar koşuyorlar. Ama Ben dedim ki, çok şey bildiğini düşünenler, her şeyi bilenler Tanrının Krallılığına girmeyecekler çünkü
girmek istemiyorlar. Onlar her şeyi biliyorlar. İçeriye girmeyi istemiyorlar. Akıllarını her yere taşımayı istiyorlar. Arabalarını salonun
içine getirmeyi istiyorlar. Nasıl içeriye girerler? Akıllarını dışarıda tutmayı istemiyorlar çünkü hiç bir şeye benzemeyen akıllarına
bağımlılar ama ruha ulaşmak için, onu kabul etmek için oraya ego-suz bir şekilde gelmelisiniz. Varlığınızın ışığı her şeyi
aydınlatacaktır. Sizin tapınağınız ve bu ışık içeriye girince, bu ışık sizde parladığı zaman, siz kendi kolektif bilincinizi
hissedebilirsiniz, bunu hissedebilirsiniz, ruhun serin esintisi sizin vasıtanızla tezahür ediyor, bu İncil’de çok kısa fakat derin bir
şekilde tarif edilmiştir. Fakat Adi Shankaracharya büyük bir kitap yazmıştır, birisine Saundarya Lahiri veya Chaitanya Lahiri adı
verilmiştir. Bu kadar kısa bir süre içinde, bütün bunlardan bahsetmek kolay değildir. O felsefe tezleri yazdı. Büyük bir şahsiyet,
yazdığı şeye Vivekachudamani dendi, (Kelime anlamı, Ayırt ediciliğin taçtaki mücevheri – Advaita Vedanta felsefesini, öğrenci
öğretmen arasında geçen bir diyalog formunda okuyucuya açıklayan tez niteliğinde bir metindir) O her şeyden önce, bilincinize
seslenin der. Vicdanınız nerede? Vivekachudamani. Sonrasında pek çok kitap yazdı ve sonunda Saundarya Lahiri’yi yazdı. Bunda
der ki, bu sadece Annemin betimlenmesi ve güzelliğidir benim tanımlayabileceğim ve o Anneden başka hiç bir şeyin detayını
vermez. Annenin parmakları, elleri, hareketleri ve her şey önemlidir, vibrasyonların Anne’de nasıl aktığını gördü, her şeyi. Sahaja
Yoga’yı anlamak için bu kitabı okumalısınız.  Bütün bu şeyler çok açıkça verilmiştir. Geçen gün size anlattığım gibi, William
Blake’de  Sahaja Yoga hakkında bir kitap yazdı, çok açık şekilde ama aydınlanma almadıkça gerçeği bilemezsiniz. Bu yüzden O
gerçektir. “Sat”. Sonra O “Chit”, dikkattir. O dikkattir. Ruh dikkattir. Tanrının dikkati. Ruhunuz vasıtası ile Tanrının sizin üzerinizdeki
dikkatidir ve sizin dikkatiniz Onun tarafından aydınlatıldığında, bu sizin Tanrının dikkatinde olduğunuz anlamına gelir. Tanrı
tarafından bakılırsınız. Onun tüm güçleri size akar. Onun tüm koruması size gelir. Hayret edersiniz.  Sahaja Yoginin size yıllarca
anlatacağı, kazalardan nasıl kurtuldukları, kazalardan sonra ne olduğu ve insanların nasıl mucizevî bir şekilde kurtuldukları.
Benim için hiçbir şey yeni değildir. Bu, bir kişinin başına gelebilecek olanların minimumudur. Bu minimumun minimumudur çünkü
bütün melekler iş başındadır. Siz sahnedesiniz ve melekler size bakarlar. Ve siz Tanrının dikkati olan bu kutsamanın varlığını
gerçekten yavaş yavaş hissetmeye başlarsınız. Yani O, “Chit’tir”. “Sat”, “Chit” ve “Anand” neşedir, çünkü Tanrı neşedir. O neşedir.
O bu evreni bizleri ciddi, mutsuz ve asık suratlı yapmak için yaratmadı. Bakın Onun bizler için yaptığı kaç tane çiçek var, kaç tane
güzel şey var, kaç tane renk var.  O bizlerin neşe duyması için bütün bu şeyleri yarattı, bu saçmalıklara, bu pisliğe, bu kire, günah,
aklın kirine izin vermek için değil, temiz bir kalbe sahip olmak için ve içimizde temiz bir ahlaka sahip olmamız için. O olmaksızın
neşe duyamayacağımız bu güzel dünyayı neşe duymamız için yarattı. Sizde temiz bir ahlak olmadığı sürece neşe duyamazsınız,
neşe duyamazsınız. Ve bu neşe aydınlanmanızı bir kez aldığınız zaman sizindir. Bu neşe şefkattir ve Tanrının lütfüdür. Küçük bir
ince iplik olarak, Kundalini ilk kez yükseldiğinde, Brahmarandra’ya dokunur, sadece tek bir iplikçik. Kundalini onu açar ve işi yapar.
Çünkü burası Sadashiva’nın oturduğu yerdir, burası ruhunuzun oturduğu yerdir. O ruha dokunduğu zaman, oturduğu yere,
sempatik sinir sistemi üzerine mutluluğun akışı başlar ve rahatlamışsınızdır. Lütuf, sadece tek bir iplikçik ulaştı ve sonrasında bu
gün akan şey Brahma’dır, sizin vasıtanızla akan Tanrı’nın gücüdür. İşte elde etmeniz gereken şey budur. İşte hatırlamanız gereken
şey budur, birileri İsa’ya dokundu ve güç gitti. Bizler için, aydınlanma alan ilk Avustralyalılar olduğumuzu bilmek gereklidir. Bunu
alan ilk kişileriz. Ve bu sizin  üzerindeki büyük bir sorumluluk, bu gün ve öncesinde aydınlanma alan hepiniz, onu güçlü bir şekilde
muhafaza edin. Onu bir ağaç yapın çünkü sizler, kutsanmış bu güzel topraklarınıza gelecek olan bütün nesillerden sorumlusunuz.
Yani burası güzel bir yer ve güzel insanlar var. Benim bir sürü çocuğum.  Bu gün sonuncu gün. Kişinin hoşça kalın demesi
gereken zaman, çok üzücü bir şey. Umarım hepiniz gelip Beni görmek için pazar günü müsait olursunuz.  Dört gözle bekliyorum.
Burada her hangi bir sorununuz varsa, iyileştirmeye de çalışacağım ama bütün hastahaneleri oraya getirmeyin. Nasıl
iyileştirileceğini ve aydınlanma verileceğini size öğreteceğim.  En iyisi sizin durumu Bana bildirmeniz, Ben kendinizi nasıl
iyileştireceğinizi öğreteceğim çünkü eğer sizler aydınlamış ruhlarsanız, kendi kendinizi iyileştirebilirsiniz. Hindistan’da bunu hep
yaparız, ne zaman ki bir kanser hastası gelirse, onun akrabalarından birisini çağırır ve ona aydınlanma verip, kanseri nasıl



iyileştireceğini ona öğretiriz ve o kişi onunla ilgilenir. Çünkü kişinin yapabileceği en iyi şey budur.O kişi aydınlanma verebilir, ona
daha iyi bakabilir, ilgilendiği kişiyi daha iyi tanır ve bu şekilde çok daha iyi çalışır. Yani umarım sizler gelip Beni görmek üzere
müsait olursunuz.  Söylemek zorundayım ki, buraya gelip Beni dinlemek nezaketini gösteren ve aydınlanmasını alan Sydneyli
insanları gördüğüm için çok etkilendim. Bunu söylemeliyim çünkü Ben bir Anneyim.  Bunu sadece sizin duygularınıza bırakamam,
, bunu istemeliyim, sizlerden rica etmem gerek. Ben çok, çok sabırlı olmalıyım, son derece sabırlı ve sevecen olmalıyım ve
böylece siz Beni dinler ve aydınlanmanızı alırsınız. Aslında bunu yapmak için sizlere gelmeliyim. Bu tamam, bu Anne’nin işidir,
sadece Anne bunu yapabilir. İsa geldiği zaman,  O kendisine ait on bir gücünü eline alacak ve sizleri seçip ayırmak için. Bundan
önce, lütfen kendi Kundalininizin uyanışı ile kendinizi tamamen yargılayın ve bunu halledin. Kendi fikirleriyle gelen insanlar, gidip
kendilerinin bu fikirlerle neler başardıklarını görmelidirler. Birbiri ardına pek çok organizasyon kuruldu. Tanrıyı organize etmenin
bir yolu yoktur. Mutlak olan ruhunuz vasıtasıyla, siz kendinizi organize etseniz daha iyi olur. Tanrı sizleri kutsasın! Lütfen ellerinizi
Bana doğru uzatın ve gözlerinizi kapatın. Hala soruları ile mücadele edenler, size şunu söyleyeyim, Melbourne’a gittim, tek bir
soru bile sorulmadı ve hepsi aydınlanmalarını aldılar ve soru soranların asla aydınlanma aldıklarını görmedim. Kendi yolları
üzerinde düşünenler, başkalarını da rahatsız ediyorlar ve onlar mahvoldular. Bunu başkalarına yapmak utanç verici. Bu yüzden
lütfen aydınlanmanızı almaya ve anlamaya çalışın. Sorgulamanın asla size bir faydası olmadı. Lütfen sorularınızı kendinize
saklayın. Sorularınızı Bana başka bir zaman sorun. Şimdi sadece aydınlanmanızı alın. Gurulara ve benzerlerine gitmiş olan kimi
insanlar, bedenlerinde muazzam bir ısı hissedeceklerdir. Muhtemelen  boyunlarında da bir tür baskı hissedebilirler. Eğer mantra
veya yanlış bir şeyler almışlarsa, onlar bunu hissedebilirler. Sahaja Yogaya herkes buyur edilir. Yanlış olan her ne varsa, dışarıda
bırakılmalıdır. Bu çok önemlidir. Benim için, sizin kendi saf ruhunuza ulaşmanız önemlidir. Lütfen gözlerinizi kapatın, sadece
gözlerinizi kapatın ve hiç bir şeyi analiz etmeyin. Vibrasyonlarınızda problemleriniz varsa bile bunun için endişe etmeyin. Eğer çok
fazla ısı oluşursa, fırlatıp atabilirsiniz, iki kez, üç kez, sanki elinizden suyu silkeliyormuşsunuz gibi. Bu işe yarayacaktır. İlk kez
gelenler serin esinti hissetmeyebilirler, bir kaç gün sonra kesinlikle esinti gelecektir. Hepiniz hoş geldiniz. Gözlerinizi kapatın.
Gözlerinizi kapatın. İlk merkez, İsa’nın merkezidir. Affetmelisiniz. Hepsini affedin. Söyleyin, ben affediyorum, ben affediyorum,
ben affediyorum, deyin. Özellikle de bu iddia edenler, aydınlanmaları olmaksızın İsa hakkında yetkisi olmayanlar, bu merkeze çok
kötü şekilde zarar verirler. Bu yüzden, İsa’dan bunun için af dilemelisiniz. Veya herhangi birisinden, Musa veya Krishna gibi veya
herhangi bir yetki olmaksızın her kime ibadet ediyorsanız. Aydınlanma olmadan yetkiniz yoktur.  Yanlış tanımlamalar
düzeltilebilir. Örneğin, güç aynıdır. Diyelim ki bir Müslümansınız, soru sorabilirsiniz, Anne siz Muhammed misiniz? Sadece sorun.
Siz bir Hıristiyansınız, bir soru sorabilirsiniz, Anne siz İsa mısınız? Sadece soruyu sorun. Çünkü güç aynıdır. Ben burada birleştiren
noktadayım. Bu yüzden sadece soruyu sorun. Bu işe yarayacaktır. Kalbinizden İsa’yı isteyin. Sadece soruyu sorun. Kalbinizden.
Sadece eğlenmek için değil, kalbinizden isteyin, sadece soru sorun. Ama eğer siz gayri ciddi biriyseniz ve buraya sadece uçarı biri
olmak için geldiyseniz, o zaman hiç bir şey olmayacaktır. Sadece bu şekilde bir soru sorun. Bu türde herhangi bir soruyu Bana
sorabilirsiniz. Şimdi elinizi kalbinize koyun. Sol el Bana doğru, sağ el kalbin üzerinde. Şimdi bağışlanma dileyin, bilerek veya
bilmeyerek arayışınız sırasında herhangi yanlış bir şey yaptıysanız, Kadir-i Mutlak Tanrıdan bağışlanma dilemelisiniz. Tanrı
affetme okyanusudur. O lütuf okyanusudur, şefkat okyanusudur. Onun bağışlayıcılığını istemelisiniz ve bu konuda suçluluk
hissetmeyin. Bu çok önemli. Bir kez affedilmeyi istediğinizde, affedildiniz demektir. Sizlere anlattığım gibi, İsa sizler için acı çekti
ve günahlarınızın bağışlanması sorumluluğunu üzerine aldı. Kundalininiz bu merkezi bir kez geçtiği zaman, günahlarınız affedilir.
Bu yüzden, “lütfen beni affet” dedikten sonra, hiç bir şekilde suçluluk hissetmeyin. Tam olarak söylemenize gerek yok ama genel
anlamda söyleyin, “bilerek veya cehaletimden dolayı sana karşı yanlış bir şey yaptıysam lütfen beni affet”. Bütün alçak
gönüllüğünüzle bağışlanma dilemelisiniz. İki kez isteyin. Hepsi bu. Kalbinizi bütün yüklerden, sözde pişmanlıklardan ve yaptığınız
hatalardan temizleyin. İki kez söyleyin. Şimdi bir soru sorun. “Anne, ben ruh muyum?”. Lütfen soruyu sorun. “Anne, ben ruh
muyum?” on iki kez sorun. Bu çok süptil bir oluştur. Bu yüzden de parmaklarınızda serin esintiyi hissetmeye başlamış
olabilirsiniz. Bu çok süptildir, siz bir kişi iken aniden süptil bir varlık oluyorsunuz. Sadece soruyu sorun. Bu süptil varlık olun. Bir
yumurtanın civciv olması gibi. Yumurtanın içinde hiç bir şey yok. Aynı şekilde sizde süptil bir varlık olursunuz. Süptil olursunuz.
Soruyu sorun. “Anne, ben ruh muyum?” şimdi aydınlanmanızı isteyin.  “Anne, lütfen bana aydınlanmamı verin ve aydınlanmama
destek olun ve ben ruhumda büyüyeyim”. Suçluluk hissetmeyin. Sadece, “ben suçlu değilim”, deyin. Aydınlanma isteyin. Anne
bize aydınlanma verin. Bu çok kolay bir yoldur. Hiç bir şey için suçlu hissetmeyin. Hiç bir şekilde. Aydınlanmanızı almanız sizin
hakkınız. Arzu etmelisiniz. Arzunuz zayıf ve bu yüzden de aksiyon yok. Kalbinizden arzu etmelisiniz. Sol tarafınız zayıf. Her iki
elinizi de Bana doğru tutun, şimdi bakalım. Sağ elinizde daha fazla vibrasyon alıyorsunuz, solda daha az. Eğer az ise, sol elinizi bu
şekilde yükseltebilirsiniz, sol elinizi bu şekilde yükseltebilirsiniz. Sağ elinizle bunu yedi kez yapın. Sadece bunun nasıl …. (net
değil) başınızın tepe kısmında. İyi, daha iyi. Şimdi Kundaliniyi yükseltin. Şimdi kendinize kundaliniyi nasıl yükselttiğinize bakın.
Fotoğrafta görebilirsiniz, içindeki bu resim Benim ve kundaliniyi nasıl yükselteceğinizi göreceksiniz. Şimdi bağlayın. Bunu



hissedeceksiniz. Şimdi tekrar yükseltin. Hayır, diğer tarafa. Bu şekilde yapın. İki kez yapın. Şimdi onu daha iyi hissedeceksiniz.
Çok rahatlamış hissediyorsunuz. İşte o budur. Bu tamam, şimdi dengelendi, her iki tarafta. Çoğunlukla sol kanal hissediyorsunuz,
batılı toplumların hepsinde sol kanal zayıf. Çünkü arzu daha az. Sizlere anlattığım gibi, ruha ulaşma arzusu az. Arzu yerine eylem
istemiyoruz, bu yüzden de sol tarafı yükseltmelisiniz ve onu sağa getirin. Serin esintiyi başınızın üzerinde göreceksiniz, bu orada.
Onu bu şekilde aşağıya da indirebilirsiniz. İyi fikir. Toprak Anaya baskı yapın. Çünkü şimdi elleriniz serin esinti yayıyor. Bunu
kendinize saygı göstererek yapın. Şimdi bakın, eğer yedi kez yaparsanız, çok rahatlamış hissedeceksiniz. Aklınızda düşünce yok.
Umarım hepiniz Pazar günü gelmek için müsait olursunuz ve size anlatacağım şeyler, yapılması gereken şeyler. Çok teşekkür
ederim. Tanrı hepinizi kutsasın.
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Gudi Padwa: Shri Ganesha ve Shri Gauri Puja. Sydney (Avusturalya), 4 Nisan 1981. (Gudhi Padwa, yeni yılı işaret eden bahar
festivalidir. Yeni yılın başlangıcını kutlamak için Chaitra ayının ilk gününde Maharashtra ve Goa'da kutlanır. ) Bugün olan şey çok
eşsiz bir şey, Avustralya'nın Sahaja Yogileri için özel bir şans bu. Bu gün, Sahaja Yoga tarihinde daha önce hiç kutlanmadı. Bugün
Sahaja Yogiler için “Yeni Yıl Günü” çünkü bu, Shalivahan takviminin Yeni Yıl Günüdür. Bildiğiniz gibi Shalivahan Benim sülalemdir
ve onlar Tanrıçanın şallarının taşıyıcısı oldukları için Shalivahan olarak adlandırıldılar, onlar böyle isimlendirildiler çünkü siz de
birçok kez şallarımı yanınızda taşıdınız, onlara Shalivahan adı verildi. Yani bu Yeni Yıl Günü, Tanrıçanın gelişinin ilk günüdür,
dokuz gün var. Sonra, daha başka zamanlarda da Satya Yuga vardır, sonra Treta, Dvapara, Kali Yuga vardır: Dört tane Yuga vardır.
(Satya Yuga ve diğer adıyla Krita Yuga dört Yuganın ilki ve en iyisidir, öncesinde Kali Yuga vardır. Satya Yuga, insanlığın tanrılar
tarafından yönetildiği ve her tezahürün veya çalışmanın en saf ideale yakın olduğu ve insanlığın içsel iyiliğinin yönetmesine izin
verilen hakikat çağı olarak bilinir. Bazen "Altın Çağ" olarak da anılır. Ahlakı simgeleyen Tanrı Dharma (boğa şeklindedir) bu
dönemde dört ayak üzerinde durmaktadır. Treta Yuga ikinci en iyi Yugadır. Treta, Sanskritçe ‘de 'üç şeyden oluşan bir koleksiyon'
anlamına gelir çünkü Treta Yuga sırasında, Vamana, Parashurama ve Rama olmak üzere beşinci, altıncı ve yedinci
enkarnasyonları olarak Shri Vishnu’nun üç Avatarı görülmüştür. Dharma boğasının, bu dönemde üç ayak üzerinde durduğu
söylenir. Dvapara, üçüncü en iyi yugadır. İkinin çağı anlamına gelir. Kali Yugadan iki kez uzundur. Shri Krishna’nın ölümüyle sona
ermiştir. 864,000 yıl sürdüğü varsayılır. Dharma boğasının bu dönemde iki ayağı üzerinde durduğu söylenir. Kali Yuga, dördüncü
ve en kötü Yugadır. Dharma boğası tek ayağı üzerinde durur. Kali Yuga'nın, çatışma ve günah dolu, şimdiki çağ olduğuna inanılır.
"Kali", "çekişme", "anlaşmazlık", "kavga" veya "çekişme" anlamına gelir ve Kali Yuga, iblis Kali ile ilişkilendirilir, Tanrıça Kālī ile
karıştırılmamalıdır) Yani Tanrıça iki yugada enkarne oldu, biri Satya Yuga'dan önce ve diğeri de ondan sonra. Öyleyse bugün,
kesinlikle O'nun bu Dünya'da enkarne olduğu ilk günü işaretlemenin günüdür. Bu aynı zamanda Gauri'nin günüdür, çünkü bu
Bakire Tanrıçanın ilk formudur. Ve Ganesha'yı da, bu haftadan başlayarak Salı günü yarattı. Bu gün ne? Bugün ….günü? [Bugün
dördüncü gün.] Bugün…. [Cumartesi, Anne.] [Cumartesi.] Cumartesi. Şimdi, şimdi bitti. Şimdi kalmayın, tamam mı? Ben
konuşurken fotoğraflarımı çekmemelisiniz. Bu çok yanlış bir düşünce çünkü Beni rahatsız ediyor. Dahası, konuşurken, Ben
konuşurken, fotoğrafımı çektiğiniz zaman, bazen fotoğrafların çok tuhaf çıktıklarını gördüm. En iyisi Ben konuşmadığım
zamanlarda fotoğraf çekmektir çünkü her zaman deklanşörün sesi gelir ve herkesin dikkati dağılır, dikkat sabitlenmez.
Konuştuğum şey çok önemli bir şey, tamam mı? Şimdi lütfen hiç fotoğraf çekmeyin. Söylediklerime dikkat edin. [Hintçe] Yani Salı,
Ganesha'nın oturtulduğu gündür ve sonra Tanrıça çalışmaya başladı. İlki, Onun başladığı tek gün Çarşambaydı. O çarşamba günü
halletmeye başladı. Çarşamba eylem günüdür, işte bu yüzden çarşamba günü başladı. Bugün, bu şartlar altında bu Cumartesi
ama Ben size orijinal zamanlamalardan bahsediyorum. Çünkü Çarşamba, Swadishthana günüdür, bu Onun üzerinde çalışmaya
başladığı gündür, her şeyin. Yani ilk Salı, bu Sahaja Yoga'nın ilk günüdür, Çarşamba ise ikinci gün. Ve yıldızların da aynı olmasına
şaşıracaksınız, çünkü Salı günü, Shri Ganesh'in ikametgâhı olan Mars'ın günüdür. Çarşamba, Merkür'ün günüdür ve Merkür,
Swadishthana'dır. Üçüncü gün - evet - üçüncü gün ise Jüpiter'in günüdür: biz ona Guru diyoruz, Guru günüdür, Jüpiter’dir,
öğretmendir. Şimdi, Cuma ise Tanrıçanın günüdür. Şimdi Tanrıçanın, Dünyanın Annesinin, Evrenin Annesinin, Venüs'ün çakralarını
da bakın. Ancak Hint Sanskrit dilinde, günlerin isimleri yıldızlarla tamamen aynıdır, sonra Cumartesi günü, Shri Krishna'nın
günüdür, Shani, Satürn'dür. Sonra Pazar, İsa’nın günüdür, Güneş'tir. Pazartesi günü, Sadashiva'nın, aydınlanmanın, bütünleşmenin
günüdür. Bunlar, Tanrı'nın tüm evreni yarattığı yedi gündür. Dün size söylediğim şey işte buydu, bu sınırlı yolla Hristiyanlığı
anlayamazsınız. Her şeyin delice olduğunu düşüneceksiniz, ki böyle değil. Ancak başka şeyleri, başka kutsal yazıları okuduğunuz
zaman, İsa’nın ne dediğini anlayacaksınız. Yani bugün, Ganesha'nın yaratıldığı - ilk gün – ilk gündür, yani bugün Salı olmasa da,
ayın tarihlerine göre, bugün bu ayda, ayın ilk günüdür. [Marathi] Chaitra. Biz ona Chaitra diyoruz. Chaitra (Yılın ilk ayı) aydır. Ve bu,
- [Marathi] Gauri'nin, Chaitra olduğu zamandır. Yani Gauri'nin oturtulması bu dokuz gün içinde gerçekleşir ama her şeyden önce
Ganesha oturtulmalıdır. İlk Gauri'nin gelmesi gerekiyor olmasına rağmen, bunu görebilirsiniz. Ganesha'yı oturtmak için önce
Gauri'nin gelmesi gerekiyordu. Ama Ganesha her zaman Gauri'nin bile önüne konur. Ganesha'nın pujasından önce hiçbir şey
başlamaz; çünkü tüm engelleri, tüm olumsuzlukları, ortaya çıkacak tüm engelleri ortadan kaldıran odur, orada, buradaki dikkati
toplar. Yani ilk önce Ganesha'ya ibadet etmemizin nedeni işte budur, sadece O'ndan bizi korumasını istemek için ama Gauri önce
gelmelidir ve bu dokuz günde Gauri, böyledir. O İnsanların Bhavasagara'yı, Boşluğu, mayayı, illüzyonu aşması için, şeytanlar ve
iblislerle, negativiteyle savaşmak için Dünya'ya geldi. İnsanlar dua ederken, herhangi bir şey yaparken engellenirlerdi, sonra onlar
bhaktaları, Tanrıya adanmış olanları rahatsız ederlerdi. Rakshasalar, o günlerde rakshasalar ayrı, azizler ayrıydı; bugünkü gibi bir
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karışıklık yoktu. Orada, Azizlerde oturan negativiteler olduğunu görüyoruz, daha önce hiç böyle olmamıştı. Bu Kali Yuga. Bu öyle
bir kafa karışıklığı ki, mutlak bir aziz ya da mutlak bir rakshasa yok. Bu rakshasalar geldiler ve tepemize oturdular. Onlar
içimizdeler, bu yüzden negativite orada ve bu yüzden bizler de mutlak azizler değiliz. Ve bu Sahaja Yoga'nın en büyük problemidir,
Bana ibadet ederken bile, negativiteden daha çok azizlerin tarafında olmaya çalışın. Daha azizvari olan tarafta olmaya çalışın.
Çünkü sizler azizsiniz, buna şüphe yok, ama bu korkunç şeyler şu veya bu şekilde kafanıza girdi ve onlar süper egonuzda,
egonuzda oturuyorlar, bu korkunç negativiteler, bugün onları gerçekten fırlatıp atmaya karar vermeniz gerek çünkü sizler
gerçekten azizlersiniz ve bunlarda kötü noktalar, kalanka (leke, kusur). Sizi gerçekten mahveden şey, sizin içinizde. Bu yüzden
onu fırlatıp atmaya çalışın; pozitif olmaya çalışın, pujayla bir olun. Bugünün önemine dair ikinci şeyde, Benim bu ilk günü, şimdiye
dek hiçbir yerde asla kutlamamış olmamdır. Bu Avustralya'da olacaktı. Bu günü burada kutlamak Avustralya'nın hakkıdır. Başka
pujalarımız vardı, başka Navaratrilerimiz oldu; kutladığımız dokuz günden Benim kutladığım birinci, ikinci, üçüncü gün ama bu
gün kutladığımız bu Shalivahana’ların Navaratrisi gibisini, hiç bir yerde kutlamadık. Londra'da bununla ilgili küçük bir şeyler olsa
da, Nisan ayının yedisinde yaptık, sonra Ben bunun hakkında konuştum; ama aslında daha önce o gün pujamız yoktu. Yani, bunun
burada olmasının gerekmesi, çok itibarlı. Çok mutluyum, çünkü burası Gauri'nin Shri Ganesh'i oturttuğu yerdir. Şimdi bugün için
ibadet edilecek iki şeyimiz var: bir, Ganesha, çünkü Ganesha, aydınlanmamızdaki statümüzü, bizim yüksek konumumuzu
koruyabilir. Aydınlanmamızı alırken bizi korur, yukarıya yükseliyoruz; yani O muhafaza der ve korur. Ve sol ve sağ tarafa
sapmayacağımız bir şekilde yükselişimizi elde etmemiz için bize bakar ve bilgelik verir; tam bir asalete sahibiz ve
aydınlanmamızla, Shiva Tattwa ile kalbimizle bütünleştik ve bunu gerçekten kalpten yaptık. İşte bu yüzden Shri Ganesh'e ibadet
ediyoruz. Ama bugün, aslında Kundalini olan Gauri'nin pujasıdır. Yani önce Shri Ganesh yapacağız ve sonra Gauri olan
Kundalini'ye ibadet edeceğiz. Şans eseri bir sari aldım: bu gerçekten dikkat çekici, çünkü bu Avustralya'nın rengi. Yeşil, Gauri'nin
rengidir. Gauri yeşil sari giyer. Ve bir de bu var - bu, bu, bu sadece Gauri'nin sembolü. Bu Gauri'nin sembolü ve içindeki bu
(noktalar) Ganesha, bu rengin içinde, en şaşırtıcı olanı almış olduğum bu sari. Yani bu da onun tam tersi, daha çok Ganesha rengi
ve daha az Gauri rengi var. Bu, Hint renk şemasında çok geleneksel bir kombinasyondur çünkü kırmızı, Ganesha'nın rengidir.
Sizde bu çok kırmızıdır ve daha kıpkırmızı da olabilir, tamamen siyah olabilir, kesinlikle hiç bir şeye indirgenemez ama Bende, bu
kil rengindedir çünkü O tamamıyla itaatkârdır, kesinlikle Benimle birdir, bu yüzden de bu kilin rengindedir. Ve Gauri, Toprak
Ana'dır. Burası Toprak Ana içinde Gauri'nin var olduğu yerdir ve işte bu yüzden renk yeşildir çünkü Toprak Ana her zaman yeşille
kaplıdır, en azından O bununla kaplıdır. Ve Ganesha’nın rengi, kilin rengidir çünkü O Toprak Anadan yapılmıştır, element Toprak
Anadır. Umarım size bu sembolik ilişkiyi açıklayabilmişimdir. Ganesha'nın Gauri tarafından nasıl yaratıldığının öyküsünü biliyor
musunuz? Öyleyse size anlatacağım, o zaman hepimiz bilebiliriz. Bu çok ilginçtir, Ben işte bu yüzden burada banyo yapacağım
dedim. Bu şöyle anlatılıyor…. Yogi: Affedersiniz Anne, arkadan çok iyi duyamıyoruz. Daha yüksek sesle konuşmanızın veya daha
iyi duyabileceğimizin bir yolu var mı? Ne diyor? Yogi: Duyamıyorlar. Beni duyamıyor musunuz? E… Yogini: Hayır anne. Pekâlâ, o
halde bağırmam gerekecek, önemli değil? Yogini: Evet, biraz, çoğu zaman.. Tamam. Bunu kullanmalı mıyım? Tamam. Bunu
duyabilirsiniz. Şimdi size Shri Ganesha’nın doğumunun hikâyesini anlatacağım. Çok ilginç, çok semboliktir. Bu İsa ve bu, O
Omega’dır ve O Alfa'dır (alfabenin ilk ve son harfi) ve onlar bütün bu konuştukları şeyleri, ne konuştuklarını bilmiyorlar. Her şeyin
ne olduğuna dair çok kısa bir şekil var. Onlar Ganesha'yı hiçbir şekilde tanımıyorlar, hiçbir şekilde. Oradan buradan sadece bir
kelime alıp, sadece bu şekilde konuşuyorlar. Yani O ilk yaratılandır. Şimdi, bu çok sembolik: ruhla bir olma arzusunun saf gücü,
Gauri'de sembolize ediliyor. Ezeli Gauri, Rabbinden ayrılan güçtür diyebiliriz. Önceki yaşamlarında O (Sati) ayrılmıştı ve tekrar bu
kez Parvati olarak doğdu. Ve Ruh olan Shiva ile bir olmak istiyor. Yani şimdi evlilik gerçekleşti, bir anlamda O, O'nunla buluşabilir.
Düğün meşalesi başlamalı ama O henüz evlenmedi, bu anlamda hala bir Bakire ama O başka türlü evli – bu, Onun şimdi
yükselmek üzere olduğu anlamına geliyor. Bundan önce yıkanmak istiyor, çünkü Lorduyla buluşması gerekiyor. Yani banyo
yapmalı, gelin banyosu. O bir bakire, kesinlikle bakire ve banyosuna gidiyor. Şimdi, banyo yaparken herhangi bir kişinin içeri
girmesinden korkuyor. Her şeydeki duyarlılığa/inceliğe bakın: Sadece ruh için olan bu arzu, O başka hiçbir şeye maruz kalmak
istemiyor, herhangi bir negativite geliyor ve böyle bir şey oluyor. Bu yüzden kapıyı kapattı, ama yine de arka taraftan birinin
gelebileceğinden endişeleniyor. Hindistan'da kullandığımız bu kokulu pudrayı özellikle gelin için koyarlar ve onun vücudunu
bununla ovalarlar ve Parvati onun çoğunun kaldığını gördü. Bunun üzerine bundan Ganesha'yı yapar, şimdi pudranın ne kadar
vibrasyonlanmış olacağını hayal edin. Bedeni üzerinde tamamen vibre edilmiş olan bu şeyi - kâfurdan ve gerçekten göksel olan
diğer tüm bu güzel şeylerden yapılma şeylerin içine koyar. O bir Ganesha yapar ve O'nu banyonun arkasına koyar; Güzelce
banyosunu yapıyor. O sırada aniden Shiva gelir, kapıyı çalar. Parvati, Onu duymuyor. Bu yüzden Shiva arka kapıya gidiyor. Orada,
oturmakta olan Shri Ganesha'yı görüyor. Shri Ganesha'ya "Sen kimsin?" diye sorar. Bunun üzerine "Ben Gauri'nin Oğluyum" der.
Shiva anlayamaz; O bir Bakire ve bu çocuk, "Ben Gauri'nin Oğluyum" diyor. Şimdi Günahsız Doğum'a bakın, bunu anlamaya
çalışın. Bu yüzden Shiva, “Onun nasıl çocuğu olabilir ki? O bir Bakire" der. Ve Ganesha'nın Bakire olan karısına iftira attığını



düşünür. Bunun üzerine öfkeyle Onun boynunu keser ve tuvalete girer. Ve Gauri, Shiva’yı karşılamaya hazırdır ve dışarı baktığı
zaman çocuğunun ölmüş olduğunu görüyor. Bunun üzerine ona "nedir bu?" diye sordu. "Bu benim, bu maladan (kir) yarattığım
çocuğum" dedi - buna ne diyorsunuz, bedenden çıkan bütün bu şeylerden - "Onu ben yarattım ve onu oraya koydum. Onu
öldürmeye nasıl cüret edersiniz?" "Şimdi ne yapmalı?" dedi. Shiva dedi ki, "Pekâlâ, yapacağın şey gidip mümkün olan herhangi bir
hayvanın kafasını bulmak ve biz onu, bu gövdenin üzerine koyacağız ve O yine Benim oğlum olacak" dedi. Şimdi, bunların hepsi
önceden ayarlanmıştı çünkü bu çocuk, bir insan egosu ve süper ego işi içinde büyümeyecekti. Bu çocuk olmanın vücut bulmuş
hali, çocuksu masumiyetin vücut bulmuş hali olmalıydı çünkü O, masumiyetin vücut bulmuş halidir. Bu yüzden de bir hayvanın
kafasını almaları gerekiyordu. Şimdi, bu dünyadaki en bilge hayvan fildir ve fil evrim sırasında çok mucizevi bir şekilde kurtarıldı,
bu da size daha sonra vereceğim diğer bir açıklama. Yani dişi bir fil, anne fil, sırtı çocuğuna dönük bir şekilde uzanmıştı, bu
yüzden Hindistan'da kadınlar asla sırtları çocuklarına dönük olarak uyumazlar, asla. Çocuk önde olmalıdır, pudhe, önde. Asla
annenin arkasına koyulmamalıdır, asla. Anne kalkıp diğer tarafa geçecek ve taraf değiştirecektir ama çocuğu asla arkaya
koymayacaktır. Yani o küçük hayvanın başı kesildi ve Shiva başı getirdi ve Shri Ganesh için bedene yerleştirildi. Ve Shri Ganesha
işte böyle yaratıldı. Ama biliyorsunuz, fil Mahalaksmi’nin bineğidir. Yani vücut Mahakali'dendir, ancak baş, evrimsel güç olan
Mahalakshmi tarafından verilmiştir. Şimdi içimizdeki bu Ganesha, Mooladhara Çakrada oturur. Tanrı'yı bulmak için her türlü
numarayı deneyen bazı insanlar, Shri Ganesha'nın bedenini görüp, bunun kundalini olduğunu düşünmüş olmalılar, çünkü bir Anne
olarak Ben onlara bunun için birkaç puan veriyorum. İşte tüm bu sapmaları ve Ganesha hakkındaki yanlış şeyleri böyle başlattılar
ama O masumiyetin vücut bulmuş halidir ve O'nun daha sonra Dünya'da İsa olarak nasıl enkarne olduğunu ve Kalki olarak bu
Dünya’ya on bir gücüyle nasıl geleceğini “Devi Bhagwat” da okumalısınız. Hindular için Ganesha’yı, Onun kadar dinamik bir kişilik
olarak, kendisini çarmıha geren İsa gibi bir kişi olarak kabul etmek çok zordur. Ve en azından Hinduların çok daha geniş bir bilgiye
ve daha geniş bir anlayışa sahip olmaları imkânsızdır, ancak ateşli Hıristiyanlarında, İsa’nın bu fil çocuk olabileceğini anlamaları
imkânsızdır. Bu onların ötesindedir çünkü onlar için İsa, hiç kimseyi öldürme gücü olmayan bir adam olmalıdır. Ve sonra da, Onun
bizi öldürmeye geldiğini söylüyorlar, bunları nasıl hallettiklerini ettiklerini bilmiyorum. Omega ve Alpha gibi bir şeyi yakaladılar,
bitti; şimdi nasıl yetkilendiriliyorlar, Tanrı bilir? Ama bu her ne ise onlar, O'nun bir Annesi olduğunu, Kutsal Ruhtan bahsettiğini,
güzel bir şekilde "Kutsal Ruhu size göndereceğim" demesi gibi diğer şeyleri görmezler. Ve ayrıca O, "Bana karşı günah işleyenler
veya Bana hakaret edenler, sorun değil, ama Kutsal Ruhla ilgili hiçbir şeye müsamaha gösterilmeyecek" dedi. Neden böyle bir şey
söyledi? O, Alpha ve Omega’dır, ama neden böyle dedi? Tabii ki, ilk yaratılan O'dur ve bu aşamada, Kalki konumunda, O olduğu
şeydir, bunun sonunda O, oradadır, buna şüphe yok ancak bu, Hıristiyan olduğunuz için sizin özel bir hakkınız olduğu anlamına
gelmez. Hiç bir şekilde. Aksine, birçok Hindunun Ganesha üzerinde sizden çok daha fazla hakkı olduğunu söyleyebilirim, çünkü
siz masumiyetinizi bozdunuz. Onlar masumiyetlerini bozmadılar. Öyleyse, kendinize Hıristiyan, Hıristiyan diyebilseniz ve İsa için
savaşsanız da, Hristiyan değilsiniz; çünkü İsa'nın temeli, mahvettiğimiz masumiyettir. O halde - aynı zamanda Sahaja Yogilerde –
kendilerini İsa ile özdeşleştirenler, bu özdeşleştirmenin aslında bir şartlanma olduğunu bilmek zorundalar, gerçekte böyle
değildir. Eğer öyleyseniz, masum olmalısınız. Masumiyetinizi yeniden oturtmalısınız. O zaman gerçekten Hristiyan’sınız ve o
zaman gerçekten öylesiniz. Ve Hindistan'daki insanlar diyebilirim – oldukları halleriyle, bilirsiniz, şans eseri bizler, sizin kadar
ilerlemedik. Neyse ki asla ilerleme tuzaklarına düşmeyiz: çok halsiz, fil gibi insanlar, biz hiçbir şeyin içine düşemezdik. Hindistan
bir fil kadar büyüktür. Herhangi bir şey karşısına çıkarsa, o sadece şu tarafa, bu tarafa fırlatıp atmaya devam eder ve hiçbir şeyi
kabul etmez. Freud'a biz asla değer vermedik. Bizim için aptalların cennetinde yaşayan bir tür hikâye olan bir adam o, biz onu
asla kabul etmedik. O fil gibi olan bir şeye hiçbir şey nüfuz edemez. Görüyorsunuz, o sadece gelen her şeyi havaya uçurmaya
devam ediyor, bu yüzden onların kafasına hiçbir şey girmedi. Masumiyetlerini asla bozmadılar, çünkü onlar çok kocamanlar ve
yeni fikirlere karşı çok uyuşuk tavırları var. Ve işte bu şekilde, buna sahip oldular, her şeye rağmen Hıristiyanlığa dönmediler,
onların bazıları İsa’yı hiç duymadı. Bağlantısız olmadıkları için masumiyetlerini ve yüreklerindeki samimiyetlerini çok daha fazla
korumuşlardır. Ganesha yok edildiği zaman bağlantınız kesilir. Kalbiniz bir tarafta çalışır, beyniniz diğer tarafta çalışır. Yani onlar
henüz bu tür bir ayrışmayı başaramadılar. Ve onlar her ne denerlerse denesinler, içlerinde bunun yanlış olduğunu bilirler.
Deneyebilirler, yani, insanların çalması gibi, ama onlar bunun yanlış olduğunu bilirler; aynı şekilde onlar bunu hala bilirler.
Dolayısıyla masum insanlar olarak bizler kendi konumumuza ulaşmamız gerektiğini bilmek zorundayız. Ama Anneniz çok nazik,
çok güçlü, çok sevgi dolu ve sizi Ganesha ile aynı modelden yarattı. Shri Ganesha'nın sahip olduğu tüm güçlere sahipsiniz. Shri
Ganesha'nın sahip olduğu en büyük güç, Bana çok yaklaşabilmenizdir. Başka hiç bir Tanrı sizin yaklaştığınız kadar Bana
yaklaşamaz. Kundalini, Shri Ganesha dışında herhangi bir Tanrı, herhangi bir enkarnasyon tarafından yükseltilemez. O
Kundalini'yi bilgilendirmelidir, aksi takdirde Kundalini yükselemez. Ve parmaklarınızla Kundaliniyi yükseltme gücüne sahip olan
sizsiniz. Size kaç tane güç verdim, hiçbir fikriniz yok. Sizi, Shri Ganesh’in örneğinden yarattım. Öyleyse içinizdeki masumiyeti
tesis etmelisiniz; bu da oturtuluyor. Masumiyetinizi geri alacaksınız. Ama Shri Ganesh hakkında çok önemli olan ikinci bir şey ise,



Onun Annesinden başka hiç bir Tanrıyı tanımamasıdır. Onun için Annesinden başka hiçbir şey yoktur. Kendisi çok adanmıştır. Bir
zamanlar annesi Parvati'nin anlattığı bir hikâye var - "Size büyük bir hediye vereceğim, Siz iki kardeş arasında bir yarışma
yapılmalı" dedi. İkinci, sadece Narakasura'yı yok etmek üzere Dünya'ya gelen O'nun diğer kardeşi olan Kartikeya'ydı. Kartikeya'yı
yaratmak için bütün yıkıcı güçler bir araya getirildi. Yani Parvati dedi ki, "Dünya'nın etrafını kim dolaşırsa, Ben ona ödül
vereceğim." Kartikeya'nın bineği o kadar hızlı ki, bir tavus kuşu. Bunun üzerine O tavus kuşuna atladı ve bir uçak gibi uçmaya
başladı. Ve Shri Ganesha’nın bineği ise sadece küçük bir fare, bu durumda ne yapmalı? Bilgeliğe ele aldı. “Annemden kim daha
büyük olabilir ki? Bütün Tanrıları o yarattı. O Mahakali, O Adi Shakti. Tüm tanrıları O yarattı, bütün evrenleri O yarattı, Her şeyi
yapan O, kim Ondan daha büyük kim olabilir ki? dedi. O sadece, Ganesha sadece Onun etrafında üç kez dolaştı ve ödülü aldı. Ve
Karttikeya hala havada uçuyordu, Ganesha, Shiva ile bile savaştı. Herkese savaştı. Bu, tüm bu olanlar hakkında çok ilginç bir
hikâye, tam bir adanmışlığı gösteriyor. Ve Sahaja Yogiler için tam bir teslimiyeti, adanmışlığı ve ayrıca kalpten gelen hakiki bir
duyguyu anlamak önemlidir. Raul Bai'den bazen sizinle protokol hakkında konuşmasını isteyeceğim, Ben size çok çok yakın
olsam da, bu önemli. İsa bile hiçbir şey söylemedi; Bazen sBenimle konuşma şeklinize hayret ediyorum. Bana söylediğiniz bazı
şeylere hayret ediyorum: Benim ne olduğumu bilerek, bunları Bana nasıl söyleyebilirsiniz? Ama unutuyorsunuz. Bu yüzden
onların, Annelerinin büyüklüğünü bildikleri için büyük olduklarını anlamak önemlidir. Aynı şekilde, hepiniz Raul Bai'nin size
öğreteceği belli bazı protokolleri öğrenmek zorundasınız, böylece uygun olmayan şeyleri söylerek herhangi bir hata yapmazsınız.
Şüphesiz bu kötü Vishuddhi'den geliyor, ama bilinçli olarak eğer bunu hallederseniz kendinize bir iyilik yaparsınız; çünkü
biliyorsunuz, Kutsal Ruh'a karşı yapılan hiçbir şeye müsamaha gösterilmeyecek, herhangi bir şeye, buna inanabiliyor musun?
Bunlar ne kadar güçlü sözler! Kutsal Ruh'a aykırı olan her şeyi bir düşünün. Bu yüzden kişi, Sahaja Yogiler için olan protokolü
anlamalıdır, , Sahaja Yogiler için, Kutsal Ruh aleyhinde konuşmayın ama burada kişinin anlaması gereken bir protokol vardır ve ne
kadar ileri gidileceği, ne kadar ilerisinin anlaşılacağı Sahaja Yoga için çok, çok, kesinlikle temel ilkedir. Yani bugün Shri
Ganesha’nın Annesinin içimizde oturtulduğu, enkarne edildiği harika bir gün. Bugün için, Onun banyo yaptığı gün diyebiliriz ve bu
yüzden Ben gelip burada banyo yapacağımı söyledim. Zamanlar ve zamanlamalar hakkında, kişi, Annenin en iyisini bildiğini ve
her şeyin zamanlamayla, doğru bir şekilde çalıştığını bilmelidir. Çünkü biliyorsunuz siz, Hindistan'ın önündesiniz ve tüm
zamanlama bu şekilde işliyor. Yani her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor, aslında ayın zamanlamaları, bu yüzden sizin
zamanlamanın ne olduğu, bunun ne zaman işe yaradığı, bu şey, şu şey hakkında endişelenmenize gerek yok. Sahaja Yogadaki
saatler ve bunların hepsi Benim anlayışıma göre işliyor. Yani kişi gevşemeli ve sadece pujanın tadını çıkarmalıdır. Sanırım bugün
çok fazla vibrasyon alacaksınız. Sadece tadını çıkarın, sadece bunun tadını çıkarın. Ve egonuz oradaysa ya da herhangi bir şey
varsa, onlardan susmalarını isteyin, hepsi bu. Tamam? Şimdi, Modi'nin yapacağı gibi önce Ganesha Puja yapacağız ve o ne
yapılması gerektiğini açıklayacak, şimdi göreceğiniz küçük, küçük şeylerden Ganesha ne kadar da memnun? [Hintçe] Kimler için
gelecek - çocuklar puja için gelmeliler? Bütün çocuklar puja için gelsinler.



1981-0407, Shri Gruha Lakshmi Puja

View online.

Shri Gruha Lakshmi Puja, Sydney (Avustralya), 7 Nisan 1981 Bugün evliliklerin yıldönümü ve onların kutlama yapmalarına izin
verdim, çünkü Sahaja Yoga’da evlilik çok önemlidir. Kişinin evlenmesi, Sahaja Yoga için en önemli şeylerden biridir. Her şeyden
önce, evlilik ile ilgili doğru düşünceleriniz varsa evlilik size her zaman bir anlayış dengesi verir. Eğer ama garip düşünceleriniz
varsa, eğer sadece eğlence olsun diye evleniyorsanız ve evliliğin değerini anlamıyorsanız, o zaman bu bir şakadır, bu evlilik
değildir. Fakat Sahaja Yoga’da, her şeyden önce gerçekten evliliğin önemini ve ne anlama geldiğini anlıyorsunuz. Sonra, şanslıyız
ki bugün Sahaja Yoga düğünlerimiz olacak, burada evliliğin tanrısal kurallarına nasıl uymaya çalıştığımızı ve o kurallar altında
nasıl evlenildiğini göreceksiniz. Burada Avustralya’da ve diğer ülkelerde de, evliliğin kutsallığının kaybedildiğini görüyorum.
İnsanlar, evliliğe karşı günah işleyerek, bu tür bir şey için pek çok neslin acı çekmesine sebep olarak büyük günah işlediklerini
anlamıyorlar. Bir evliliğin temelinin, sadakat olduğunu kişi anlamalıdır. Eğer orada doğruluk yoksa evliliğin anlamı da yok. Eğer
vefalı olamıyorsanız, bu sizin henüz insan seviyesinde olmadığınız anlamına gelir. Bir insan, vefalı bir hayvan olmalıdır. Evlilikte
biz, artık sorunumuzun geçtiğini, seçimlerimizi tamamladığımızı ve artık tek bir kişiyle yerleşik duruma geçeceğimize dair onay
veririz. Ve hayatın paylaşılması, hatta çok özel hayatın da paylaşılması tek bir kişiyle olur. Yani siz, o kişiyle çok uyum içinde
olmalısınız ve mutlak bir anlayışa Ve bir ile olan sadakati, kişi geliştirmek zorunda. Şimdi evliliğin, türlerimizin çoğalması için
olduğunu söylüyorlar. Ancak siz başka bir tür olduğunuz için, sizler Sahaja Yogilersiniz – bu yeni bir farkındalık – aranızda ki
evlilikler çok yüksek yetenekleri olan çocuklar getirecek. Orada büyük azizler var ki onlar bu Dünya’da doğmak için çok
heyecanlılar ve eğer onlar birbirini seven, Sahaja Yoga’da iyi ilerleyen insanlarsa ve Sahaja Yoga’ya adanmış iyi birer Sahja Yogi
koca ve karı bulurlarsa, onlar bu Dünya’ya kesinlikle sizin aracılığınız ile inerlerdi. Bu nedenle, Sahaja Yoga'da  evliliğin değerini,
anlamak çok önemli ve yakındır. Daha önceden de birçok evlilik gerçekleşti, ancak Tanrı adına onlarla evlenen kişiler eğer
Aydınlanmış ruh değilse o evliliklerin geçerliliği ve güvenirliği nedir? Onlarla evlenebilmesi için onunda Aydınlanmış ruh olmalı.
Onun Tanrı adına evlenme yetkisi yok. Tamam, kayıt tamamen farklı bir şey çünkü onlar Tanrı adına değil bir ulus adına
evleniyorlar. Fakat Tanrı adına evlenmek istiyorsanız, bunu yapmak için Aydınlanmış bir ruhunuz olmalı. Ve yapılan evlilik için
uygulanan her bir parçayı kişi anlamalı, ne yapıyorsunuz ve neden yapıyorsunuz. Burada verilecek bazı sözler vardır. Biz bu evlilik
sistemini eski Vedik sisteminden aldık, başka dinler ve kiliselerde yapılan belirli seremonileri de ekledik ve aynı zamanda Sahaja
Yoga’ya uyacak şekilde bayağı bir değiştirdik. Ama temel olarak Kundalini’ye dayalı. Yani söz, ateşe verilir. Bu törende söz ateşe
yapılır çünkü ateş çirkin olan her şeyi yakar. Ve Kundalini’de bir bakıma ateş gibidir, çünkü yukarıya yükselen tek enerji bu. Yani
ateşin yukarıya gitmesi gibi Kundalini’de yukarıya yükselir. İşte bu yüzden ateşle bağdaştırılır. Ancak ateş midemizde ki enerjidir,
dharmadır, dindir. Ve Sahaja Yogi’lerin dinleri ise aşırıya gitmek değil, merkezde kalmaktır. Ve onlar evlendiklerinde, Sahaja
Yoga’yı anlayışlarıyla birbirlerini daha fazla merkeze çekerler ve kendilerinden zevk alırlar, şimdiden, şimdiki andan ve şimdiki
andan olduğu gibi zevk alırlar. Eğer evlenen Sahaja Yogi’ler hassaslarsa, eğer eşit olarak dengelilerse veya birbirilerini
eleştirmiyorlarsa, birbirlerine hükmetmiyorlarsa Sahaja Yoga evlilikler gerçekten harika olabilir. Bir Sahaja Yogi’nin başka bir
Sahaja Yogi’yi yükseltmek için evlenmeleri mümkün. İndirgemekte mümkündür. Eğer diğer Sahaja Yogi daha güçlüyse veya
negatifse diğer kişiyi de oldukça indirgeyebilir. Yükseltilmek ya da alçaltılmak, bu tamamen kalitenize bağlıdır. Bundan dolayı
Sahaja Yoga’da evlilik büyük kutsamadır çünkü tüm Tanrılar ve bütün melekler bu evlilikleri izliyor ve bu evliliklerin başarılı
olduğunu görmek isteyecekler. Ama eğer onları (evlilikleri) başarısız hale getirmeyi aklınıza koyduysanız, çünkü önceden sahip
olduğunuz aynı tarzda bir farkındalığınız var ve aynı şekilde devam etmek istiyorsunuz, tıpkı hayvanlarda olduğu gibi başarısız
olabilir, anlıyorsunuz değil mi.  Eğer hayvanlarla yaşarsanız, insanoğlu da hayvan gibi olabilir. Bu yüzden Sahaja Yogiler,
farkındalıklarının değiştiğini bilmeli ki onlar farklı insanlardır. Onlar henüz Aydınlanmamış başka insanlarla değil, Sahaja Yogi’lerle
yaşamak zorunda. Onlarla konuşabilir, ancak Sahaja Yogi’lerin başka bir farkındalık konumunda olduklarını bilmeliler. Eğer bu
noktayı idrak ederlerse, eğer onlar farkındalıklarının başka olduğunu bu basit hususu anlarlarsa, evlilik hayatına daha kolay uyum
sağlarlardı. Sahaja Yoga’da boşanma yoktur. Biz boşanmayı düşünmüyoruz ama burada bir zorlama yoktur. Demek istediğim,
eğer onlar birlikte yaşama konusunda başarısız olursa bu utanç verici bir durum ancak şu ana kadar bizde boşanmalar olmadı.
Ancak insanlar her çeşit kültür ve bunun gibi şeylerden geldiğinden belki insanların yasal olarak boşanma isteği gelebilir. Ancak
Sahaja Yoga’da boşanma diye bir şey yoktur. Ama kimseye baskı uygulanmaz. Ve kişi evliliği anlamaya çalışmalı, bu sizin
sevkiniz için. Eğer evlilikten sevk duyamıyorsanız o zaman sizin içinde bir yararı yok. Sahaja Yoga’da insanların evliliklerinden
zevk almaları ve birbirleriyle çok iyi, mutlu bir şekilde yaşamaları sağlanmalıdır. Bu, Sahaja Yoga’nın içinde bulunan her iki
tarafında sorumluluğudur. Fakat diyelim ki Benim durumumda, kendi durumumda, eşim Aydınlanmış ruh değildi, ne aydınlanma
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aldı ne de bir seeker idi. (Bir çocuk gelir: Konuşma süresince Kucağımda oturmak için Bana gelmek istiyor!) Ve bütün bunlara
rağmen, anlıyorsunuz değil mi, üzülmedim ya da onun gibi bir şey, onu zorlamadım, kimseyi zorlamadım. “Zamanla onu
görebilecektir” dedim. Yani, bir şahıs, diğer kişi Aydınlanmış ruh olmasa dahi biri durumu çok iyi yönetebilir ve çok mutlu
yaşayabilir. Ancak her iki kişi, de aydınlanmasını almışsa, o zaman bu çok daha iyi bir durum ve bundan neşe duyulmalı. Eğer
sizin başka şeylere ilginiz varsa o zaman bunda sorun olabilir çünkü bir Sahaja Yogi eşinin ya da Sahaja Yogini kocasının
enerjisini anlamsız şeylere harcamasına izin vermeyecektir. Ve o zaman Sahaja Yoga, Sahaja Yogi ve Sahaja Yogini arasında yeni
bir anlaşmazlık başlayacaktır. Bu yüzden asla bir anlaşmazlık meselesi olmamalı çünkü bizde ki sorunun ne olduğunu bulmak
için birçok yöntem ve yolumuz var. Ve eğer bizde yanlış olan herhangi bir şey varsa, bununla yüzleşmeye ve onu temizlemeye
çalışmalıyız. Birbirimizin çakralarını değil, kendimizi temizlemeye çalışmalıyız. Aslında biz kendimize dikkat koymuyoruz,
başkalarına dikkat koymaya başlıyoruz. Dahası, Sahaja Yoga da evliliklerin en başarılı evlilikler olacağını söylemeliyim, olmak
zorunda. Evlilik kurumunu çok sağlam bir temelde yeniden kurabilirler. Bunda şüphe yok. Ve Sahaja Yoga’da evlenecek olanlar
gerçekten kayda değer mutlu evli çiftler olacaklar. Ancak, onlar evlenir evlenmez onlara negativitenin bir saldırısı olacak, çünkü
negatif kaynaklar için insanların mutlu bir şekilde evli olmaları güzel bir şey değil. Ve bu tür evliliklerin bozulduğunu görmek için,
her türlü problemi, başlangıçta her türlü zorlukları ortaya çıkarmak için seviyelerini en iyi şekilde deneyeceklerdir. Ve siz onların
ellerine oynamaya başladığınızda sizde iyi Aydınlanmış ruhların size gelme şansını bozacaksınız çünkü onlar böyle bir durumu
kabul etmeyeceklerdir. Eğer başlangıçta çekişirseniz bu da iyi değil, çünkü onların değerlendirmelerinde aşağıya ineceksiniz.
Yani, birbirinize çok sabırlı, çok yumuşak ve iyi olmalısınız ki bu yüce ruhların bu Dünya’ya gelmelerine sebebiyet verecek davet
havası yaratmalısınız. Ve eğer bu böyle değilse onlar bekleyecekler, çünkü onlar çekişen, kavga eden birbirinden şüphe duyan
birbirine sorun yaratan ebeveynler istemiyorlar. Şimdi, Sahaja Yoga evliliğin kesin bir sebebi olduğunu bilmek zorunda. Sadece
moda olduğu için evlenmiyorsunuz. Siz, bu Dünya’ya gelecek olan, Aydınlanmış ruhlar olan çocuklar istediğiniz için
evleniyorsunuz. Biz onlara bir yer veriyoruz, bunu yapmaları için ebeveynlik veriyoruz. Ve eğer siz bu evliliğin değerini
anlamıyorsanız o zaman Sahaja Yoga’da evlenmemek daha iyi. Sahaja Yoga’dan ayrılmak daha iyi! Sahaja Yoga’da tek bir engel
var, o da siz hepiniz aynı Anne ’den doğdunuz ve hepiniz bir şekilde erkek ve kız kardeşlersiniz. Fakat siz birbirinizle evlenmeye
kalktığınızda bu husus biraz garip bir hal alıyor, yani bir erkek kardeş, kız kardeşiyle nasıl evlenebilir? Şimdi, biz bu şekilde
diyebiliriz, Demek istediğim şu ki en iyisi siz aynı topluluktan evlenmeyin, ama başka bir yerden evlenin. Bir Sidney Sahaja Yogi en
azından bir Melbourne Sahaja Yogini ile evlenmeli. Bazı mesafeler öyle olmalı ki, yani erkek ve kız kardeşler gibi tutulmalı – bu
daha iyi. Fakat bu olduğunda, daha fazla çatışma olduğunu gördüm, çünkü onlar hala Melbourne’dan ve diğeri Sydney'den
oldukları fikriyle devam ediyorlar. Şimdi Sidney veya Melbourne bir tartışma sebebi olmamalıdır, çünkü onlar birbirleriyle
tartışmaya başlar başlamaz “Ay, seni Melbörnlü, biliyorum ki sen şöylesin.” diyecektir. Ve bayan diyecektir ki, “Siz Sindey’liler, siz
şöylesiniz.” Ve anında siz böyle olursunuz ve bunun hakkında ağız kavgasına başlarsınız. Bu yüzden bilmelisiniz ki siz ne bir
Sydneyli ne de Melbourne’lüsünüz, siz Sahaja Yogisiniz. Ve bir Sahaja Yoginin kastı (sosyal sınıfı) yoktur, topluluğu veya ırkı, ya
da herhangi bir dini, ya da bir ulusun çizgisine sahip değildir. Hangi ulustan gelirseniz gelin siz bir Sahaja Yogisiniz, evrensel bir
varlıksınız. Öylesiniz. Burada oturan herhangi birinin vibrasyonlarını hissedebilirsiniz. İster Hawaii’den ister Amerika’dan olsun
fark etmez. Yani, siz herhangi birini hissediyorsanız bu artık sizin hiçbir topluluğa ya da belirli bir ülkeye ait olmadığınız anlamına
gelir, siz evrensel bir varlıksınız. Ve bizim yapmamız gereken şey budur, biz daha çok evrensel varlıklar yaratmalıyız. Ve bunu
hızlandırmak için, bu Dünya'ya bu büyük ruhların gelmesini istiyoruz, bu yüzden çok önemli bir çalışma. Onlar bu Dünya’da olmalı,
çünkü bu ilahi işin büyük kanalları onlar. Bir kere bu Dünya'ya inmeye başladıklarında, gerçek olanların hepsi hızlanacak. Bu
harika olacak, Sahaja Yoga'nın çok büyük ve beklenmedik patlaması olacak. Aşağı inen insanlarla daha hızlı nasıl
büyüyebileceğine şaşıracaksınız. Ve biz, bu kişilerin bu Dünya’ya gelmesini sağlamak ve onların gerçek kutsamalarını alabilmek
için ayarlamalar yapmaya çalışmalıyız. Bu çok önemli. Böylece sizden bu evlilikler hakkında farklı bir açıdan bakmanızı ve bu
evliliklerin değerini anlayabileceğiniz yeni fikirler edinmenizi isteyeceğim. Ve siz başarılı bir evlilik yapacaksınız, başarısız veya
saçmalık yapmayacaksınız. Bu yapılacak çok yüce basit bir şey çünkü siz Aydınlanmış-ruhlar nezdinde evleniyorsunuz. Yani diğer
insanların evlendiği gibi, arabalarına ‘Yeni Evli’ yazılı bir plaka koyup sonra da boşanma davası açan insanlar gibi yeni evlendik
diye bir durum yok. Sahaja Yoga için böyle bir şey olamaz – bu ciddi bir şey. Eğer bu konuda ciddi değilseniz en iyisi evlenmeyin.
Evlilik hakkında beklentileriniz varsa, evlenmemek daha iyi… evlenmemek daha iyi. Kimse sizi evlenmeye zorlayamaz. Sadece,
“Hayır, hiç de değil, yapmayacağım.” Fakat eğer bu şekilde devam ederseniz o zaman gerçekten Sahaja Yoga’yı olabilecek en
kötü şekilde zarar vereceksiniz. Sahaja Yorga’yı arkadan bıçaklamak gibi bir şey. Yani, eğer istemiyorsanız o zaman evlenmenize
gerek yok. Tam tersine, çocuk sahibi olabilecek pek çok evli çiftin olması daha iyi olur ve onlar tarafından doğmuş büyük
insanlara sahip olabilirler. Ama tüm bu düzeltmelerin bu evlilik konusunda ki her şeyin eski fikir olduğunu düşünüyorsanız,
evlenmemeniz daha iyi. Bu yeni ilahi bir evlilik ve siz onun güzelliğini, kutsamalarını ve aynı zamanda yücelerin en yücesi olan



nihai anlamını almak için hazır olmalısınız. Umarım siz Sahaja Yoga’nın evlilikler üzerinde durduğunu anlarsınız ve biz herhangi
bir çileciliğe, aile hayatından kaçmaya inanmıyoruz. Biz aile hayatının en önemli şey olduğuna inanıyoruz. Bu Dünya’da çok iyi bir
şekilde yerleştirmeliyiz ki bu tanrısal sevgin güzel yuvalarında büyük ruhların doğduğunu görmeliyiz ve buna devam etmeliyiz.
Çok iyi bir evlilik hayatından kaçış yok. Ve hepiniz için, hepinizin güzel mutlu evlilik hayatınızın olmasını dilerim. Ve evli
olmayanlar için de, mutlu evliliklerinin olmasını dilerim. Şimdi, ben evlendim sanırım bugün evliliğimin otuz altıncı yılı. O kadar çok
yıl geçti ama eşimle kendimi hala bir gelin gibi hissediyorum çünkü bu şekilde yaşayabilen çok bilge insanlar olduk. Ve elbette
iniş ve çıkışlar var, ancak sonuçta kişi her şey hakkında çok farklı hissediyor. O bugün, sizin bana gösterdiğiniz nezaket ve
kendisine gösterdiğiniz nezaket için teşekkür eden güzel bir mektup gönderdi. Böylece pujayı yapmalıyız, bugün Bana Gruha
Lakshmi olarak ibadet ediyorsunuz. Sizin içinizdeki Gruha Lakshmi olarak ve çok önemli olan Gruha Lakshmi olarak Bana ibadet
ediyorsunuz, çünkü hepinizin Gruha Lakshmi ile ilgili bir sorununuz var. Bu sol Nabhi. Bundan dolayı umarım ki sizin için daha iyi
çalışır ve puja ile başlayacağız. Bu yapacağımız kısa pujadan sonra Devi havanı ile başlayacağız, çünkü bunu bugüne kadar
yapamadık ve bu çok önemli. Bunu mümkünse bugün bir şekilde ayarlamalıyız. Bin isimle yapmalıyız. Çok iyi bir fikir olur. Puja
Videosu Ganesha Atharva Sheersha başladı. Shri Mataji: Anlamını söyle. [Hindi/Marathi] Anlamını bilmeleri lazım. [Hindi/Marathi]
Bu bir ..  – ona bu gün anlatmasını söyledim. Söylediğimiz şey bu,  İsa kısaca tarif edilmiştir. Bu çok kısa bir tariftir. Ve bu işte
Onun ne olduğudur, aslında Onun tüm yönleri, burada kısaca tarif edilmiştir, tekrar söylüyorum, kısa bir şekilde, çok kısa bir
şekilde. Siz ayaklarımı yıkarken bu kişi, bir kaç şey  okuyup, size açıklayacak. [Bir Yoginiye] Şimdi sen organize et. [Ganesha
Atharva Sheersha yeniden başladı.] Sahaja Yogi : “Om, Namaste Ganapataye. Twameva Pratyaksham Tattwam asi. Twamewa
Kevalam Kartasi. Twamewa Kevalam Dhartasi. Twamewa Kevalam Hartasi. Twamewa Sarvam Khalvidam Brahmasi. Twam
Sakshat Atmasi Nityam.” Sahaja Yogi : Şimdi burada, Lord Ganesha  adına Lord Jesus’a ibadet ediyoruz. Onun bütünlük içinde
olması gerekirdi, tüm prensiplerin özüdür, O bütünlük içindedir - Shri Mataji: prensipler, bütün prensipler – Sahaja Yogi: evrendeki
tüm prensipler – Shri Mataji: Tattwa Sahaja Yogi: “tattwam asi”. Bu evrendeki tüm prensiplerin bütünlüğü anlamına gelir. Sonra
Onun kartasi olması gerekiyor, kartasinin anlamı- Shri Mataji : Yapan Sahaja Yogi: Onun bütün yapılması gerekenleri yapması
gerekiyordu, her şeyi yapandır. Sonra O, “twameva kevalam dartasi” der, bunun anlamı Onun Shri Mataji : Destek. Sahaja Yogi: O
evrendeki her şeyin desteğidir. Shri Mataji : O destektir. Sahaja Yogi: O, “Kevalam dhartasi” dir. Shri Mataji : Bütün problemleri
ortadan kaldıran kişi, Odur. O tektir. O, evrenin problemlerini içine çekendir. Sahaja Yogi: Sonra şu söylenmiştir : “Twamewa
Sarvam Khalvidam Brahmasi” O, Evrenin bütünlüğüdür anlamına gelir. Shri Mataji : Brahma, Brahma. Brahma, bu Brahma
shakti’dir. Bakın, bu Pranava. Pranam, Pranam. Sahaja Yogi: O, kendisi her yeri kaplayan enerjidir. Sahaja Yogi: “Twam Sakshat
Atmasi Nityam” O her zaman Shri Mataji : sizde Ruh olarak mevcuttur. O sizde ruh olarak bulunur. Sahaja Yogi: O her zaman
gerçeği söyler. Shri Mataji : Gerçek O’dur. O gerçeği söyler değil, O gerçektir. Sahaja Yogi: “Ritam Vachmi. Satyam Vachmi. Ava
twam Mam. Ava Vaktaram. Ava Shrotaram. Ava Dataram. Ava Dhataram. Ava noo Chanam. Ava Shishyam. Ava Pash chat tat.
Ava Puras tat. Avot tarat tat. Ava Dakshinat tat. Ava Chor Dhvat tat. Ava Dharat tat. Sarvato Mam Pahi Pahi Saman tat.” Burada
diyor ki, dediğimiz gibi O yapandır, işitme Onun tarafından yapılır. Konuşmada Onun tarafından yapılır. O, shirsha içindedir,
“shirsha” nın anlamı Shri Mataji : müritlerde, müritlik prensibi içinde. Sahaja Yogi: Müritlik prensibi de Lord Ganesha’dır.
Öğretmen prensibi içinde de, Lord Jesus’un prensibidir. Aynı zamanda O, tüm yönlerdedir, Doğu, Batı, Kuzey, Güney. Shri Mataji :
O her istikamettedir. Sahaja Yogi: O her yönde bulunduğundan dolayı, her yeri kaplayandır. Her yerde, yukarıda, aşağıda, her
yerdedir. “Twam Vang mayas Twam Chin mayah. Twam ananda mayas Twam Brahma mayah. Twam Sat chit ananda dvitiyosi.
Twam Pratyaksham Brahmasi. Twam Gyana mayo Vigyana mayosi. Sahaja Yogi: O bütün diyor Shri Mataji : “Vang mayah” , yazın
anlamına gelir. O tüm edebiyattır. Sahaja Yogi: O tam ananda’dır; ananda’nın anlamı Shri Mataji : Neşe. Sahaja Yogi: "Brahma
mayas" Shri Mataji : “Sen içimizde bulunan her yeri kaplayan güçsün.” Sahaja Yogi: “Sat chit ananda dvitiyosi” anlamı, eğer daha
iyi bir mutluluk yoksa. Shri Mataji : Hayır. “Sat chit ananda dvitiyosi” bunun anlamı,  hiç kimse senin Sat chit ananda olma
kapasitenle karşılaştırılamaz. Sahaja Yogi: Sat kelimesinin anlamı gerçektir, chit’in anlamı, Shri Mataji : Dikkat. Ananda ise neşe
anlamına gelir. Ve hiç kimse Seninle karşılaştırılamaz. Sahaja Yogi: “Twam Pratyaksham Brahmasi” Sen bütünlük içindesin, var
olan Bhrama. Shri Mataji : Yaratıcı. Sahaja Yogi: “Twam Gyana mayo Vigyana mayosi.” Sen bilgisin Shri Mataji : Bilginin Bilimi.
Sahaja Yogi: Sen bilgisin ve Sen bilginin bilimisin. “Sarvam Jagadidam Twatto Jayate. Sarvam Jagadidam twat tas tish thati.
Sarvam Jagadidam Twayi Laya me shyati. Sarvam Jagadidam Twayi Pratyeti. Twam Bhoomi rapo nalo nilo Nabhah. Twam
Chatvari Vak Padani.” Sahaja Yogi: Burada söylediğinin anlamı, bütün dünyalar kaybolduğunda Shri Mataji : Yok edildiğinde
Sahaja Yogi: Yok edildiğinde, geriye kalan O’dur. “Sarvam Jagadidam twat tas tish thati” Tüm vücut ne zaman Shri Mataji :
Hayır. “Tish thati” anlamı 'o onun içinde kalır'. Bütün dünya senin yüzünden var olur. Sen orada olduğun sürece, Dünya duracaktır.
[Bir köpek için?] Bırakın kalsın, bırak kalsın. Bu çok şey değil–. Otur, otur, otur. Sahaja Yogi: "Sarvam Jagadidam Twayi Laya me
shyati." Shri Mataji: Sen tamamlandığın zaman, bütün dünya yok edilir, bu zamanda da. Sen oradasındır. Sen şahit olansın.



Sahaja Yogi: “Twayi Pratyeti” Shri Mataji : “Twayi Pratyeti” Herkes sadece Senin sayende deneyimleyebilir ve yanlızca Sen.
Sahaja Yogi: Eğer Tanrı ile herhangi bir deneyimin olduysa bu, Onun sayesindedir. Shri Mataji : Onun, Onun vasıtasıyla, Onun
aracılığıyla. Sahaja Yogi: “Twam Bhoomi rapo nalo nilo Nabhah” O Topraktır, O Shri Mataji : Su’dur. O akasha’dır. Nala ateş
anlamına gelir. Sahaja Yogi: Nilo Shri Mataji : O gökyüzüdür, ether. Sahaja Yogi: O ateştir. Shri Mataji : Bütün elementlerdir.
Sahaja Yogi: “Twam Chatvari Vak Padani.”  Aynı zamanda vardır…. Shri Mataji : Onun tarafından klavuzluk edilir. Sesinizin dört
aşaması vardır, bakın, ne zaman ki – para, pashanti, madhyama. Bakın, sesinizin, buradan başlayan dört aşaması vardır. Sahaja
Yogi: İlki Nabhi’dendir. İkincisi buradandır. Para, pashanti, madyama, ve uyanmak, uyanış buradadır ve ses bu konuştuğunuz yere
gelir Shri Mataji: bakın, Ses buradan başlar [Shri Mataji midesinin gösterir]. Bu para’dır. Ses para’dan başlar. [Shri Mataji
midesinin gösterir]. Buradan başlıyor, sonra pashanti’ye gider. Kalbinde sadece atıyor. Ama bu “pashanti”,  bunun anlamı, sadece
seyrediyor demektir. Burada o madhyama’dır [Shri Mataji boğazını gösterir]. Bu merkezdedir, anlamı onun ne seyretmek, ne de bu
şey olduğudur. Ve sonra, ağız kısmında, ses anlamlı olur. Yani sesin bu dört aşaması Senin tarafından yönetilir, senin tarafından.
Sahaja Yogi: “Twam Guna traya teetah. Twam Deha traya teetah. Twam Kala traya teetah. Twam Mooladhara sthitosi Nityam.
Twam Shakti trayat makah. Twam Yogino Dhyayanti Nityam. Twam Brahma, Twam Vishnus, Twam Rudras, Twam Indras, Twam
Agnis, Twam Vayus, Twam Suryas, Twam Chandramas. Twam Brahma bhur bhuvah Swarom.” Sahaja Yogi: Şimdi, burada O
biraz farklı bir şekilde tarif edilmiştir: …O bütün gunaların ötesindedir, bunun anlamı, O tüm erdemlerin ötesindedir demektir. Shri
Mataji : Hayır, hayır, “gunas virtues nahi” [Gunalar erdemler değildir]. Guna, ruh hali anlamına gelir, ruh hali, ruh hali; kaliteler.
Bakın, “tamo guna ve rajo guna ve satya guna” O bunların ötesindedir. O aşkındır. Bakın, Onun  için, günah diye bir şey yoktur. O
her ne yaparsa Tanrısaldır. Sahaja Yogi: “Twam Deha traya teetah” Shri Mataji : Sen bedeninin ötesindesin. Shri Mataji : Bakın, bu
yüzden atanmış. Sahaja Yogi: “Twam Kala traya teetah” Shri Mataji : Sen zamanın ötesindesin. Sahaja Yogi: Zamanın ötesinde ve
ölümün ötesinde. Sahaja Yogi: “Twam Mooladhara sthitosi Nityam.” Şimdi, Mooladhara’nın anlamı, Evrenin Mooladharasıdır. Shri
Mataji : Mooladhara Çakra. Sahaja Yogi: Evrenin Mooladhara Çakrası. Sahaja Yogi: O, orada ikamet eder. Sahaja Yogi: “Twam
Shakti trayat makah” Shri Mataji : Sen üç güçsün. Yogi: Bütün güçlere sahip. Shir Mataji: Üç güç. - 'Trayat makaha' Shir Mataji:
Bunun anlamı üç gücün tamamıdır: Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali. Yogi: Mahalakshmi, Mahasaraswati ve Mahakali.
Bu üç güce sahiptir. Sahaja Yogi: “Twam Yogino Dhyayanti Nityam” anlamı Yogiler,  bunun anlamı Evrenin bütün azizleri her
zaman onun için ve onun üzerine meditasyon yaparlar. Shri Mataji : Senin üzerine. Her zaman. …. Sahaja Yogi: 'Nityam' 'her
zaman' anlamına gelir. “Twam Brahma”, Sen Brahma’sın. Shri Mataji : O Yaradandır. Yogi: O Yaratandır. Sahaja Yogi: O
Vishnu’dur. Shri Mataji : O destekleyendir. Aynı zamanda koruyandır. Sahaja Yogi: O Rudra’dır. Shri Mataji : O tek yok edicidir.
Sahaja Yogi: O İndra’dır. Shri Mataji : İndra, Tanrıların Tanrısıdır. Sahaja Yogi : Agni, O ateştir. O rüzgardır. O güneştir, O aydır.
“Brahma bhoor Swarom” Shri Mataji : O Tanrının sesidir. Omkara. Sahaja Yogi : “Ganadim Poorva much charya. Varna dim Tada
nan taram. Anus varah Para tarah. Ardhendu lasitam, Tare na Ruddham. Etat tava Manuswa roopam. Gakarah Poorva roopam.
Akaro Madhyama roopam. Anuswarash chantya roopam. Bindu rut tara roopam. Nada Sandha nam. Sanhita Sandhih. Saisha
Ganesha Vidya. Ganaka Rishihi. Nich rid Gayatri Chandah.Ganapatir Devata. Om Gam Ganapataye Namah.” Sahaja Yogi: Şimdi
burada, Omkara’nın Onun vasıtası ile nasıl meydana geldiği ve Omkara’nın her özelliğinin Onun Kendisi olduğudur. Shri Mataji : O
bütün bunların bir araya gelmesidir. Sahaja Yogi : "Ganadim Poorva much charya Varna dim Tada nan taram" Shri Mataji:
Gana’nın anlamı, bütün, sol  kanalda bulunan bütün göksel varlıklara ganalar denilir, bilirsiniz? Onlar,  – onların lideri Aziz
Michael’dır. Yani O, onların önündedir, O, onlardan bile daha önce doğmuştur. O, onlardan bile daha yüksektir. Sahaja Yogi
: “Varnadim Tad’anantaram.”  Varna’nın anlamı; bütün varnalar Ondan sonra yaratıldı. Shri Mataji : Bakın, Alpha ve Omega’nın
olduğu şey budur: O, O yaratılmış olan ilk kelimedir ve O son kelimedir. O yaratılmış olan son sözün üzerindedir, “Varana”. Sahaja
Yogi : "Anusvarah para-tarah" Shri Mataji: çok ayrıntılı. Anuswaraha. Yogi: Bakın, aydınlanmadan sonra bir konum vardır,
Sahasrara’nın üzerinde olduğu varsayılan Shri Mataji : üzerinde. Sahaja Yogi : Sahasrara’nın üzerinde, bunlar Ardha Bindu Sthiti
(pozisyon, konum, derece), Bindu Sthiti ve Valaya Sthiti. Yani Bindu Sthiti’den , bütün Sthiti’ler, bütün aşamalar, Bindu Sthiti’den
ileriye, yukarıda 14 kadar aşama gibi bir şey vardır. Tüm aşamalar Onun tarafından yönetilir… Ardha Bindu Sthiti de O'dur. Ardha
Bindu'nun ilk aşaması “Tare na Ruddham.” Shri Mataji : Size kurtuluşunuzu veren. Vibrasyonları gördünüz – onları görebiliyor
musunuz, bilmiyorum- virgül gibi görünür – “anusvarah”  virgüldür. Yani işte siz böyle küçük küçük virgüller gibi oturursunuz; eğer
onlar görebilirseniz …. Yogi: Işıktan bir virgül gibi.  “Etat manusva roopam”. “Ga-karah purva-rupam” Shri Mataji: bakın, Tam 
Omkara: ilki Ga-karah, bu Ganapatidir, Ga. “Ga-karah purva-rupam”: ilki - bakın, siz başkangıçta Ganesha’nın formunu
alırsınız, “purva-rupam” – Ganesha onların içindedir. Sonra siz Omkara formunu alırsınız. Yogi: “A-karo madhyama rupam” –
“Anusvarash-ch’antya rupam,” Shri Mataji: Ve sadece bir virgül olduğunuz zaman, sondur. Ganesha-vidya" Sahaja Yogi : Nadah
sandhanam, Saonhita sandihi, Saisha..." … eğer siz Onu sesten öğrenmeliyseniz, o zaman “Shri Ganesha vidya”, sonra da bu bilgi,
ses vasıtası ile öğrenmenin bilgisi, Shri Ganesha vidya olarak bilinir. Shri Mataji : Bakın, Ses mantralardır. Onu mantralar vasıtası



ile bilmek için, sizler Ganesha-vidyayı öğrenmek zorundasınız, bu da İsa’nın bilgisidir. Eğer mantraları bilmeniz gerekiyorsa, bunu
bilgi sayesinde bilmelisiniz, bu bilimin tümü Ganesha’nın bilgisi olarak adlandırılır. Veya buna Ganesha’nın Vidyası diyebilirsiniz,
bu Ganesha’nın tekniği anlamına gelir. Eğer mantraların nasıl işe yaradığını bilmeniz gerekirse, bu bilimdir. Bu bilime
Ganesha-vidya denilir ve bunların tümü Onun bilimidir. Sahaja Yogi : Sonra, bunun rishihi'si ki bu ustadır, bu vidyanın yani bilginin
öğretmeni Ganaka-rishihi olması gerekiyordu. (Rishi – aziz, sadhu,kutsal kişi) Bu onun ismidir “Ganaka-rishihi”. Shri Mataji : O,
işte bu yüzden Ona Ganaka, Ganaka-rishihi denir, işte bu yüzden Ona bu isim verilir  çünkü O bunun üstadıdır. O mantraların
sanatının üstadıdır, seslerin üstadıdır. Sahaja Yogi: Sonra, “Ni-chrud-Gayatri-chandah,” anlamı; O Gayatri’nin üstadıdır. Shri Mataji
: Bakın bu bir mantradır – Gayatri mantralardan biridir. Ve bu sağ kanaldadır. Chandah… Yogi: Müzik, bütün mantraların müziğidir.
Shri Mataji: Ritim, ritim. Ritim [taala]. Yogi: Mantraların ritmi. Shri Mataji: Bakın, mantraları belli bir ritim içinde söylemelisiniz ve O
ritimdir. Sahaja Yogi : bütün mantraların “Ganapatir-devata.” Tanrının kendisi yine Ganesha’dır, bu da Lord Jesus’dır. Bu edimsel
eylem için Tanrı’nın kendisi yine Shri Ganesha’dır. “Om Gam Ganapataye Namah.” Shri Mataji : Nasıl başlatılır, uyanması
gerektiğini nasıl söylüyorsun? Bu deity’yi nasıl uyandırısınız. Sahaja Yogi : Bunun için mantra verilmiştir. Bu mantra şöyledir, “Om
Gam Ganapataye namah” Bu Deity’yi uyandırmak için gereken mantra budur. Sonra Onun için bir dua vardır. Sonra, ardından
onun için o Tanrı için iki kıtalık bir duadır. Sadece okuyacağım. “Eka-dantaya vidmahe, Vakra-tundaya dhi-mahi. Tanno Dantih
Prachodayat. Eka-dantam Chatur-hastam Pāsham-ankush-dhārinam" Bu Tanrı nasıl, O nasıl davranır? Shri Mataji : Bakın,
Ganesha. Sahaja Yogi: Onun tanımı nasıl? Betimleme burada yapılmıştır. Onun bir tane.... Shri Mataji: Tek bir dişi vardır; çünkü
diğeri ile yazıyor. Ve Onun hortumu vardır. Sahaja Yogi: “Pāsham-ankush-dhārinam.” Pash Shri Mataji : O ilmeklerden biridir.
Bakın, O sizi bir ilmekle kontrol eder. Eğer yanlış davranmaya çalışırsanız, etrafınıza bir ilmek koyar ve sizi geri çeker –
Pash-ankusha Sahaja Yogi : Ankush, bir tür enstrüman anlamına gelir. Sadece…yapabilirsin. Shri Mataji : Evet. Ankusha, filleri
kontrol etmek için kullandığınız şeydir. Sahaja Yogi: Hayır, hayır fillerde kullanılan. En üstte, oturduğunuzda, o belirli noktada.
Yogini: bir öküz dürtme değneği. Shri Mataji: Ama bu çok – bu şey yön veren bir enstrümandır. Sahaja Yogi : Eka-dantam
Chatur-hastam Pāsham-ankush-dhārinam. O tüm bunlara sahip.  “Radam cha varadam hastair” “Varada Hastha” O size elini
sunuyor anlamına gelir, Shri Mataji : Koruma. Sahaja Yogi : “bi-bhrānam Mūshaka-dhvajam,” Onun bineği bir faredir, bir
semboldür… Shri Mataji : Demek istiyorum ki, o çok mütevazı bir şey, hayvandır. Çok mütevazi, Onun için faresi çok mütevazıdır.
Ve İsa içinde, en alçakgönüllü hayvan olan eşek. Sahaja Yogi : “Raktam Lambodaram Shūrpa-karnakam, Rakta-vāsasam.” O
kırmızı giysiler giyer demektir. Kırmızı giysiler giymeyi sever, Shri Mataji’nin şu an giyidiği kıyafet gibi. Kırmızı şey. Shri Mataji :
Kırmızı kıyafetler. Sahaja Yogi : “Rakta gandh’ānulipt’āṅgam,”  Bu alındaki belirli yer. Rakta gandh’ān, Kırmızı olması gerektiği
anlamına gelir. Vücudunda bile Kırmızı safran sürmek ve kırmızı şeyleri koymak istiyor. Shri Mataji : En azından bu çakranın
üzerine kırmızı sürmeliyiz. [Shri Mataji, Agnya çakrayı gösteriyor] Sahaja Yogi : “Rakta-pushpaihi supūjitam” O kırmızı çiçekleri
çok sever demektir. Shri Mataji : İşte bu yüzden …. Sahaja Yogi : İşte bu yüzden o gün, geçen gün puja için çok fazla kırmızı çiçek
getirdiniz. Yani “supūjitam”ın anlamı, ideal bir puja yapmak istiyorsanız… “Supūjitam”, ideal bir puja yapmak istiyorsanız Onun için
kırmızı çiçeklere sahip olmalısınız demektir. “Bhaktānu-kampinam devam, Jagat-kāranam-achyutam” Müritleri için, müritleri için
Onun muazzam bir şefkati vardır. Muazzam şefkat. Ve şefkat tüm evrenin iyiliği için. O’nun sayesinde akan şefkat evrensel iyilik
içindir. “Āvir-bhūtam cha sṛushty’ādyau, Prakṛutehe Purushāt-Param” O, Her zaman, insanoğlunda tezahür etmek için, Dünya'ya
gelir. Demek istediğim, insanoğluna özgürlüğünü vermek için gelir. Ve böyle O, bir insan olarak bile tezahür ediyor. Shri Mataji :
Bakın! Sahaja Yogi : “Evam dhyāyati yo nityam, sah yogī yoginām varah” Yani bir, ezberden okuyan yogi…bilinmeyen bir kişi değil.
Shri Mataji: Bir Yogi. Hayır, hayır! Bir Yogi. Kiliseye giden herhangi biri... bu yogi değil. Bakın, bir Yogi… Sahaja Yogi : Divine olanı
bildiğiniz bağlantının yoga olması gerekiyor. Shri Mataji : Yoga. Bakın,  “yena jayate”  “onunla (vasıtasıyla) bilirsiniz demek.
Sahaja Yogi : Yani, İlahi Olanı bildiğiniz bağlantı yoga olarak bilinir. Böyle Yogiler, Lord Ganesha veya Lord Jesus’a baştan beri bu
şekilde meditasyon yoluyla ibadet eder. Shri Mataji : Sadece Yogiler, tekrar. Sahaja Yogi : Ve meditasyon yapıyorlar. Şu an bizim
yaptığımız gibi mantraları söyleyerek değil, meditasyon yaparak ibadet ederler. “Namo Vrātapataye, Namo Ganapataye Namaha
Pramatha-pataye Namaste’stu Lambodāraya- Eka-dantāya Vighna-nashine, Shiva-sutāya, Shri Varada mūrtaye namoh
namah.” Burada, öylesine Tanrısal bir kişilik ki, Sizin önünüzde eğiliyorum. Shri Mataji : 'Önünüzde eğiliyorum'. Sahaja Yogi : Her
zaman, bütün saflığımla, önünüzde eğiliyorum. Öyle diyor. Her zaman… Shri Mataji : Çünkü O saflık. Sahaja Yogi : Her zaman,
herhangi bir iyi nedenden dolayı Önünüzde eğiliyorum ve Siz Ruhun oğlusunuz. Söylenen buydu. “Shiva-sutāya” – Shiva’nın oğlu
demek. Shri Mataji : Hayır, Shiva’nın. Sahaja Yogi : O Shiva’dan doğmuştur. Shri Mataji : Shiva - Sahaja Yogi : …Shiva, Evrenin
Ruhudur. Shri Mataji : Shiva’yı biliyorsunuz. Biliyorsun? Sahaja Yogi: Shri Varada mūrtaye namoh namah. Shri Mataji : Sen
teksin…Sen kutsamaların heykelisin. Sen kutsamaların heykelisin. Sahaja Yogi: "Bolo Shri Bhagavati Mataji, Shri Nirmala Devi ki
Jai!" Shri Mataji: Bakın, bu sadece kısaltılmış formudur. Sahaja Yogi : En kısaltılmış şekli. Sadece sekiz sloka (şiir dizesi) var.
Sekiz beyit, çok küçük. Shri Mataji : Hadi gidelim (ingilizcede sevinç duyunca da kullanılan bir deyimdir). Bu, onu anlamak için



hiçbir şey değildir. Ama sadece bu söyleniyor, sadece başlanngıçta bunu yapmak için... [Hintçe konuşurlar] Onu  …. Atharva Devi
yapmak için […]İngilizce bir çeviri var mı? Bu kitap ingilizce olarak sizde var mı? Yogi: Hayır Anne. Shri Mataji: Hayır? [Hintçe
konuşurlar] Bakın, Tanrıları biliyorsunuz. Değil mi? Artık sizler de Tanrılarsınız, çünkü tüm güçler sizde de mevcut – Dua edin,
Vishnu’ya dua edin. Tüm bu korkunç şeytanların yok edilebileceği bir Güç oluşturmak için Vishnu'ya dua edin. Ve sonra, bir
Tanrıça yaratıldı. Bu hikaye dinlemek için daha iyidir. [Hintçe konuşurlar] Yogi: Anne, Devi Mahatmayam’da üç Deity'nin
konsantrasyonunun bir açıklaması var ve konsantrasyon sonucunda ışıktan dışında Devi geliyor. Bu aynı hikaye mi? Yogi: Bu
tamamen aynı hikaye. Yogi: O zaman bizde Devi Mahatmyam'da var. İngilizce. Shri Mataji: Sizde Devi Bhagwat var mı? Yogi: Yok,
Devi Mahatmyam. Shri Mataji: Sizde var mı? Yogi: Evet, evde var. Shri Mataji: Keşke okumuş olsaydınız. Peki... Yogi: Yani, şimdi
sadece o zaman, her şeyi ... zamanlamadan okuyorum. Yogi: Hikayeyi biliyoruz, Anne. Brian öyküyü yaptığımız pujada okudu…
Shri Mataji: Hikayeyi biliyor musunuz? Tamam, mantraları söyleyin. Yogi, mantraları okur. Shri Mataji: Raul Bai, ritüelin usülüne
uygun ve düzgün yapılması konusunda çok titiz! Her şeyden önce beynin iyi olması gerektiğini söyledim. Her şeyi düzgün
yapmaya devam edersen, bunu yap, şunu yap…Öncelikle ego gitmeli, aksi halde ne anlamı var? [Mantralar okunur] – sırayla
elementler sunulur. Shri Mataji: O şeyin içinde yoğurt var mı? [Mantra okunmaya devam edilir] Shri Mataji: Kaç tane var? – [takılar
ile devam edilir…] Şimdi, kalkın artık. Sonra, sadece bir şekilde açmak zorundasınız.Sende ayağa kalk, lütfen. Tamam mı? [Mantra
okunmaya devam edilir, en önde ki yogiler sariyi açarlar…] Shri Mataji: Şimdi alın. (Sari’leri dağıtır)  Çift kat yapın. (sarileri tarif
eder) Sadece ikiye katla. Tamam? [Mantra okunmaya devam edilir, yogiler Shri Mataji’yi su yeşili bir sari ile süslerler] – Meyva
sunumu ile devam edilir. Shri Mataji: Çok çalıştın, söylemeliyim, gerçekten! Gerçekten çok çalışıyorsun. İki puja yapmak, çok
fazla. [Shri Mataji saçını tarar – Shri Lakshmi’ye övgüler söylenir] Shri Mataji: Bakın, rakta gandha. O rakta gandha ile örtünmeyi
seviyor. Görüyorsunuz. Bakın, sandal ağacı gibi fakat kırmızı renkli olan rakta gandha dediğimiz bir ağaç türüdür. Ve O her zaman
onunla örtülmeyi sever. İşte bu sebepten, Onun ikamet ettiği bu kısmı kapsayacak şekilde  kendimi örtmeliyim. “Rakta” kan
demek ve “gandha” kırmızı renkli, ovalanan ve buraya konan özel bir sandal ağacı türü anlamına gelir. [Shri Mataji’nin bileklerin
çiçekten bilezik takılır ve sonra başına çiçeklerden Taç takılır] Shri Mataji: Bu, Bali'ye mi özgü? Yoksa Avustralya'mı? [Shri
Mataji’ye boynuna çiçekten garland takılır – avuçlarına kum kum ile swastika çizilir] Shri Mataji: Çok fazla vibrasyon var.
Yapıyorum… Tüm mantraları söylediğinizi şimdi söylüyor. O bitti (yoruldu anlamında). Shri Mataji: Bakalım kim en iyisiniz alacak.
(Fotoğraf çekenlere söylüyor) Barbara nerede? Gel ve fotoğrafını çek. Yogini: Kameramı o aldı, Anne. Shri Mataji: Bırakın bir tane
çeksin. Şimdi görelim, bu karar verecek. Bakın, fotoğraflarınız aynı zamanda zihinsel durumunuza da bağlıdır, çok fazla bağlıdır.
Bitti mi? Tamam mı? Tanrı sizi kutsasın! İstermi? Tamam! Ayaklarım için, yaklaşabilirsin. Gelin, ayaklarımı da almalısınız. [Shri
Mataji’nin ayakları altına halı serilir] Shri Mataji: Bitmiş? Bitti mi? – Bırak onu çeksin. O istiyor. Yogi: En iyi dileklerimle, Anne.
Teşekkür ederim. tüm yogiler: En iyi dileklerimizle, Anne. Shri Mataji: Evliliğin kutsallığı için. Tanrı hepinizi kutsasın. Evliliğin
kutsallığı hakkında tam bir fikir vermek için. Hadi başlayalım. [havanı işaret eder] Şimdi hepiniz buradan kalkmalısınız ve ilk defa
gelen bazı insanlar öne gelmeli. İlk kez gelenler öne çıkmalı. Ve, kendinize bir tabure veya bir şey ya da bir sandalye alabilirsiniz.
Video biter.
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Kundalini'nin Gücü, Sahaja Yogilerle Konuşma, Chelsham Road Ashramı, Londra (Birleşik Krallık), 17 Mayıs 1981 Bugün size
Kundaliniden bahsettim ve Kundalini içimizdeki Saf Arzudur, o aydınlanmamızı vermek için tezahür eder veya uyanır. Yani bu
durum arzunun, ancak aydınlanmanızı aldığınız zaman yerine getirileceği anlamına gelir, aksi takdirde o kendisini ifade etmez –
sadece uykudadır; o hala (yaratımdan) geriye kalan enerjidir. Tüm evreni o yaratmıştır, ama siz aydınlanmanızı elde edene kadar,
siz Ruhunuzla bir olana kadar, sizi koşturmaya ve koşturmaya ve koşturmaya, bu gücün tezahürüne henüz ulaşmadığınızı veya
kendi anlamınızı bulamadığınızı size düşündürmeye devam edecektir. Her zaman orada olacaktır, uyuyor olacaktır ama size bir
boşluk hissi verir, anlıyorsunuz. Yani bu gücün tezahür etmesi gerekir, ama tezahür ettiğinde… [ Shri Mataji bir çocuğu
rahatlatmak için duraklar: “Bu ne? Ne oldu? Olsun, bırakın otursun, gel. Ne oldu? Gelin. Neler oluyor? Ha? Sorun değil." (Shri
Mataji çocuğu öper) "Tamam. Tamam mı?" (Çocuk: “Evet”) “Güzel. Şimdi susmak gerekiyor, tamam mı?” (Shri Mataji çocuğu
öper.)] Sonra, bu gücün belirli nitelikleri vardır. Sahip olduğu ilk nitelik, bu ungrahavati’dir, bu onun yerçekimine karşı çalıştığı
anlamına gelir. O yerçekimine karşı çalışır. Görüyorsunuz, bir şey yükseliyor, o aşağı inmez Yani doğası gereği bunu talep etmesi
gereken bir insan, eğer bunu istemeyen bir tipte bir insansa, Kundalini yükselmez çünkü görüyorsunuz ki, yemek midemizden
geçtiğinde bağırsakların çeperlerine baskı yapar. Bu sayede aşağı doğru inme hareketleri gerçekleşir. Benim bakış açımı
görebiliyor musunuz? Kundalini çalışmaya başladığı zaman ve çakraların kenarlarına baskı yapmaya başladığında, bu onu daha
yükseğe doğru fırlatma hissi yaratır, bu sayede çakralar onu yukarı doğru sektirir. Tüm ağır şeyler aşağı iner, ama Kundalini
yükselir, yükselir ve yükselir, çünkü o ateş gibidir. Ateş asla aşağı doğru yanmaz. Hep yukarı doğru yanar. O da ateşe benzer ve
içinde ateşin kapasitesi var. Ateşin arındırma ve yakılabileceği her şeyi yakma kapasitesi vardır. Yakamadığı şeyleri arındırır,
yanıcı olan, yakılabilen şeyleri yakar. Yan tarafa doğru seslenerek: “Gelin, öne gelin”. Adam: “Çok teşekkür ederim”. Yani,
Kundalini'de var olan ateş niteliği, işe yaramaz olanı yakar. Evimizde olduğu gibi, gereksiz olan şeyleri buluyoruz ve onları
bahçeye götürüp ve yakıyoruz, bitti - bir kerede hepsi bitti. Yani Kundalini yükseldiğinde, sizde bulunan işe yaramaz herşeyi, tüm
yararsız arzularınızı, işe yaramaz eylem fikirlerinizi, size yararı olmayan her türlü duygu ve ego birikiminizi ve bunların arasındaki
her tür anlamsız şeyi de yakar. Her şey çabucak yanar, çünkü onlar yanabilirler, onlar doğaları gereği sonsuz değildirler. Doğaları
gereği sonsuz değildirler. Geçici olarak oradalar. Tüm bunlar geçicidir, o yakar ve bu şekilde Ruhu aydınlatır, çünkü Ruh hiçbir şey
tarafından yakılamaz ama bu yanma o kadar güzel ki, o kötü, durağan, kirletici, hastalık olan her şeyi yakar ve sistemi serinletir.
Bu ateş gücünün nasıl bir serin esinti haline geldiğini görmek çok ilginçtir, ancak bilimde elektriğin size sıcak esinti de veya serin
bir esinti verebileceğini de biliyorsunuz. Birini diğerine dönüştürebilirsiniz, ancak bu şeyler için nihai bir durum söz konusu
değildir, bunlar her zaman tersine çevrilebilirler. Bir şeyin manyetik olduğunu varsayalım, onu her zaman elektriğe
dönüştürebilirsiniz, elektrik de her zaman manyetizmaya dönüştürülebilir. Ama Kundalini öyle bir şeydir ki, orada olan her şeyi bir
kez yaktığında, işte bu yüzden siz ısı hissedersiniz çünkü o yakmaktadır. Ama soğuduğu zaman, serin olur, o zaman tersine
çevrilemez. Bu yüzden de o, yaşayan bir süreçtir. Yaşam süreci asla tersine çevrilemez. Tüm ölü süreçler tersine çevrilebilir,
ancak tersine çevrilebilir olan her şey - şimdi, varsayalım ki siz büyüdünüz: artık küçük bir bebek olamazsınız. Neyi denerseniz
deneyin – bunu kaç kere isterseniz deneyin – böyle olamazsınız. Şimdi büyüdünüz, şimdi modernsiniz, aşırı gelişmişsiniz. İlkel
bir insan olmak için her şeyi deneyebilirsiniz – bunu yapamazsınız. Neyi denerseniz deneyin, bunu yapamazsınız. Bunların hepsi
çok yapay olacaktır. Sadece bir çeşit bir elbise giyerek, 'Ah, şimdi artık içimizde modernizm yok ve şimdi buna boyun eğdirdik'
diye hissederek, ilkel olduğunuzu hissedebilirsiniz, bu türden bir şey değildir. Bu tedavi edilebilir, ancak geri döndürülemez.
Ancak, bu yaşayan bir süreçtir. Yani, içimizdeki Kundalini, evrimimizin içimizde yaşayan sürecini hızlandırır. Yani Kundalini'nin
gücü arındırmaktır, o ateş gibi bizi arındırır. Bizi su gibi arındırmaz, şaşırtıcıdır, o bizi su gibi arındırmaz. Şimdi su, su ne yapar? Su
hiçbir şeyi yakmaz ama bazı şeyleri kendi içinde çözündürür. Kendi içine bir şeyler alabilir, anlıyor musunuz? Kirlerin bir kısmını
kendi içinde tutabilir. Suyun içine bir renk eklediğinizi varsayalım - rengi içine alır ama Kundalini rengi içine almaz. O yakar. Bakış
açımı takip edebiliyor musunuz? Yani, eğer içinizde yanlış bir şey varsa, onu yakar ama özümseyip içine almaz – o saftır. Onu
kirletecek şeyleri içine çekemez. O kirletilemez. Ateşin bu niteliği - örneğin, altını ateşe, gümüşü ateşin üzerine koyarsanız, onda
bunları arındırabilirsiniz. Onların saf formları devreye girer… İşte siz böyle bilirsiniz. Ama altını ve gümüşü suyun içine koyarsanız
hiçbir şey olmaz. En fazla dışını yıkayabilirsiniz. Ama içinde ve dışında bunu yapamazsınız. Yani dışarıdan başka şeylerle
yapabilirsiniz ama Kundalini ile bunu hem içeriden hem dışarıdan yaparsınız. Yüz de güzel görünür, sanki yüzde bir cila varmış,
yeni, parlak bir yüz oluşmuş gibi. Yüz solgun değildir, ne korkunç bir şekilde yanar, ne de solgun ve çirkin görünür, ışıl ışıl olur.
Işıltı, Kundalini'nin size verdiği şey budur. Ayrıca, o erimiş bir demir gibi görünür – siz erimiş demir gördünüz mü? – Sütun –
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Diyelim ki bir demir sütunu alıp, bunu göstermeye başladığı bir noktaya kadar onu ısıtıyorsunuz, bakın, bakır, onun içindeki her
renk, bakırımsı olanı ve gördüğünüz her türlü renk, bakın, o altındır, bakırımsı ve bütün bunlar, gördüğünüz gibi, sanki bir fırın
gibidir ama çok sessizdir, çok sessiz, bu çalışır. Şimdi, size konuşmalarımdan birinde Kundalini'nin sesinin nasıl ses yarattığını
anlattım. Örneğin Vishuddhi'de bu Sanskrit dilindeki tüm ünlülerin sesini oluşturur. İngilizce ünlüler çok azdır. Sanskritçe’de
bunlar aa – i ii – u uu – ru ruu – lru lruu – e aì – o aù – am ah şeklindedir. Bunlar Vishuddhi'de söyleyebileceğimiz seslerdir. O
tüm çakralarda sesler yaratır ama Nabhi'ye geldiğinde vani olur. Vani, bilgi, kodlanmış bilgi, yani size en yakın olan, kodlanmış
bilgi demektir. İlki, duymadığınız Paravani. O, kundalini noktasından yükseldiğinde – yani bu Mooladhara Çakra ve Mooladhara
anlamına gelir, o zaman bu duyulmaz – ses yoktur. Sonra mideye gelir, Paravani başlar. Sonra merkeze gelir, kalpte, onu her
zaman duyarsınız – Madhyama – burada 'Lub dub, Lub dub, Lub dub', tıpkı kalp gibi, düzgün bir şekilde duyabilirsiniz. Steteskop
ile duyabilirsiniz. Sonra o Vishuddhi'ye gelir. Bu bir şahit olur, 'Pashyanti' demektir, gören’dir. Kendinizi fark etmiş olabilirsiniz,
Vishuddhi'de catch ettiğinizde, burada olan biteni hissedersiniz ama burada o görür. Sonra bu ses, yani sizin konuştuğunuz ses,
boğaza gelince bu Vaikhari olur, o söyler. Bu, Kundalini'nin orada olmasından bile öncedir, Vani, kodlanmış bilgi, ilk olarak sadece
kodlanmış olan lisanın, burada kodu çözülür, ona Vaikhari adını verir, konuşandır. Ancak aydınlanmadan sonra Kundalini, diğer
her şeyi aydınlattığı gibi vani'yi de aydınlatır. Bu aydınlanma sayesinde, mantralarınız aydınlanır. Ve işte böyle, bir mantra
söylediğinde etkilidir, aydınlatılır. Bundan önce, söylenen herhangi bir mantranın bir anlamı yoktur, sıradan bir insanda olduğu gibi
bu sadece sıradan Vani'dir. Bu nedenle, uyanan 'Jagrut' olan bir mantra olarak adlandırılır. Dolayısıyla, aydınlanmamış bir
mantradan Jagrut olan bir mantra yaratılamaz. Diyelim ki, bir toprak çömleğiniz ya da bunun gibi bir toprak şeyiniz varsa ya da
olan neyse ve siz orada olan tüm yağa ve her şeye sahipsiniz: yine de aydınlanana kadar lamba ışık vermez. Aynı şekilde, mantra
da kendisi hiçbir şey değildir, sadece ölü bir çömlektir. Kundalini tarafından aydınlanmadıkça, size aydınlanma veremeyen ve
mantralara aydınlanma veremeyen sıradan bir vani'den gelir ve bu yüzden bu mantraların hiçbir anlamı yoktur. Ruhu nurlu, vânisi
nurlu olan kimse, böyle bir kişi her ne söylerse bu gerçek olur. O her ne isterse olur. Daha o bir şey demeden, içimizdeki arzu,
arzunun kodlanmış bilgisi olan Paravani aydınlanır ve işte bu şekilde sonuca ulaşırsınız. Aniden bir şey alırsınız, "Ah, ikramiye
bana vurdu ve bunu Anne yaptı" dersiniz. İşte bu şekilde çalışır. Kundalini'nin tüm sistemi bu şekilde çalışır. Yani bu saf Kundalini
içimizde saflık yaratır. Saflık olmadan hiçbir şey göremeyiz. Kirli olan her şey - diyelim ki ellerim temiz değil, ışığı göremem.
Kirlenen hiçbir şeyin gerçek yüzünü göremezsiniz, arınmadıkça gerçeği göremezsiniz. Ama yüzeysel olarak arıtılmış veya yapay
olarak boyanmış olsa bile siz yine de onun her zaman yapay olarak boyandığını söyleyebilirsiniz ve bunun güzelliğini
göremezsiniz çünkü bu dışarıdan yapılır. Ama bu Kundalini her şeyi yakar - bhasmasat - her şeyi kül haline getirir ve geriye kalan
her şey içimizdeki Ruh'un saf altınıdır. Bu yüzden insanlar Kundalini'yi yanlış yöntemlerle yükseltmeye çalıştığında o öfkesini
gösterir. Aslında o asla öfkelenmez. Kundalini sinirlenirse böyle bir insan asla var olamaz, bu imkansızdır ama normalde bu
olmaz. Ama Shri Kundalini'nin Deitysi olan Shri Ganesha öfkelenir ve Shri Ganesha bu ısı sorununu yaratır. Çünkü Kundalini
ateştir ve O’da Deity. Yani bu Kundalini'nin ateşi öyle bir şekilde çalışır ki, sempatik sinir sisteminiz sıcaklıkla uyarılır ve Kundalini
ile, herhangi bir numara yapmayı denerseniz, herhangi bir kutsal olmayan davranışta bile kabarcıklar oluşur ve bir şeyler
alabilirsiniz... (duyulmayan sözler). Kundalini'nin Urdhva-vati'si, Kundalini'nin yükselişi, onun doğasıdır. Ama o gidip Sahasrara'ya
dokunduğunda, bu önemli bir noktadır. Eğer Sahasrara'ya dokunmazsa, o zaman Lütuf içinize akmaz ve Lütuf içimize, Ida ve
Pingala Nadi'nin her iki tarafında da gelmelidir. İşte bu şekilde kendinizi rahatlamış hissedersiniz. Şimdi, onu olduğu haliyle
korumak için, aydınlanmadan önce varlığımızı korumamımız, bu bizim için nasılda önemlidir ama koruyamıyoruz. Bizler hatalar
yaparız. Kundalini affetmez, o sizi affetmez. O affedebilecek biri değildir çünkü onun doğası ateş gibi sıcaktır. O affedemez.
Sadece Ruh affedebilir. Sadece Atma affedebilir, çünkü tüm sorunlarınızı size gösteren odur. Sizi temizleyen odur. Onun sizi
temizlemesi gerekiyor. Sizi affetmeye başlarsa kiriniz pasınız orada kalacaktır. Bizim de yaptığımız gibi, bilirsiniz, temizliyoruz:
“Ah, bu temizlenemez, onu kendi haline bırakın o zaman, ne yapmalı?” O böyle değildir. Eğer o şey temiz değilse, Kundalini
yakacaktır. Kundalini uyanışının ihmal edilmesinin sonucu, kanserdir. Kundalini uyanmadıkça hiçbir insanın kanserini tedavi
edemezsiniz. Yani, diyelim ki birinin iyi bir kayınvalidesi var, o kişi bir akraba olabilir ve iyi bir hanımefendiydi, ayrıca bu kişi
vibrasyonları almaya da çalıştı ve tüm bu şeyler oldu, kendisi oldukça yaşlıydı, belki de o bir arayan da olabilir. Ama bu en iyi
sonucu arayanlar üzerinde verir, çünkü Kundalininin uyandırılması gerekir ve o, sizin bunun olması için bir isteğiniz olmadıkça
uyanmayacaktır. Ve eğer isteğiniz yoksa, onu sadece tedaviniz için elde etmeye çalışırsanız, onun uyanışıyla iyileşebilirsiniz, ama
bu çok zorlama bir eylemdir. O kadarda doğal değildir, bu konuda içinize çekmek diye bir şey yoktur. Şöyle diyebiliriz, diyelim ki
bu odada ateş yakarız ve oksijen yok, ateş yaşamaz. O halde, arzularımız için o oksijeni içimizde bulundurmalıyız. Eğer bu
atmosfer yoksa Kundalininin yükselmesi zaman alır. Aydınlanma alana kadar Kundaliniyi orada tutamazsınız. Sadece ona
dokunabilirsiniz, o aşağı inecektir, tekrar dokunacaksınız, aşağı inecek, tekrar dokunacaksınız, aşağı inecek. Dolayısıyla bunun
sonucu olarak bazı insanlar suçluluk duymaya başlar. ‘Bunu neden yapmalıydım ki? Bunu yapmamalıydım' ve bütün bu şeyler.



Ama aydınlanmadan sonra, bu suçluluk büyük bir problemdir. Aydınlanma bile almadan önce, bunun böyle olduğunu görüyorum
çünkü suçluluk bir kaçıştır, yakılması gereken her şeyin biriktiği bir kaçıştır. Görüyorsunuz, her şey bir kenarda birikiyor, çok güzel
bir şekilde depolanıyor - bilirsiniz, orada güzelce muhafaza ediliyor, bu sayede Kundalini ile yüzleşip yanmıyorlar. Ve işte bu
şekilde bir kişinin sol kanalı, sol Nabhi ve sol Vishuddhi'nin bu iki noktası arasında her zaman, bu her zaman tekrar ediyor.
Kundalini'nin onu yakmasına izin verin. Sadece bunu ateşe verin. Ve bunu Kundalininin ateşine attığınızda tamamen yanacaktır.
Herhangi bir suçluluk duygusu oluşturmayın. En azından aydınlandıktan sonra. Aydınlanmadan önce, elbette, kişi biraz
endişelenmelidir ancak, tüm bunları anlatmak bile, suçlu hissetmek için yeterlidir. Suçluluk hissederek tüm sorunlardan
kaçınırsınız.'Ah, bunu yapmamalıydım, üzgünüm' –İngiliz dili, Çok basit, -'Üzgünüm, yapmamalıydım. Üzgünüm. Sana bir hata
yaptığımı söylüyorum, tamam'. Ama böyle, 'Tamam özür dilerim, unut gitsin' demezsiniz. Bunu da eklemek gerekir. Bakın, birine
'özür dilerim' dediğinizde, o da 'tamam, unut gitsin' der. Diğer kişi de, kendi içinden “Unut gitsin” demelidir. Eğer bunu
yapmazsanız, şu şeyi deneyin, görüyorsun, bu her zaman burada çok güzel bir şekilde birikiyor ve bu suçluluk duygusu
gerçeklerden kaçmak için çok uygun bir yöntem, görüyorsun, çok korktuğunuzu, çok üzgün olduğunuzu gösteriyor, şudur, budur
ve bu her şeyi burada, sol Vishuddhi'de depolamaktır. Nasıl ilerleyeceksiniz? Suçlu olduğunuz fikriyle ilerleyemezsiniz, öylesiniz -
öyle olsanız bile, ne yapacaksınız, ne? Hapse girmek mi istiyorsunuz? Koşarak iki atlayış yapın ve oraya gidin! Ben şöyle derdim.
Neden Sahaj Yog'a gelesiniz ki? Sadece cehenneme gidin, çok hızlı bir şekilde oraya gidebilirsiniz, buna gerek yok. Ancak, eğer
kurtarılacaksanız, kurtulduğunuzu kabul edin ve bu sol Vishuddhi problemlerini meydana getirmeyin. Şimdi bu biraz fazla oldu.
Bence tüm bu şeyleri, bu suçlulukları, bizi her zaman aşağı çeken bu yanlış fikirleri yakmamızın, yakmamızın tam zamanı. Bu,
sanki boyuna ağır bir taş bağlayıp, 'Tedavi edemiyorum, ne yapayım'demek gibidir. Şimdi, taşın çıkarılması gerekiyor, Mataji sizi
nasıl dışarı çekebilir? Bak, Ben neyi denersem deneyeyim, büyük bir taş var ve bu sizi aşağı çekiyor. Sanırım şimdi bu çok büyük
bir problem, çünkü Kundalini ne yapacağını ve çok tatlı bir şekilde sakladığınız o saçma sapan şeyi yakmak için sol
Vishuddhi'nize nasıl ulaşacağını bilmiyor: 'Ah, korkuyorum, maalesef, ben üzgünüm'. Sahaj Yoga'da İngiliz dilindeki bazı
kullanımlarına izin verilmez - bunlardan biri "korkarım ki". Bu kadar hükmedici olan bir politikacı bile 'korkarım ki' diyecektir.
Demek istediğim, neyden korkuyorsunuz ki? Herkes sizden korkuyor. Korkacak ne var? Yani bu şekilde bir kullanıma bizde izin
verilmez, 'korkarım ki'. Buna, yani 'korkarım ki' demeye kesinlikle izin verilmiyor. Neyden korkuyorsunuz? Bugün söylediğim gibi,
'Günahın bedeli korkudur'. Peki. Ama günahın bedeli korku, yani günah ortadan kalkarsa korku gider mi, gitmez mi? Ama yine de
böyle, ışık var, siz hala karanlıktaymışsınız gibi davranıyorsunuz, yine siz, 'Göremiyorum, korkuyorum' diyorsunuz. Arey Baba, ışık
var, siz kendiniz görün! Kundalininizin uyandığı, Ruhunuzun parladığı, bu kişinin bilmesi gereken bir şey. Kalbinizi buna açın, bunu
kabul edin, onu tanıyın, artık aydınlanmış bir ruh olduğunuzu ve Kundalininin sizi arındırdığını bilin. Şimdi lütfen bu pisliği burada,
sol kanalda biriktirmeyin çünkü bu hoşunuza gidiyor, çünkü surat asmak, 'Oh, sorun değil' demek çok uygun düşüyor. Biraz ısı
geliyor, buraya gönderin, böylece gider. Temizlenecektir. Kendi haline bırakın. Hadi bununla yüzleşelim. Biri biraz ısınır, 'Oh, ben
yine kötüyüm, yine kayboldum, Tanrı bilir ne yaptım?' Doğru mu? Bu çok sık olur. Birdenbire insanları ... Ben hiçbir şey
söylemeden, bu halde buluyorum. Sadece hayal edin! "Günaydın Günaydın!" "Günaydın…." "Sorun ne?" "Bu çok sıcak…". Annenizi
selamlamanızın yolu bu mu? Sizler askersiniz, siz savaşçılarsınız. Ama gördüğüm şey, eller titriyor. Bu kılıçları Ben nereye
koymalıyım? Şimdiki deneyimim bu, sol Vishuddhi kesesi çok zor bir şey. Kulaklarım da bu vibrasyonlarla kesinlikle tıkanıyor, sol
kanaldan bu o kadar fazla akıyor ki, tüm bu sol Vishuddhi, sol taraftan duyamıyorum. O halde, en azından Bana biraz acıyın ve şu
suçluluk duygusundan vazgeçin. Bir dakika için bile kendinizi suçlu hissettiğinizde, sadece dışarıya bakın ve cıvıldayan kuşlara
bakın, güneş ışığına bakın, size bu kadar güzel bir renk veren güzel tabiata bakın ve tüm bunlara bakın. Şuna bakın ve sadece
içinizdeki ve dışınızdaki güzelliği alın. Bunun keyfini çıkarın ve bu sefil görünümden vazgeçin. En azından gerçek insanlar gibi
görünmelisiniz. Bak, en azından hissetmiyorsanız, yani bu tür bir ciddiyetin Sahaja Yoga'da hiçbir anlamı yoktur. Bir Sahaj Yogi
böyle durur, böyle konuşur ve böyle yürür - normal olarak. Yani, suçlu hissetmek sadece İngilizlerin uzmanlık alanı değil, aynı
zamanda tüm Batılıların suçlu hissetmek konusunda çok iyi bir fikre sahip olduğunu gördüm, herkes böyle. Fransa'ya gittim –
size Fransızlardan bahsetmiştim. Oraya gider gitmez Beni tek bir şey için uyardılar, “Anne, asla sizler mutlusunuz, sizler çok
mutlu insanlarsınız”, demeyin. Bende, “neden” dedim? Çünkü Ben - Ben mutlu bir insanım, neden onlara yalan söyleyeyim?” Bana,
onlar Size asla inanmayacaklardır, Sizin hakikatten tamamen habersiz olduğunuzu, bihaber olduğunuzu ve eğitimsiz bir insan
olduğunuzu, 'Gelecek hakkındaki şoklar' ve benzeri şeyler hakkında kitaplar okumadınızı düşüneceklerdir, dediler.'Tamam' dedim.
Ama sonra gerçekten bütün Fransızları bu konuda kışkırttım ve onlar güldüler, kendilerine güldüler. 'Sefiller' dedim, 'sizin, sizin
yüzünüzden herkes sefil' dedim. Bir Fransız gelse, insanlar nereye oturacağını bilmiyor, bu deveyi bilmiyorlar, onun hangi tarafa
oturacağını, kimin tepesine oturacağını bilmiyor ve deve çok perişan. Ve burada herkes deveden, devenin nasıl davranacağından
korkar. Kişi eğer Fransızsa, o çok zor bir insandır. Her yerde, uluslararası olarak onların zor oldukları biliniyor. Ve şimdi, işte
buradasınız, neden dolayı sefilsiniz? Ve İngilizler, almaları gerekmeyen bazı nitelikleri Amerikalılardan, bazılarını da Fransızlardan



almıştır. Kendi akıl kalitelerinin en iyisi olduğunu anlamıyorlar. Oradan buradan aldılar ve işte bu şekilde onlar da Fransız
oluyorlar, görüyorsunuz. Banyo kültürü, işte budur. Ve siz onlardan bir şey öğrenmek zorunda değilsiniz. Onlar, sizden öğrenmesi
gerekenler onlar. Onlar neye sahiplerdi? Alimleri var mı? Çok az sayıda. Ve sizin, sefil ve suçlu olma konusundaki bu zayıflığınız
ve tüm bu şeyler nereden geliyor? Gerçekten anlayamıyorum, kendinizi sefil hissedecek ne var ki? Bir işiniz yoksa, hükümetten
işsizlik yardımı alırsın. Dünyanın hiçbir yerinde insanlar işsizlik yardımı almazlar. Bunu biliyor musunuz? Hiçbir yerde! Hiçbir yerde
insanlar işsizlik yardımı almazlar. Siz oldukça iyi bir işsizlik yardımı alsanız da, bunun anlamı... sizin açlıktan ölmeyeceğiniz
anlamına gelir. Almanya’da, Fransa’da, hiçbir yerde iyi bir işsizlik yardımı alamazsınız. Peki bunda mutsuz olacak ne var? En
azından mutlu insanlar olun. En azından İngilizler yol göstermeli. Kendi içinizde mutlu hissedin. Ancak o zaman Ruhu siz
görebileceksiniz. Sefil olmayın. Mutsuz olacak bir şey yok. Bizler Ruhumuzun kutsamalarına sahip özel insanlarız. Hepimiz şarkı
söylemeli, canlılık içinde gülmeli, eğlenmeli, [serpiliyor ? Belirsiz]. Mutsuz hissedilecek bir şey yok. Demek istediğim, bir süre
sonra gerçekten mutsuz olmak için bir şey yapmanız gerektiğini anlayacaksınız. Beş dakikadan fazla mutsuz olmak sizin için zor
olacak. Buna bahse girebilirim. Bende de aynı sorun var. Bunu imkansız buluyorum, görüyorsunuz. Çok ciddi olmaya çalışıyorum:
'Şimdi ciddi bir şey söyleyeceğim' - aniden gülmeye başladım, çünkü Bana göre her şey koca bir şakadan başka bir şey değil. O
yüzden kafanızda boş yere sefil olmaya dair bu Fransız fikirlerine yer vermeyin. Mutlu insanlar olun. Başkalarına mutluluk, neşe
saçın. En azından sizin için 'gelecek şoku' gibi bir şey yok. Gelecekteki sorunlar gibi bir şey yok. Gelecek güzel, sadece sizin hiçbir
fikriniz yok. Ama boynunuza bağlı büyük bir taşla oyalanmayın. Ruhu bulduklarını bilen insanlar, sevinci bulduklarını bilmelidirler.
Ruh, sevincin kaynağıdır ve bu, siz konuştuğunuz zaman görünür olmalıdır. Engelleme yok, köstekleme yok, bu tam bir
özgürlüktür. Ama kendinizi aydınlanmamış insanların kalıplarına sokmaya çalışmayın. Şimdi farklısınız, değiştiniz ve bu geri
döndürülemez. Neyi denerseniz deneyin, diyelim ki iki veya üç yıl sonra hepiniz kahkahalarla köpüreceksiniz ama bunu neden
şimdi yapmıyorsunuz? Bu daha sonra olacaksa, neden şimdi çiçek açma zamanı olmasın? Bunun için düşünmeye başlıyoruz,
şunun için endişelenmeye başlıyoruz, böyle bir şey yok. Sorunlarımız çözülüyor, hayatımız güzelleşiyor, her şey çok güzel ve hoş,
sadece sizi mutlu etmek için. Eğer yine de mutlu değilseniz, yine de endişeliyseniz, o zaman Tanrısal olan geri çekilir, geri gider. O
güneş ışığı gibidir. Eğer güneş ışığıyla yüzleşmek istemiyorsanız, onu almazsınız. Güneşle yüzleşmelisiniz. Sadece bunu
almıyorsunuz. Her ağaç güneşe doğru hareket eder, her yaprak güneşe doğru dönük olmaya çalışır. Onlar doğuştan gelen
bilgeliği inşa ettiler, aynı sizin de olmanız gerektiği gibi ve bununla hayatınızın tamamen değişeceğini göreceksiniz. Her anın
tadını çıkaracaksınız. Hayatın her dakikasından keyif alacaksınız. Yaptığınız her şeyden keyif alacaksınız. Yaptığınız her küçük
şeyden keyif alacaksınız. İnsanlar bazen Bana da hayret ediyorlar. Bir keresinde, damadım kızımla birlikte yaklaşık yedi mil
yürümek gereken Palitana adlı bir yere tırmandım ve onlar 'Eğer yukarı çıkamıyorsanız şu tahtırevanlara falan otursanız iyi olur'
dediler. 'Hayır, hayır' - dedim - 'yürüyebilirim, gidelim, yürüyeceğim'. Ve Ben sadece eğleniyordum, bilirsiniz, böyle bir şey üzerinde
yürüdüğümü hiç hissetmemiştim, çünkü doğanın tadını çıkarıyordum, insanların nasıl aşağı indiklerini ve nasıl yukarı çıktıklarını
ve tüm bu şeylerin tadını çıkarıyordum, yürüyüşlerinden ve diğer şeylerden keyif alıyordum. Ve oraya vardığımızda, Benimle
birlikte gelen bu insanlar kesinlikle bitkin ve yorgun bir şekilde oturdular: 'Haaaa'. Ben de yanlarına oturdum, başımı kaldırdım,
dedim ki: 'Şuna bakın - ne kadar çok fil yapmışlar ve hepsinin kuyruğu farklı şekilde kıvrılmış. Nasıl bu kadar çok permütasyon ve
kombinasyon düşünmüş olabilirler?'. Damadım dedi ki: 'Biz burada bu kadar yorgunken Siz filin kuyruğunu nasıl görebilirsiniz?'.
Görüyorsunuz, Ben sadece - kendiliğinden bir şey gördüm, dedim ki: 'Fillerin kuyruğunun kıvrımları ne kadar şaşırtıcı' - birçok fil
yapılmış, görüyorsunuz, en azından bu modelde yaklaşık yüz fil olmalı, hepsinin kuyruğu farklı şekilde kıvrılmıştı. Dedim ki: 'Bu
böyle, yani, düşünün, farklı şekillerde, yüzlerce şekilde kuyruğu bükülmüş yüz tane fil. Benim için bu dikkate değer'. Onlar,
“Kuyruğu nasıl görebilirsiniz? Çok yorulduk, biraz su istiyoruz!” dediler. İşte olay bu. Bu tükenmez. Bu keyif alma gücü tükenmez.
Hepinizin bundan zevk almanızı, Ruhunuzun nektarını içmenizi ve sahip olduğunuz tüm bu yapay sorunları unutmanızı istiyorum.
Siz sadece keyfini çıkarın, çünkü şimdi Ruhunuzda sırılsıklam oldunuz. Bunun tadını çıkarın. Neden endişe ediyorsunuz? Bazı
insanlar buna sahip değil, onlar da alacaklar. Kimse için endişe etmeyin, hepsi alacak, hepsinin alması gerekecek, tüm
arayanların gelmesi gerekecek. İyi ki erken gelmişsiniz, bu güzel bir şey ama şimdi bu yükü boynuna dolayarak ilerlemeni
durdurma. Kundalini'nin sizi yukarı almasına izin verin. Ama o hafif şeyleri sever - kendisi de hafif bir şeydir, bu yüzden yükselir.
İçinde ağır olan her şeyi yakar ama siz kendinizi daha fazla ağırlaştırmayın. Tanrı sizi kutsasın. Ben biraz su alayım lütfen. Bu
beyefendiyi (heykeli) buraya mı getirdiniz? Onu sen mi getirdin? [Yogi: “Evet, Anne”] Ah ha. [Yogi: “Tapınakta doğru yer mi…?”] Her
yer harika, bilirsiniz. Kimi hırsızlar evimize girdi. Ve bu ağır bey (heykel) Hindistan'dan gelmişti. O çok vibre olmuştu. Ve hırsızlar
biraz gümüş eşya toplamış olarak yemek odasına geldiler. Bütün gümüşleri toplamışlar, bir masa örtüsünün üzerine koymuşlar
ve hepsini yemek odasında toplamışlar. Ve sonra aniden, ne olduğunu Tanrı bilir. Gümüşleri orada bırakıp kaçtılar. Ve bu
beyefendi oradaydı, geçitte. Sadece kaçtılar. Düşünebiliyor musunuz, bu hırsızlar -yani bunlar hırsız, kesinlikle işinin ehli, uzman
insanlar - birkaç basamağı görmemiz ve kapımızın açılması dışında, kimse buna inanamadı. Bunlar olmasa kimse inanmazdı.



Burada değil, Oxted’da ama onlar bir kaşık bile almadılar. Tanrı bilir ne oldu. Ben orada değildim. Bu Hindistan'dan yeni getirildi.
Görüyorsunuz, zavallı - bavullarımızı getirenler, çok ağırdı – şöyle yapın, orada bırakın - ve onlar bunu getirdiler. Bayan “Bu
Hindistan'dan gelen çok ağır bir beyefendi” dedi. İkisini de sıcak basmıştı ve bitkindiler ama Kundalinileri yükselmişti. Bu
Kartikeya. Hımm! Bu, İsa’nın ateşi. Gelecek olan bu. Yok canım. İsa'nın ateşi. Yok edici güç, Rudra’lar. Bu, İsa'nın Rudralarından
birisidir. Hmm, bence oldukça sıcak. Kundalini bunu çözüyor. Yükseliyor. Burada nasılsın? [Birisi “İyi” diyor] Tamam mı? Alison?
hm. Gel, Gel. Bugün tüm çocukları ayaklarımın üzerinde görmek istiyorum.
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Shri Krishna Puja. Artan Kolektivite,  Gillian’ın Evi, 11 Vallance Road Hove (Brighton),  İngiltere, 12 TEmmuz 1981. Dikkat edin ve
durumda böyle zaten, Sahaja Yogiler için çok önemli olan iki merkez, biri sol Vishuddhi, diğeri ise kalbin kendisidir. Tam şimdi
buraya gelirken, her yerde bir sürü sol Vishuddhi olduğunu biliyordum ve aynı şeyi arabada da hissettim. Ne yapacağımı
bilemiyordum. Çünkü “Keşke şunu şunu yapsaydık” diye düşünen insanlar vardı ve Ben bunu kırmak için sadece bir fırsat
bekliyordum, bunu anlıyorsunuz. Sonra aniden bir şansım oldu ve her şeyle dalga geçtim. Sol Vishuddhi ve neşe arasındaki
kombinasyon oldukça fazladır. Sol Vishuddhi, iki tiptedir. Biri, insanların kendilerini suçlu hissetmedikleri yerdir. Hintliler
kendilerini asla suçlu hissetmeyeceklerdir. Nadiren, suçluluk hisseden bir Hintli görürsünüz. Nadiren, bu onların karakterinde
yoktur. Yani, onlar kendilerini kesinlikle suçlu hissetmezler. Buna inanabiliyor musunuz! Yanlış yapsalar bile, utanç duymadan
buna devam edeceklerdir. Onlara söyleyeceksiniz, o zaman da onlar başka bir yöne gideceklerdir. Onlara o zaman bir şey
söylersiniz, daha başka bir yöne giderler ama asla değişmeyeceklerdir. Onlar çok kararlıdır, son derece kararlı insanlardır. Tek
şey şu ki, eğer bir şekilde siz onların bu katı doğasını kırmayı başarırsanız, o zaman bu onlarda ortaya çıkacaktır. Aksi takdirde
buna devam ederler. Diğeri ise batı sol Vishuddhi’si. Her ne denerseniz deneyin, onlar suçluluk duyacaklar. Onları güldürürsünüz,
gıdıklarsınız, şaka yaparsınız, kendilerini iyi hissettirirsiniz, [ama yine de] onlar küçük, küçük şeyler için kendilerini suçlu
hissetmeye başlarlar. Demek istediğim, bu da başka bir kararlılıktır! Bunu, nasıl suçluluk hissedebileceğimizi anlamaya çalışın. İlk
olarak, yani Hintliler olarak, onlar asla hata yapmazlar. Yani, eğer onlara bir şey söylerseniz, size “Beni neden suçluyorsun?”
derler. Demek istediğim, onlar hiçbir zaman suçlandıkları şeyi üzerlerine almazlar. Şu ya da bu şekilde, belki de üç yüz yıldır köle
oldukları için, kendi içlerinde onlar böyle bir şey geliştirmişler, eğer suçu üstlenirseniz cezalandırılırsınız. O yüzden en iyisi asla
suçu üstlenmemek ve bu tuzağa asla düşmemektir, görüyorsunuz. Buna, bir tür egoist sol Vishuddhi diyebilirsiniz, bir tür ama
diğeri tedavi edilemez, çünkü ilki kendisini iyileştirir. Böyle birisine, deyin ki, şimdi farz edelim ki siz ona “sen bunu
yapmamalısın!” diyorsunuz. O zaman kişi, "tamam, ben başka bir şey yapacağım", diyecektir. O zaman ben bundan
vazgeçeceğim, şunu yapacağım, gideceğim, şunu yapacağım diyecektir ama alışkanlıklarından asla vazgeçmeyecektir. Bu,
bunun bir türüdür. Bazılarınızda, bu türden olanlar var, çok az ama var. Şimdi kendimizi geliştirmek ve daha çok büyümek için
burada olduğumuza göre, bunu nasıl yaptığımızı anlamamız gerekiyor, bahane bulmamız değil. "Sağlığım iyi değil, ben bunun için
iyi değilim, ben kötü bir insanım”, gibi her türden şeyi söylemek çok kolaydır. Bu sadece kendinde kusur bulmaktır. Ne için, demek
istiyorum ki, ikinci türdeki sol Vishuddhi’ler sadece, çünkü bu sizin kendinizden kaçabilmenizin tek yoludur. Yani, her iki
Vishuddhi'nin de net sonucu, sizin hiçbir şey elde etmemenizdir. Öyle değil mi? Bir kişi, "Hayır, ben yanlış bir şey yapmadım, bak,
ben böyle yapmaya devam edeceğim" diyebilir” ve o kişi susacak, içine kapanacak, hiçbir şey söylemeyecek, ama orada sabit
halde kalacaktır. Gülümsemeyecek, gülmeyecek, bilirsiniz, kolektiviteyi  kaybedecektir ama kazanç nedir? Yani, bu anlamsız
şeyleri siz tüm yaşamlarınız boyunca taşımaya devam etmeyeceksiniz, değil mi? Daha ileri gitmeniz gerekiyor ve şahit
konumunda olduğunuz yere gitmeniz gerekiyor? Şahit konumunda olmak zorundasınız. Her şeye karşı şahit konumunda
olmadıkça, kazanmazsınız ve siz nasıl bir şahit olursunuz? Bu türden keskin köşelerin yararsızlığını görerek, buna sahip oldunuz.
Sadece dramaya tanık olun. Bir aktör olarak, sadece kendinize karşı tanık olun. Sadece bu şeylerin gerçekleştiğini görün. Tamam
mı? Peki, bu şeyler için neden endişe etmelisiniz ki? Karşınızdaki insanı sevmelisiniz. Sevgi dolu bir ruh halinde,  mutlu ve neşeli
bir ruh hali içinde olmalısınız. Kendinize veya başkalarına ne olacağı hususunda endişe etmemelisiniz. Bağımlılığı olmayan bir
insan olarak, siz tüm oyuna tanık olun. Buna ve bunun gelişme şekline tanık olmaya devam ederseniz, kolektif olarak çok
sevebilen bir insan olacaksınız. Elbette ki, bu tanık olma durumu, egoist bazı kişiler tarafından da engellenebilir. Sahaja Yoga'da
bazı insanlar var – Ben ne kadar denersem deneyeyim onlar bencil olarak kalacak insanlar, şimdi düşünüyorum da, bakın, onlar
çok zor insanlar. Popüler değiller. Kimse onları sevmez, bu tür insanlar, kolektif olmanın önemli olduğunu anlamıyorlar. Onlar
herkeste kusur bulurlar ama kendilerinde kusur bulmazlar. Böyle davranmaya devam ederler. Bazen biraz düzelirler, sonra yine
düşerler ama bizler bunların hepsine karşı şahit konumunda kalmalıyız. Bu asla sizin davranışınızı haklı çıkarmaz. Birinin böyle
olduğunu varsayalım, X - Y - Z kişileri böyle olsunlar, bu zordur, o kişinin kolektivitesi yoktur. Diyelim ki pozisyon böyle, bunu
bilirsiniz. Peki şimdi sizin tavrınız ne olmalı? Bundan etkilenmeli misiniz? Hiç de bile. Eğer siz bir şahitseniz, buna sevdalanmalı
mısınız, yoksa buna kapılmalı mısınız, yoksa böyle mi olmalısınız? Hiçbir şekilde, çünkü siz kolektif bir varlıksınız. Yapabileceğiniz
üçüncü şey nedir? Bunu Bana söyler misiniz? Böylesi zor bir insanla, böyle bir insanla siz ne yapacaksınız? Böyle bir insanla ne
yapmalıyız? Aramızda zor biri varsa da, nefret eden insanlarda var. Orada böyle bir insan varsa, onlar nefret ederler, bizler
mükemmel olamayız, mükemmel olmamız gerekmez. mükemmel miyiz? O zaman ne yapmalıyız? Sahaja Yogi: Onu daha da çok
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sevmeliyiz. Shri Mataji: Evet, sevmemiz gerektiği doğru ama bazen o kişi, sizin sevginizi yanlış anlayabilir. Sadece bu da değil,
sevginizi hafife aldığı için daha da agresif olabilir. Sahaja Yogiler ne yapmalı? Sahaja Yogiler: Shoe beat. Shri Mataji – Evet bu
onlardan biri. Bu çok basit, bu size çok yakın, unutuyorsunuz. Sahaja Yogiler: Onun üzerinde çalışırsınız. Shri Mataji: Ne… Tamam.
Ama yine de daha basit olanı, nedir bu? Sahaja Yogi: Ona bandhan verin. Shri Mataji: İşte bu, ama bundan daha da basit olanı.
Sahaja Yogi: Onu görmezden gelin. Shri Mataji: Bu sizin insani tarzınız, Sahaja Yogi tarzı değil… Ray Harris: Ona bu
saçmalıklarının arkasında durmayacağınızı söyleyin. Shri Mataji: Bu yine insani, herkes bunu yapıyor… Sahaja Yogilerin özelliği
nedir? Şimdi, Gavin beynini kullanıyor. Shri Mataji güler ve “Kalbinizi kullanın” der. Linda: "Her şeyin yoluna girmesi için Size dua
etmek." Shri Mataji: "İşte bu, bu kadar". "Onu Bana bırakın". Linda, işte bu şekilde çok şey başardı. Bunu Bana bırakın. Eğer Bana
inanıyorsanız, o zaman endişe etmeyin, her ne söylesem, ne söylersem söyleyeyim, o kişiye nasıl davranacağınızı Bana bırakın,
sadece Beni dinleyin. Onu Bana bırakın. Eğer müsaitsem Bana söyleyebilirsiniz, ama Bana bırakın. Ben her şeyi biliyorum, sadece
Bana bırakın ve bu halledilebilir. Bu kadar basit. Sahaja yoga çok sade bir şekilde basittir, kolaylaştırın, ama biz yine de kendimize
İlahi Olan'dan daha çok güveniyoruz, öyle değil mi? Bu herkesin yaptığı şey ama Sahaja Yogilerin bunu Bana bırakmaları
önemlidir. Ben nasıl halledileceğimi biliyorum. Nasıl cezalandıracağımı ve aynı zamanda nasıl kurtaracağımı ve nasıl seveceğimi
biliyorum. Bu yüzden bunu Bana bırakın. Bana hiç okuyamayacağım bir mektup da yazabilirsiniz. Fark etmez, dua da edebilirsiniz,
en iyi yol budur. İşler daha iyiye gidiyor. Peter (soy adı Pearce) nerede? O geldi mi?" Linda Pearce: “Korkarım ki anne, ben tembul
(betel) yapraklarını getirmeyi unuttum; Pam'in evinden onları almaya gitti." Shri Mataji: "Pam'in evine gitti (Pamela Bromley),
tamam, sorun değil. Unutun gitsin! Tembul yaprağı yoksa, önemli değil. Burada kullanılabilecek pek çok başka yaprak var.
Hindistan'da bu tamam, betel yaprakları kullanmak. Neden İngiltere'de? Akçaağaç en iyisidir. Akçaağaç'ı seviyorum. Burada sizde
Akçaağaç var mı? Bu burada. Bunları alırsınız, onlar güzeller değil mi? Onları seviyorum. Akçaağaç ağaçlarınız çok güzel." Peki,
şimdi, bu suçluluk işinde kendimizi nasıl düzeltebiliriz? Suçluluk hissetmek, her şeyden önce, insanlara bakalım, asıl sorun bu,
sanıyorum ki suçluluk hissetmek, siz kendinize karşı şahit konumunda olmaya başladığınız zaman, suçluluk söz konusu olduğu
zaman zihninizin nasıl daha ve daha da süptil hale geldiğini görmeye başlayacaksınız. Önce suçluluk başlayacaktır. “Ah, ben
bunu birisine söylememeliydim” gibi ya da bütün bu gibi şeyler başlar. Bununla, aslında, diğer kişi de sizin incitici bir şey
söylediğinizi bilmiyor ama siz sadece, “Ah, ben bunu söylememeliydim ya da şunu söylememeliydim” diye düşünür ve bir engel
yaratırsınız. Yani, eğer siz şuna şahit olursanız, bu bana oyun oynayan ve beni o kişiden uzaklaştırmaya çalışan aklım, dersiniz.
Birçok ilişki, yalnızca insanların kimi şeyler için suçluluk hissetmesinden dolayı kopar. Eğer siz bu anlayışı aşabilirseniz, asla bir
insan hakkında, hiçbir şeyi aklınızda tutmazsınız, çekinceleriniz olmazsa, o zaman aklınızda suçluluk olmamasına şaşıracaksınız.
Zihniniz sürekli olarak bu fikirleri kafanızın içine döküyor. Onları inkar etmeye devam etmelisiniz. Onlar daha süptil ve daha da
süptil olacaklardır. Bu şey, "Ah, ben bunu Anne’ye yapmamalıydım" gibi bir sınıra gelene dek çalışacaktır. Bu, o noktaya kadar
gelir. Olayın diğer tarafı, bilirsiniz, Anne'ye dua ederek ve bunun için suçlu hissederek. "Ah, ayağımı O'na doğru uzatmamalıydım,
aman Tanrım, ben Onun şalını aldım, bunu yapmamalıydım, şunu yapmalıydım”. Bu işler çocukların yapacağı şeyler değildir, sizler
çocuk gibi olmalısın, masum. Hiçbir şey önemli değildir. Hiçbir şey sizin sevginizden [daha] önemli değildir. Yani demek istiyorum
ki, bunu bilerek yapmıyorsunuz. Eğer bir şey yanlışlıkla yapılırsa, kendinizi kötü hissetmemelisiniz. Örneğin, Pamela’ya [Bromley]
çok süptil bir seviyede, aradan günler geçtikten sonra Benim yatağımı kullanabileceği söyledim, yani o ertesi gün kullanıyordu.
Bunca yıl boyunca hiçbir şey olmadı ama Benim bunu ona söylemem gerekiyordu çünkü orada bekleyen Ganalar var ve onlar size
zarar verebilirler ama Hintliler, eğer bunu onlar yaparlarsa, sonrasında onlar gerçekten derhal zarar gördüler. Bayan Pradhan’a
olduğu gibi, o üç kez yatağından aşağı atıldı. Neler olduğunu bilmiyordu. Derin uykudaydı, yataktan aşağı atıldı. Sonra kalktı ve
yatağın üzerine yattı. Yine yataktan dışarı atıldı. Sonra, üçüncü kez, yine yerdeydi. Ben, "burada ne oluyor?" dedim. Oda
"bilmiyorum, biri beni yataktan dışarı atıyor", dedi. "Aman Tanrım, bu Benim yatağımdı, sen Benim yatağımda yattın. Üzgünüm."
dedim. "Şimdi gel ve burada uyu" dedim. O zaman, “o yatakta yatmayacağım Anne çünkü o yatakta Siz uyudunuz, ben yerde
yatacağım” dedi ama onlar bunu bilirler. Hintliler bunları bilir. Onlar kutsallığı anlıyorlar ve o sınırı geçtikleri zaman, sizlerden daha
fazla cezalandırılıyorlar. Çok kötü cezalandırıldılar. Çünkü sizler masumsunuz. Bunu bilmiyorsunuz ama şunu söylemeliyim ki,
bunu siz böyle yapıyorsunuz. Şimdi eğer bir şey olduysa ve eğer “Ah, ben yapmalıydın” derseniz, o zaman sizde derhal suçluluk
başlar. Bu yüzden normalde bu başlamadan önce, size bunu söylemeye özen gösteririm. Böylece en azından, sonrasında sizde
etkileri olmaz çünkü gereksiz yere gereksiz şeylerle uğraşmanızı istemiyorum. Bilgi sahibi olduğunuz zaman, bunlar önemli hale
gelirler. Divine hakkında harika olan şey budur. Aleve elini soktuğunuzu varsayalım, yanacaksınız, değil mi? Ama aydınlanma
aldıktan sonra, bunun tam tersi olur. Eğer hata yaparsanız ve siz bunu bilmiyorsanız, o zaman zarar görmezsiniz. Ama bilerek,
eğer bunu bilerek yaparsanız, eğer bilir ve bunu unutursanız, o zaman zarar görebilirsiniz. Böylece, sizi yönlendiren ve gözetleyen
bir İlâhi elin var olduğunu anlayacaksınız. Bir şeye karşı nasıl şahit konumunda kalacağınızı  öğrenmedikçe, hayattan asla zevk
alamazsınız. Yani sizin şahit kalma konumunuz iyileştirilmelidir. Şimdi batıda şahit konumuna aykırı olan şey nedir? Batılı bakış



açısına bakacağız. Bunlardan ilki, bizim Krishna'yı daha önce çok da fazla duymamış olmamızdır. Demek istediğim, birçok insan
O'nu asla bilmedi. Bu yüzden biz daha çok İsa ile kendimizi özdeşleştik. Orada bu böyle olamaz. Sahaja Yoga'da siz kendinizi her
şeyle, eşit şekilde tanımlanmalısınız. Kendinizi gözlerinizle, kendi burnunuzla olduğundan daha fazla tanımlanamazsınız. Bunu
yapabilir miyiz? Yani her ikisine de ihtiyacımız var, hiçbirinden vazgeçemeyiz. Buda böyledir. Yani herkes eşit derecede önemli ve
uyumludur, onlar sadece birdirler. Onlar bir birlikteliktir. Biz bu birliği anlayamıyoruz çünkü mükemmel değiliz ve hayatımızda asla
böyle bir birlik görmedik. Demek istediğim, şimdiye kadar gördüğüm şey şu, bütün bu insanların kendi içlerinde birleşmiş
oldukları kadar, bu dünya üzerinde birleşmiş olan iki kişi yok. Yani eğer aralarında böyle bir birlik varsa, eğer siz onları ayırmaya
kalkarsanız, onlar buna kızarlar. Bundan hoşlanmazlar. Eğer siz saçınızı çekmeye çalışırsanız, kafanız bundan hoşlanmaz, vücut
bundan hoşlanmaz, hiç kimse bundan hoşlanmaz. Aynı şekilde, onlar bundan hiç hoşlanmazlar ve her ikisi de buna sinirlenir.
Onları kendi doğru bakış açıları içinde anlamak zorundasınız. Batı'da insanlar Krishna hakkında pek de bir şey anlamadılar, ne de
O'na, İsa'ya duydukları kadar, saygı duymuyorlar ama İsa, bundan hoşlanmaz. İşte bu yüzden Angya'da siz catch ediyorsunuz.
Kombinasyon buna uyuyor ve Vishuddhi de catch ediyor. Vishuddhi/Angya catch’i bazen hissettiğim en kötü şey, çünkü bu
ikisinin arasında Kalp yatıyor. Kalpte nasıl bir granthi (düğüm) olacağını hayal edebilirsiniz. Bu yüzden Krishna'ya olan sevgiyi ve
O'nun hakkındaki bu anlayışı geliştirmelisiniz. Krishna'ya karşı bir şey söyleyen herhangi bir kişi, onlar Bana karşı konuşuyorlardır.
Kesin olarak biliyorum, o sadece Ben'im. Ama herhangi bir kişi Muhammed aleyhine herhangi bir şey söylerse, Ben ayağa
kalkacak, gerçekten buna kızıp ve öfkeleneceğim. Eğer Bana karşı konuşurlarsa, bugün olduğum gibi, bu çok fazla olmayabilir
çünkü onlar diğer kişi hakkında bir şey bilmiyorlar. Yani birlik içinde olmanız gerektiğini anlamalısınız. Şimdi Hare Krishna’ya (bir
tarikat) bağlı olanlar, İsa hakkında hiç bir şey duymak istemiyorlar. Guruları onlara, "İsa için endişe etmeyin" dedi. Bu yüzden onlar
İsa hakkında hiç bir şey duymak istemiyorlar. Muhammed hakkında bir şeyler duymak istemeyen başka bir tip daha var, ama
Sahaja Yogiler, eğer sizin buna sahip olmanız gerekliyse, kişi doğru Krishna anlayışını geliştirmek zorunda olduğumuzu bilmelidir.
Şimdi bilmelisiniz ki, O Ezeli varlıktır. O bütün olandır. Siz O'nunla bir olmalısınız. O tam bir farkındalıktır, Chitta’dır, O eksiksizdir.
Şimdi biz O'nunla bir olmak zorundayız, bu yüzden her şeyden önce kolektivite geliştirilmelidir. Hıristiyan ulusların ego eğilimli
olmalarının bir başka nedeni de, kendi içlerinde kolektivite duygusunun olmamasıdır. Çok bireyseller, görüyorsunuz. Onların kendi
banyoları olmalı, odaları boyanmış olmak zorundadır. Bana Warwick yolunda oturan insanların odalarını ve eşyalarını boyamakla
çok meşgul oldukları söylendi. “Bu benim kızım, bu benim kız kardeşim, bu benim karım, bu benim kocam, benim, benim, benim,
benim” demek, bu sabahtan akşama kadar devam ediyor. Paylaşım hiç yok. Kolektiflik çok zayıf. Her şeyi birbirimizle
paylaşabileceğimizi anlayamıyorlar. Ve iş böyledir, insanlarla paylaşmaya gelince, onlar şımarık oluyor. Örneğin, insanları
ararsınız veya siz onlara, başka birisine ait olan bir şeyi verirsiniz – onlar onu mahvederler. Aksine kolektif olan insanlar, birinin
evine gittiğinizde ya da bu, bir başkasının eşyası olduğunda, ona kendi eşyalarından daha dikkatli davranırlar. Patricia'nın önerdiği
şey gibi, "Anne, evinizden taşınmak istediğiniz için gelip Siz benim evimde kalın, bu iyi bir fikir." Torunlarım buradayken, Biz oraya
gitmek istemedik çünkü onlar belki de onun evini mahvedebilirlerdi.O zaman, şimdi ben bir bakayım, gidip onun evini
mahvetmeyelim diye bir tereddüt var yani eğer biz bu evde yaşıyorsak zaten burayı mahvediyoruz ama o evi mahvetmek
istemiyoruz. Bakın, sizde işte böyle bir duygu olmalıdır, birinin evine giderek [onu] mahvetmemelisiniz ama eğer oraya giderseniz,
örneğin, şimdi Pamela'nın evindeyiz. Bu evde nasıl yaşamamız gerektiğini anladık mı? Bunu zaten gördüm - orada bir şeyler
kırıldı. Neden? Niye? Kolektifliğiniz  olmadığı için, anlayış, bizim kendi eşyalarımıza dikkat etmemiz gerektiği şeklinde.
Görüyorsunuz, kendi eşyalarımıza daha çok bakarız ve o zamanda başkalarının eşyalarına dikkat etmeyiz. Size söyleyeyim, eğer
kendi eşyalarınıza özen göstermekten vazgeçmeye başlarsanız, başkalarının eşyalarına bakmaya başlarsınız. Eğer içinizde
büyümeniz gerekiyorsa, Sahaja Yogada büyüyün, ilk şey şu ki, bizler kolektivite içinde büyümek zorundayız. Daha çok
duygularımız için endişe ederiz. Eğer biri bize bir şey derse, gidip o kişiyi döveriz ama başkalarının duygularını umursamayız, o
zaman kolektiflik azalır. Ve bu, dezavantajlardan birisidir. Bu ülkede egonun daha fazla, çok daha fazla geliştiğini düşünüyorum
çünkü o zamanlar hissedilen bir Krishna varlığı yoktu. Eğer insanlar onun varlığını hissetmiş olsaydı, bu asla bu kadar ileri
gitmezdi çünkü onların bizim bütünün parçası olduğumuzu ve kendi sınırlarımız olduğunu bilmeleri gerekirdi. Bunun ötesine
geçemeyiz. O oradadır, biz bunu başarmalıyız. Neden, çünkü Hintliler İsa bilincinde değillerdi. Acı çekenlerin (zaten) acı çekmesi
gerektiğine ve bunu bu şekilde yaşaması  gerekenlerin, (zaten) böyle yapması gerektiğine dair kendi Karma teorileriyle onlar
devam ettiler, 'Evet, bunlar doğuştan Brahmin olanlar', 'Ah biz daha yüksek insanlarız ve bu insanlar ise, onlar acı çekmek
zorundalar”, dediler. Her ne şekilde olursa olsun, bunun her ikisi de, canavarca bir ego. Bu yüzden bizlerin Sahaja Yogiler
olduğumuzu anlamalıyız. Bizler tüm dünyayı değiştirmekten, tüm dünyayı güzel bir yere dönüştürmekten sorumlu olan insanlarız.
Bu yüzden kendimizi değiştirmeliyiz. Bahane bulmamalıyız. Her ne olursa olsun, kendimizi değiştireceğimize dair bir karar
vermeliyiz, başkalarını değil, kendimizi değiştireceğimize. O kişi sizin erkek kardeşiniz, kız kardeşiniz, karınız, kocanız bile olsa -
diğer kişi değil, siz değişmelisiniz. Eğer siz değişmeye başlarsanız, bu şeyi harekete geçireceksiniz. Pek çok insan, sadece



değişmek istemeseler de, onlar sadece değişmek istemiyorlar ve onlar bununla devam ediyorlar. Onlarla ne zaman konuşsanız,
onlar böyleler. Bu konuda siz ne yapıyorsunuz? Bunu halletmelisiniz. Yani Vishuddhi için, Shri Krishna'nın kolektivitesini görmeniz
gerektiğini söyleyebilirim. O evlendi, bu kadınlar. Şimdi insanlar “Aman Tanrım, bu çok fazla!” diyebilir. Ve Onun kraliçeleri vardı,
biliyorsunuz. Aslında bunlar, bu kadınlar, onun güçlerinden başka bir şey değildiler. Şimdi, Shri Krishna, kendi çocukları olarak
Sahaja Yogilere sahip olamaz. O çok gençti, bu yüzden kendi güçlerinin kadın olarak doğmasına izin veren ve sonrasında onları
kendisine eş olarak alacağı bu numarayı yapmayı düşündü ve bunların hepsi büyük bir dramaydı. Ve kraliçeler, enkarne olan
elementlerdir. Sadece bu elementleri kullanmak için, onları Kendisinin Kraliçeleri olarak aldı. Bu bir hikaye, çok gizli bir hikaye ve
kişinin bu sırada bunu anlaması gerekiyor. Yani O'nun kolektivitesi çok büyüktü. Gördüğünüz sorunları yaratan kişi, Narada'ydı. O
gitti ve dedi ki, o gitti ve eşlerinden birisine dedi ki, “Ah bu Krishna, O seni sevmiyor, O sadece Radha'yı seviyor. Sen, O'nun seni
sevdiğine dair yanlış fikirler altındasın. O sadece Radha'yı seviyor. O hiç kimseyi sevmiyor. O'nun gerçekten umursadığı kişi
sadece Radha." Yani onlar bunu kıskandılar ve Shri Krishna'ya gittiler ve Ona, biz sizin sadece Radha'yı sevdiğinizi ve bizi
kandırdığınızı düşünüyoruz, dediler. “Biz artık Sizin karılarınız olmayacağız. Kalbinizin derinliklerinde Siz Radha'yı seviyorsunuz."
Bunun üzerine O, "Bunu size kim söyledi?" dedi. Onlarda, Narada dediler. O’da "Tamam. Ben bu Narada'yı tanıyorum!" Bunun
üzerine Narada, Shri Krishna’yı görmeye geldi ve Narada, tam o sırada Shri Krishna'dan gelen büyük bir çığlık duydu. Narada, Ona
"Ne oldu" dedi. "Ah, midemde korkunç bir ağrı, ah korkunç bir ağrı var. Ben bunun üstesinden gelemiyorum" dedi. Bunun üzerine
Narada korktu ve "Şimdi ne yapmalıyız? Bize ilacı söyleseniz iyi olur", dedi. Krishna, “içmem için ayaklarının tozunu bana verirsen,
Ben iyi olacağım”, dedi. Şahid olanın, hilelerine bakın. Bunun üzerine, "Aman Tanrım!" dedi. Narada, "ben veremem çünkü ben
O'nun Ezeli varlık olduğunu biliyorum. O'nun içmesi için ayaklarımın tozunu veremem, bunu yapmak çok kötü bir şey olur ve ben
dünyanın tüm günahları üzerime almış olacağım. Bunu yapmayacağım", dedi. O, “ben bunu yapmayacağım", dedi. Krishna,
herhangi bir kişi, benim bhakta’m (müridim) olduğunu düşünen herhangi bir kişi bunu yapabilir, karılarımdan bunu isteyebilirsiniz,
bu daha iyi bir fikir, dedi. Bunun üzerine Narada geri döndü. Onun eşlerine, “Ah, O çok acı çekiyor, neden Ona ayağınızın tozunu
vermiyorsunuz?” dedi. Eşi de, “hayır, ben hiçbir şey yapmayacağım” dedi. Görüyorsun, O bizi sevmiyor, kalbinde sadece Radha var
ve ayaklarımızın tozunu vermemizi  istiyor, biz akılsız değiliz. Punyalarımız (iyi karma, iyi erdem) olmayacak, bizim iyi
eylemlerimiz olmayacak ve (o zaman)ne olacak”? Bunun üzerine, Shri Krishna, "Eğer bunu Bana veremezseniz, o zaman şimdi
ben ne yapacağım? Korkunç bir ağrım var. Ve birisinin bunu yapması gerekiyor", dedi. O zaman Narada, "Siz ne öneriyorsunuz?"
dedi. O’da, "gidin ve Radha'ya sorun, artık geriye kalan tek kişi o" dedi. Narada, Gokul ve Vrindaban’a gitti, o bölgede polen gibi
sarı renkte olan tozlar var, polen renginde. O Radha’ya gidip, “Onun karnında ağrı var, şimdi ne yapmalıyız?” dedi. Radha, "O size
ne dedi?" diye sordu.  Narada, "eğer Siz ayaklarınızın tozunu Ona verirseniz, O düzelir" dedi. Radha, "Al, al, al, bunu hemen şimdi
alın!" dedi. Narada, "endişe etmediniz mi?" dedi. "Ne için? O Ezeli varlık! Sen Ona (ayaklarının)tozunu veriyorsun. Ne olacak ki?"
dedi. Radha, kendini suçlu hissetmiyordu, sadece "Tamam, alın onu" dedi. Ve Narada tozun bir kısmını (Onun ayaklarından)
kazıdı. Narada, "Endişe etmediniz mi, punyalarınızı  falan, tüm  bunları tamamen kaybedeceksiniz" dedi. Radha, "Ah, merak etme",
"Bana bütün günahları işleten O'dur ve Bana başkalarını sevdiren O'dur ve her şeyi, O yapar. Onun Beni gözetmesinden rahatsız
değilim. Bunu O istediyse, tozu alsan iyi olur." Narada, Krishna'ya gitti. Hikâyenin güzelliği burada. O, Shri Krishna'ya gitti ve Ona,
Radha’nın bu şeyi verdiğini söyledi. Krishna, "getir, onu Bana getir!" dedi ve bunu içti. Ve Narada, ama ben “bütün günahları, şunu
ve bunu yapanın Siz olduğunuz” cevabına şaşırdım, dedi. Onu başkalarını sevdiren de Siz'siniz ve O'nun yaptığı her şey
[BELİRSİZ]'dir. Radha, buna aldırmıyor, dedi. Radha, Paapalar (zorluklar, kötücül olan şeyler)ve punyalar için endişe etmiyor,
günah ve iyi işler için endişe etmiyor. Radha, her şeyi yapanın O olduğunu söyledi, benim dertlenmeme gerek yok, bırakayım O
dilediğini yapsın,  dedi. O isterse, Ben veririm. Narada, “ben Onun rahatsızlık duymamasından şaşırdım”, dedi. Bunun üzerine Shri
Krishna, "Tamam, siz şimdi sadece bunu izleyin. Kalbimi izleyin. Ve Shri Krishna, Kalbini açtı ve kalbinde Radha oturuyordu. Bu bir
nilüferdi ve nilüferde polen vardı ve Onun ayakları bu polene değiyordu. Eğer Ayakları oradaki polene dokunuyorsa, o zaman
punyalar nedir ve a-punyalar nedir? Eğer Radha’nın Ayakları, O'nun kalbindeyse, o zaman karar verecek ne var? Güzelliği görün.
İlahi olanın şiiri çok güzeldir, çok güzeldir, eğer şiiri anlarsanız asla suçluluk duymazsınız. Siz, çiçeklerden gereksiz yere diken
çıkartıyorsunuz. Güzellik o kadar çok, o kadar güzel ki, her şey o kadar şiirsel ki, o şiiri anlamak için, tüm bu kendinizi lanetleme ve
kendinize kötü şeyler söyleme fikirlerinizi kesmeniz gerekiyor. Her şeyi tam bir anlayışla ve tam bir sevgiyle Tanrı'ya bırakın.
Bunun için çok fazla hayal gücüne ihtiyacınız yok. Sadece kalbinize gittiğinde ve ne kadar çok şeye sahip olduğunuza, kendiniz
bakın. Sadece düşünün. Suçluluğunuzu düşündüğünüzde şunu düşünmelisiniz: Siz neredeydiniz? Durumunuz neydi? Londra'da
oturup Thames Televizyonunu izleyerek aydınlanma alacağınızı, bunu hiç beklediniz mi? Ve aldınız, sadece bu kutsamayı ve lütfu
düşünün ve kendinizi suçlu hissetmeyi unutun gitsin, sadece neşeli, mutlu olun ve kendinize gülümseyin. Dudaklarınızın
arkasında her zaman kıkır kıkır bir gülüş olmalıdır. Bunlar başınıza geldiği zaman, sevinci içinizde hissetmeye başlarsınız. Ve bu
neşe hissedilmelidir, bu sadece bir oyun olarak görülmesi gereken, ciddi bir şeydir ve sizi suçlu yapan korkunç bir şey olarak



görülmemesi gereken,  Tanrısal bir oyundur. Şimdi, artık kendinizi suçlu hissetmeyeceksiniz ama  eğer Sahaja Yoga'nın ismini
kötüye çıkartan şekilde, Sahaja Yoga'ya karşı olan yanlış bir şey yapıyorsanız, o zaman derhal bunu düzeltmelisiniz. Bu kişiler
kendilerini suçlu hissetseler de, hissetmeseler de mutlaka cezalandırılacaktır. Buna şüphe yok. Ama kolektivite içinde
kaybediyorsanız, düzelmeniz daha iyi olur. Bu durumda olan birçok insan var. İlk söyleyecekleri şey, “Bana hiç söylenmedi, bunu
bilmiyordum. O bana anlatmalıydı", şeklindedir. Bazıları asla söylemezler, görüyorsunuz, insanlardaki aynı tarz. Neden açık
olunmasın? Siz sadece açın. Çiçeklere bakın, onlar sadece hep ağacın tepesindeler. Kendilerini köklerin, bir şeylerin altına mı
saklıyorlar? Yalnızca sürüngenler, korkunç olanlar, yılanlar ve solucanlar gibi şeyler ve tüm bunlar, saklanırlar. Neden
saklanıyorlar? Çünkü onlar güneşin güzelliğiyle yüzleşemezler. Kolektivitenin  güzelliğiyle yüzleşemezler. Bu yüzden saklanıyorlar
ve bu akrepler, onlar saklıyorlar. Neden siz birbirinizden bir şey saklayasınız ki? Açık olun. Birbirinizle çekinmeden, açıkça
konuşun. İnsanların eskiden kin güttüğü küçük şeyleri kastediyorum, “Anne, o sabunumu elimden aldı !” Ben de “Aman Tanrım şu
insanlara bak!” derdim. “Ah, ben o sabunu kullanamam!” Görüyorsunuz, belki fark etmemişsinizdir, Ben oralarda sizlerce yaygın
kullanılan sabununuzu kullandım, kasten kendi sabunumu kullanmadım. Sabunumu farklı bir amaç için kullanasınız diye aşağıda
bıraktım. Sizlerle Ben her zaman böyle oyun oynuyorum ama sizde Benimle oynamaya başlamalısın, yoksa oyunda
olmayacaksınız. Dışarıda bırakılacaksınız, asla neşe duymayacaksınız ve bu sadece uyumsuz olacağınız için değil, bu aynı
zamanda öbür adamın Bana "Sonsuz cehenneme nasıl gidersiniz?" diye sorması gibi. Ona çok basit bir cevap verdim, “Koşup, iki
zıplayışta oraya gidebilirsiniz!” dedim. Adamın bunu yaptığını hayal edin! Bu böyle. İşte, biz kendi cennetimizi ve kendi
cehennemimizi böyle yaratıyoruz. Sahaja Yoga, cehenneme gitmek isteyenler için değildir. Bu çok kolaydır ama Sahaja Yoga'yı
inkar etmek ve Sahaja Yoga’ya geldikten sonra, ona meydan okumak, Sahaja Yoga'nın hükmünü kabul etmemek ve Tanrıları
kızdırmak yapılabilecek en kötü şeydir. Gelmeseniz de, eğer gelirseniz itaat etmeli ve bunların ezeli yasalar olduğunu ve onları
ezip geçemeyeceğinizi anlamalısınız.  Onları kabul edin, o zaman neşe duyarsınız. Onları inkar etmenin ne anlamı var? Eğer onları
kabul etmezseniz, kendinizden neşe duyamaz ve kendiniz için, başkaları için bir cehennem yaratırsınız. O yüzden bugün diyorum
ki, haydi kalbimizi açalım. Tıpkı çiçekler gibi, ağaca çıkmalıyız. Eleştirmek yerine başkalarına iyi davranarak daha fazlasını vermek
için rekabet edelim. Ve bazen insanlar gelip Bana, "Ah, o kişi bunu beğendi, ben bundan pek hoşlanmadım", diyorlar. Temelde
yanlış bir şey olmadıkça, bunu yapmamalısınız ve kaç kişinin başkalarıyla bir arada olmaya devam edebileceğini Ben biliyorum.
Bu çok önemli. Bu yüzden bu kolektivite getirilmelidir, ancak karakterinizin kendisi öyle olmalıdır ki, insanlar “o kişi çok tatlı” veya
“O çok iyi ve herkese karşı iyi biri” demelidir. Sonra onlar sadece bunu da değil, “Onlar ideal, davranış biçimleri ideal” demelidir.
Özellikle karı kocaların bazılarının çok takdir edildiğini, bazılarının nötr tipte olduğunu ve bazılarınınsa kınandığını gördüm. Benim
huzurumda evlendiğinizde, gerçekten iyi bir ilişki kurduğunuzu ve birbirinizden nefret etmediğinizin görülmesi, sizin ahlaki
sorumluluğunuzdur. “Bana sari getirmedi”, “bana frak getirmedi” ya da bunun gibi başka normlarla kişi yargılamamalıdır ama
bizler idealler olmalıyız. Ben onların baskı gördüklerini veya hükmedilmek istemediklerini veya onların hükmettiklerini gördüm.
Sadece üç kategori var. Bu kategoriyi aşan ve ondan güzel bir şey çıkaranlar, bilgedir. Bu zorlayıcı bir noktadır. Ve bu meydan
okumayı kaldırabilecek tüm insanlar evlendiler. Eğer onlar başarısız olurlarsa, kimsenin tekrar evleneceğini sanmıyorum, çoğu
bekar veya kız kurusu ya da onlara siz her ne diyorsanız, öyle kalabilirler. Yani bu iyi değil. Evli olanların akıllarının başlarında
olması, hiçbir şekilde hükmetmemeleri gibi büyük bir sorumluluğu var. Hiç kimsenin “bunu yapma!” demeye hakkı yok. Hiç
kimsenin! Sahaja Yoga'dan sonra hiç kimsenin hakkı yok. Sahaja Yoga'dan önce, bunda sorun yok, sonrasında ise siz “Yapma”
demeyeceksiniz.  Ayrıca, kendiniz yapmak istediğiniz her şeyi yaparak, düşüncesizce davranmak zorunda değilsiniz. Her ikisi de
yanlıştır. Bir birleşme ve anlayış olmalıdır. Bence Sahaja Yoga'da evli insanların, bekarlardan çok daha fazla sorumluluğu var.
Sonra anneler ve ebeveynler de çok sorumluluğu olan insanlar. Birbirleriyle yaşama şekilleriyle, başkalarına rehberlik etmeliler.
Normlar değişmelidir; önemli olan sizin ne kadar eğitimli olduğunuz, ne bildiğiniz ve ne kadar etkili olduğunuz değildir. Sahaja
Yoga'da bu hiç önemli değildir. Ne kadar kazandığınız, tüm bunlar önemli değildir. Önemli olan birbirinizle nasıl anlaştığınız ve
birbirinizden keyif almanızdır. Birbirinizden neşe duymak için ne kadar bir kapasiteniz var. Ve bu, sizin kendinizi ve başkalarını
gerçekten güzel, neşeli bir kişiliğe dönüştürme şeklinizdir. Umarım yağmur durur ve şimdi Puja'mıza yapacağız. Öyleyse Tanrı sizi
kutsasın, bunun her bir parçasının tadını çıkarın, her bir parçasının tadını çıkarın.



1981-0904, Ekadasha Rudra üzerine Tavsiye

View online.

Ekadasha Rudra üzerine tavsiye. Bramham Gardens, Londra (İngiltere), 4 Eylül 1981. [Ses kaydının ilk 50 dakikalık bölümü tam
olarak yazıya geçirilmemiştir. İlk 4-5 dakikalık kısmı, konuşma çok belirsiz olduğu için yazılı hale getirilememiştir ve devamında
sonraki 25 dakikalık bölüm yazılı hale getirilmiş ve 29. dakikadan sonrası yine yazıya dökülememiştir.] Şimdi, eğer sizde sol
Agnya (problemi) varsa, bu onda posess (sahiplenme)var demektir. Bu durum, hepinizde bu tür bir şey olduğu anlamına gelir, hali
hazırda ele geçirilmişsiniz demektir, temiz değilsiniz. Bunun için (kullanılan) mantra nedir, Gavin? Arka Agnya için, Mahaganesh.
Mahaganesh, Mahabhairava, doğru. Şimdi bakın, beyinde Tanrıların tüm bu tohumlarına sahipsiniz ve bunlar tohumdur çünkü
bunların sebebi, onlardır. Yani, önce “sebep” yaratıldı ve daha sonrada Deityler yaratıldı. Yani, örnek olarak, Toprak Ana'nın nedeni
kokudur, tamam mı? Yani Toprak Ana, kokudan gelir. Aynı şekilde Brahmadeva'nın da nedeni de, Hiranyagarbha’dır, (Altın rahim,
Altın yumurta veya Evrensel rahim olarak adlandırılır. Kozmosun yaratılışının kaynağıdır.) tamam mı? Ona Hiranyagarbha denir, O,
Brahmadeva'nın sebebidir. Beyinde, Brahmadeva nerededir? Virata'nın beyninde hangi deityler yaşıyorsa, onlar sebeptirler ve
bizimkiler de, çünkü onlar (bizde)yansımışlardır. Yani neden olanlar, burada bizim beynimizdedir, beynimizde, beynimizdedir.
Burada arkada, Agnya civarında, şimdi size Onun ismini söyledim, hayır, Agnya çevresinde. Agnya, Mahaganesha ve
Mahabhairava’dır, Agnya, arkada. Ve önde… Arkada, aslında Mahaganesha vardır, tam ortada. Tam orta merkezde bulunan en
küçük nokta Mahaganesha’dır. Mahabhairava, Mahaganesha’nın etrafında hareket eder, tamam mı? Ve bunun etrafında, hareket
edenin geri kalanı ise, Hiranyagarbha’dır, tamam mı? Şimdi bunu takip ettiniz mi? Yani, düşündüğünüz zaman ya da süper ego
vasıtasıyla siz her ne düşünürseniz, süper ego sayesinde, Hiranyagarbha’da olan bu gelişimi elde edersiniz. Bunu takip ettiniz mi?
Ve bunun dışında, siz düşündüğünüz zaman kim harekete geçer? Hiranyagarbha, değil mi? Bu Swadishthana dediğimiz yer, onun
etrafında olan Swadishthana çakradır, tamam mı? Yani Swadishthana, sol ve sağ olarak bölünmüştür. Sol Swadishthana,
Hiranyagarbha'dır ve sağ Swadishthana da Hiranyagarbha'dır, burada arka tarafta. Yani, her şeyden önce bunu göstermek
gerekirse, arka tarafta, eğer hareket ederseniz, bu Mahaganesha’dır. Onun etrafındaysa, Mahaganesha'yı koruyan Bhairava
hareket eder. Onun etrafında kim hareket eder? Hiranyagarbha, O arkadadır ama Bhairava ve Ganesha, birbiri etrafında hareket
ederken, Hiranyagarbha’nın sağ ve sol tarafı vardır. Bu noktayı takip ettiniz mi? Şimdi ön tarafta, burada, merkezde kim var?
Ortada olan Karttikeya’dır; İsa ortadadır, optik kiazmanın bulunduğu yerde, O ortadadır. Burada, dışarıda olan Karttikeya’dır.
Karttikeya nedir? Karttikeya, İsa'nın koruyucusudur. Karttikeya’nın etrafındakilerin hepsi İsa'nın koruyucusudur, hareket eden
kimdir? Şimdi, Mahabhairava’nın muadili kimdir? Mahahanumana, Mahahanumana, tamam mı? Ve bunun etrafında ne hareket
eder? Ekadasha Rudra. Ekadasha Rudra'nın hareketi dairesel değildir, O bu şekilde hareket eder. Bu şekilde hareket eder ya da o
böyle hareket eder diyebilirsiniz. Şimdi, Ekadasha Rudra nedir? Hadi bakalım. Onun isimlerini söyleyebilir misiniz, Ekadasha'nın.
İsimleri tek tek söyleyin. Buddha, değil mi? Mahavira. Sonra İsa, daha sonra Mahabhairava. Kaç tane oldu, dört. Sonra
Mahaganesha, beş. Ben Bhairava dedim mi? Tekrar söyleyin, teker teker söyleyin, Buddha, Mahavira, Christ, Mahaganesha,
Mahabhairava. Pekala, bu sizin için çok açık çünkü Ben hepsini anlattım. Buddha, Mahavira, İsa. Sonra, başka ne var, dört tane
daha kaldı, hala dört tanesi kaldı. Mahahanumana, bunu söylemediniz mi? Mahahanumana, şimdi ne kadar? Üç tane kaldı, yok
dört tane, dört, şimdi bu dördü hangileri? Mahahanumana. Söyleyin, çok basit bu. Az önce sizinle konuşmuştum,
Mahahanumana, Mahabhairava, iki, Buddha, Mahavira. Dört etti, şimdi, Karttikeya. Karttikeya, Ganesha altıncısı. İsa yedincisi.
Şimdi, dört tane daha kaldı, şimdi bu dört kişi kim, bakalım, bu isimleri alabilir miyim? Pat, haydi söyle. Sen bir sürü şey okudun.
Deneyin, Ben bunları bir yere yazdım, on bir tanesini. Yogini: Hiranyagarbha Brahmadeva, Hiranyagarbha, doğru. Vishnu
Narayana, Lakshmi Narayana, ne kadar. Shiva, Parvati, hepsi. Shiva ve Shakti, tamam mı? On bir tane. Lakshmi Narayana bir,
Brahmadeva Saraswati ... Shiva Parvati, ikisi bir olarak. On biri de orada. Neden Shiva ve Parvati? İkisi birden alınmalı çünkü
Shiva Guru'dur, Parvati ise Shakti'dir. Yani, eğer siz Void da catch ederseniz, sorunun başlangıcı başlar (sorunun
başlangıcındasınız) çünkü Shiva orta yoldur. Orada Shiva Guru olarak ele alınacaktır, Shiva Guru'dur, Shiva bizim Gurumuzdur. O
bizim ruhumuzdur ama O koruyan ruh değildir çünkü ruhun korunmaya ihtiyacı yoktur. O halde siz kimi korursunuz. Yani
koruduğunuz zaman, siz ruhu korursunuz ama onu koruyan, Shiva olan, aslında Shiva olan, Guru olan şahsiyettir. Bunu anladınız
mı? Şimdi Shiva'nın, "Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devom, Maheshwara, Guru Sakshat, Parabrahma, Tasmai Shri Guruveh
Namah" olduğunu nasıl söyleyebilirsiniz. Çünkü Guru, Gurutwakashan ile dolu kişi anlamına gelir, bu ağırlıktır, bu çekimdir. O,
çekim gücü olandır, bir anlamı olan, yoğunluğu olan, ruhumuz olan kişidir. Aksi takdirde yoğunluğumuz yoktur, biz işe yaramayız
demektir. Ruhumuz uzaklaşır, havadaki bhootlar şeklinde yüzeriz. Yani Guru her şeydir. Bugün, nasıl Guru olunacağını anlatmak
için sizi buraya çağırdım. İşte bu yüzden bu giriş konuşmasını yaptım. Anlaşıldı mı? Pekala, Bana bildirin. (Kayıtta kopukluk var)
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Şimdi… Gördünüz mü? (net değil) Sadece kendinize gülün. Tüm bilginizle, kaç yıldır sizinle konuşuyorum, şuna bakın, mesele bu.
Anneniniz sizin kundalininizi nasıl da böyle yükseltiverir. Size bir şey söyleyeyim mi? Hepiniz sahte gurulara gittiniz, bunu yaptınız,
çünkü… bu tür hiçbir şey….. Sırf burada oturmadığınız için, alnınızda Ekadasha Rudra var, Eğer herhangi bir sahte gurunun önünde
eğilirseniz, bununla birlikte Ekadasha Rudra’nız… Sahaja Yoga çok basittir, biliyorsunuz? Bardağınızı baş aşağı koyarsanız ... (net
değil) eğer bu şekilde koyarsanız, bu açığa çıkar ... (net değil). Sahaja Yoga çok basittir, bu hususu takip ediyor musunuz?
Dolayısıyla biz, akli bir anlayışla Sahaja Yogayı anlayamayacağınız sonucuna varıyoruz. Öyleyse, bir guru olarak sizler neye sahip
olmalısınız? Ben bir söz verdim ama bu farklı. Yogini bir soru soruyor ... Siz şöyle diyorsunuz, Eğer Ben "Guru testi nedir?" dersem,
siz bunun yapay olmaması gerektiğini mi söylersiniz? Şimdi oldukça net bir şekilde buna tekrar bakalım, soru nedir? Hayır, hayır,
soru ne? Şimdi hatırlamaya çalışın. Yogi: Neye sahip olmalıyız? Shri Mataji: Hiç de değil! Peki, soru ne, tam olarak bakalım, kesin
olarak. Yogini: Sahte bir guruya gitmekten kaynaklanan catch nasıl temizlenir? Bu başka bir soru, ama Benim sorduğum soru
şuydu, o zaman bir guru ne yapmalı? Söylediğim şey şudur, üzerinde konuşmak Sahaja Yoga’da işe yaramıyor, o zaman ne
yapmalıyız? Ben size, bu “Ne yapmalıyız” sorusunu sordum. Annenizle ilgili şeyleri her zaman basitleştirin, cevabı bulacaksınız.
Hah! Tamam mı? Kötü bir guru olan eski guruyu etkisiz hale getirmek için, siz Gerçek Guruya teslim olmalısınız. Eğer gurunuz,
gerçek bir guruysa, o zaman siz kendi gerçek gurunuzun Annesine teslim olursunuz. Çünkü sizin gerçek gurunuz da, Bana teslim
oldu. Yani bütün gurular, Annenizin lotus ayaklarına teslim olacaklar. O zaman, eğer bu Brahma, Vishnu, Mahesha, Shiva, Krishna,
Christ ise, bunlardan herhangi birisi olsa dahi, Ekadasha hala Annenizinkinden daha fazladır ... Bu çok zordur çünkü biz bir şeye
bağlı kalmak istiyoruz, gerçek bir guru dahi. İsa gerçek bir guru, bildiğiniz üzere İsa’da Annenizin nilüfer ayaklarına teslim
olacaktır çünkü şunu da biliyoruz ki, Brahma, Vishnu, Mahesha, onların hepsi Benim kullarımdır. Adi Shakti, O Annedir. O, tüm
guruların, tüm peygamberlerin, tüm enkarnasyonların, tüm Deitylerin Annesidir. Onun ardındansa, sadece Parabrahma yaratıldı,
ondan sonra sadece Parabrahma. O zaman, siz teslim olacak birisine sahip olduğunuz zaman, asıl sorun bir mayadır. Bu en
büyük problemdir çünkü siz birisini çok kolay buldunuz. Arjuna, savaş başlayana dek büyük bir savaşçıydı ve birileri okyanusa
vardığı zaman, o kişi harika bir yüzücüydü. Zihninizin işi yapmasına izin verin, aklınıza izin verin. Yani en yüce guru olmak için,
tamamen teslim olmamız gerekir. Teslim olduğunuz zaman şüphe duymazsınız. Benim için bu parmak, diyelim ki parmak Benim
bedenime tamamen teslim oldu, bedenimden şüphe etmiyor. Diyelim ki Ben onun üzerine bastırıyorum ve parmak, bunu
yaptığınıza dair bilgiyi alır, beyni bilgilendirir ve bedene Benim bunu yaptığımı bildirir. Parmağı kaldırmak için bir şeyler yapılması
gerektiğini söyler, bütün beden harekete geçer, bütün parmaklar hareket eder ve tüm güç oraya akar, enerji oraya, parmağın
incindiği yere akar. Dolayısıyla, siz teslim olduğunuz zaman, ortada bir bencillik meselesi yoktur. Herhangi bir şekilde bireysel
olarak düşünen insanlar, Sahaja Yogada sirkülasyondan çıkacaklardır. En başından beri, her çeşit bencilliğini savunmak isteyen
tüm bu insanları, dışarı atarız diye size defalarca söyledim. Görüyorsunuz, bu bir dal, tamam, onu burada görebilirsiniz. Son
aşamada, aynı benzetmeyi daha iyi ve daha iyi şekilde kullanıyorum. Dışarısı da aynı, tamam mı? Eğer içeride ve dışarda aynıysa
ve geri kalanı …(net değil). Bunun böyle olması gerekiyorsa, ne yapmalı? Bu hikaye ortadan kalkmalı, tamam mı? Bu efsanenin
ortadan kaybolması gerekiyor. Yani bu efsane neye dayanıyor, sadece egomuza ve süper egomuza. Aslında yaptığımız tüm bu
saçmalıkların bir sonucudur. Bir bakıma, bunların hepsi gitmeli, yok olmalıdır, bu hiçbir şekilde var olmadı ve sizin teslim olma
şekliniz budur. Hoşgörü, en azından, hiç olmazsa, siz buna açık olmadığınız sürece, bir guru olamazsınız, bu gelir ve gider, ama
şimdi sizin böyle olduğunuzu farz edelim. Hindistan'da duyduğum hikayedeki gibi olabilir, aptal biri vardı, iki kişi. Bir şeyler almak
için restorana girdiler. Bir masaya oturdular ve buna benzeyen bir bardak gördüler. "Bu nasıl bir bardak, bardağın ağzı yok" (Su
bardağı baş aşağı duruyor galiba) dediler. Bunun üzerine bardağı getireni çağırdılar ve "Bak, bunun ağzı olmadığı sürece yemek
yiyemeyiz, bunu geri al" dediler. "Bu nasıl bir bardak, bunun içinde su yok?" dediler. Çünkü (net değil) Ama teslim olduğunuzda
ağız ve dip ... neyse ki onun ... Eğer guru olacaksanız bu teslimiyete ulaşılmalıdır. Bunların hepsi aklidir, nasıl açarsınız? Bandhan
verin. Kendinize kaç kez bandhan veriyorsunuz? Uyumadan önce, kalktıktan sonra, daha sonra Annenize namaskar, Ayaklarıma
dokunmak çok önemlidir, Agnya'ya gelmemek, bunun düzeltilmesi gerekiyordu. Burada otururken bile Ben catch ediyorum.
Aslında şimdi sadece bunu yapın. Hayır, tekrar. Bunu her iki ayağa da yapın, tekrar deneyin. Önce sağa ve sonra da sola. Ah!
Şimdi bakın. Bu akli değildir, sizi getirdiğim nokta bu. Bu zihinsel değil, şimdi bu (net değil). hepiniz zihni olarak uyanık
oluyorsunuz Bakın, Anne'ye teslim olmak zorundasınız ve ... kalbinizi açın. Yani, tatlılık kalbinizi açmaktır.. (net değil) Başkaları
geldiği zaman, işte biz kalbimizi böyle açarız diye onlara anlatmayız. Onlara bunu söylemezsiniz. Sol Vishuddhinizi nasıl
açarsınız, siz sadece “Anne ben suçlu değilim. Anne ben suçlu değilim. Anne ben suçlu değilim", dersiniz. Çok fazla düşünmek,
çok fazla konuşmak, kötüdür. Hiç konuşmamak, düşünmemek de kötüdür ama biraz düşünmek, biraz konuşmak iyidir. H.H. Shri
Mataji Nirmala Devi



1981-1225, Christmas Puja
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Christmas puja. Chelsham Road Ashram, Londra (İngiltere), 25 Aralık 1981. [Video Teyp yogiler tarafından söylenen Christmas
İlahileri ile başlıyor] Konuşma videonun  33:53 dakikasında başlıyor Bir Christmas günü sizlere beraber olmayı diledim ama bu
daha önce hiç gerçekleşmedi. Yeni yılda ve bu gün, sizlerle birlikte burada bulunmam büyük bir şanstı. İyi bir şeyler olmalıydı,
umarım önümüzdeki yıl daha hayırlı olur. İsa’nın yaptığı şey eşsizdi. Her şey emsalsizdi, bu şekilde planlanmıştı çünkü İsa çok
mütevazı bir yerde doğmalıydı, çok alçakgönüllü bir yerde. Çünkü O bizlere alçakgönüllülüğü öğretmek üzere geldi. Öğretmek
kelimesi İngilizcede, o şeyden bahsetmek, onun hakkında konuşmak anlamına gelir ama Ben “öğretmek” dediğim zaman bu,
alçak gönüllüğü yaratmayı, yeniden harekete geçirmeyi kastediyorum. Aslında O her şeyden önce, egonun engellerini, egonun
engellerini kaldırarak da, içimizde Agnya çakrada bir boşluk yaratmak üzere dünyaya geldi. O zamanlar kendisi alçak
gönüllülükten  bahsetmeliydi çünkü Romalılar yönetiyordu ve onlar çok kibirli, çok kaba, görgüsüz, az gelişmiş insanlardı, hiç bir
şekilde evrimleşmemişlerdi, diyebiliriz. Sanki diyebilirsiniz ki, ortaya çıkmış hayvanların bazıları daha sonraları evrimsel sürecin
dışına çıkarıldılar çünkü onlar işe yaramazdılar, çok saldırgandılar veya boyut olarak çok büyüktüler veya bunun gibi bir şeydiler.
Romalılarda böyleydi. Onların bedenlerine bakarsanız, şimdilerde bile bazen onların resimleri yapıldı, bedenlerinin insan bedeni
gibi olmadığını fark edersiniz, hayvan gibiydiler, bakın, kaslar ve bütün bu şeyler groteskti (garip şekilli). Yüzlerinde yumuşaklık,
bir yuvarlaklık yoktu. Yani, Romalıların egosu, yönettikleri herkesi etkiledi çünkü önünüzde idealiniz olarak duran birisi olduğunda,
insanlar her zaman kendilerine baskı yapanları görürler, bu kişiler daha iyi birileri olarak, onların ideali haline gelir. Bu nedenle de,
kendi içinizde bu tür bir karakteri özümsemeye başlarsınız. İnsanları küçümseyen birisini gördüğünüzde, aniden sizde hor
görmeye başlarsınız. Çok egoist ve gösteriş yapmaya çalışan birisini gördüğünüzde, sizde havaya girersiniz. Her gün olan bu şeyi
görebilirsiniz,  çok havalı  bir patron içeri girer, ofisteki herkesde böyle olur. İşte o günlerde de, insanların kendi ideallerini
yaratmalarıyla, Romalılar halkı böyle etkilediler. İnsanlar Romalıların mükemmel olduklarını, en iyilerin onlar olduğunu düşündüler
çünkü Romalılara bakarak sonuçlar çıkarmışlardı. Romalılar çok güçlüydüler, onlar da bunun bir güç olduğunu düşündüler. İşte
bu yüzdende onların metotlarını izlediler, pek çok kişi Romalı bile değildi. Daha alçakgönüllü olan bir diğer grup da bundan
etkilenmişti çünkü onlar incindiler, egoları incinmişti. Bu yüzden de bir anlamda, onlarda eşit derecede gaddar oldular. O kadar
alıngandılar ki onlara hiç bir şey söyleyemezdiniz, sadece gelip size bağırırlar, insanları korkuturlardı. Bu tipteki karakterde çok
tehlikelidir çünkü bu durum, sizde bazı çok kötü hastalıkların oluşmasına yol açar, sizde cüzam oluşturabilir, sizde insanların
üzerine atladığınız, bağırıp çağıran mizaçta bir tabiat geliştirirseniz, insanlar cüzam olurlar.   Sinirler kesinlikle bir şekilde harap
olur ve cüzam bir sinir hastalığıdır. Bu insanlar kendilerini böyle bir gerilimin altında tutarlar ve sinirleri söz konusu olduğunda çok
tehlikeli bir şekilde, onların yanına gelen herkesin üzerine atlarlar. Ve sonrasında cüzama neden olduğunu bildiğiniz korkunç bir
virüs, bu sinirlere saldırır, saldırabilir çünkü başkalarının üzerine atlayan bu tipteki insanlar çok savunmasızdırlar. İşte bu yüzden
de, bu kadar çok cüzamlının bulunduğu bu küçük yerde, çok fazla cüzam vardı çünkü onların sinirleri harap olmuştu. İsa, bu
şartlar altında doğmuştu ancak O, sadece Romalılar için veya herhangi biri için doğmamıştı. O tüm dünya için doğmuştu. Çünkü
ego o zamanlar insanoğullarında büyümeye başlamıştı ve Romalılar söz konusu olduğu müddetçe, ego oldukça gelişmişti. Ve bu
durum insanların yürümekte oldukları yolu sınırladı. Yani her şeyden önce onlar kontrol edilmeliydiler ve İsa, ego ve süper egonun
arasında ki dengenin kurulması gereken zamanda gelmek zorundaydı. Bu yüzden de şimdi, dinlediğiniz bütün bu müzikler ve
şarkılar vasıtası ile İsa hakkında söylenen ilk şey, “Dünya’da Barıştır”. O dünya üzerinde barışı yaratmak üzere geldi. Bu her
şeyden önce, ancak siz dengede olduğunuz zaman mümkündür, ikinci olarak da aydınlanma aldığınızda. Her ikisi de olmalıdır.
Eğer sadece aydınlanma aldıysanız ve sizde denge yoksa orada barış olamaz.  Ama barış hiç bir şekilde, asla, geri çekilen,
olaylardan kaçan, gerçeklerden kaçan, gerçekle yüzleşmek istemeyen bir şahsiyet anlamına gelmez, asla bu anlama gelmez. İsa,
olduğundan çok farklı resmedildi. O (yaşamış olan) en güçlü ve en alçakgönüllü kişiydi ve herhangi bir saçmalığa tahammül
etmezdi, hiç kimse ona saygısızlık edemezdi ama şüphesiz ki O’da başkalarına karşı saygısızlık etmezdi, bu muhakkak. Son
derece şefkatli, son derece müşfik ama çok güçlü. Denge budur. Yani O, akıllarımız içinde barışı yaratmak üzere dünyaya geldi.
Bu dünyada barış yok, neden? Yanlış giden ne? Huzurlu olmayan sadece insanoğludur. Bu huzur ne zaman içinizde tesis
edilecek? Kimdir bu şiddet? İnsanoğulları birbirlerine karşı şiddet uyguluyor. Ego daha ve daha da süptil yollar geliştirdi. Sonra
süper egodan da kışkırtıcı usuller gelmeye başladı, süper egodan gelen sinsice metotlar. Çatışma başladı. O zamanlar, bu
çatışmanın üstesinden gelebilmek için en iyi şey Agnya’da, merkezde, düşüncesiz farkındalık içinde bir boşluk yaratmaktı. İşte bu
nedenle İsa dünyaya gelmeliydi. Doğum çok, çok semboliktir.   Çünkü O, Chaitanya’dan başka bir şey değildir. O, sizin
adlandırdığınız şekilde, Logos, yani Sözden başka bir şey değildir – lisanda sahip olduğumuz bütün kelimeler nelerdir bilmiyorum,
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Shabda, dedikleri gibi, Omkara – O bu şekilde doğmalıydı çünkü Onun bedeni yoktu ve O süptilin en süptili olmalıydı. Çünkü iş çok
süptildi. Sukshma, işte bu yüzden de O, bu şekilde doğmalıydı. İnsanlar için Onun bir yemliğin içinde yattığını görmek çok
şiirseldi. Ama şuna bakın:  Cennetin Kralı… Shri Mataji: Tamam. [duyulmaz]. [Shri Mataji bir fincan çay içer. Yine bir şey isteyen
küçük bir kıza:] Şunun yanına mı gitmek istiyorsun. Yani Onun doğuş öyküsü çok ilginç bir hikâyeydi. Onun mütevazı bir yerde
(dünyaya) gelmesi semboldü, çünkü insanlar paraları ile çok gururlanıyorlardı, sahip oldukları kudret nedeni ile çok kendilerini
beğenmişlerdi. Bu gün bile, tüm Hıristiyan uluslar böyledir. Şaşırtıcı şekilde Hıristiyan uluslar çok kibirli ve güç sarhoşu
olmalıdırlar. Kendileri için herhangi bir sınır olmadığını düşünmelidirler çünkü onlar akıcıdır. Hıristiyan milletlerin çok fakir
olduklarını düşünün, ırksal problemleri olacağını düşünür müsünüz? Araplarla ırk problemleri yoktur. Hiç bir şekilde. Bu kadar
basit. Araplarla problem yok. Onların ırkı yoktur. Arapların ırkı yoktur, onların parası var, para ırkı. Para peşinde koşan bu insanlar,
sadece paranın önünde eğilirler. Paradan başka bir şeye saygıları yoktur. Parası olanlar ve parayı düşünenler, evrim sürecinden
çıkartılacak olan başka bir parti insan. Hâlihazırda çıkartılıyorlar. İkinci parti, Romalılar gibi olanlardı. Onların bir Paul’u (Tarsuslu
aziz Paul) vardı, hepsi tükendiler çünkü onlar güç sarhoşuydular. İçki ile kendilerini dağıttılar, uygarlıkları tamamen bitti ve
dışarıdalar. Portekiz’i gördünüz, hayret edersiniz, bu orada oluyor. Portekizlilerin egosu çok büyüktü, bu ülkenin böylesine harap
olmasına inanamazsınız, hiç bir şey yok şimdi. Büyük – büyük, gördüğünüz devasa büyük binalardan, onların bir zamanlar zengin
olmaları gerektiğini anlarsınız. Asla açık olmayan antikacı dükkânları dışında, onlardan geriye bir şey kalmadı. [Gülüşmeler] Bu tür
bir ego yeniden canlandı ve bu yeniden canlanma ortaya çıktı, düşünün, İsa adına. Düşünün! Hıristiyanlaştırmak için insanları
satın aldılar. Onlara para verdiler, hepsi para, para teklifleri, para teşebbüsleri devam ediyor. Yahudilerde aynı, sonra Hıristiyanlar
da aynı. O bir yemlikte doğmuştu. Mahalaksmi tarafından bir yemliğin içine konulmuş olmak, bir çocuk için çok fazla. Onun
Mahalaksmi olması çok semboliktir, Laksmi değil, Mahalaksmi, çocuğu bir yemliğin içine koymak, yer yok. Bizim en azından 
Chelsham Road [Gülüşmeler], Warwick Road, Bramham Gardens, Brompton Meydanımız var ama çocuk doğmuş ve yemliğin
içine konmuştu, bu dünyadaki en mütevazı yeri bir yemliktir. En alçakgönüllü bir beşik, en yüksek yemliğe konulur Yani biz ne
yapıyoruz? Bizimde bir yemlikte uyumamız gerektiğini düşünüyoruz, böylece İsa gibi oluruz. Böyle saçma sapan şeylere inanan
insanlar var. Bakın, onlar şöyle düşünürler, eğer bütün paraya sahip olurlarsa, gider içer ve her tür şeyi yaparlar. Bir gün bir
adamla tanıştım. Tamamen sarhoştu ve “ben İsa’yım, ben İsa’yım” diyerek bir kilisenin yakınında yatıyordu. Çok alçakgönüllü
olduğu için kendisinin orada yattığı fikrine kapılmış olmalı. Bütün bu güzel sembollerin, bu tür komik bir karikatürü her yerde takip
edildi. Yani cahil ve egoist olan şunu söyleyebilir:  “Neden? Eğer O bir Kral ise, neden bir yemlikte doğdu ki? O neden bir yemliğin
içinde tutuldu?” Herkesin kendisine ait bir fikri olacaktır. Hindistan’da bile, “böyle doğmak için İsa’nın bir sürü çok kötü karması
olsa gerek” diyen, bilge olmayan aptal insanlar var. Demek istiyorum ki, Tanrı bu kadar akılsız değil. Eğer iyi karmalar yaparsanız,
Tanrının insanlarından (aziz, ruhani kişi) olursunuz, arayış içindeki kişi olursunuz. İyi karmalarınızla Tanrının kutsamalarını
alırsınız. Dindar bir kişi olursunuz, barlara gidebilen ve yaşamlarını heba eden paralı insanlar gibi değil. İyi karmalar yaparak
zengin olacağınız ve bir sonraki yaşamda, daha da berbat birisi olacağınız, onların sahip olduğu düşüncedir.  Kimi insanlar buna
inanabilir ama İsa asla herhangi bir karma yapmadı. O, “akarma” idi, kendisi, bu yüzdende Onun cezalandırılması gibi bir şey
herhangi bir şekilde söz konusu değil çünkü sadece bir tiyatroydu bu ama çok sembolikti. Şimdi bakın, küçük bir çocuğu yemliğin
içine bırakın, konfor yoktur. Bir yemlikte konfor olabilir mi? Şöyle düşünün. Bütün Hıristiyan uluslar konforlarının peşindeler. Böyle
değil miyiz? Konforsuz olduğunu düşündüğümüz şeyler, konforlu olmalıdır. Hıristiyanlar asla konfor aramalıdırlar, İsa’nın
doğumundaki mesajlardan birisi budur. Eğer rahatlık ararlarsa, onlar o zaman İsa’dan uzaktadırlar çünkü O bir yemliğin içinde
doğdu. Ona bir konfor sağlanmamıştı. Ama bu sizin kimi komik alışkanlıklar edinmeniz anlamına gelmez. Bu böyle demek de
değildir, yani demek istiyorum ki, sizlere bunun diğer tarafını da anlatmalıyım. Bunun yolu Onu kopyalamak değildir, bunun yolu
Onu kopyalayarak İsa olmanız değildir, bu Onun kalitelerini kendi içinize almanızdır.  Domuz ahırında yaşayan insanlar biliyorum
ama onlar daha iyi bir yaşamı bir kez elde edince, her şeyi isterler. Yani ölçülü olma ve alçakgönüllülük kalitelerini içinize
çekmektir. Alçakgönüllülük ve ölçülü olma. Bıraktığınız her yerde, her zaman, onlar zaman konusunda çok titizdirler. Eğer birisi
saat onda gelecekse ve gelecek olan kişinin yapması gereken bir iş varsa ve beş dakika gecikirse, gökleri inletmeye başlarlar,
buna dayanamazlar, buna dayanamaz çünkü beş dakika beklemesi lazımdır. Eğer on dakika beklemesi gerekirse, bir bara gitmek
üzere çıkar gider, bitti. Bir içki içmeden kendisini sakinleştiremez. Volkanik bir insan aklının durumu budur. Bu yüzden huzur
gelmelidir. Nasıl? Eğer konfor ararsanız, tembel miskinlerden olursunuz. Uyuyup kalırsınız, lotus yiyenlerden (zevk ve sefaya
düşkün kimse anlamında) biri olursunuz. Ancak eğer konfor aramazsanız o zaman huzurlu olacaksınız. Çünkü kendi rahatınız
için, bu bedenin kendi bencilce konforu için, herkese işkence edersiniz. Geçen gün sadece şunu söylüyordum, sadece Batılı
ülkelerde bu böyle, Hindistan’da böyle değil. Eğer birisi saat 12 ye kadar uyuyorsa, kalkıp bu kişiyi uyandıramazsınız, bu dine
aykırı bir harekettir. Demek istiyorum ki, Hindistan’da birisi saat altıdan sonra uyursa, bu saate dek uyuduğu için kendisinden
utanır. Gün boyunca özür dileyecektir, “Tanrım, uyudum özür dilerim” diyecektir. Sabah saat altı gibi geç bir zaman dek uyumak,



günahkârca bir davranış addedilir. Demek istiyorum ki, her ülkede bu böyledir. Yani konforun sonu yoktur. Bunun sonu yoktur. 
Konfor üzerinizde sürünür, konfor nedir ki? Hadi bakalım, çok basit. İsa’nın sembolik yaşamında, bunun çok derin bir önemi
vardır, o da şudur, konfor maddenin Ruh üzerinde hüküm sürmesinden başka bir şey değildir. Meseleyi görüyor musunuz?  Eğer
sandalyede oturuyorsanız, o zaman siz yerde oturamazsınız. Eğer bir koltuk takımında oturuyorsanız, bir sandalyede
oturamazsınız. Kadife üzerinde oturuyorsanız, o zaman sıradan bir şeyin üzerinde oturamazsınız.  Ruha baskı yapan şey, her
zaman maddedir ve İsa, Ruhtu, Onun için madde nedir ki? Samanda olsa veya başka bir şeyde olsa ne fark eder? Ruh yenilmezdir,
bu maddi şeylerin hiçbirisi Ruhu rahatsız edemez, demek istiyorum ki aksi halde madde idareyi ele alır. Kişinin anlaması gereken
şey şudur, İsa Ruhtu ve eğer sizler Ruh olmalıysanız, her şeyden önce konforunuzu bırakmaya çalışın, bedeninizi biraz
kamçılayın. Bir Christmas günü bunu söylemek zorunda kaldığım için üzgünüm, çünkü İsa da bu şekilde kırbaçlanmıştı. Doğduğu
güne bakarsanız, bir anne için çocuğu yemlikten bir beşiğe koymak çok büyük bir fedakârlıktı Çocuklarınız için ne kadar yapmak
istersiniz, anlıyorsunuz. Düzgün giyin, bunu yap, şunu yap. Ama çocuk yemliğe konmalıydı, yemliğe konmalıydı, sadece siz,
konforun ruh üzerinde sürünmekte olduğunu Öğrenesiniz diye. Bizler her zaman konfor ararız. Bu şey hepimize bir mesajdır. Eğer
odanızda bir banyo isterseniz, “burada mutlaka (ayrı) bir banyom olmalı”. Yine konfor. “Karım ne olacak, o nerede uyuyacak?”
Karın da diğerlerinin uyuduğu gibi uyuyacak ve sende başkalarının uyuduğu gibi uyuyacaksın. Kimse ölmeyecek, bu kesin, sizi
temin ederim. Gördüğünüz gibi Sahaja Yoga çok zor bir şey, Sahaja Yoga’ya gelenlerin çok azı öldü. [Gülüşmeler]. Bazıları ölmeli
[Yoğun kahkahalar] ama ölmediler. Onlar devam ediyorlar, aydınlanma vermeye devam ediyorlar, her şeyi yapmayı sürdürüyorlar,
hala devam ediyorlar. Bütün kazalardan kurtularak, bütün problemlerden kurtularak, devam ediyorlar. Ama bu kullanılması
gereken kısa bir zaman. Size bu gün bahsetmek istedim, bu çok, çok elle tutulur bir şey. İsa’nın doğumundan bahsetmek güzel bir
şey, bundan mutluluk duyun,şarkı söyleyin böyle bir ruh haline girin, ama gerçektende, size anlatayım, Onun bir yemlikte uyumuş
olması hepimiz için çok sembolik bir şey. Ve bizim Ona ne sunduğumuzda da diğer bir sembolizm. O zamanlar bu dünya, Ona ne
sundu? O insanların Ona bir yemlik sunmuş olması da, başka bir sembolizm. Aynısını Annemize yapacak mıyız? Bu kişinin
bilmesi gereken bir şey. Yemlik, sonuçta, uygun, onun hiç bir şeyi catch etmez, onun sol nabhisi, sağ nabhisi yok, hiç bir şeyi yok.
[Gülüşmeler] onda bütün bu problemlerin hiç birisi yoktur. Dikenler yok, Agnya yok, “?? Aman Tanrım, görmek istemiyorum”
şeklinde hissederek midenizi buran hiç kimse yok, yani siz, bu yemlikte İsa’ya rahatlık sağlaması gereken deve dikenlerisiniz,
sizler o kadar yumuşak, o kadar temiz ve saf olmalısınız ki, çünkü bu yemliğin içine yeni bir bebek konacak. Sizler devedikeni
olan, kusha’larsınız (Kusha, Hinduizm’de saflaşma seremonilerinde kullanılan özel bir çimen türüdür) ve bir yogi için kushasana,
sadece kusha üzerine oturan kişi demektir. Yani O, bir yogi idi, O kusha üzerinde dünyaya geldi. Ama şimdi, size ne demeli? Onu
bir yemlikte karşılamak, bu yemlikte. Anne, çocuğu çok mutlu etmek ve rahat ettirmek üzere yemliği hazırlıyor, deve dikenleri. Dik
kafalılık, inatçılık, sertlik, çirkinlik: hepsi bırakılmalıdır. Bu çok semboliktir, söylemek zorundayım ki Onun doğumu çok semboliktir
: “neden, neden, Onun neden bu şekilde doğduğunu kişi düşünmelidir”. İnsanlar herhangi bir yorumda bulunabilirler, ama Ben
biliyorum çünkü bunu Ben yaptım. Ben sizleri yumuşatmaya çalışıyorum, sizi şekillendirmeye çalışıyorum, bazen size karşı sert
davranmalıyım, bazen size kızmalıyım, bazen size anlatmalıyım, şimdi burada Void’u çok fazla catch eden bazı kişiler var ve
midem buruluyor. Benim için sorun değil bu çünkü Ben böyle olmalıydım, tüm bunlarla yüzleşmek zorunda kaldığım için çok
şanslıyım ama içimizdeki İsa’ya ne demeli? Deve dikenlerinden çok yumuşak bir yemlik yaratmadığınız sürece, kendinizle,
varlığınızla, ruhunuzla mutlu olmayacaksınız. Siz kendiniz, egolarınızı haklı çıkartarak, cehaletinizi haklı çıkartarak, birbirinize
yaptığınız her şeyi haklı çıkartarak neşe duymayacağınızı düşünürsünüz, kimi insanlar Sahaja Yoga’dan para kazanmakla
meşguller, kimi insanlar başkalarını aldatmakla meşguller, kimileri yalanlar söylüyorlar, bazıları problemler yaratıyorlar, bazıları
karılarını dövüyorlar ve kimi hanımlar kocalarını kışkırtıyorlar, bütün bu olan biten şeyler ne? Dünyada barışı tesis etmek için,
İsa’ya güzel bir yemlik yapıyoruz. Bizler huzurlu olmalıyız. Huzurlu olmak için kişinin alçak gönüllü olması gerekir, İsa’nın mesajı
budur, mütevazılık. Eğer alçak gönüllü olursanız, barış gelecektir. Alçak gönüllülük iyi bir sözcük, eğer ne anlama geldiğini
açıklarsa, bilemiyorum. Mütevazı olmak, “kendi rahatınızı değil başkalarının rahatını düşünmek” demektir. Başkaları sizden önce
geldiği zaman, bu alçak gönüllülüktür. Bu, “çok teşekkür ederim” demek değildir. Birisini öldürürsünüz ve sonra da bu ölen kişiye,
“üzgünüm, ben sizi öldürdüm”, dersiniz – bitti. İngilizcede bitti, bir kere “üzgünüm” derseniz, bitti. “Evet, biliyorum” ve bir diğeri de
“biliyorum”. “Bunu neden yaptın?” Biliyorum. Bitti. Eğer biliyorsa, o zaman tamam. Sonrasında bir ceza yok. Hayır. Bilmiyorsunuz,
hepiniz ruhsunuz, çok güzel yani yontulmanız gerek, tamam? Benim işim bu. Temizlenmelisiniz, Benim işim bu, tamam?
Kundalininin uyanışı Benim işim, aynı fikirdeyim ama bakım yapmak, bu sizin işiniz. Aksine, bazen hissediyorum ki, bütün bunları
Ben yaptığım için, bakım işi zayıf, çok çok zayıf. Hindistan’da olduğu gibi, bize (Hintlilere) para vererek yardım etmeye çalışan
kimi insanlar gördüm. Parayı kendimiz kazanmadık, birileri bize para bağışladı ve onlarda bu para ile bazı kuyular inşa ettiler,
kuyuların hepsi harap olup gitti, bedava hediye, kimse onlarla ilgilenmeyi istemez. İnsan doğası bu. Bakım yapmak için sıkı
çalışmamız lazım ve onu sadece Anne’ye bırakırsanız, “O bizi iyileştirecek, haydi biz ne yapmak istiyorsak, onu yapmaya devam



edelim, sonuçta Anne geliyor, O bize bakacak, biz de  geride duracağız.” İşte bu yüzden, Benim varlığım bir şekilde o kadar da
verimli değil. Benim İngiltere’deki varlığım bir noktaya kadar iyi ve sonrasında, bir süre orada olmamalıyım. Sizleri çok seviyorum,
çok sevdiğimi biliyorsunuz. Ben – İngiltere Benim kalbimdir, sizler burada olmalısınız ve bu Christmas’ı sizinle beraber kutlamak
istedim ve Kendi isteğimle Yeni yılı sizinle kutlamak istedim ama daha fazla çalışmanız gerektiğini ve kendinizi daha sıkı bir
şekilde temiz tutmanız gerektiğini sizin anlamanızı sağlamak zorundayım. Problemlerinizden kurtulun, ortaya çıkın, “evet, bu
böyle Anne” demeyin. Sürekli olarak, bu sanki övünülecek bir şeymiş gibi “Anne, ben hala catch ediyorum, bak şimdi şu oluyor”
diye Bana rapor ediyorsunuz. “Ben iyi olacağım, iyi olmalıyım, şimdi Anne gitti, geri döndüğüm zaman Ona göstereyim”
demelisiniz. Bir keresinde Bombay’a gittiğimde, Raulbai yedi gün boyunca Beni görmeye gelmedi, kendisi Bombay’da idi, oraya
Beni görmeye gelmişti. Bu nedenle Ben onlara, “ne oluyor, o iyi mi, iyi mi?” diye sordum. “O zaman neden Beni görmeye gelmedi
ki?” Onun nesi var diye düşünüyordum. Yedi gün sonra Beni görmeye geldi, “Anne, üzgünüm sizi görmeye gelmedim çünkü o
sıralar catch ettim, yüzümü size göstermeden önce kendimi temizlemek istedim”, dedi. Yani temizlik yapılmalı, bakım
yapılmalıdır, Kundalininin yükselmesi, kolektivite, kolektivite, birbirinize bakın, başkalarına değil, sadece Sahaja Yogilere destek
olmalısınız, dışarıdakiler, onlar yabancı, onlar biz değil, bizler Sahaja Yogileriz ve başkalarına destek olmaya çalışanlar artık
Sahaja Yogi değiller, onlar Sahaja Yogadan ayrılsalar, bizim için daha iyi olacak. Biz her ne isek, bir kendi aramızdayız, yabancılar
yabancıdır, birbirimizi sevmeliyiz, azizler olarak birbirimize saygılı olmalıyız. Hiç kimse birbirine kırıcı şeyler söylememelidir. Hayır,
müşfik, sevecen, ilgili olun, dilinize sahip olun, mütevazı olun, alçak gönüllü olun. Alçakgönüllülük, kişinin olması gereken şey
alçakgönüllülük. Büyük harflerle not alın, ALÇAK GÖNÜLLÜ OLUN, ALÇAK GÖNÜLLÜ OLUN, ALÇAK GÖNÜLLÜ OLUN. Ve alçak
gönüllü olduğunuz zaman, böyle bir huzur hüküm sürecektir ve çok iyi hissedeceksiniz, alçakgönüllü olmakta yanlış olan bir şey
yok. İsa, eğer biri yüzünüze tokat atarsa, diğer yanağınızı çevirin diyecek raddeye kadar gitti. Mütevazı olun. Romalılarla bunun
başka bir yolu yoktu. Başka bir çıkar yol yoktu. Aynı zamanda, alçak gönüllüğü öğütledi, başından sonuna dek tevazuyu tavsiye
etti. Sizler birbirinize karşı alçakgönüllü olun, hepsi bu. Başkalarına karşı mütevazı olmamalısınız, çünkü şimdi kimse azizlere
işkence edemez, bitti bu, bu durum bitti, birbirinize karşı alçak gönüllü olun. Yaşamdan talepleriniz konusunda alçak gönüllü olun.
Bu … (sessizlik) insanlar olmalısınız demek değildir. (Yogi ile konuşur.Bunu sadece burada tutun.) Sadece bu, yani sizler tuhaf
karakterli insanlar olun anlama gelmiyor. Sizler edeple terbiyeli olmalısınız, İsa’nın doğduğu zaman olduğu gibi ama sizler alçak
gönüllü olmalısınız. Bedenlerinizi şekle sokun, her yerde oturabileceğiniz, her yerde ilerleyebileceğiniz, her yerde yatabileceğiniz
manada, bedenlerinizi daha hafif hale getirin. Hepiniz genç insanlarsınız, kendinizi ayarlayın. Eğer birisinin tek bir odası varsa,
“endişelenme, ben koridorda yaşayabilirim, sorun yok”, demelisiniz. Ama ilk iş kendi banyosu olan odaya atlar onlar, bunu
gördüm. Kaçınızın kendi banyosu olan odası var, görelim? Ellerinizi kaldırın, ashramda yaşamak. Bırakmak daha iyi, bırakmak
daha iyi. Bakın şimdi. Bırakmak daha iyi. Hepiniz odalarınızı terk edin ve başkaları ile paylaştığınız odalarda kalın.  Sizin başkası
ile paylaşmamanız daha iyi çünkü siz karı-kocasınız ama kendi ayrı banyosu olan bir yer istemeye gerek yok. Konfor başkalarına
sunulmalıdır, size değil, sizler başkalarını rahat ettirmelisiniz, kendinizi değil. Bazen insanların nasılda başkalarının hiç bir şey
yemesine izin vermemelerine şaşırıyorum, ben merkezli olmalarına, bu bazen şaşırtıcı. Ama Sahaja Yogadan sonra, sizler
değiştiğiniz, başkalarını rahat ettirmekten, başkalarını rahatlatan sözler söylemekten, başkalarına tatlı şeyler söylemekten keyif
alıyorsunuz, bundan neşe duyuyorsunuz! İsa’ya beşik olarak bir yemlik verilmişti ve O sizleri rahatlatmaya, size huzur vermeye
geldi ve O bir kurtarıcı olarak geldi, tezatlığı düşünebiliyor musunuz? Onun kurtarıcı olması gibi, şimdi sizler bütün evrenin
kurtarıcılarısınız ama bencil olamazsınız,  rahat olamazsınız, sizler İsa gibi olmalısınız. O her nerede isterse, orada yaşadı.
Ormanda yaşadı, her yerde yaşadı. Sadece insanlar için çok çalıştı, bazen asla yiyeceği bile olmadı. Bütün şartlar altında, her
koşulda yaşadı. Asla konfor istemedi, hiç bir şey istemedi. O bir marangozdu, asla eldiven bile kullanmadı. Burada sizler eldiven
sahibi olmak zorundasınız, çorap sahibi olmak zorundasınız, ayakkabılarınız olmak zorunda, bunu tıraş etmek zorundasınız. O
asla tıraş olmadı, bu siz sakal uzatın demek anlamına gelmiyor.  [Gülüşmeler] Ama O çok temiz bir insandı, minimumun
minimumu ile yaşadı, kişinin yapması gereken işte budur, eşyaları azaltmak. Bilirsiniz, Ben birisinin hayal edebileceği her şeye
sahibim ama minimumun minimumu ile yaşayabilirim, iki sari ile yaşayabilirim, bazen de bir tane ile. Sizler minimumun
minimumu ile yaşayabilmelisiniz, mesele budur. İsa’nın yaşamından kişinin öğrenmesi gereken şey şudur, bizler bu günün
kurtarıcılarıyız ve Kurtarıcı alçak gönüllü birisi olarak yaşadı, davranışlarında çok seçkin, çok asil bir şekilde. “Heh, heh, heh,”
diyen bir dilenci gibi davranmadı, onların bazıları, sizde böylesiniz, sizde böyle yapıyorsunuz, konuştuğunuz zaman böyle
yapıyorsunuz (Shri Mataji, dilenci taklidi yapıyor),  bu şekilde olmamalı. Asaletle, görkeminizle, çekiminizle, hareket edin. Aslında
gerçekten büyük olanlar, gerçek imparator olanların hiç bir şeye ihtiyaçları yoktur. Ah, onlara ne hükmedebilir ki, söyleyin Bana?
Eğer siz bu dünyanın imparatoru iseniz, eğer bu dünyanın kraliçesi olduğunuzu biliyorsanız, daha önemli olan nedir ki, hangi
konfor size hükmedebilir ki? Hangi maddi şey böyle bir kişiyi cezp edebilir? Çünkü bu kişi yukarıdadır, o badshah’tır (padişah),
kraldır, bu bir kralın gerçek işaretidir, cennetin kralı, herhangi bir yerin veya İngiltere’nin değil, cennetin kralı. İşte sahip olduğunuz



şey budur, sizler bu krallığın yurttaşlarısınız, sizler için bu şeyler kesinlikle işe yaramaz olmalıdır. Maddenin güzelliği görülmelidir,
ona sahip olmak değildir. Güzellik konfordur, bedeninizde ne hissettiğiniz değil, konforlu şeylere sahip olmak değildir. Güzellik
insanları çok rahat ettirmektir, nasıl rahat ettiğinizi bilmemek, güzelliktir. Şundan eminim ki, bu gün Onun doğum gününü
kutlarken, bir çeşit şehit ruhu olarak kabul ederek Onu yüceltiriz, adanmış olduğunuz, hiç bir şey istemeden verdiğiniz, hiç bir şey
talep etmeden verdiğiniz bir Ruh. Bu gün bile, insanlardan şöyle diyen bir mektup aldım: “Lütfen, bir iş istiyorum, bana yardım
edebilir misiniz, iş bulur musunuz?” Bu tür şeyler. [Shri Mataji güler]. Her türden saçmalık olabilir. Tabii ki, demek istiyorum ki, kişi
bu türde her şeye sahip olabilir ama siz tek bir şey isteyin, bu da Ruhtur ve bir kez bunu isteyince, hiç bir şey istediğiniz bu şeyden
daha büyük değildir. O zaman başka hiç bir şey istemezsiniz, saadet tamdır. Bu yüzden Onun doğum gününü kutlamak ve
bundan neşe duymak,  kendi yeterliliğimizden neşe duymaktır, eğer yeterli iseniz, yetersizliklerinizin peşinde koşmazsınız, koşar
mısınız?Eğer siz tamsanız, eğer doluysanız, eğer tatmin olmuşsanız siz özlem duymazsınız, duyar mısınız? Bu yüzden
yeterliliklerinizden neşe duyun, bütünlüğünüzden, tamlığınızdan ve tam olan tatmininizden, bundan neşe duyun. Nihayetinde,
bütün bu şeyler bir tür tatmine yol açar. Tabii ki, bundan hiç tatmin oldunuz mu bilemiyorum ama gerçek tatmin içinizde olandır,
Ruhtur, siz bundan neşe duyarsınız. Bu kendiniz içindir, başkaları içindir. Sizler başkaları için rahatlatıcısınız. Bu, sizinle konuşan
birisinin gelip de Bana, “Anne, o adam beni ısırdı, başka bir akreple bir toplantım vardı ve o beni ısırdı. Birisine dokundum ve o
bana vurdu”, diye şikâyet etmesi değildir. Konfor. Sizler başkalarını rahatlatan şeysiniz, inanın Bana sizler rahatlatıcılarsınız.
(Rahatlatıcı, Hz. İsa’yı tanımlar) Başkalarını rahat ettirenler, kendi rahatlıklarına aldırmazlar. Çobanlar, basit insanlar, bu soğukta,
düşünün onlar dışarıdalar ve onlar meleğin görüntüsünü gördüler. (İsa’nın doğumu sırasında) Bu ancak alçak gönüllü bir yaşam
süren mütevazı insanlar tarafından görülebilir. Melek onların önünde belirdi ve bir diğeri de, görünen, bilgeleredir. Yani ancak
mütevazı insanlar ve bilge insanlar, bilgelik, sağduyu ve bilgelik. Bilge olmayanlar asla anlayamazlar, asla anlayamazlar  kültürlü
olanlar  entelektüeller hiç bir şekilde bilge insanlar değildir. Onlar aptaldırlar, onların aptal insanlar olduklarını biliyorsunuz.
Bilgelik. Bu yüzden üç bilge adam (İsa’nın doğumunda bulunan üç bilge kral) ve çoban bir diğer büyük sembolizmdir, onlar Sahaja
Yoga’yı anlayacak olanlardır, basit insanlar, çobanlar ve diğerleri ise bilgedir. Sadece bilge olan yıldızı anlayabilir. Pek çoğu yıldızı
görmüş olmalı. (İsa’nın doğumunda görünen parlak yıldız) Doğudan gelen bilge adamlar. Bu gerçek. Doğu halkı diğer insanlardan
çok daha bilgedir, buna şüphe yok, ama neden? Haydi, onların neden daha bilge olduklarına bakalım. Bir noktaya kadar, Doğu
daha bilgedir. Eğer bakarsanız, bedeninizde doğu ve batı vardır. Doğu sol taraf ve Batı sağ taraftır. Doğulular sol kanaldır, kalbe
yakındır ama doğuluların çoğu Japon değildir, korkunç insanlar onlar, Japonlar korkunçtur, sonra, bu uyuşturucuları ve benzeri
şeyleri satan bütün bu insanlar, hepsi içinde en kötüleridir onlar. Ama bilen ve sol kanal olanlar, bilginin ve sevginin, bilgi ve
şefkatin kombinasyonu. Eğer sevgi yoksa eğer şefkat yoksa, demek istiyorum ki, bu kişi ile konuşamazsınız. O kişi bir sopadır,
yani kuru bir sopaya Ben hangi vibrasyonu verebilirim, söyleyin Bana? Kuru bir sopa, basitçe kurumuş bir sopa bilirsiniz. Hangi
vibrasyonu verebilirim Ben kurumuş bir sopaya? İçinde biraz yeşillik olmalı, değil mi? en azından birazcık. Eğer su çok fazlaysa
da, bozulur, çürüyebilir ama  eğer o doğrudan doğruya kuru bir çubuksa,  ne demek istediğimi biliyorsunuz, onlar kuru çubuklar, o
zaman böyle birisine nasıl vibrasyon verebilirsiniz? Veremezsiniz. Böyle bir kişiyi yetiştiremezsiniz. Bu yüzden ilk şey sevgidir ve
bilgelik sevgi sayesinde gelir, bilgelik zekâ vasıtasıyla gelmez, sevgi sayesinde gelir. Birisini sevdiğiniz zaman, bilgeliğin ışığını
alırsınız. Düşünerek asla bilge olamazsınız, aptal olabilirsiniz, kesinlikle aptal ama severek çok bilge olabilirsiniz. Ben, Sahaja
Yogilerin birdenbire son derece bilgece bir şeyler, büyük bir şeyler söylediklerini gördüm, aniden çok tatlı, çok hoş bir şey
söylerler. Ben, “işte bu” dedim, kalp açıldı. Bilgeliğin kokusu kalpten gelir ve bu semboliktir, onların üçü geldiler, kimdi onlar?
Brahma, Vishnu, Mahesha. İsa’yı görmeye geldiler – Brahma, Vishnu, Mahesha. Vibrasyonlara bakın. Çünkü ancak onlar
tanıyabilirler, sıradan insanlar değil, Romalılar, hayır. Bu yüzden de onlar geldiler. Bu nedenle bizler alçak gönüllü olmalıyız, bilge
olmalıyız. Bilgelik öyledir ki, öyle bir elmastır ki, bu kadar kısa bir zamanda size tarif edemeyeceğim kadar fazla faceti (değerli
taşların yüzeyleri) vardır, bir gün bilgelik üzerine konuşacağım. Ama bu tamamen sağduyudur, çok tatlı, çok güzeldir, nerede ne
söyleyeceğin, konuyu nasıl değiştireceğin, nerede daha fazlasını iddia edeceğin, durumu nerede daha güçlü bir şekilde elde
alacağın, nerede bir centilmen olacağın, nerede kaba olacağın, nerede insanlara bağıracağın ve de nerede sessiz, alçakgönüllü ve
tatlı olacağındır. Bu türdeki bütün yargıların hepsi bilgeliktir. Bu çekimin merkezidir ve buna ulaşmak için aşırı davranışlarınızı
bırakmalısınız, tüm bilgelik için bırakılması gereken ilk şey inatçılıktır, inatçılık. İsa gibi bir oğula sahip olmak öyle büyük bir
lütuftur ki, demek istiyorum ki, kuşkusuz bir şekilde “adara” (saygı) hissedersiniz, tam bir uyum oradadır, hiç bir şekilde problem
yoktur, Onun gibi bir oğula sahip olmak, tamamen itaatkâr, kesinlikle yüzde yüz itaatkâr, alçak gönüllü ve sizin varlığınızın
anlaşılması. Problemler yok. Hepiniz, sizlerde Benim çocuklarımsınız ve Ondan sonra yaptım, İsa’yı meydana getirdiğim aynı
modelden sonra. Sizlerle gurur duyuyorum çocuklarım, buna yaklaşın. Hali hazırda sizler için yaratılmış bir örneğe sahipsiniz,
önünüzde İsa var, Ona bakın, bu nasıl bir destekti, hiç bir şekilde hiç bir yakınma işitmedim, üzüntü yok, O asla üzülmezdi, söz
konusu bile değildi, asla Bana, “üzgünüm” demezdi, bu kelime, asla bilgeliğin sözlüğünde yer almadı. Sizler asla – bütün her şey



için bir kez ayarlandığınız zaman, nasıl üzgün olabilirsiniz ki? Bu kelime, onu kullanan pek çok Sahaja Yoginin lügatinden çıkmak
zorundadır, problemler ve üzüntü. Sizler problemleri çözersiniz, çözüm üretirsiniz. Problemler yok, sadece çözümler. Bir anne için
oğlun böyle olması gerekir, böylece anne oğula güvenebilir, kesinlikle, orada problemler yok, hiç bir şey yok, demek istiyorum ki,
İsa gibi doğmuş bir oğlunuz var, her hangi bir şey için endişelenecek ne var ki? Onun söylediği tek bir söz dahi, “Anneye Bakın”, bir
mantradır bu, Benim kullandığım en büyük mantradır. Dikkatiniz orada burada olduğu zaman, Ben sizlere sadece bu mantrayı
söylerim, bir komut olarak ve son derece alçakgönüllü, çok kendinden emin: “Bak”. Bak, bu gör anlamına gelmez, hayır, bu
konuşmanın çok mütevazı bir yoludur, “bak”. Bu görkemli bir şeydir, yüce bir şeydir, ona bak, onu kabul et, anla. Bu, bizlerin
arasında olması gereken sevgi ve desteğin öylesine karşılıklı bir anlayışıdır ki. Gizlilik yok, formalite yok, ayrıcalıklı olma yok.
Ayrıcalıklı olma yok, tüm mutluluklar beraber olmalıdır. Bir değişim için, birey olarak mutlu olmaya dair bütün düşünceler
bırakılmalıdır. Sahaja Yogilerle beraber olduğunuz zaman, bu tatildir. Artık tatil yok. Bütün bu şeyler bırakılmalıdır. Bu tamamen
İsa’nın tavırlarına aykırıdır. O asla tatil yapmadı, asla. Bu bir tatil. Tatil (Holiday) kelimesi kutsal (holy) gün (day) kelimesinden
gelir. İsa’nın eşliğinde geçirilen her gün, her an, kutsal bir gündür (tatildir). Yani onlar bunu aşağıya getirmiş olmalılar, İsa’dan
Ruha, Ruhtan ruhlara ve ruhlardan diğer şeylere. Ben eminim. Demek istiyorum ki, bu şekilde insanoğulları doğru bir noktadan
türetmek ve sonra da doğrudan doğruya çukurların içine atlamak hususunda çok iyidir, yani onlar bunu çok tatlı ve güzel bir
şekilde yapmış olmalılar, işte bilgeliğin olduğu şey budur, bilgelik, her zaman bilgelik. Bilge insan asla kurnaz, asla sert değildir.
Bu Benimde tarif edemeyeceğim bir şeydir ve herkes içinde en bilge olan kimdir? Bilgeliğin bedenlenmesi olan Shri Ganesha’dır,
Ondan bilgelik isteyin. O size her şeyi yapmanız için bilgelik verecektir, Ondan bilgelik isteyin. Bu gün sadece, İsa hakkında asla
bu kadar çok konuşmadan kaç tane Christmas geçirdiğimi düşündüm, bu kadar samimi bir şekilde, böyle bir ilişki içinde, böyle bir
ilişki içinde çok yakın ve çok uzak bir şekilde çünkü O Benim kim olduğumu bilirdi, bu huşu içinde, bu saygı, bu tevazu içinde olan,
bunu herhangi bir müridinizde bulmak zordur, kendi oğlunuz olan bir müride bile, çok yakın ama tam bir anlayış içinde. Bu bir
olma hali geliştirilmelidir, yavaş yavaş hepimiz geliştiriyoruz biliyorum ama bunlar hız günleri ve bizler doğru yönde biraz daha
hızlanmalıyız. 1:31:47 Şimdi sizin arzu ettiğiniz şekilde, dışarıda beyaz bir Christmasımız var. [Shri Mataji gülümser; gülüşmeler]
Sonra da, arzu ettiğiniz üzere “Beni yıkayın ve Ben kardan daha beyaz olacağım” kutsandık, beraber yaptığımız bütün güzel
şeyleri ve beraberce daha sonra yapacağımız şeyleri düşünün: işte bu şekilde, siz geçmiş ve gelecek problemini çözeceksiniz ve
İsa, sizin şu anınızı genişletmek üzere bu dünyaya geldi. Yani şu anda taçlandırılmış olan İsa, bu gün, sizlerde doğmuş olan ile
ilgilenilecek. O, İncilin İsa’sı değildir, O sizlerin içinde doğmuş olan, kalplerinizin İsa’sıdır, Onunla ilgilenilecektir. İncil çok
semboliktir, insanların onu anlamaları yıllar ve yıllar alacaktır, çok semboliktir ama en azından sizler onu anlayabilirsiniz ama
diğer insanlar onu anlayamazlar. Yani kişi sadece kendi ruhu vasıtası ile anlamalıdır, buda bakılıp ilgilenilmesi gereken, içinizde
doğmuş olan İsa’dır. Eğer devedikenleriniz varsa, Onu çok yumuşak bir kalbe koyun. O kolektif bir varlıktır, eğer sizler kolektif
olarak etkilenirseniz, o zaman Oda etkilenecektir. Onunla ilgilenin. Onlar, Merry (Mutlu) Christmas derler,  bu neşeden duyulan
mutluluktur. Huzurdan neşe geliyor, neşenin ışığı, mutluluk. Bütün dünya için, bütün ulus için barış diliyorum, para için, güç için,
birbirimizden farklı olduğumuza dair bütün bu yanlış fikirler için yapılan tüm mücadeleleri, tüm sahte savaşları bırakmak için
anlayış diliyorum ve onların Sahaja Yoganın bayrağı altına gelip, bütün sevgi ve saygımızla davet edildikleri Tanrının krallığına
girmelerini diliyorum. Hepinize, bütün ülkelere, tüm insanlığa, ailelerinde, kalplerinde çocukları ile birlikte huzur diliyorum. Hepsi
ile beraber huzur olsun, kalpleri huzuru yaysın, dilleri huzurla konuşsun, gözleri huzurdan başka bir şey görmesin. Tüm bunlar
değişmelidir, muhteşem bir değişim gerçekleşmeli, bütün evren farklı bir dönüş yapmalıdır. Tüm bu kin, nefret, çirkinlik
kaybolmalı ve ölümün barışı değil, yaşamın barışı hüküm sürmelidir, bilgelikle bu gelmelidir. Ben hepinizi bu barışın kanalları, bu
barışın güzel kanalları, bu barışın görkemli kanalları, sizinle gurur duyan Annenizin yüce çocukları olmanızla kutsuyorum Tanrı
sizleri kutsasın. Tanrıça için bir mantra vardır: “Ya Devi sarva bhuteshu, shanti rupena samstitah”. Oh Tanrıça, oturmakta olan,
tüm yaratılışı meydana getiren, barış olarak yaratılmış bütün şeyleri meydana getiren. Bu yüzden de sizler, sizin Anneniz olan
barışı aramalısınız. Hepimiz bu mantrayı söyleyelim. Gavin sen söyle: “Ya Devi sarva bhuteshu shanti rupena samstitah,
namastasai, namastasai, namastasai, namo namaha.” Sen bir kere söyle, sonra onlar üç kez tekrar etsinler. Bu bir duadır. Sahaja
Yogiler: “Yah Devi sarva bhuteshu, shanti rupena samstitah, namastase, namastase, namastase, namoh namaha.”[üç kez] [Shri
Mataji, ‘namaste’ yapıyor]. “Ye kshama rupena samstitah”, bu bir mantra çünkü barış ancak tevazu ve affetme vasıtasıyla
gelebilir, “kshama”. İşte bu yüzden İsa, kshama’dır. Siz bunu İsa için söylersiniz. Sahaja Yogiler: “Yah Devi sarva bhuteshu,
kshama rupena samstitah, namastase, namastase, namastase, namoh namaha.”[ üç kez ]. [Shri Mataji, sağ Agnya parmağını
bindisinin üzerine koyar] Buna rağmen Agnyalar catch ediyor. Şimdi Agnya’yı çıkartabilir misiniz? Kendisini incinmiş hissedenler,
lütfen şimdi Agnyalarınızı bırakın, Agnya için parmağınızı buraya koyar mısınız? [Shri Mataji, kendi bindisini işaret eder]. Buraya.
Bu Yahudiler için iyidir. [Bir Yogi Agnya parmağını Shri Mataji’nin Agnyası üzerine koyar ve bir süre burada tutar]. Hmm.. Daha iyi
mi? Şimdi bütün bunlar Christmas için çok fazla, en fazla Ellerimi, şunu, bunu yıkayabilirsiniz, haydi şarkı söyleyelim, puja



yapabilirsiniz. [Bunun ardından ses duyulmuyor]. Puja bitti, sadece ellerimi yıkayabilirsiniz. [SHRI MATAJI kol saatini çıkartır].
Bütün bu hediyeler ağacın yanında açılacak, ağaç bu, yaşam ağacı. O her şeyi verendir, bütün hediyeleri verendir. Bu yaşam
ağacıdır, bu kundalinidir, çok sembolik görüyorsunuz. Çok sembolik. Easter yumurtası, bu ağaç, çok sembolik demek istiyorum.
Ben kundalinilerinizin ağaç kadar güzel olmasını dilerim. [Yogiler gülüşürler].Tüm hediyeleri veren. Ben buna Sanskritçede
“Kalpator” diyorum. Şimdi yıkamayı yapabiliriz. Sahaja Yogi: Sadece su alayım.. Shri Mataji: Ellerle. Sahaja Yogi: O sadece su
getiriyor. Shri Mataji: Bir havlu var mı? [Shri Mataji, havluyu kucağına koyar]. [Puja devam eder].
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Mahashivaratri Puja, New Delhi, Hindistan, 20 Şubat 1982 ... Shiva'nın bir doğum günü gibi, "bu nasıl olabilir?" diyebilirsiniz, çünkü
O ezelidir, O her zaman oradadır. Dolayısıyla, bugünkü kutlamanın sınırlarını çizen şey, Shiva'nın maddi benliği içinde bu dünyaya
tanıtılmasıdır. Bildiğiniz gibi, her madde bir Deity ile birlikte yaratılmıştır ve bildiğiniz gibi, o deity bu madde üzerinde kurulmuştur.
Yani Adi Shakti tarafında, sizin ilk önce Shiva'yı oturtmamız gerektiği düşünüldüğünde; Shiva olmadan siz hiçbir şeyi
oturtamazsınız. İlk önce O oturtulacaktır, çünkü O mutlak olandır. Yani Shiva'yı oturtmalısınız. Ve şimdi ne yapmalıyız? O'nu nasıl
oturtabiliriz? O, Tamo Guna'nın Tanrısıdır. O soğuktur, aktif olmayan her şeyin Tanrısıdır. Yani her şeyden önce çok sıcak olan bu
dünya, güneşten uzaklaştığı zaman, aya çok yaklaştı. Ay, Shiva'nın kayınbiraderidir. Yani ayın o kadar yakınına çekildi ki, bütün
dünya buzla kaplandı. Ve daha sonra dünya yavaş yavaş güneşe doğru hareket etti. Güneşe doğru hareket ettiğinde, yavaş yavaş
erimeye başladı. Ve hiç erimeyen nokta, işte Shiva'nın oturtulacağı noktadır. Bu önceden belirlenmiştir, o nokta, bu nokta
Kailash'tır. Buz orada asla erimez ve tüm dağın Shiva'nın yüzü gibi olduğunu görürsünüz - gözler, burun ve dışarı çıkan
görebildiğiniz her şey - ve bütün yıl boyunca şeklini olduğu gibi korur. İşte Shiva bu şekilde yaratıldı. Ve O bu dünyada olan biten
her şeyin izleyicisi olarak, onların Hindistan'a yerleştirecekleri evrenin Kundalinisine doğru bakan bir şahit konumunda buraya
yerleştirildi. Bu yüzden O güneye bakmaktadır. Adi Kundalininin manzarasını izleyen bir seyirci gibi, iki eli de bu şekilde güneye
bakar. Shiva bu şekilde yaratıldı. Öyleyse, evrenin kalbinin İngiltere olduğunu söylesek de, Shiva hala Sahasrara'nın tepesinde
yaşıyor: burası onun oturduğu yerdir. Sanki başınızın üstünde Shiva oturuyormuş gibidir, ama O kalbinizde yaşıyor, aynı şekilde
Shiva da bu yere aittir ve tüm vücuda O bu noktadan bakar - bu yüzden Ayaklar güneyde, bu (Sahasrara) kuzey, burası doğu,
üzgünüm, batı (sağ kol) ve bu doğu (sol kol). Yaratılan dünyanın, evrenin tüm haritasını bu şekilde görebiliriz. Şimdi… (Hintçe)
Oturabilirsin. Yogi: Oturun. Shri Mataji: Otur, otur. Ayağa kalkmayın. Konuşmamı dinleyin. Şimdi fotoğraf çekmeyin. Konuşmamı
dikkatle dinlemelisiniz. Meditatif bir şekilde Beni dinlemelisiniz. Benden tam olarak yararlanmalısın, değil mi? Meditasyon
yapmalısınız. O zaman Beni çok net duyarsınız, başka şeylerle uğraşmayın. Meditatif olmalısınız. Yogi: Yani, burası güney. Shri
Mataji: Yani siz bir şahit olarak güneye bakıyorsunuz. Az önce birisi Bana güneyde insanların başlarını güneye, ayaklarını ise
kuzeye doğru koyduklarını söyledi, yani düşünün. Ayaklar kuzeydeki Shiva'ya doğru yerleştirilir. Kailasha kuzeyde değil mi?
Güneyde değil. Öyleyse neden ayaklarınızı kuzeye doğru uzatıyorsunuz? Demek istediğim, mantık kullanmak gerekir. Bu
brahminler size tüm bu hikayeleri anlattılar ve siz de yapılması gerekenin tam tersini yapıyorsunuz. Bazen "Tanrı bu ülkeyi
brahminlerden korusun" diye hissediyorum. Artık her yerdeler: onlar bizim yöneticilerimiz, her yerdeler ve onların Brahma'nın ne
olduğu hakkında hiçbir fikirleri yok. Gerçek Brahminler iseler, eminim bir gün gerçek Brahminler bu ülkeden sorumlu olacak.
Şimdi, Shiva'nın maddede oturtulan ilk şey olduğunu anladığımızda, o zaman bizde de önce Shiva oturtulur. Fetüs şeklini
aldığında, kalpteki çarpıntı Shiva'nın oturtulmasıdır. Bu, Shiva'nın kurulduğunun işaretidir. Kötü kalpli veya sıkıntılı doğan insanlar
söz konusu olduğunda, Shiva'nın tam olarak onlarda yerleşmediğini söylemek gerekir. Kötü insanlar olduklarından değil, ama
onların uzun süre yaşamamaları beklenir ve belki de, daha sonra başka bir kalbe sahip olmaları gerekmektedir ya da önceki
yaşamlarından gelen bir tür problem olabilir ve eğer Shiva tattwa'ya dikkat ederlerse kalpleri iyileştirilebilir. Yani vücuttaki en
önemli organ kalptir. Eğer kalp çalışmazsa, bu dünyada kalamazsınız. Bu yüzden en önemli şey, Shiva prensibiniz olan Atma'ya
özen göstermektir. Her tür sıradan şey için biz endişe ediyoruz. Bunun için endişelendik, şunun için endişelendik, ama Ruhumuz
için endişelenmiyoruz. Hakkımızdaki en büyük sorun bu. Eğer Ruhunuz için endişelenirseniz, eğer Ruhunuza dikkat ederseniz,
tüm evren Parabrahma ile titreşir, ki bu neşeden başka bir şey değildir. Yani Ruh'a hiç dikkat etmeden, eğer hayattan zevk
alabileceğimizi düşünürseniz, bunu yapamazsınız. Eğer saçma sapan başka şeylere dikkat koyar ve Ruhunuza dikkat etmezseniz
hayatınızdan zevk alamazsınız. Tam sessizlik bize, yalnızca Ruh aracılığıyla gelir. Ruh içimizde uyanırsa, bu sessizlik çalışmaya
başlar ve kendinizi son derece rahatlamış ve Benliğinizle kesinlikle bir olmuş hissedersiniz. Problem yoktur, insanların normalde
aradığı diğer şeyleri siz aramazsınız - kendi kendinizle kalmayı ister ve kendinizle biraz zaman geçirmek istersiniz. Kendi
Ruhunuzu bulduktan sonra aradığınız tek şey, Ruhunu bulmuş olan diğer Sahaja Yogilerin arkadaşlığıdır, yani Ruhlar arasında,
kalpte oturtulmuş bir uyum vardır. Ve bu Ruh, içimizdeki evrensel varlıktır, size anlattığım gibi, siz Ruh ile bir olduğunuzda,
otomatik olarak evrensel bilinçte olursunuz. Shiva'nın, Shiva tattwa'nın, Shiva prensibinin, o kadar çok niteliği vardır ki, size
anlatmama gerek yok, ama bugün size Shiva tattwa hakkında şimdiye kadar değinmediğim başka bir boyutu anlatacağım. Shiva
tattwa'nın fiziksel yönü, böyle bir kişinin daha soğuk bir tip olmasıdır. Bu anlamda, böyle bir insan, sıcak vibrasyonlar veren biri
değildir, çok fazla (soğuk) olandır, bazen de dengede olmayan, aşırıya kaçan, aşırı soğuk olabilen bir mizaç geliştiren bir insan
olması anlamında. Bununla birlikte düşük tansiyon olabilir, ishal de olabilir, ishalle de kişi çok fazla manevi güç alabilir. Ayrıca sol
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taraf nedeniyle aşk tarafında da olabilir. Çünkü sol kanal sizin deyiminizle kapha’dır (Avurvedic bir beden tipi, kararlı, ağır, yavaş,
soğuk ve yumuşak), kapha ise daha fazla soğuk olandır. Sol kanal daha fazla olduğu için, böyle bir kişi her zaman soğuk
algınlığına yakalanabilir ve soğuk algınlığı sorunları yaşar. Bu durumda böyle bir kişi kendini soğuk algınlığına ve benzeri şeylere
karşı korumalıdır ve uygulanacak yöntemler ise, Sahaja Yoga ile öğrenilmelidir ama ona bir denge sağlamak için Ruhun kendisi, o
sağlık sorunlarının ötesindedir. Ancak her zaman Ruh'u düşünen sol kanal bir kişi de tek yanlı olabilir. Bu dünyada yaşamak
zorunda olduğunda, kişi dengeli bir insan olmalıdır. Yani başka bir kanala geçmesi gerekiyor ve bu tarafda onun kendi içindeki
ruhsal gelişimin eylemleridir. Ruhsal olarak çok gelişmiş bir kişi, bu dünyada bir Shiva tattwa olarak var olamaz. Dengeli bir kişilik
olarak var olması gerekir. Ve kendi içinde bu dengeyi geliştirmeye başladığında, Ruh kalbinden yükselmeye başlar ve başının
tepesine çıkar. Yani bu, kişinin ulaşması gereken ikinci bir aşamadır. İşte bütün kolektivite. Yani sevginizi ve şefkatinizi merkezi
sinir sisteminiz içinde almaya başladığınızda, diyebilirsiniz ki, bunu başınızın üstüne koyun, yani bu siz bunu Virat'ınıza koyar
koymaz, kolektif varlığınız aracılığıyla bu, sizin Virata Shaktinizden yayılmaya başladığı zaman, ancak o zaman siz tam bir
kişiliksiniz demektir. Aksi takdirde, siz Shiva tattwa'sınız - bu evren var olsun ya da olmasın, Shiva tattwa var olur. Bütün evren var
olduğunda da vardır; hatta, hepsi ortadan kaybolsa bile, hepsi o mıknatısa, yani bu Shiva tattwanın içine gider. Dolayısıyla, ruhsal
özlemi olan bir kişi, Shiva'nızı kalp seviyesinin üzerine yükseltmek için, onu kademeli olarak, tam bir dengenin, tam bir dengenin
olduğu Sahasraranın tepesinde var oluşun çok bağımsız olduğu bir yönteme yükseltmesi gerektiğini bilmelidir. Sahaja Yoga'da
gördüğüm pek çok insan, son derece sevgi dolu, hoş, çok tatlı insanlar. Delhi'de insanların, Bombay'dakiler kadar sert olmadığını
söyleyebilirim. Bombay halkı sert olabilir, Pune halkı da biraz daha serttir. Ancak Bombay ve Pune halkı daha derindir. Bunun
nedeni, kendilerini biraz dengelemiş olmaları ve sempati gibi kalbi duygularının üzerine çıkmış olmalarıdır. "Birisine karşı kaba
olmayın, birisine sert bir şeyler söylemeyin", bu bazen de çok, çok garip olabilir. Dün olduğu gibi, her zaman uyuduğum yerde
uyuyordum. Şimdi eğer Ben Bombay veya Pune’deki herhangi bir merkezde olsaydım, herhangi bir yerde, hiçbir ses, hiçbir yerde
hiçbir şey duyamazsınız. Bir aslan gibi, ormandaki bir kaplan gibi, kimse sesinizi duymayacaktır. Eğer bir kaplan varsa,
kilometrelerce uzakta bir yerlerde kaplan olduğunu bilebilirsiniz, ortalık çok sessizdir. Ama eğer Ben Delhi'deysem, o zaman
herkes konuşuyor: Biri paradan bahsediyordu, şundan bundan, her türden gevezelik sürüp gidiyordu, yabancı Sahaja Yogiler bile
Delhi’li Sahaja Yogiler gibi olmuştu. Hepsi çok fazla konuşuyorlardı, şaşırdım. Orada bu kadar konuşmaya nasıl karar verdiler?
Hepsi konuşuyordu, gevezelik, gevezelik. Aksine, eğer Ben orada uyuyorsam, hepiniz meditasyon yapmalı, oturmalı ve
meditasyon yapmalıydınız. Bunun yerine herkes, sanki başka zaman konuşma şansları yokmuş gibi, olası tüm saçma
konuşmalarla meşguldüler. Ve hepsi gevezelik ediyordu, gevezelik, gevezelik, gevezelik, gevezelik; Ne söyleyeceğimi
bilmiyordum ve sadece ne yapacağımı bilmiyordum. İşte bu. Ama bu kişinin bilmesi gereken bir şey, sempatik tavırlarınızdan
yükseltmedikçe, - birisine "işte ben böyle bir sorun yaşadım" gibi bir şey demeniz, buna benzer bir örnek verin. Demek istediğim,
ne konu ama, önemi yok. Eğer siz, “Benim bununla bir sorunum vardı” diye başlarsanız, diğeri de: “Evet, bende…” diyecektir,
anlıyorsunuz, sempati. Bende böyle bir sorun yaşadım, bu insanlar o kadar kötü ki, bu oldu, şu oldu, o da aynı sorunu yaşadı”, aynı
konuşma. Gördüğünüz gibi, hepsi Sahaja Yoga ile ilgisi olmayan şeyler hakkında konuşuyorlar. Ben oradayken, Sahaja Yogayla
alakalı olarak dahi konuşmamalısınız. Hepinizden alçakgönüllü bir ricada bulunmalıyım - sizin davranış tarzınız bazen iyi değil ve
bu Sahaja Yoga'ya da uygun değil. Karşımda ağzınızı açık tutmanız bile iyi bir şey değil ama size bu kadar detaylı anlatmak
istemiyorum, ama o kadar çok şey var ki, Shiva tattwa'nızı kalbinizden yükseltmeden önce sizin öğrenmeniz gerekiyor. İnsanları
memnun etmekte iyisiniz, organize etmekte mükemmelsiniz, çok iyi organize ediyorsunuz, kavga yok. Bombay'daki Sahaja
Yogiler epeyce tartışıyorlar ve Pune’deki Sahaja Yogiler bile kavgacılar. Ama söylemeliyim ki, Pune Sahaja Yogileri çok derindir ve
Bombay Sahaja Yogileri de bireysel olarak çok derindirler, onlar bir şeyleri başardılar. Şimdi bundan daha da ileri gitmek
zorundalar, bu da yine kalpten biraz daha gitmektir. Bu, onların daha fazla hissetmeleri gereken ikinci bir iniş, onlar insanlara
karşı çok ama çok katılar. Ama görüyorsunuz, belirli bir miktarda katılık kabul edilmelidir. Örneğin, birine “Annenin ayaklarına
dokunma” denilirse, o kişi kendisini çok kötü hisseder. Ama bu Anne’ye dair çok sıradan bir anlayışıdır. Eğer O "Ayaklarıma
dokunma" derse, yapmanız gereken şey budur. Sizi memnun edecek olanı değil, tam olarak Beni memnun edecek olanı
yapmalısınız. Yani dikkatinizi herkesi memnun etmeye çalışmaktan farklılaştırmalısınız. Bazıları, “Anne, ilk kez gelenlere, bunu
söylememeliyiz” diyorlar. Mecbursunuz! Onlara söylemeniz gereken bazı şeyler var. Aksi takdirde, Beni a- prasanna
(neşesiz-keyifsiz) yaparsınız; bu da bazı sorunlara neden olur! Ama başkalarına söylediğiniz zaman, Pune ve Bombay halkı gibi
yapıp, kendi özel Marathi dillerinde konuşmanız gerekmez, bunu düzgün bir Urduca üslubuyla söylemeniz gerekir ki, insanlar
böylece kendilerini kötü hissetmezler, ama bunu söylemek zorundasınız! O insanları Benim tepeme çıkarmamalısınız; bunun
yerine onlara bir şekilde insanların iyi olduğunu söylemelisin. Bu yüzden, daha derine inmek için, bireysel meditasyon ve samuhik
(kolektif) meditasyon yapmalısınız. Delhi'deki tüm Sahaja Yogilerin böyle olduğunu söylemem, ama… bizim …, Bombay Sahaja
Yogilerimizin ve bu Pune Sahaja Yogilerin öğrenmesi gereken şey, bizim organize etmede çok iyi olduğumuzdur. Kendi aralarında



kavga ediyorlar ve gerçekten bundan bıktım. Ve birbirlerine Benim hoşlanmadığım şekilde kötü davranıyorlar. Ama bireysel
olarak iyiler, bu yüzdende bireyselleşiyorlar. Bazı insanlar bireyselleşir ve bazı insanlar toplumcu olurlar, toplumcu, görüyorsunuz,
onlar toplumu memnun edeceklerdir, şimdi onlar iki ayrı uç nokta. Bir Sahaja Yogi ne yapmalıdır? Onlar Anne bağımlısı olmalılar.
Annenin sevdiği şeyi yapmalılar. Anlıyor musunuz? Halkı memnun etmenize veya bireyi memnun etmenize gerek yok, ama siz
Annenizin istediği şeyi yapın. Bu Adi Shankaracharya'nın size söylediği şeydir, Anneyi memnun eden çok basit bir şeydir ama hiç
kimse bu çalışmayı yapmıyor. Bu çalışmayı yapmaya çalışın, "Anneyi memnun eden şey nedir?" O zaman, bir Shiva tattwa olarak
Benim çok kolay memnun olduğunu göreceksiniz. Hata yapsanız bile, kulaklarınızı üç kez çekerseniz, tamamdır ama bunda çok
ileri gitmeyin. Görüyorsunuz, yaptığınız hatalar tamam, ama hata yapmaya devam edebilirmişsiniz gibi, bunu hafife almayın.
Çünkü gerçekten büyük bir ip alırsınız, ama sonunda bununla kendinizi asacaksınız, değil mi? Öyleyse size verilen ipten de
korkun, aksi takdirde bu ip sizi çok daha iyi bir şekilde asacaktır. Dolayısıyla, toplumun fikrine yada kendi fikrinize bağımlı
olmamanız gerektiğini de anlamanız gerekir. Her ikisi de yanlış. İçimdeki tüm Deityleri memnun edecek şekilde davranmalısınız.
Ben söz konusu olduğumda, Ben yokum, Benim bir varlığım yok. Gerçekten, Bana inanın, hiçbir varlığım yok, ben sadece ... Bu pek
çok varoluşun bir birleşimi, buna böyle diyebilirsiniz. Yoksa, Ben yokum, kendimi bu bedende hiçbir yerde bulamam, hiçbir yerde;
Kendimi evrenin hiçbir yerinde bulamıyorum. Hiçbir yerde değilim, bazen şunu görüyorum, "Bütün bunlar nedir? Benim değil,
bunlar Bana tamamen yabancı." Ama yine de, içine nüfuz ediyorum, neşe duyuyorum, onunla yaşıyorum, ama Ben onun içinde
değilim, hiçbir yerdeyim. Öyleyse, Annenizi neyin memnun ettiğini anlamaya çalışırsanız, haysiyetinizi geliştireceksiniz çünkü ben
sizin onurlu olmanızı istiyorum; bu sizin neşenizi geliştirecek çünkü ben sizin sevinçli olmanızı istiyorum; bu size kendi içinizde
daha fazla vibrasyon elde etmeniz için daha fazla bir kapasite verecektir çünkü işte Benim size verdiğim şey budur. Sizin için
hayırlı olan her ne ise, eğer bunu yaparsanız, bu Beni memnun edecektir. Ama Benim sizin için iyi olduğunu düşündüğüm şeyi, siz
düşünmeyebilirsiniz; kendi fikirleriniz olabilir, yeniden bireysel veya kamusal bilgelik. Size söylediğim gibi, "Lütfen programımı
akşam saat 7 önce ayarlamayın." O zaman siz Bana "bu halkımıza uymaz" diyebilirsiniz. Önemli değil: Bana uymuyor, esas
mesele budur çünkü Benim gerçekten çok iyi olabileceğim belirli zamanlamalarım var. Bu zamanı Benim başka birlerine vermem
gerek, düzeldi! Yani zamanlamalarımı kendinize göre ayarlayamazsınız. Sabah saat 11 den önce hiçbir program
düzenlenmemelidir. Sabah erkenden ayarlarsanız, sabah saat beşte ayarlayın, umurumda değil. Başka bir amaçla kullanmam
gereken belirli zamanlamalarım var. Bu yüzden, Bana uygun olanın yapılması gerektiğini anlamalısınız, çünkü bu sizin de iyiliğiniz
içindir, çünkü bunlar en yararlı olanlarıdır. Benden daha fazla yararlanmanız için size kendi numaralarımı söylüyorum. Ancak iş
için ofise gidecek kişilerin gelemeyeceği konusunda ısrar ediyorlar - bu tür insanlar hiç gelmemeliler! Saat 7 de bir resim varsa,
onlar bu resme gidecekler mi, gitmeyecekler mi? O zaman neden Anneni onların keyfine uyacak kadar ucuzlatıyorsunuz? Çok az
insan varsa, bu bizim için daha da iyi: Tanrı'nın Krallığında daha iyi bir yerimiz olacak. O yüzden beni ucuzlaştırmayın! Kişi,
Annenin haysiyetini koruyarak, Beni ucuzlatmaması gerektiğini anlamalıdır. Neye ulaşılacak olursa olsun, tüm kardeşlere yardım
edilmesi gerektiğini, tüm halka yardım edilmesi gerektiğini kabul ediyorum, ancak kachralardan (çöplerden) kurtulamayız, aksi
takdirde, görüyorsunuz. Bir kenara atılacak çok fazla şey var. Bu yüzden kachra kısmı hakkında endişelenmemeliyiz. En iyisi
neyse, biz ona sahip olacağız ama buna sahip olmak içinde kaba konuşmamalıdır. Kaba sözler kullanmamanızı tekrar
söyleyeceğim. İnsanların "çık dışarı, çık dışarı, defol!" şeklinde konuşmaması gerekir. Dilinizi değiştirin. İnsanlarla yumuşak ve
düzgün bir şekilde nasıl konuşulacağını kendinize öğretmelisiniz. Bu Sahaja Yoga için çok önemlidir, çünkü aşağılamaya devam
ederseniz, belki siz bir azize hakaret edebilirsiniz! Yani bu şekilde davranamamalısınız. Bunu anlayın ve kendi bireysel varlığınızı o
kadar yetenekli bir hale getirmeye çalışın ki, toplum karşısına çıktığınızda doğru perspektifi, doğru kavramı, doğru davranışı,
doğru davranışı ve doğru bilgiyi ortaya koyabilesiniz. Burada rasyonel olarak doğru olanı kastetmiyorum, doğru olan mutlaktır.
Shiva mutlaktır, O mutlak bilgiyi verendir, O Beni neyin mutlu ettiğini bilir. Beni gerçekten rahatsız edecek bir şey olacağı an,
gösteriyi kapatacaktır. Beni memnun etmek için bunu izliyor. Bunun işe yaramadığını anladığı an, tüm şovu durduracak ve "Kapa
çeneni, bitti artık" diyecektir. Öyleyse seyircinin Shiva olduğunu söyleyebilirim, ama O sadece yargıç ve bunları görüyor, bu yüzden
iyi olmaya çalışın. Bu, Benim Shiva'yı memnun etmeye çalıştığım güzel bir gösteri, böylece O orada olmaya devam eder ve içinde
sizin yükseldiğiniz ve size vaat edilen o sonsuz yaşamı elde ettiğiniz evrenin kalmak için, hoş bir yer olmasına izin verir ama
kişinin Anneyi neyin mutlu ettiğini anlaması gerekir. Bazı insanların Bana her zaman doğrudan bakma alışkanlıkları var: Bu
yapılacak bir şey değildir! Gözlerinizi aşağıya indirin, Bana sürekli olarak bakamazsınız, bu aptalca! Aptallık olmasının dışında, bu
Beni memnun etmez. Eğer Ben sürekli olarak size bakmaya başlasam, bundan memnun olur musunuz? Size bakmıyorum, her tür
şeyi yaparak sizi memnun etmeye çalışıyorum: Neden Bana bakarak bir şey öğrenmiyorsunuz, sizi nasıl memnun etmeye
çalışıyorum? Bunların hepsini tabii ki yapamazsınız, biliyorum, çünkü birisi "Anne, biz gittik, bize bir at verildi, budur, şudur" diyor.
Bu tarafı Benim için halledemezsiniz, değil mi? Eğer Ben bir zorluk yaşarsam, siz Benim karşılaştığım zorluğu çözemezsiniz, değil
mi? Ama Ben sizin zorluklarınızı çözebilirim; bu yüzden de Ben sizi çok kolay memnun edebilirim çünkü sizi memnun etmek için



pek çok yöntemim var. Her ne yöntem varsa, kişi olumlu bir şekilde hoşnutsuzluğa kapılmamalı, tek şey budur. Özel bir şey
yapmıyorsunuz, ama sırf hoşnutsuz olmak için de sıra dışı bir şey yapmayın. Eğer bu basit şeyi anlarsanız, Beni hoşnutsuz
edecek bir şey yapmaya çalışmayın, lütfen Beni memnun edin, bu çok basit. Fazladan bir şey yapmanıza gerek yok, sadece sevgi
dolu, şefkatli, ağırbaşlı olmaya çalışın ve Ben tüm bunlardan çok mutlu olacağım. Ben çok sevinçliyim, sizinle de çok mutluyum
ama size kişinin neyi başarması gerektiğini ve bunların nasıl üstesinden gelmesi gerektiğini söylemeliyim. Bu yüzden şimdi Delhi
halkının kalpten Sahasrara'ya yükselmesi gerekiyor. Ve Bombay ve Pune halkının da kalpten …. gitmesi… Sahasrara'dan kalbe
gitmesi gerekiyor. Rahuri halkının arada olduğunu söyleyebilirim. Onlar çok iyi organizatörler ve bireyler söz konusu olduğunda
Benim için sorun yaratmazlar. O yüzden Bence Rahuri bir yer, belki de benim Mekke'm, her neyse, çok iyi ama hepimiz böyle
olabiliriz. Hepimiz birbirimizi değiştirebilir, bilgilendirebilir, kendimizi geliştirebilir ve eğitebiliriz. Kendimizi gerçekten seviyorsak
ve evrimimizi önemsiyorsak, tüm bu eğitim bize gelebilir. Gerçekten umursuyorsak, bu konuda fazla uğraşmamıza gerek yok.
Yavaş yavaş, tüm bunlar işe yarayacak ve denge kurulabilecektir. Çok konuşan insanlar çok konuşmamalılar. Hissettiğim şey şu
ki, çok konuştuğunuz zaman, durduğunuz zamanda, sadece duruyorsunuz. İkisinin arasında: Gerekli olduğunda konuşmalı,
gerekli olmadığında konuşmamalısınız. Yani, Sahaja Yoga ile siz yavaş yavaş bu tür bir kişilik geliştirebilirsiniz, ne kadar ileri
gideceğiniz, ne kadar gitmeyeceğimiz hususunda bu bilgeliği geliştireceksiniz. Aşırıya kaçmamak Shiva'nın kalitesidir. Hiçbir şey
yapmaz, sadece orada oturur ve tüm şakayı izler. Hiçbir şey yapmaz, ama yine de izlemesi gereken odur: Eğer izlemezse tüm
gösteri biter. Eğer siz bunu hiçbir şey yapmamak olarak anlarsanız, O ne kadarda fazla şey yapıyor! Kontrastı görün: O hiçbir şey
yapmıyor ama herkesi O'nu memnun etmek için, dans ettiriyor. Aynı şekilde, tek bir çekimde her iki tabiata da sahipsiniz: Sahaja
Yogiler olarak bu türden dengeli bir kişiliğe ulaşabilirsiniz. Bu sizin iyiliğiniz için, evriminiz için, gelişiminiz için. Yani bugün,
hepinizin kendi içinde bireysel olarak gelişmek için büyük bir şansınız var, Shiva tattwa, nihayetinde bütüne nüfuz ediyor. Kabira
bunu güzel bir beyitle söyledi, sizler anladınız mı bilmiyorum, ki bu: (Hintçe) “Man mamta ko Thir kar launga”. "Kalbimin şefkatini
titreştireceğim, bunu dışarı çıkaracağım; kalbimin şefkatini titreştireceğim, dışarı çıkaracağım;" Aur paancho tattwa milaunga "ve
onu beş elemente koyacağım." Kabira'ya bakın, ne kadar büyük olduğunu takip ediyor musun? İnsanlar Kabir Das'tan bahsediyor,
bakın, o diyor ki, "Onu kalpten çıkarın ve beş elementin hepsinin içine koyun." İşte Sahaja Yoga budur. Eğer bunu anlarsanız,
başka hiçbir şeyi anlamanıza gerek kalmaz. Onu kalbinizde kazandınız, kalbinizde kapitalist ve dışarıda komünist olun. Eğer bu
dengeyi düzgün bir şekilde sağlayabiliyorsanız, bunu yapmışsınız demektir. Ve biz yapabiliriz, hepimizi bir araya koyun, biz
yaparız, bunu başarabiliriz; ve dünyaya bunu herkesin başarabileceğini gösterebiliriz. Tüm sıradan insanlar, sözde olacak olanlar,
olağanüstü hale gelebilirler. Öyleyse bugün, kendimiz için, bunu yapacağımıza karar vermeliyiz, bunun için spiritüel bir şekilde,
Sahaja bir şekilde eğitileceğiz. Ve eğer her an kendinizi izlerseniz, bunu yapabilirsiniz. Kendinizi açıklamaya ya da "Ah, bu bana
oldu, bana şu oldu" demeye değil; mesele bu değil. Birçok insan Bana böyle şeyler söylüyor, bu çok saçma. Kendinize meydan
okuyun: Bu size nasıl olabilir? Bunu neden yapmıyorsunuz, bunu yapmalısınız. Neden yapamıyorsunuz, bu şekilde görevi üstlenin
ve bunu halledebilirsiniz, Ben eminim çünkü içinizde güç var. Ruhsal gelişiminiz ve kolektifliğiniz için hepinizi kutsuyorum. Her iki
şeye de bakılmalıdır. Ruhsal gelişiminiz varsa ve kolektiviteniz yoksa, bu işe yaramaz. Kolektivite var ve ruhsal gelişiminiz yoksa,
bu da işe yaramaz. Doğru şekilde birleştirin. Bu yüzden Shiva'yı alıp Virat'a yerleştirmeliyiz. İşte yapmamız gereken şey budur ve
eğer bu noktayı anlarsanız, başkalarıyla olan ilişkileriniz de iyi, kalıcı ve çok özlü bir nitelikte olacaktır. Ve Sahaja Yogilerin yaşam
kalitesi çok çok harika bir şey olacaktır. Tanrı hepinizi kutsasın.
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Easter Puja, “Lord Jesus’un (İsa’nın) Yaratılışı”. Nightingale Lane Ashram, Londra (İngiltere), 11 Nisan 1982. Bu gün, çok, çok
önemli bir meselenin meydana geldiği günü kutluyoruz, kesinlikle en önemli konu diyebiliriz buna, bu gün böylesine büyük bir
olayın gerçekleştiği gündür. Bu, bu şekilde gerçekleşmeliydi çünkü her şey bir bakıma bu kadar müsamahasızdı. Son
konuşmalarımda, İsa’nın cennetlerde ilk yaratılan olduğunu söylemiştim. Devi Bhagvat’da (Büyük Tanrıça'ya (Devī) tapınılan ve
Hinduizm’in, Śāktizm mezhebinin kutsal metni) eğer okuduysanız, İsa, Mahavishnu olarak yaratılmıştı ve çok açık bir şekilde,
Onun ilk olarak bir yumurta şeklinde yaratıldığı belirtilmiştir. Bu, belki de 14,000 yıl önce yazılmış olan bu kitapta yazılmıştır. İsa’yı
kehanet eden bir kitaptır ve işte bu yüzden Batı’da, özellikle Easter’da (Paskalya’da), arkadaşlar birbirlerine bir yumurta verirler.
Yani, ilk varlık bu dünyaya bir yumurta olarak geldi ve bu İsa idi ve yumurtanın bir kısmı bu halde bırakıldı ve geri kalanı ise Kutsal
Ruh tarafından, Mahalaksmi tarafından, kendisinden İsa’yı yaratmak için kullanıldı. Bu eski kitapta, İsa’ya, Mahavishnu adı
verilmişti ve bu isim Vishnu’nun daha yüce olan formu anlamına gelir. Fakat aslında Vishnu Babadır ve İsa, Kutsal Ruh tarafından
yaratılmış olan Oğul’dur. Konuşmamdan sonra, eğer sizde kitap varsa, Onun ne zaman yaratıldığına ve nasıl yaratıldığına dair
olan metni okumak isterim. O Babası için ağladı ve bir keresinde çarmıh üzerinde de ağladı, yıllarca ağladı ve sonra İsa,
Mahavishnu konumunda, “senin pozisyonun benimkinden daha yüksek olacak ve sen, evrenin desteği anlamına gelen “adhara”
olacaksın” diyen babası tarafından kutsanmıştı. İşte O bu şekilde mooladhara’dan, adhara oldu. Bu göksel ‘vaikuntha’
konumunda yapıldı. Sonra, diyebilirsiniz ki, Mahalakshmi’nin enkarnasyonundan başka birisi olmayan İsa’nın Annesi tarafından,
yani Kutsal ruh tarafından dünyaya getirildi. Bu Onun, Radha olduğu anlamına gelir. Ra-dha. Ra, enerji anlamına gelir, dha ise
enerjiyi destekleyendir. Easter’ın pek çok yönü vardır, kişi bunu anlamalıdır ama hemen hemen herkes, “İsa’nın neden ölmesi
gerekliydi ve O neden dirildi?” derler. Bu noktaya belki de henüz çok açıkça değinmedim – işte bu gün sizlere anlatmak istediğim
nokta bu. Ama siz İsa’nın yaşamının önemini anlayabilirsiniz. Ve size, İsa sayesinde aydınlanmanızı almalısınız denildiği zaman,
bu Onun Agnya çakra içerisinden delip geçmesi gerektiği anlamına gelir. O, orada olmalıdır. Eğer O, kapıda bu boşluğu
yaratmasaydı, bizler asla aydınlanma alamazdık. İşte bu yüzden, “ancak İsa’nın lütfü ile cennetin kapısından geçebilirsiniz”,
denilmiştir. Tabii ki, bu kilise anlamına gelmez, hiç bir şekilde kiliseler anlamına gelmez. Bir Sahaja Yogi olarak, Agnya çakranın
içinden geçmeniz gerektiğini anlamalısınız. Nihayetinde burası, insanoğullarının geçmesi gereken en zor noktadır. Çünkü Agnya
çakrada egonuz ve süper egonuz tamamen büyümüştür. Sadece insan konumunda bu ego gelişir. Mesele egonun üstesinden
nasıl gelineceğidir ve egonun üstesinden gelme işini İsa yapmalıydı. Başlangıçta İsa, Shri Ganesha olarak yaratıldığı zaman, -
Onun nasıl yaratıldığına dair öyküyü biliyorsunuz. Parvati’nin bedeninden “mala” alındı çünkü Onun evliliğinden önce, banyoda
kendisine bir sürü (güzel) kokulu şey sürmesi gerekirdi ve bu sürdüğü şeyler alındı, bütün bu şeyler ve Onun vibrasyonları açığa
çıktı. Parvati, bu çocuğu sadece iffetini korumak için yarattı. Onu banyosunun dışına koydu ve buna dair bütün öyküyü
biliyorsunuz. Şimdi, bu çocukta toprak elementinin bir kısmı vardı, – “prithvi-tattwa” (toprak elementi) oradaydı. Diğer tüm
merkezler, onlarında içlerinde bazı elementler vardır, bazı elementler, prithvi-tattwanın orada olması gibi, toprak elementinin.
Sonra, sizde su elementi var ve sonra sizde hava elementi var ve buraya geldiğiniz zaman, bu ışık elementidir, bu ışıktır. Bu
noktada, Agnya çakrada, İsa son elementi geçmeliydi, bu da ışık elementiydi, bu Onun sadece Tanrısal Gücün gerçek formu
içinde ortaya çıkması gerektiği anlamına gelir, Omkara, vibrasyonlar diyebilirsiniz ya da mutlak olan, ona logos (Tanrı'nın Sözü,
ilahi akıl ve yaratıcı düzen ilkesi) diyebilirsiniz veya bunun gibi bir şey, ilk ses, – Brahma. Bu yüzden de O, Brahma prensibi
olmalıydı. Brahma prensibi olmak için, İsa kendi içindeki diğer tüm elementlerden kurtulmalıydı. Yani, sonuncusu da, Onun
içinden geçmesi gereken ışık elementiydi. Kendisi mala’dan yapıldığı için, kendisinde toprak elementi bulunmalıydı ve Onun
içinde, diğer tüm elementler bulunmalıydı. Ama ne zaman ki Agnya’ya gelince, tam olmak için, mutlak olmak için, saf ruh olmak
için, İsa tüm elementleri bırakmalıydı, yani bu da O ölmeliydi demektir, Onun içinde bulunan bütün bu elementlerin ölümü
demektir. Süptil formda ne yaptıysa, bu madde formunda da çalışır ve bunu yapmak için O ölmeliydi ve Onda ölen şey, bu küçük
toprak elementi ve diğer elementlerdi. Ondan çıkan şey, Saf Ruhtu, “Saf Ruhtu”. Bu yeniden dirildi, Saf Ruh, İsa’nın bedeni olan,
İsa’nın bedenini biçimlendiren, Saf Brahma tattwa ve bu gerçekleşti. İsa kendisi hakkında kehanet edileni yaptı. O bir kurtarıcıdır
çünkü insanları bu bedensel varoluştan çıkarmak için bu kapının içinden geçti, bu elementlere, bu var oluşa bağlı olanın, ruh
olduğu anlamına gelir. Bu yüzden de, sizin “O Olduğunuz” yer olan yeniden diriliş ile, siz kendi dikkatinizden, Ruhun dikkatine
atlarsınız, dikkatinizi hissettiğiniz zaman, Ruh olduğunuz zamandır. Bu oluyor, bu size de olmuş olandır. Ama yeniden dirildiği
zaman, İsa saf ruh oldu, Saf Brahma tattwa ve yeniden diriliş, sadece Toprak elementi olarak, Mooladhara’dan gelen Tanrısal
Gücün bir meydana gelişidir ve bu büyümeye başladı. Bu kendi büyümesini oradan alır ve Agnya çakraya geldi, nihayetinde
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Sahasrara’ya girmek, tam olarak Brahma tattwa olmak için, İsa orada tüm elementler vasıtası ile bir geçiş yaratmıştı. Ve bu çok
zor ve deneyseldi ve deney oldukça tehlikeli bir şeydi. Başarısız olabilirdi çünkü Onda insan unsuru vardı, acı çeken beden
elementidir. Ve O acı çekti çünkü bu beden elementi acı çeker, ruh değil, ruh acı çekmez, beden acı çeker. Yani, beden elementi
acı çekmeliydi, bunu aşmak için, bundan kurtulmak için. Bundan kurtulmak için Onun muazzam bir cesareti olmalıydı. Bu o kadar
zor bir operasyondu ki, O olmaksızın hiç kimse buna ulaşamazdı. Bunun, kendisinin önceden belirlenmiş kaderi olduğunu
biliyordu ama bu yapılması en zor olan şeydi. Kaç Hıristiyan’ın yumurtanın anlamını bildiğini merak ediyorum. Yumurta, sizin
aydınlanma öncesinde içinde bulunduğunu evreyi işaret eder. Yumurtanın kabuğu içinde olduğunuzda, siz Bay X siniz, siz Bayan
Y siniz ama içinde tamamen olgunlaştığınızda, kuş hazırdır ve bu sizin yumurtadan çıkma zamanınızdır. Bu sizin iki kez
doğduğunuz zamandır. Yani İsa’nın yeniden dirilişi bunu ifade eder ve işte bu yüzden, sen bir yumurtasın diyerek, bunu
hatırlatarak, insanlara yumurta veririz. Bu yumurta bir ruh olabilir. Ve O ilk kez geldiği zaman bir yumurtaydı, O bir yumurta olarak
yaratılmıştı – bunun yarısı Shri Ganesha olarak kaldı ve yarısı da Mahavishnu oldu. Sonra İsa dünyaya geldi ve bütün elementleri
ile ayrıldı ve saf vibrasyonlar Onun bedenini biçimlendirdi. O hepinizin içinde uyanmak üzere orada kaldı ve Kundalini dikkatinizi
orada, bu noktaya getirdiğinde, sizde ruh olursunuz. İşte bu yüzden İsa, “Geçit benim, Kapı benim”, demiştir çünkü siz İsa
olabilirsiniz. İşte bu yüzden O, “varılacak yer benim” demiştir, siz Ona ulaşmalısınız. Ama O, bu boşluğu sizin için yarattı. Ruhsal
olarak uyanabilirsiniz, kendi ruhunuz olabilirsiniz. Ama İsa bir enkarnasyondu. O, Tanrının oğluydu ve bu yüzden de O, bir
enkarnasyondu. Bu enkarnasyon sadece, sizi elementlerinizden çekip çıkarıp, sizi ruh yapmak için dünyaya geldi. Bu en zor şeydi
–çünkü insanoğulları kafalarında her tür yapay bariyeri yarattılar. Bakın, her ne düşünürsek ve akıllarımızla her ne yaparsak
bunların hepsi ölüdür, insan yapımıdır, yapaydır çünkü gerçeklik aklınızın ötesindedir. Bu sizin aklınızda değildir, onu
kavrayamazsınız, onu tutamazsınız. Aklınızda her ne varsa, gerçek değildir. Bu ötededir. Yani İsa’nın döneminde Romalılar
yüzünden, bir insan için aklın ötesinde olan bir şeyi kabul etmek, çok zor olmuştu ve bütün bu yine insanlar geliyorlar. Tarihi
tekrarlıyoruz. Onlar çok ego merkezliydiler, ego ile o kadar doluydular ki, egolarını yok etmek için, bir geçit yaratmak için, birisinin
bunu yapması gerekliydi. Onun ölümü ile pek çok şey kanıtlandı. Onu çarmıha geren bütün bu kişiler aptal insanlardı, ego
merkezliydiler, kördüler, Onun gördüğünü göremediler. Onun ne kadar hakiki bir kişi olduğunu göremediler. Onu çarmıha gerdiler.
Demek istiyorum ki, Onu çarmıha germiş olmaları en büyük aptallıktır. Bunun hepsi biliniyordu çünkü bu insanlar o kadar
aptaldılar ki, onlar sadece çarmıha gerebildiler. Başka ne yapabilirdiler ki? Çünkü kendi küçük egoları ile çok sade olan, çok hakiki
olan, çok gerçek olan birisine dayanamadılar. Yani Onu çarmıha gerdiler ve bu çarmıha germe, bizlere bir cepheyi yarıp geçme
olarak geldi. Ama bizim için mesaj Yeniden dirilme kısmıdır. Bizler için mesaj çarmıha gerilme değil, yeniden diriliştir. Çarmıha
gerilme mesaj değildir çünkü O, bunu bizler için yaptı – Yahudilerin anlamak zorunda oldukları mesele budur. Geçen gün
okuyordum, hemen bu gün – Canterbury Başpiskoposu ile bazı tartışmalar oldu ve adam sanki Tanrıya soru soruyor gibi
piskoposa sorular soruyordu. Bir şekilde, “bu soruyu Tanrıya sormak isterdim” dahi dedi. Neden bu kadar çok Yahudi öldürüldü?
Onlar bunu istediler! Onların acı çekmesini istediler çünkü onlar İsa’nın acı çekmesine kredi veremezlerdi. Hepimiz acı çekmeliyiz
diye düşündüler. Ego. Bu egodur. “Her hangi bir kişi, bizim için nasıl acı çekebilir, bizlerinde ayrı ayrı acı çekmemiz gerek”. İsa’ya
bu krediyi veremezlerdi. Daha sonra gelen tüm düşünce, bizler acı çekmeliyiz şeklindeydi. Yani bu maddi seviyede her ne
düşünürseniz, bu eyleme geçer. Bu yüzden Mr. Hitler doğmuştu ve Hitler onlara acı çektirdi ve bu dünya üzerinde yaratılmış olan
bütün problemlerden insanoğullarının aptallığı sorumludur. Diğer soruda, “çocuklar nasıl kan kanseri olurlardı, o sanki Tanrıya
soruyordu”. Çocuklar nasıl kan kanseri olurlar? Eğer ebeveynler çok zıvanadan çıkmışlarsa ve hızlıysalar, çocuklar bunu kaparlar.
Eğer evlendiğiniz zaman rahat biri değilseniz, bebek sahibi olacağınız zaman, boşanmayı ve her tür saçmalığı düşünüyorsunuz,
bu zıvanadan çıkmışlıklar çocuk üzerinde çalışacaktır. Psikolojik olarak bu bir sol kanal problemidir ve çocuk doğar doğmaz kan
kanseri hastası olmalıdır. İşte bu odur. Yani aptallıkları nedeni ile problemler insanlar tarafından yaratılmıştır. Tanrının sizler için
yarattığı bir problem yoktur. O sizin tüm problemlerinizi çözdü. Bütün problemlerimizi O çözer. Sahaja Yoga’da Onun sizin küçük
küçük problemlerinizi bile nasıl çözdüğünü gördünüz. Ama kendi aptallığımızla, elementlere, maddi şeylere olan bağımlılığımızla,
maddi alışkanlıklarımızla kendimize problemler yaratırız. Madde başımızın tepesinde oturur – toprak elementi seviyesinde
diyebiliriz. Sonra duygusal bağımlılıklar gibi başka problemlerimiz var, bu benim kızım, bu benim çocuğum, bu benim, bu benim,
ben çocuğuma çok bağlıyım, bu benim ülkem, bu senin ülken. Problemler yaratırız. Bu Falkland şeyi, bu bölgeden ne elde
edeceğiz? Bu Falkland şeyi, suni bir problem, bunu görebilirsiniz. Demek istiyorum ki, bu insanlar oraya gittikleri zaman,
İspanyollardı onlar. Bunların hepsi İspanya’ya geri verilmelidir. Brezilya’da olan bütün bu şeyler de, Portekiz’e verilmelidir. Ne
yapıyorlar orada? Eğer durum buysa, ama onların hepsi insan. Bu arazi işi nedir? Bırakın insanlar her neredeyseler, mutlu bir
şekilde orada yaşasınlar. Bu bölgeden onlar ne elde edecekler ki? Tanrı asla, Arjantin, Şili, İngiltere ve bütün bu şeyleri yaratmadı.
Devi tek bir homojen yapı yarattı ve bu yapı birbirine bakar, bir kalbin yaratılması, bir karaciğerin yaratılması, bir beynin
yaratılması, bir burnun yaratılması gibi. Eğer onlar kavga etmeye başlarlarsa, deyin ki, bu göz eğer bu gözle kavga etmeye



başlarsa, biz buna güleriz. Ama insanoğulları aynı şeyi yaparlar. Her zaman bunu yapıyoruz. Bu problemleri yaratan
insanoğullarının aptallığıdır. Çok aptal olduğunuz zaman, birileri bundan korkunç bir şekilde faydalanır ve dünyaya gelir, Hitler gibi
ve size düzeltmeye çalışır. Buna hiç bir şekilde ihtiyacınız yok. Sadece bilgeliğe ve aydınlanmanıza ihtiyacınız var. Bu gün yapılan
şey bu, sizler aydınlanmanızı aldınız. Bu yüzden Sahaja Yogiler için Easter, tüm dünyada en önemli oluştur, çünkü eğer bu
olmasaydı, insanlara aydınlanma vermek mümkün olmayacaktı. Sanırım Gavin daha sonra size Devi Bhagwat’da İsa hakkında ne
yazıldığını okuyacak. Bu kitap 14,000 yıl önce, Markendaya tarafından yazıldı. Yani düşünün, 14,000 yıl önce! O biliyordu, geleceği
gören biri olarak, Blake gibi, ne olacaktı, ne zaman İsa gelecekti. Ama İsa’ya Mahavishnu adı verilmişti. O, Vishnu değildi. O,
Vishnu’nun oğlu idi ve Hıristiyanlar bu Easter’ı (Paskalya’yı) anlamıyorlar. Anlamıyorlar. Hıristiyanlık bu gün ölü bir zihinsel
aktiviteden başka bir şey değil, sadece saçmalık, her hangi bir diğer saçma sapan din gibi. Anlamı olmayan diğer bir ahmakça,
aptal bir din. Aydınlanmanızı almadığınız sürece, vibrasyonları hissetmediğiniz sürece, her yere kaplayan bu Tanrısal Gücü
hissetmediğiniz sürece nasıl anlayacaksınız? Çünkü bu gerçek olan yegâne şeydir, hakikat olan tek şeydir. Buna ulaşmadığınız
sürece, İsa’yı nasıl bilebilirsiniz? Ve Onun için savaşmak! Nasıl savaşırsınız? Anlamıyorum. Benim için bu aptallık, bir başka
aşırılık. Bunu yaparak aslında ne yapıyorsunuz, tüm bu enkarnasyonları birbirinizi öldürmek için kullanmaktır. Düşünebiliyor
musunuz? Sizi yükseltmek için gelen şeyler, size daha yüksek bir yaşama getirmek için olan şeyleri kullanıldılar, aynı şey, isimler
öldürmek için, birbirini öldürmek, birbirini indirmek için kullanıldı. En fazla, eğer anlamadığınız bir noktaya ulaşırsanız, o zamanda
“bu bir gizem” demeye başlarlar. Gizem nedir? Sahaja Yoga’da gizem yoktur. Hepsi buradadır. Benim için insanoğulları bir
gizemdir. İsa’nın Yeniden Dirilişi, şimdi kolektif yeniden diriliş olmalıdır. İşte Mahayoga’nın olduğu şey budur. Kolektif yeniden
diriliş olmalıdır ve bu kolektif diriliş için her şeyden önce, Sahaja Yogiler kolektif olmaya karar vermelidirler. Çünkü Kundalininin
uyanışı sayesinde geçersiniz, buna şüphe yok, bunun sayesinde geçersiniz. Ama kolektivitenin alanına girersiniz ve eğer bu
kolektivitenin içinize sızmasına izin vermezseniz aşağı düşersiniz. Varsayalım, elementlerin ötesinde bir konumda oldunuz, sizin
kolektif bir varlık olduğunuz konum. Bütünün parçası olduğunuzun farkındasınızdır. Burnunuza ve gözlerinize yardım etmeniz
gerektiğinin farkındasınızdır çünkü bütünün parçasısınız. Anladığınız bu konuma ulaştınız. Bende diğer hücreler kadar önemliyim
ve diğer hücrelere benim tarafımdan yardım edilmeli ve onlar da beni desteklemeliler. Bizler biriz. Tam bir uyum olmalıdır. Bu
farkındalık aydınlanma sonrasında gelir ve eğer bu farkındalığı anlamıyorsanız, bu alanda kalabilmenin tek yolu kolektif
farkındalıktır, aksi halde dışarı çıkarsınız. Kendi küçük kuyucuklarına sahip olmaya başlıyorsunuz ve sadece onların içine
giriyorsunuz. Kendinizi daha fazla genişlettikçe, daha yükseğe yükselirsiniz ve sonra yine baddhalarınızla birliktesiniz, veya her ne
ise. Ama eğer, ben bütün için yaşamalıyım, bütünden sorumluyum, bütün ile ilgilenecek bir hücre çekirdeği yaratmaktan
sorumluyum ve eğer ben düşersem geri kalanlar acı çekecektir, benim düşmekle işim olmaz çünkü bu noktada yeniden dirildim,
benim varlığım olan, ruh olan, kolektif varlık olan kolektivite konumuna girdim, ben orada kalmalıyım, orada olmalıyım, düşemem,
yaşayabilmemin yolu bu değil diye düşünürsünüz. Ama aydınlanmadan sonra da gördüm, insanlar kabuklarından çıkamıyorlar.
Hala kabuğun içinde kalmaya devam ediyorlar. Kanatlarını açıp, şarkı söyleyip, kabuklarından çıkıp uçamazlar. Bunu yapamazlar.
Her şekilde, hala kendi küçük yaşam şekillerine daha da küçük bir şekilde yapışırlar. Gittiğiniz bir tatilde, ayrı bir tatil istersiniz.
Neden? Bu tatil zamanı (holiday) - holy day (kutsal gün), dedikleri gibi, KUTSAL GÜN, bu holy day. Diğer Sahaja Yogilerle beraber
olduğunuz zaman, gerçekten tatilden keyif alırsınız. Aksi halde bir tatilden ne zaman neşe duyarsınız? Diğer yol hangisidir?
Onlarla beraber olmak gerçek tatildir. Bu yüzden kişi, kolektivitenizi genişletmeniz gerektiğini anlamalıdır. Eğer kolektivitenizi
genişletmezseniz sadece bir israfsınız. Sahaja Yogilerin müsrif bir yaratısısınız, bunu söylediğim için üzgünüm, aşağı
düşeceksiniz. Böyle insanlar göstereceklerdir ki, başlangıçta, yavaş yavaş daha ve daha iyi olmaya başlarlar ve siz bir kez tam bu
konumda olunca birbirinizin varlığından keyif almaya başlarsınız, onlardan korkmazsızın, onlar için herhangi bir sahiplenme
olmaksızın, hiçbir şekilde beklenti olmaksızın, sadece bundan neşe duyarak. Bu olmalıdır. Bedenimizdeki hücreler böyledir. Eğer
onlar bunu yapabiliyorlarsa biz neden yapmayalım? Çünkü bizler daha duyarlıyız, en azından sahip olduğumuz hücrelerden daha
duyarlı olduğumuzu düşünürüz. En azından bu beklenir çünkü bizler tek hücreliden bu konuma dek çok evrimleştik. Ve sonra,
sizler Tanrının yaratısının özetisiniz. Sizler en üstteki insanlarsınız. O zaman neden olmasın? Yeniden dirildiğiniz zaman, olacak
ilk şey, kendinizin artık bir birey değil de, kolektif bir varlıksınız. Artık bir birey değilsiniz. Sizi bireyselliğinizden kurtaracak her şeyi
atın. Artık bir birey değilsiniz. Size bireysel problemler olarak gelecek bütün problemler, kesinlikle yarasızdır, israftır, sahtedir.
Kolektif problemleri düşünün. Böyle insanlardan neşe duyarım. Geçen gün olduğu gibi, Fergy (Derek Ferguson) Bristol’de Toprak
Ana’da vibrasyon veren noktaların, hangi yerler olduğunu bilmeyi istiyordu. Bütün Bristol için, bütün Jamaikalılar için endişeliydi.
Sonra da İngilizler için, sonrada bütün dünya için. Sizlerde olmalısınız. Kişi, kızım nasıl evlenecek, oraya gitmek için nasıl bilet
bulacağım, diye endişelenmemelidir. Tüm bu saçma sapan fikirler bırakılmalıdır. Çünkü sizler şimdi Tanrının krallığına girdiniz ve
O sizlere bakacak. Çünkü sizler bu konumu, sizin bir kolektif varlık olduğunuzu, kendi içinizde oturtmalısınız. Diğer şeyler akıp
gidecektir. Yavaş yavaş herkes biçimlenecek. En zor tiptekiler bile, Ben düzeldiklerini gördüm. Ama size ne demeli, herkesi



geliştiren kişi, ya siz? Oradan ne kadar uzaktasınız? Ben Tanrının krallığına girdim ve eylemlerim Onun gücü tarafından kollanır ve
yönlendirilir ve bende bunun farkındayım, hususunu inancınızda bilmekten ne kadar uzaksınız. Ben, kolektifliğimle ifade edilen
Tanrının krallığına girdiğimin farkındayım. Bu yüzden kolektivite bir Sahaja Yoginin tabiatıdır ve kişinin anlaması gereken şey
budur. Tanrı sizleri kutsasın.
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“Tanrının Sevgisini Anlamak”, Caxton Hall, Londra (İngiltere), 11 Mayıs 1982. Son yaptığımız bir çok konuşmada Tanrı'nın
Sevgisinin bedelini ödeyemeyeceğinizi söylüyoruz. Bu bazen Beni güldürür. İnsanlar O'nu asla anlayamazlar çünkü çok onlar
sınırlı bir alanda yaşarlar. Onun sevgisi sınırsızdır. Bağışlaması sınırsızdır. Bu "sınırsız" ve "sonsuz" kelimelerini dahi anlamıyoruz
çünkü böyle bir şeyi bilmiyorduk. Ve bir şeyin gerçek olduğunu söylemek, aynı zamanda gerçek olan bir şeyi onaylamak gibidir.
Sizin bir sertifikaya ihtiyacınız yok. O insanlar bile anlamıyor. Yapaylıkla yaşıyoruz, gerçeği bulmaya çalışıyoruz, yine de yapaylığı
gerçek olarak kabul ediyoruz. Yine savaşmaya devam ediyoruz, sonra da bunun gerçek olduğunu düşünüyoruz. Tekrar, bu bir
şeye, yapay bir şeye ya da bir tür zihinsel projeksiyona dönüşüyor. İnsanların tüm bu sınırlı çabaları ve deneyimleri, onları çok
şartlanmış bir hale getirdi, Tanrı'yı anlamak kolay değildir. O tüm bu evreni şefkati ve sevgisiyle yarattı. Sizi de insan olarak,
şefkati ve sevgisi içinde yarattı. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yok ama O sever. Ve tüm bu şeylerin ötesinde seven birini, herhangi bir
ödül olmadan, sadece sevgi adına sevmeyi sizler anlayamazsınız. Sadece sevgi adına sevebilen tek bir insan dahi düşünemeyiz.
Ancak aydınlanmadan sonra, siz giderek büyüdükçe, sevmenin en büyük neşe olduğunu anlarsınız. Ve sonra bununla bağlantılı
olarak parayı düşünemezsiniz. Bu bir şeydir, söyleyeceksiniz ama bence, "paraya ihtiyacımız yok veya para almayız" demek bile,
oldukça düşük bir düzeydir. Bu çok, çok kabadır. Çünkü para ve tüm bu kavramlar çok düşük seviyededir. O bu dünyayı ondan
herhangi bir meyve elde etmek üzere yaratmadı. Hiçbir şey beklemedi, bunu sadece sevdiği için yaptı. Sevgisini ifade etmek
istedi. Sadece bu Sevgiyi tezahür ettirmek için, bu dünyayı yarattı. Başka hiçbir şey beklenmiyor ve insan zihnini bu düzeye
getirmenin imkansız olduğunu düşünüyorum, başlangıçta ama onlar yavaş yavaş O'nun ne kadar bağışlayıcı, ne kadar nazik, ne
kadar iyi olduğunu anlamaya başlarlar. Dolayısıyla Batı'da Benim her zaman yüzleşmem gereken ilk sorun budur, Paris'te bile
karşılaştığım sorun buydu, bu da insanların kendilerini suçlu hissetmesiydi. Ve bu suçluluk Batı'da çok büyük bir sorun, bunu
anlamıyorum. Görüyorsunuz, kendinizi neden bu kadar suçlu hissediyorsunuz, çünkü bu Sahaja Yoga'nın karşılaştığı
engellerinden birisidir, gördüm ki insanlar kendilerini suçlu hissetmeye başlıyorlar. Öyle ki, aydınlanma alabileceklerine
inanmıyorlar. Doğuştan, düpedüz, kalıcı şekilde günahkar olarak, kendilerinin damgalanmış günahkarlar olduklarını düşünürler ve
aydınlanmalarını asla alamazlar. Yani, bu sadece bir marka. Bu kendine acımanın da ötesinde, bunun kendilerine zarar bile
verdiğini söyleyebilirim. Bugün bu sol Vishuddhi konusunu ele aldım, çünkü bir gün bu konu hakkında konuşmam gerektiğini
hissettim, suçlu olduğunuz hususu, Tanrı için kesinlikle, anlaşılır değildir. Ne için? Ne için suçlusunuz? Eğer kendinize sorarsanız,
en fazla "Ah, biz suçluyuz, çünkü biz İsa'yı çarmıha gerdik" diyeceksinizdir. Maksimum suçluluk budur, diyelim ki, bir insanın
kafasında olan şudur, "biz İsa'yı çarmıha gerdik, bütün azizlere işkence ettik". Tamam. Ama suçlu olmakla ne elde edersiniz?
Yaptığınızı geri alabilir misiniz, geri dönüp o durumu düzeltebilir misiniz? Yapamazsınız ama bunda ısrar ederek, bilinçaltı
bölgesine giriyorsun. Tanrı'nın Sevgisini görmenizin artık normal olmadığı bir konuma girersiniz. Zihninizin, karanlık, cahil, kör
olduğu ve o güzel saltanatı, o ebedi akışı alamayacağınız bir köşesine çekiliyorsunuz, kendinizi arkaya saklıyorsunuz ve sonra:
"peki ya güneş? Onu alamıyorum çünkü ben onu hak etmiyorum", diyorsunuz. Batı'daki tüm bu ego yöneliminin arkasında .... Oh,
bence tamamen egoist olsalardı, ama değiller. Tüm bu ego, suçluluk dediğimiz o küçük kesenin içine geri çekilir. Birine bir şey
söylüyorsunuz, bu durum bu noktadan, bu aşamadan bahsetmek değil, "Ben söyledim. Tamam, ben bunu söyledim. Sorumluluğu
alabilirim, bu iyi." Bu durum böyle söylemek değildir, böyle değildir ama siz korkakça geri dönüyorsunuz, "Oh, ben bunu
söylememeliydim" diyorsunuz. Yani bir tür eylemle bir diğeri arasında bocalarsınız, deyin ki, saldırgan olandan diğerine, bu zaman
için. Ve bu yalpalama gerçekten çok, çok eziyetlidir. Bu çok fazla devam edebilir. Salınım çok fazla olabilir, bu sizi kesinlikle
çıldırmış, çekingen ve bazen de, işe yaramaz bir hale getirebilir. Bunun tam tersine, Tanrı ise, insanların neşeli, mutlu olmalarını,
nimetlerinden dolayı kendisine şükran duymalarını ister. Bu dünyadaki en mutsuz hayvan, insandır, buna inanabiliyor musunuz?
Hayvanlar, mutluluğu ve mutsuzluğu bilmezler, bu da iyi bir noktadır ama en mutsuz insan ve en karmaşık insan, kendini o denli
yok etti ki, yıkım gücü onun kendi içinde bina edildi. Şimdi, dikkat ve sevgi ile, bilginiz olmadan, siz herhangi bir rahatsızlık
duymadan, sizi bir insan haline getiren bu gücü düşünün. Doğduğunuzda bile, doğum acısının ne olduğunu siz asla bilemezsiniz.
Anneniz bunu üzeriine aldı. O sizi bir insan yaptı. O kadar dikkatlice ve incelikle inşa etti ki sizi. Ne için? Bu güzel çiçeğin meyvesi
nedir? Çiçekler neden kendine kendilerine vurmaya başlıyorlar? Hiç böyle birini duydunuz mu? Batı'da yaşadığımız en kötü
hastalık budur. Fransızlar var, şaşırtıcı bir şekilde, bugün burada sahip olduğumuz insan sayısının en az iki katılar ama aynı
zamanda onlarda da aynı problemler var ve sanırım onların tüm psikologları, psikanalistleri veya diyebiliriz ki, tüm kitapları, bütün
yazarları, filozofları, herkesin onlara [anlaşılmıyor]. Bu fikirleri onlara verdiler ve herkes onları kabul ediyor. Ve sabahtan akşama
kadar alınlarında pek çok kırışıklıkla yürürken, kendilerine lanet okuyorlardır. Onlara sorduğunuzda "Anne bizler çok mutsuz
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insanlarız" diyeceklerdir. Bu sanki mutsuzluğun gelip, sizi süslemesini istemek gibi. Ancak, bunun insanların farkında olmadığı
daha süptil bir anlamı var. Bunlar ise, bu zamanın sizin aydınlanmanızı almanız gereken zamanlar olması. Bu kitlesel
aydınlanmanın işe yaraması gerekiyor. Bunların hepsi kehanet edilmişti ve bunlar çok modern zamanlar. Bütün yıldızlar bize
yardım etmek için hareket ediyor. Bütün evren bize yardım ediyor. Tüm unsurlar bize yardım ediyor. Sahnedeyiz. Ancak oyuncular
sahneye çıktığında işleri biter, oyunculuk yapamazlar. Hiçbir şey yapamazlar, oyunlarını oynayamazlar. Farklı rollerine çok fazla
dahil oluyorlar. Ve bu yüzden kişi konunun inceliklerini anlamak zorundadır, o zaman bu suçluluktan sadece kurtulmuş
olacaksınız. Negatif güçlerin ellerinde oyuncak oluyorsunuz. Onlar içinize bina edilmiş atom bombalarından daha az değiller.
Şimdi insanların neyin işe yaradığı anlamadığını düşünüyorum. Bu çok süptil bir yöntem. Bakalım atom bombası, hidrojen
bombası, sonrasında ne yapacağız peki? Ayrılmaması gereken bir şeyi ayıracaklar. Bölünemez olan atomu bölünebilir kısımlarına
ayırırız. Bu yüzden onları kırmak için baskı uyguluyoruz. Ve o kırılma gücü, yani saldırganlık ortaya çıktığında, bu da başka bir
yıkıcı güç haline gelir. Yani bunun için ne kadar çaba sarf edersek edelim, bu çoğalır, bu aynı güç değildir. Ve biz bunu yok etmek
için kullanıyoruz. Demek istediğim, başkalarını yok etmek için bir şeyler yaratmayı, sadece insanlar yapabilir. Fakat zihnimizde,
kendi içimizde, varlığımızın içinde çalışan, aslında bazende kendi içimizde, gerçekten kendimizden nefret ettiğimizi hissettiğim
bu güçle, kendimizi yok etme şeklimizle, birçok saçma sapan yazar sayesinde kendi içimizde inşa ettiğimiz bu gücü, onlar
şartlanmalarıyla, yanlış şartlanmalara sahip olan bu insanlar sayesinde, çok daha kötü şartlanmalar yaratırlar. Bizler şarkı
söylemeli, bir kuş gibi şarkı söylemeliyiz. Bir çiçek gibi sevip keyif almalıyız ama Ben insanları çok mutsuz buluyorum. Bunun
sebebi nedir? Bunun nedeni, kendi varlığınızdan, sizi bütünleştiren varlıktan ayrılmış olmanızdır. Tamamen parçalanmışsınız.
Hidrojen atomunu parçaladığınızda, bunun içinde çok büyük bir kuvvet oluşturursunuz. Aynı şekilde, sizler varlığınızla
bütünleşmiş tohumsunuz. Bir tarafta fiziksel varlığınız, diğer tarafta zihinsel varlığınız, başka bir tarafta ruhsal varlığınız,
bütünleştiğiniz hiçbir nokta yok. Ve bu bütünleşmeyi hissedemediğinizdeyse, kendinizi suçlu hissedersiniz, ama bu suçluluk,
içinde yerleşik olan çok büyük bir yıkıcı gücün sadece bir belirtisidir. Bu, sizin kendinizi yok etme şeklinizdir. Bizim yok edilişimiz
bize dışarıdan gelmeyecektir. Bu kontrol edilebilir. Bu içimizden gelecektir, içimizden gelecektir. Şimdi yaptığımız her şey,
parçalanmadan sonra, daha fazla parçalanmak ya da içimizdeki negatif gücü daha da güçlendirmektir. Ama entegre olmak, size
tüm varlığınızla tam bir bütünleşme hissettirir, bu ancak hala orada olan ve oldukça derin olan bu bütünleştirici güce şu veya bu
şekilde erişebilirseniz mümkün olur. Söylemeliyim ki, bu son şans, bu işe yaramalı. Negatif güçlerin harekete geçme şeklinin, hiç
şekilde farkında olmayabilirsiniz, farkında olmayabilirsiniz, orada hangi karanlığın olduğunu bilmiyorsunuz. Ve onunla savaşmak
için yapılması gereken, ruhun o bütünleşen ışığını getirmektir. Karanlık her zaman dağılır. Örneğin, tam bir karanlık var, tamam
mı? Sizi hissedemiyorum, kim olduğunuzu, nerede oturduğunuzu bilmiyorum. Hepimiz ayrıyız. Sizi göremiyorum, oradakinin kim
olduğunu bilmiyorum. Pencerenin nerede, kapının nerede olduğunu bilmiyorum. Bunu tutuyorum ve "Bu gerçek" diyorum. Bütün
parçalanmış kişilikler ve parçalanmış insanlar her zaman sapmalar gösterirler. Farklı şeyler, farklı auralar, farklı şeyler görürler.
Şimdi, bu çok kısır bir döngü. Bunu düşünmelisiniz. Elimizde çok büyük bir kısır döngü var. Kısır döngü, sınırlı olan üzerine
düşünmeye çalışmamızdır. Sınırlı bir vizyonum olduğunu varsayarsak, karanlık var, ben ne hissedeceğim? Onun hakkında
düşünmeye ve onun hakkında düşünmeye başlıyorsunuz, kendiniz hakkında kafa yoruyorsunuz. Ne kadar çok düşünürseniz,
buda o kadar kötüleşir. Başka bir yol da, bu sorunu çözmeye çalışabilecek, bizlerin parçalanmış olduğumuzu düşünen insanlar
olabilir, "hepimiz kardeşiz", "Haydi Birleşmiş Milletler danışmanlığı oluşturalım", "Haydi bir dünya örgütü kuralım" gibi büyük
şeylerden söz etmek olabilir. Dünya organizasyonunu kuran tüm bu kör insanlar, en çok çalışma, ne diyorsunuz, nihayetinde
kendilerini Çalışma örgütünde (ILO-Uluslararası Çalışma Örgütü) bulacaklardır. Hepsi bu. Tüm bu kurumlar büyük isimler altında
çalışırken biz neredeyiz? Aslında farkına vardığımız zaman, bizim onlara ihtiyacımız yok. Hiç bir şekilde onlara ihtiyacımız yok.
Yani bu farkındalık, içinizdeki eksik olan ruhun ışığından başka bir şey değildir. Ruh sizi izliyor, pekala. Aptallığınızı ve sınırlılığınızı
görmek bir noktaya kadar gider. Ve bu büyük ölçüde yükseliyor demeliyim, Bu bitti. Bir kişi öldüğünde ya da başını belaya
soktuğunda kaybolur, her ne derseniz, huysuzlaşır, delirir. Burada kişi, başka bir sorundan kaynaklanan kanser gibi başka
hastalıklara yakalanır, bildiğiniz üzere, Ekadesha. Yani bu güçler, olumsuzluğun uç noktalarına gittiğimizde, bizim içimizde,
olumsuzluktan inşa edilirler. Yani Kundalini Shastra'da (ilke, kural, bir uygulama alanında teknik veya uzmanlık bilgisi), sol ve sağ
kanal çok fazla kullanıldığında, bu kuvvetleri on bir yıkıcı güç olan, on bir Rudra'nın başınızda oluşturduğunuzu söyleyebiliriz. Bir
kanser hastası bunu geliştirir. Ancak kansere yakalanmadan önce bile insanlar bunu geliştirebilirler. Ve bunu yaratabilecek o
kadar çok şey var ki, bu kısır döngüde bazen hissedilebilir ki, tüm topluma siz nasıl ….[anlaşılmıyor]. Ve durumu kurtaracak tek bir
şey var, bu da Aydınlanmadır. Diğer bütün her şey yok ediyor, kesinlikle kafa karıştırıcı ama eğer yapabilirseniz, bütünün
kurtaracak tek bir şey var, bu da ışığı yakmak gibidir, bitti. Ancak insanlar aydınlanmanın önemini anlamıyorlar çünkü bazı
insanlar "Elinizde serin esintiyi hissetmenin ne yararı var?" diye Bana soruyorlar. Şimdi, siz sanki bir partideymişsiniz gibi, bütün
evrene, her şeyin büyük tuvaline bakın. Bugün insanlara neler olduğuna bakın ve eğer kurtarılacaklarsa, mutsuz olmanın bir yararı



yok. Fransa'da olduğu gibi, "Yapamazsınız Anne, siz çok mutlu birisiniz" dediler. Neden dedim?" Çünkü bu, sizin şoklardan
habersiz olduğunuz anlamına gelir. "Bakın, söylemeliyim ki, Ben buradayım, size çok derinden endişelendiğimi, dünya hakkında
endişelendiğimi göstermek için burada bazı satırların altını çizmem gerekiyor. Ama çözümün nedir? Sende var mı? Benim sadece
sizin gibi olmamı mı istiyorsunuz? Çözüm bu mu? On kişi ağlıyorsa sen de ağlayarak onlara katıl. Çözüm bu mu? Ve ... daha önce
söylenmiş, reçete edilmiş ve kehanet edilmiş olan ... sahip olduğumuz tek ve yegane yöntem, hiç kimse onu aramıyor. Kimse
gerçeği aramıyor. Şimdi bakın, İncil'de, İsa’nın yüreğinizde doğması için sizler yeniden doğmalısınız. Demek istediğim, tüm
dramayı dahi çözmeden önce, onlar bunu size ikinci doğumunuzu vererek, sözde Vaftiz ederek bunu yapıyorlar. Hindular, Yoga
olmadan hiçbir anlamı olmadığına inanırlar. "Yoga kshema vahamyam". Krishna, dedi. "siz her zaman Yogayı ararsınız, neyi
arıyorsunuz" dedi. Tüm bu incelemeler ve tüm bu büyük kitaplar ve tüm kutsal yazılar neyi hedefliyor? Hatta, “Dharma içinde
yaşamak zorundasınız” diye sizinle konuşan kişiler dahi, kötü fikirler verir. Ne için? Bunu neden yapıyorsunuz? Hedef neresi? Ve
varılacak yer ruhtur. Ve bugün arka plan o kadar siyah, o kadar karanlık ki her şeyin sonundaki çözüm bu ama biz bunun farkında
mıyız? Tam tersine, içimizde her zaman bir kısır döngü oluşur. "Ah, dünyanın nasıl sefil olduğuna bakın. O zaman ben nasıl mutlu
olabilirim ki? Hayatta çok mutsuzum." Aydınlanma almadan "Ben mutlu bir insanım" diyen bir kişiye henüz rastlamadım, belki ego
odaklıdır. İnsanlar, "Ben mutluyum, yani egom, görüyorsunuz, o kişi belli bir arabanın üzerindeyse veya onun gibi bir şeyin
üzerindeyse, dünyanın tepesinde çok mutludur. On dakika sonra ona bakın ... bu kısır döngü başlar. Bu ego-merkezli döngü veya
başka bir döngü başlar. Başka bir kısır döngü ve daha başka bir kısır döngü ve daha da başka bir kısır döngü, tekerlek üstüne
tekerlek üzerinde hareket ederek, nereye gittiğimizi fark etmeden birinden diğerine doğru gidiyoruz. Ve bu kısır döngü tek bir
inançla, tek bir anlayışla, Tanrı'nın bağışlayıcı olduğu anlayışıyla kırılmalıdır. Tanrı sevgidir. Herhangi bir şehvet ve açgözlülük
olmadan birine sevgi duyduğumuzda, o zaman içimizdeki şey Tanrı'nın Sevgisidir. O, size bu güzel insan hayatını veren ve sizi
daha güzel kılmak isteyen, sadece seven, saf Sevginin vücut bulmuş halidir. O tüm bu yaratımı sizin için yarattı ve bu yaratılışın
bolluğundan sizin keyif almanızı istiyor. Onun Aleminin ve Lütfunun Krallığının vatandaşı olmanızın tadını çıkarmanızı istiyor.
Yüksek mevkide olan birisinin görmeye biz suratımızı asarak mı gideceğiz? Bunu yapar mıyız? O gün saçlarımızı özel olarak
fırçalarız, saçımızı güzelleştiririz, yüzümüzü güzelleştiririz, güzel giyiniriz. İyi görünürüz. Bu dıştadır. İçeride, eğer siz Onun ne
kadar müşfik olduğunu hissederseniz, bir insanın bu mutlu yaşamında Onun nasıl titizlikle çalıştığını, ama Onun sizin için ne
kadar çok şey yaptığını bir düşünün. Bunun yerine, eğer hepiniz "ben bu hayatta çok mutsuzum" demek için iyi bir modelseniz.
Demek istediğim şu, sizin için her şeyi yapan Birisini düşünün ve siz sadece geri dönüp "Oh, ben çok mutsuz bir insanım"
diyebilirsiniz. O bunun için ne hissedecektir? Minnettarlık yok. Kutsamalarınızı tek tek sayın. Kişinin yapması gereken şey budur,
O'nun Yüce Tanrı olduğunu tam olarak anlamaktır. Sevdiği her şeyi yapabilir ve biz O'nun Yüceliğinin alıcısıyız. O, Sevgi
Okyanusudur ve bizler O'nun Sevgisinin alıcısıyız. Bunu içimizde hissedelim ve bilgelikle mantıklı bir şekilde anlayalım. Bu
aklınızda yerleşirse, sanıyorum ki bu insanoğlunun sahip olabileceği en iyi şartlanmadır, sizin Sanskritçe "Susamskara" dediğiniz
şey, bu hayırlı şartlandırmalar anlamına gelir. Görüyorsunuz, bizde sadece şartlanma ve egomuz yok. İyi şartlanmada denen
üçüncü bir şeyimiz var. Neşe duyma şansınızı mahveden şartlandırmalar bırakılsın. Ve kendiniz görün, mantıksal olarak ne kadar
çok şey yapıldığını siz görebilirsiniz. Demek istediğim, hayvanların hiçbiri o kadar rahat ve neşeli değildi. Rahatlık fikrini
bilmiyorlar. Demek istediğim, onların hiç arabaları yoktu, oturacak sandalyeleri bile yoktu. "Hayvanlar gibi olmak güzel" demek
kolay. Bakın, ama gidin ve kötü şeyleri nasıl yaşadıklarını görün, bilirsiniz. Ormanın kralı bile nasıl yaşar, kişi gidip görmeli ama o
mutludur, neşe doludur. Bir hayvanı nasıl da öldürmek zorunda, onu öldürecektir, eğer yeme imkanı varsa, bir iki gün onu yer, bitti,
sonra on gün boyunca yiyecek olmadan yaşar. Ne zaman acıksa gider, bundan rahatsız olmaz. Birisini öldürdüğü için kendini
suçlu hissetmez, acıkmıştır, yemek zorundadır, yer, bitti ama insanlarda olduğu şekliyle, ihtiyaçları olmadan birisini yiyip, ondan
sonra kendilerini suçlu hissedeceklerdir. Sorun budur. Tanrı sizi kendi suretinde yarattı. Her şeyi çok güzel bir şekilde yaptı.
Aydınlanmadan sonra kendinizi anlamaya ve başkalarından neşe duyduğunuz gibi kendinizden neşe duymaya başlarsınız.
Başkalarının kokusundan keyif almaya başlarsınız. Aydınlanma, ışığı içeri alabilmenizin tek yoludur. Aydınlanma. Herkes
aydınlanmadan bahsediyor, aydınlanma. Aydınlanmış demek, bazı insanlar için sizin zıplamaya başlamanız demektir.
Aydınlanma, bu şekilde anormal olmak mı? Ya da kıyafetlerinizi çıkarmak mı? Demek istediğim, sadece bir düşünün, yani bu
beyninize nasıl giriyor, anlayamıyorum, tüm bu saçma şeyleri yapmak, nasıl aydınlanma olabilir? Veya alkol, içki veya uyuşturucu
veya herhangi bir şey kullanmak. Bu size nasıl aydınlanma verebilir? Şimdiye dek hiç kimseye aydınlanma verdi mi? Bu
aydınlanma değil, elde edebileceğiniz şey bir çeşit garip, tuhaf bir deneyim olabilir. Aydınlanmada bütünleşirsiniz, yolunuzu
görürsünüz, nerede durduğunuzu ve başkalarıyla ilişki içinde nasıl hareket ettiğinizi bilirsiniz. Bu yüzden mantıksız bir yöntem,
diyebilirim ki, akılsızca bir yöntem, yaşamla başa çıkma şeklimiz, bir tür posses olmaya (sahiplenilmeye) dönüşür ve bizi yiyip
bitiren bu negatif güç tarafından ele geçirildik. Ve mutsuz olduğumuz, çaresiz olduğumuz, aciz insanlar olduğumuz fikrinden
keyif alarak, bu fikirle yaşamak istiyoruz. Demek istediğim, sokaklarda oturan ve tartışan insanlar gördüm, "Oh, şükürler olsun ki,



sekiz yıldız gelecek ve hepimiz yok olacağız". Yani sadece gözünüzde canlandırın ama bizi yaratanı düşünmek zorundayız. O
sizin yok olmanızı mı bekliyor, bundan dolayı mutlu mu olacak? Onunla ne kadar işbirliği yapıyorsunuz? Ne ile? İlgi, sevgi, O bizi
canlılar için hangi umutlarla yarattı? Bizim için ne yapmak istiyor? Burada oturmanızı ve kendinizi suçlu hissetmenizi mi ve şimdi,
açıkça söylemeliyim ki, psikologlar, psikanalistler dışında başka araçlar yoluyla da bu size geldi. Psikanalistler, geçen gün bir
kızımız vardı, Beni görmeye geldi. O bir Fransız, İngilizcesi harikaydı ve "bu korkunç psikologlar beni deli ediyorlar" dedi. "Neden?"
dedim. "Annemle kötü bir ilişkim var, babamla kötü bir ilişkim var, üçüncü kişilerin hepsiyle kötü bir ilişkim var. Kesinlikle saf olan
bir ilişkim yok. Olmadığım halde bende anormal, patolojik bir şey olduğu fikrini kafama sokmaya çalışıyorlar. Ve erkek kardeşimle
ilişkimi de, ona, benim onunla kötü ilişkilerim olduğunu söyleyerek garip bir hale getiriyorlar. İşte olan şey bu. Yani bu saf sevgiye
saldırma noktasına geldi. Parçalamak, kendi annenle, kendi babanla, kendi kız kardeşinle, kendi erkek kardeşinle ve hiç kimseyle
iyi ilişkilerin olamaz, çünkü sen bir seks nesnesi olduğun için, bunun dışında sevemezsin. Sen sadece seks ilişkisine sahipsin.
Eğer psikologları kabul etmek zorundaysanız, hayvanların bile bizden daha iyi ilişkileri var ve tüm bu saçma fikirleri kafanıza
sokmak için para alıyorlar. Bazıları burada oturuyor. Onlarla daha sonra yüzleşeceğim. Sizin hiç, saflığın olmadığı ve günahkar
olduğunuz, lanetlenmiş bir kişi olduğunuz ve baktığınız herhangi bir kişiyle sadece seks ilişkinizin olduğu, duygularınızın olmadığı
fikrini kafalarınıza işte böyle yerleştirdiler. Yani siz bir seks nesnesi misiniz? Tüm bu evrimle, Tanrı bizi bir seks nesnesi noktasına
mı getirdi, kendimize yaptığımız şey bu. Kendimizi sadece bu noktaya alçalttık. O sizi kendi ihtişamınız ve kendi asaletiniz içinde
yarattı. Sizi sadece bu şekilde ziyan olup gidecek bir şekilde yaratmadı. Sonra bizi çok daha fazla parçalayan ikinci bir şey ise
şudur, işte biz buradayız, görüyorsunuz, kaba bir şekilde yaşamak, bir şekilde savaşmak, politik, ekonomik, tüm bu saçma sapan
şeyler, işte bizim gösterdiğimiz ilerleme bu. Ve her şey açıklandı, tüm yıkıcı güçler siyasi veya ekonomik büyüme adına bunlar
açıklandı. Bu büyüme mi yada her neyse, Ben bilmiyorum ama bu kesinlikle sevgi değil, bunu Benden alın. Bu sevgi değil. İşte bu
yüzden Tanrı'nın ekonomisi anlaşılmalıdır. Tanrı'nın siyaseti anlaşılmalıdır. Ve insanların anlaması için Aydınlanma almaları
olmaları gerekir. Doğuştan gelen ekonomide, anahtar nokta cömertliktir. O Kendi cömertliğinden zevk alıyor. Maddi şeyler
cömertliğinizi ifade etmelidir, değil mi? Onlar ne içindir? En keyifli şey vermektir ve verdiğinizde ekonomik sorunlarınızın
tamamen çözüleceğini düşünürsünüz çünkü siz yaşamak için buradasınız, almak için değil - sorun yok. Sorunlar var çünkü siz
zorla almak istiyorsunuz. Ve bir kez vermeye başladığınız zaman, istediğiniz kadar, çünkü eğer çıkış yoksa, neşe yoktur, mutluluk
yoktur, üzerinizdeki maddi tahakkümden kurtuluş da yoktur. Ancak vermek, kafanızdaki maddenin egemenliğinden kurtulmanın
bir yoludur. Siz bunu verirsiniz. Sahip olduğunuz her şeyi verin ve bunun nasıl çalıştığına şaşıracaksınız. Şimdi, Ben söylediğim
zaman, onun harekete geçme şekli şahanedir, harika, harekete geçme şekli harika. Şekli, demek istiyorum ki, "Annenin söylediği
bu şey, mucizevi bir şey", gibi bir şey demek kolaydır ama siz Musa'nın nehri geçmesi, denizi geçmesi hakkında ne
düşünüyorsunuz? Yani sizce, bu mucizevi bir şey miydi yoksa sahte bir hikaye miydi veya siz bunun hakkında ne
düşünüyorsunuz? Tanrı'nın yardımıyla denizi geçtiği kesinlikle doğruydu, bunu yapabilirdi. Ya İsa’nın suyun üzerinde yürümesine
ne diyorsunuz? O bunu yaptı çünkü doğası gereği O bunu yaptı. Ya bu enkarnasyonla yapılan tüm bu mucizelere ne demeli? Bu
kesinlikle doğru, Ben bunların hepsini kanıtlamak için buradayım ama aydınlanmanızı almalısınız. Ben bunu kanıtlayamayacağım
için değil. Sizler o farkındalık alanına girmek zorundasınız, aksi takdirde Ben bunu kanıtlayamam. Bu gerçek, geçen gün birisi
Rama'nın bir kurgu olduğunu söylüyordu. "bunu nasıl söylersiniz" dedim. "Çünkü bana kurgu gibi görünüyor" dedi. "İnsan zihniyle
onlar, Kendi planlarını gerçekleştirmek üzere, milyonlarca ve milyonlarca eli, gözü olan bir Tanrı'yı onlar anlayamazlar" dedim.
Yani doğal olarak Rama bir kurgu, Krishna bir kurgu, herkes bir kurgu. Çünkü biz, kendimiz bir kurguyuz, sanırım. Bu bir kurgu
değil, ama bizler Tanrısal olan mucizeyi kavrayamaya muktedir değiliz ve bu yüzden ona sadece "yaaa" diyoruz. Hayır, her şey
doğru, inanın Bana, her şey doğru. Şimdi, Rama, deyin ki, [onlar içinde en basit olanıdır]. Rama gibi sade bir varlık, tamam mı?
Rama bir kurgudur. Pek çoğu, hatta Hintliler bile şu aralar çok İngilizleştiler, çok Batılılaşmışlar, bu yüzden onlar "biz tüm bu
kurgulara inanmıyoruz" demek istiyorlar, bu sayede İngiliz oluyorlar. İngiliz olmaları için son simge budur, bu son sözdür. Yani, biz
Rama'ya, hiç bir şeye inanmıyoruz. Bizde diyoruz ki, "Pekala, bütün bunların hepsi, eski usul, her şey" ama O var ve O içimizdedir.
Bunu ispatlayabilir miyiz? Sizin kundalininizin uyanışıyla. Eğer astımı olan bir kişi, astım sıkıntısı çeken bir kişi varsa, sağ kalp
catch eder, onu iyileştirmek için Rama’nın adını anmalısınız. Başka hiçbir şey onu iyileştiremez. En basit şey. Kundalini burada
durur. Çoğu insan İsa'ya inanmaz. "Biz İsa'ya inanmıyoruz" derler, İsa'ya inanmıyorsunuz ama hangi şartlar altında? Neden İsa'ya
inanmıyorsunuz? Çünkü bakın, biz Onun var olduğunu düşünmüyoruz, bu nasıl mümkün olabilir? "Biz Musa'ya inanmıyoruz, İsa'ya
inanmıyoruz, kimseye inanmıyoruz", tamam. Kendinize inanıyor musunuz? Belki bu eksiktir. Çünkü benlik orada değildir. Eğer siz
kendinizi biliyorsanız, Ona inanmalısınız çünkü Kundalini yükseldiği zaman, bu noktada, İsa'ya inansanız da inanmasanız da bu
noktada şaşıracaksınız, bu noktada, Agnya çakrada, onun geçişini gördüğünüz yerde, Lord‘un Duası söylemelisiniz. İsa’nın adını
anmalısınız, yoksa Kundalini yükselmez. Şimdi burada bulunan aydınlanma almış insanların çoğu bunu biliyor. Bu onlara
kanıtlandı. Nabhi'de, bu Void’da, eğer bu catch ediyorsa, Musa'nın adını anmalısınız. Yahudi olsanız da olmasanız da yada



Yahudilerden nefret eden biriyseniz ya da her ne olursanız olun. Bir Yahudinin, Musa'nın ismini anmanız gerekecek. Kundalininin
tüm hareketi, mucizevi olarak muamele gören tüm bu gerçekleri birleştirmektir, bazıları bunun sahte olduğunu düşünür, hiçbir işe
yaramaz olduğunu, faydasız olduğunu düşünür, bütün bunlar Kundalininin sizin orta kanalınızdaki hareketiyle kanıtlandı. Ve
kanıtlanmış olanın en büyüğün en büyüğü ise, Tanrı'nın var olmasıdır. Sadece var olmakla kalmaz, O aktiftir, bizim için her şeyi
yapar, O gerçek olandır ve bu Onun Gücüdür, O gerçektir, gerisi tamamen yalan ve saçmalıktır. Bu tüm detaylarda, küçük
detaylarda da çalışır. Şimdi Sahaja Yogiler, Sahaja Yogadaki mucizeleri gördüler, şikayet edemezler. Siz de şikayet edemezsiniz.
Ne zamanki buraya geleceksiniz, [demek istediğim] size nasıl yardım edildi, insanlarla nasıl tanıştınız, bir şeylere nasıl ulaştınız,
işlerin nasıl bu kadar sorunsuz yürüdüğüne şaşırırsınız, hayal bile edemezsiniz. En küçük ayrıntısına kadar güzelce
halledebilirsiniz, ama kendinizi Tanrı'nın krallığında oturtmanız gerekir. Katolik kilisesine gidip "Şimdi itiraf etmek zorundasın"
dedikleri gibi bu fanatik fikirlerle değil. Bu fikri nereden aldıklarını bilmiyorum. İsa'nın bunu, aydınlanmış ruh bile olmayan bu
rahiplere gidip itiraf etmenin daha iyi olacağını söyleyebileceğini sanmıyorum. İtiraf ederek ne yapacaklar? Ve sonra cevap Bana
bir rahipten geldi. Ona sordum, o iyi bir adam, şimdi aydınlanmış bir ruh ve Sahaja Yoga için çalışıyor. O, Bana sebebin İncil'de
yazıldığını, bir endişeyle ilgili olarak her şeyin cennette düzeltileceğini, bu yüzden rahibe söyleyerek bunu burada düzeltmenizin
daha iyi olacağını söyledi. Şimdi, herhangi bir mantıksal yolla, onlara herhangi bir şey anlatarak, bu rahiplerin size yardımcı
olabileceklerini düşünüyor musunuz? Bu dünyada size bahşedilen şey Kundalininiz ve Çakralarınızdır. Dil karşılaştırması yapıldı,
özellikle de Eski Ahit’te, o son derecede korunmuştur. Bu bir güvenlik önlemiydi. Tıpkı hayat ağacının aydınlanmış Kundaliniden
başka bir şey olmaması gibi. O kesinlikle böyle görünür, bir ağaç gibi. Geçen gün program yapıyorduk ve bugün çocuklarım
"Kundaliniye Bak" diye Bana gösterdiler. Onların Musa hakkında bir şey anlattıklarını gördükleri zaman, bu hayat ağacı dediler. Ve
çocuklarım, torunlarım, "Bak, bu Kundalini" dediler. Onların kullandığı dil belki güvenlik önlemleri için, belki de, ancak kelime
olarak anlamıyla değil, şimdi eğer bu insanlar tarafından bu değiştirilmişse, yanlıştır. İnsanlar kelimeleri değiştirebilirler, bu farklı
bir noktadır, ama görebilirsiniz, Sahaja Yoga'da neyin değiştiğini, neyin yanlış olduğunu, neyin yanlış olduğunu siz görebilirsiniz.
Tüm bunları görebilirsiniz. Yani parçalanmak için bu şeyler yine sözüm ona din adına yaratıldı. Yani bu insanlar Tanrı için mi
orada, yoksa sizi suçlu hissettirmek için mi? Deyin ki, Yahudiler iki bin yıldır hala beklemeye devam kurtarıcının İsa olmadığını
düşünüyorlar. Bu doğru değil. O tektir, O olmadan Kundaliniyi yükseltemezsiniz. Kişi O'nun tarif edilen Mahavishnu olduğu
anlamalıdır ama eğer Ben bir şey söylersem, bu sizin Bana inanmanız gerektiği anlamına gelmez. Hiç bir şey şekilde ama siz
kendiniz görmelisiniz çünkü eğer siz bütün dünyanın özgürleşmesiyle ilgileniyorsanız, tek bir şeye takılıp kalmamalısınız, size
söylüyorum, tek bir şeye takılıp, "bu gerçek, bu gerçek" demek, hayır, siz kendiniz için gerçek olanı arayın. Ve siz hepsinin bir
olmasına şaşıracaksınız. İsa'nın dediği gibi, "Bana karşı olmayanlar büyük insanlardır". Musa ve İsa birdir, bu ispatlanabilir. Diğer
dinlerde de bu aynıdır. Yani din, parçalanmanın başka bir yoldur. Birbirinizden nefret ediyorsunuz. Köktendinciler, ne için
savaşıyorlar? Bildiğiniz üzere kökten gelen fark. Düşünebiliyor musunuz? Bu dinlerin kökeni nedir? Eğer onlar Ruh iseler, böyle
değil mi? Birinin yada diğerinin ruhu arasındaki fark bu mu? Köktenciler ... Onların Tanrıları tektir, bizi O yarattı ve siz ne için
savaşıyorsunuz? Bildiğiniz temel fark, kökten fark, hiçbir fark olmamasıdır. Bu yüzden psikologlarımız var, dini liderlerimiz var,
bize Tanrı adına nasıl savaşacağımızı ve Tanrı'dan ve diğer varlıklarınızdan nasıl nefret edeceğimizi öğretiyorlar. Buda içimize
giren bir diğer parçalanmadır. Yani düşünen sizler, içimizde bu tür bir fanatizm yaratan her şeyin, sadece sizin için değil, bütün
toplum için tehlikeli olduğunu anlamalısınız ve eğer bunu destekliyorsanız, bu kadarcık bile, onların yok oluşlarını
destekliyorsunuz. Sahaja Yoga ile, fanatik olan herkesin, normal insanların sahip olmadığı birçok hastalıktan mustarip olduğu ve
onların sorunları olduğu tespit edebiliriz. Sonra, "Tamam, biz Tanrı'ya inanmıyoruz çünkü bu fanatizmi Tanrı nasıl yaratabilir?"
diyen başka tür insanlar da var. Fanatizm için, Tanrı'yı nasıl suçlayabilirsiniz, anlayamıyorum, bunu asla O yaratmadı. Aslında O
sizin aranızda asla bir fark meydana getirmedi, sadece bir çeşitlilik, sırf güzelleştirmek için, hepsi bu. Bakın, O sizin
düşündüğünüz ölçüde, İngiltere'yi, onu bunu ayrı ayrı yaratmadı ama onları Tanrı'nın bedenindeki farklı farklı organlar oldukları
için yarattı. Bir gözü çıkarır mıyız ve "Bu bir göz, bu yüzden ona karşı benim herhangi bir yükümlülüğüm yok" diyor muyuz? Bunu
yapabilir miyiz? Bu böyledir. Bu kadar basittir, çok basit. Gerçek o kadar basittir ki ve önünüzde o kadar açık ki, bütün bunları
kendi içimizde ve dışımızda yapıyoruz, kavga ediyor, savaşıyoruz. Şimdi, bu Aydınlanma için, Tanrı bu harika şeyi, Kundaliniyi
içimize çok güzel bir şekilde, mümkün olan en iyi konumda yerleştirdi. O hiçbir yerde daha iyi duramazdı. Bu oluşu içimizde,
farkındalığımızda yaratmak için, Kundalininin yükselmesi ve bize aydınlanma vermesi için yerleştirdi. Artık insanlar Tanrı'ya da
sorular sorabilirler, bu olabilir. "O bunu neden yaptı? Neden bizi Onun içinde bilge kılmadı?" diyebilirler. Buna benzer çok sayıda
kişi var. O bizi sadece bilge kılmalıydı, maymunlardan alıp bizi biraz bilgelik tozuna daldırıp, sonra Tanrı'nın krallığında yaşayan
bilge insanlar olarak yukarı çıkarmalıydı. Bunu neden bizim evrimimiz içinde yapmadı, bizi neden bu kadar aptal yaptı? Birisi Tanrı
ile konuşarak, görüyorsunuz, neden, O neden bu sorunları yarattı, diyebilir. Ama biz kimiz ki O'na sorular soruyoruz.
Görüyorsunuz, O ne isterse yapar ama bunun bir nedeni var. Eğer tam bir özgürlük içine girmeniz gerekiyorsa, nasıl özgür



olunacağını bilmek zorundasınız. Eğer sizler hayasız insanlarsanız, özgürlük duygunuz yoksa, iyiyi ve kötüyü nasıl seçeceğinizi
bilemezsiniz, kendi bilgeliğinizin değerini anlamazsınız ve eğer bir göreve getirilirseniz, düşünün, bazı çılgınlar hükümette görev
aldılar, ne olacak? Öyleyse, özgürlüğünüzü hissetmek için o noktaya kadar büyümelisiniz ki, özgürlüğünüz içinde siz harikasınız,
bu özgürlük içinde siz müşfiksiniz, bu özgürlük içinde. Siz kesinlikle dengelisiniz. Ve bu başınıza geldiği zaman, ancak o zaman
daha yüksek bir özgürlük size verilir. Çünkü bu tamamen açıktır. Ve o yüksek özgürlük size geldiğinde, özgürlüğünüzden sorumlu
olmayı, sorumluluğu, özgürlüğünüzden sorumlu olmayı hissedebilirsiniz. Bu güzel sorumluluğu üzerinize almak için,
özgürlüğünüzü nasıl kullanacağınızı bilmelisiniz. Hepimizi bu duyguya, suçluluğa veya bu saldırganlığa götüren tek geçiş budur.
Düşünebiliyor musunuz? Kendinizi bu kadar hasta hissetmeden de bir cenaze için bekleyebilirdiniz. Demek istediğim, sefil bir
halde görünmelerinden dolayı bazen insanların bir cenazeye gittiğini hissediyorum. Geri kalanlarsa meşguller, böyle şeyler
yaratmakla meşguller. Yani sadece iki tür insan var, eğer biri bunu görürse, onların kimisi kurban oluyor, diğeri ise kurban ediyor.
Yani, merkezde dengeye sahip olmak, merkezde durmak için, Tanrı, içinde özgürlüğünüzü nasıl kazanacağınızı öğrenmeniz
gereken bu küçük akışı yarattı. Size özgürlük verdi, biliyorsunuz ve karşılaştığınız tüm problemleri yaratan tek şey bu özgürlüktür,
Tanrı değil. Tanrı sizin için herhangi bir sorun yaratmadı. Hayır, çok yumuşak bir yükseliş meydana getirmek istedi. Makinelerinizi
çok güzel bir şekilde meydana getirdi. Tüm bunlara rağmen, aydınlanmanızı alıyorsunuz, hiç şüphesiz. Ama alışkanlıklar
yüzünden bunda tekrar gerileyebilirsiniz. Yükselişinizi yine elde edecek, tekrar aşağı ineceksiniz. Bu bazı insanların başına gelir,
önemli değil ama kararlıysanız, bu işe yarayacaktır. İşe yaraması gerekiyor. Tanrı yarattıklarını kurtarmalıdır. Bunu yapmalıdır.
Tek şey, kaç kişinin işbirliği yapacağı ve O'nun şefkatinden yararlanacağıdır, bu görülecek. Kaç kişinin, kendi avantajını, kendi
yükselişini görecek kadar akıllı olacağı en önemli şeydir. Tek seçenek bu. Tanrı sizleri korusun. Herhangi bir sorunuz varsa,
sorabilirsiniz, sonra aydınlanma vereceğiz. Soru: Anne, negatif güç nasıl yaratıldı? Nedir bu? Bu negatif kuvvet içimizde nasıl
yaratılır? Shri Mataji: Ne diyor? Yogi: Negatif güç içimizde nasıl yaratıldı? Shri Mataji: Büyük insanlar tarafından. Atom bombasını
kim yarattı? Aynı tip. En başından itibaren bu negatif gücü yaratmaya başladılar. Tamam. Arayışta, size dediğim gibi, arayışta,
onlar yaratmaya başlayan bu kısır döngü içine yerleşiyorlar ve düşünüyorlar ki, bakın, hata küçük. Bir hidrojen atomunu
parçalamakta hata nedir ki, değil mi? Sadece yaptılar, görüyorsunuz, belki de eğlenmek için. Neden yaptıklarını bilmiyorum ama
şimdi şeytan gibi oldu, herkesin tepesine oturdu ve herkesin ... "Allah'a şükür, ne yaratırlarsa bu onları korkutur, şükürler olsun.
Yani onu kullanmayacaklar, ama bunu kim yarattı? İnsanlar. Onlar bunu cehalet içinde yaptılar. Bir anne olarak onların
kurtarmalıyım. Bunun kasıtlı olarak yapıldığını söyleyemem. O halde bu tehlikeli bir durum. Belli ki hayatınızda on kişi atom
bombası yarattı. Ne gereği vardı? Yani Benim gibi bir yabancı için, bir atom bombası yaratmaya ne gerek var anlamıyorum, ne
lüzumu var? Halkı sadece kavga ettiren bu tür bir demokrasiyi, bu tür bir komünizmi ve bu tür saçma sapan kurumları yaratanlar
kimler? Başka sorunuz var mı lütfen? Ve bunun için Tanrı'yı suçlayamazsınız. En azından Tanrı size atom bombası yapmanızı
söylemedi. Başka sorunuz var mı lütfen? Soru: Bir tane var. Shri Mataji: Evet. Soru: Neden insanlar her zaman bir şeyler
kaybetmekten, egosunu kaybetmekten, akrabalarını kaybetmekten ya da kaybetmekten korkuyorlar, ama kendi içlerinde inşa
ettikleri, olduklarını düşündükleri kimliklerini kaybetmekten neden korkmuyorlar? Onu kaybetmekten korkuyorlar. Neden
korkuyorlar? Shri Mataji: Evet. Biliyorsunuz, onlar bu şekilde parçalanmışlar. Onlara böyle söylendi, onlar böyle şartlandırıldılar.
Ne yapabilirler ki? Görüyorsunuz, onlar her zaman, eğer biri size kaybedeceğinizi söylerse, "bu çok değerli, bu çok değerli",
görüyorsunuz, ona tutunacaksınız. Ama insan bilmek zorunda ki, büyümede, yaşamda, bir çiçek meyveye dönüştüğünde, meyve
olmak için gücünü kaybeder. Bir yumurta kırıldığında kabuğu düşer ve kuş dışarı çıkar. Bu bir hareket değildir, büyümedir. Kavga
ediyorsunuz, ne yapabilirsiniz? Başından beri. Hiçbir şeye tutunmuyorsanız kaybedecek ne var ki? Tamam mı? Kaybedecek ne
var, sadece Bana mı söylüyorsunuz? Eğer bütün bir şeyse, o zaman, o zaman, hiçbir şeyi yakalamıyorsanız, neyi
kaybedeceksiniz? Siz sadece vermeyi seviyorsunuz. Ondan ne alıyoruz? Buradan gittiğimiz zaman elimiz böyledir,
geldiğimizdeyse elimiz böyledir. Gittiğimiz zaman ellerimiz açıktır. Hiçbir şey alamayız, bunu itiraf ediyoruz. Egoyu bile burada
bırakıyoruz. Her şeyi burada bırakıyoruz. Bütün efsaneler, pek çok efsane yaratıldı ve insan efsanevi fikirlerle yaşıyor. Size
söylüyorum, böyle yaşıyor ve efsaneyle uzlaşı gösteriyorlar. Sürekli olarak efsaneleri kabul etmiyorlar, bu da onun aklı başında
biri olmadığı anlamına gelir. Her türden ve daha sonra pek çok efsane daha ortaya çıktı. İnsanlar körü körüne başkalarını
kopyalamaya başladılar. Hepsi, Benim gibi cahil bir insan için, buna ne gerek olduğu Benim anlamadığım bir şey. Ama Ben sizin
içinde olmanız gereken gerçek dünyadan bahsediyorum. Bu gerçekliktir. Ve gerçeğin sevgi olduğunu biliyorsunuz. O sevgidir
ama insanların sevgiyi anladığı şekilde değil, akan, düşünen, işbirliği yapan ve sevinç duygusu yaratan sevgi. Bu bizim uyum
sağlamamız gereken çok farklı bir dünya. Ama siz ne yapacaksınız? Neye sahipsiniz? Kayıp olan neyiniz var? Bu sizin
ruhunuzdur. Ve sahip olmadığınız şey, siz sadece bununla doğarsınız. Kaybedecek bir şey yok. Bu çok doğru, o kadar çok kavga
ediyorlar ki, bilmiyorsunuz. Çok korkmuşlar. Bu hale getirilmişler, ne yapabilirsiniz? Ancak bu durumu gerçek anlamda nasıl idare
edeceğini bilen bir kişi karşısında, her şeylerini kaybederler. Bazı insanlarla siz bir lahana gibi (uyuşuk, lakayt anlamında)



olabilirsiniz. Gerçekten de sizi bir lahana haline getirebilirler. Tanrı adına, aydınlanma adına, onlar bunu yapabilirler. Evet, onlar
size zarar verebilirler. O zaman endişelenmezler. Bu güveni bunun içine nasıl kattıklarını bilmiyorum. Geçen gün olduğu gibi,
bizde Karizmatik Hareket'ten biri vardı. Bunu hatırlayın, Norman. Ve umarım hiçbir şey almamışsındır. O fotoğrafçıydı. Sen de
onun için endişelenmiştin. Ve o, bu tür bir vücut hareketleri yaptı, en az yarım saat boyunca çok garip bir tür sara krizi içindeydi,
bilirsiniz. Bütün vücudu hareket ediyordu, korkunç, ağlıyordu, ağlayarak yere düştü, hayal bile edemezsiniz. Ve dedi ki, "Bunu ben
yapıyorum ve pek çoğu böyle yapıyor ve onlar Kutsal Ruhun içine girdiklerini düşünüyorlar". "Kutsal Ruh mu?" dedim. Böyle olmak
ne kadar da kutsal olmayan bir şey. Kutsal Ruh? Düşünebiliyor musunuz? Bundan kurtulmak istedi. Yapamadı. Şimdi, o iyi,
tamamen iyi. O küçük bir çocuk gibidir. Keşke o neşeyi görebilseydiniz. Gerçekten görmeliydiniz. Şok edici, Transandantal
Meditasyon size söylediğimden çok daha fazlasıdır, çok daha kötüdür. Çünkü hareket çok hızlıydı. [Altında] çok hızlı hareketler.
Tüm vücut hareket ediyordu ve bu çok fazlaydı. O iyileşti. Başka bir soru? Ego bir sorundur, bunun çok büyük bir sorun olduğunu
söylemeliyim. Ve ego için, bazılarının dediği gibi, "Anne, neden bunu sizin yapmanız gerekiyor?" diyorlar. Bende "siz yapsanız
daha iyi olur, çok iyi bir fikir bu" dedim. Emekli olmak istiyorum ... Ama siz yapamazsın, ne yapmalı? Bakın. Pekala, siz şimdi çok
şey yapıyorsunuz, Ben kötü hissetmiyorum. Eğer Ben bir şey biliyorsam neden siz kendinizi kötü hissediyorsunuz? Bildiğim tek
şey Kundaliniyi uyandırmaktır. Şimdi bu konuda ne yapabilirim? Bunun için Beni çarmıha mı gereceksiniz? Demek istediğim, ona
siz ne diyorsunuz, bunun için Ben hükümetinizden bir unvan alamıyorum, siz Bana ödeme yapmayacaksınız, hiçbir şey
vermeyeceksiniz. Öyleyse neden, neden kendinizi kötü hissedesiniz ki? Demek istediğim, sizi de aynı konuma  getireceğim. Sizde
başkalarının Kundalinisini yükselteceksiniz. O zaman, bunun ne zararı var? Yapacaksınız, elbette, kendi kendinize yapacaksınız.
Varsayalım ki anahtarlar bende. Eğer Ben anahtarları size verirsem, egonuzun incindiğini hissedecek misiniz, hissetmeyecek
misiniz? Eğer yed-iemin bensem, buna Ben sahibim, bunu size vermeliyim değil mi? Eğer anahtarlarınızı size verirsem egonuzun
incindiğini hisseder misiniz? Bu kadar basit. Bu sizin, bu sizin malınız, Bende de anahtarlar var, size veriyorum çünkü onları Ben
tutuyorum, şimdi ne yapmalı? Eğer bunu kabul ederseniz, çok iyi, böyle olsa da Ben bunu size vermeliyim. Bu kısımda incinecek
ne var ki? Aslında çok sıkı çalışmam gerekiyor. Sizin hiç bir şekilde çok çalışmanıza gerek yok. Başlangıçta, sonrası size kalmış.
Başka soru? Bir nedenden dolayı Sahaja Yogilerin soruyu sormasını istiyorum, çünkü hayatla karşı karşıya kaldıkları zaman, diğer
insanlar onlara sorular soracaklar, bu yüzden soramadığınız soruları Bana sorabilirsiniz ve sonra aydınlanmayı yaparız. Soru:
Anne, bu nedir, bizler Hıristiyan Kilisesi için mahvolduk? Nedir bu? Hıristiyan Kilisesi için yaklaşımımız nedir? Onlara merhamet
edin. Shri Mataji: Bakın Hindistan'da Ben Hristiyan dininde doğdum ve ilk önce Hindular, bilirsiniz, onlar "O nasıl Hristiyan dininde
doğabilir" diye çok üzgündüler, yani sözüm ona Hristiyan diyorum. Ve size söylemek zorundayım ki, bir Lutheryan Kilisesi (bir
Protestan kilise)tarafından zorla vaftiz edildim. Tamam mı? Basit cevap şu, Hıristiyanlar en fanatik olanlardır. Ve Hintli
Hıristiyanlar ise, en kötü olanlardır çünkü onlar İsa'nın İngiltere'de doğduğunu düşünüyorlar. Gerçekten böyle düşünüyorlar. Bakın,
eğer İngilizce bir isminiz varsa, o zaman siz gerçek bir Hristiyan’sınız, yoksa değilsiniz. Ne kadar cahil olduklarını hayal bile
edemezsiniz. Ve işte böyle onlar Hıristiyanlar en fanatik olanlardır. Garip görünüyor ama böyle. Çünkü onların fanatizmi çok güzel
yönetiliyor. Açık bir fanatizme başlamış olan Humeyni gibi değil. Biliyorsunuz, Humeyni de böyledir ve onun böyle olduğunu kabul
etmesi gerekir ama bu şekilde, bu çok iyi cilalanmıştır, bilirsiniz, çok güzel bir şekilde yapılmış. Başkaları ise onların ödüller
olduğunu söyleyebilir ama bu yapay olarak meydana getirilmiş bir elmas gibidir. Onlar sosyal hizmet sunuyorlar. Bu bir Hıristiyan
yolu. Şimdi, örneğin eğer birine sorarsanız, İngiltere’deki bir adama, bu sizin gördüğünüz yolu anlatmanın Hristiyan bir yoludur.
Tanrı'nın bununla ne ilgisi var, Bana söyleyin? Tanrı'yı bütün bunlarla karıştırdılar. Öyle büyük bir karışım hazırladılar ki, Hıristiyan
fanatizmi büyük ölçüde bir yanılgı içindedir. Onlar için, Tanrı adına dilenmek de Hıristiyanlıktır. Bu çok tehlikeli bir oyun çünkü
onlar, hepsinin içinde en akıllı olanlar olduklarını düşünüyorlar. Yani, kendilerini buna kaptırma biçimleri, çok dogmatik ve çok
güzel bir şekilde felsefeleştirildi. Bundan kurtulmanızın gerekip gerekmediğini bilmek de bir felsefedir. Bu o kadar güzel ki, hayal
bile edemezsin. Bu çok güzel. Ve bu yüzden, onlar en iyi, en nazik insanlar olduklarını, şefkatle kişileşmiş, büyük insanlar,
Hıristiyanlar olduklarına inanırlar. Ve Hristiyanlar buna inanıyor. İsa asla sizden dilenmenizi istemedi. Sizden asla fakirler için
para toplamanızı istemedi. Bu tür hiçbir şey istemedi. O sizden aydınlanmanızı almanızı istedi. İstediği şey buydu. Fakirleri siz
yarattınız. Ve onlarla ilgilenseniz iyi olur. Bu Tanrı'nın işi değil. Komünistler, fakirlerine baktıkları için belki de oradaki en büyük
Hıristiyanlar. Tanrı'nın görevi tektir, size [yaşayanlara] aydınlanma vermektir. Sizi bu cehaletten ve yaşamın pisliğinden çıkarıp, o
güzel, mutlu, Tanrı'nın krallığına götürmektir. Tanrı'nın işi budur, anlattığınız bu şeyler değildir ama bu çok idealistçe görünüyor,
bilirsiniz. Her şey böyle bir idealizmdir. Bu doğru, bu çok çok tehlikeli ve bu çok iyi şekilde organize edilmiştir. Çok iyi organize
edilmiş, biliyorsunuz. Çok iyi organize edilmiştir. İlahilerin sayıları bile, her şey o kadar iyi bir şekilde hazırlanır ki, her kitap o kadar
iyi bir şekilde hazırlanır ki, ilahi söylemek için ayağa kalkın, sonra oturun, çok düzenli, güzel bir şekilde. Hiç kimse bunu bile
anlayamaz, hepimiz delireceğiz, görüyorsunuz. Bu çok harika bir ilüzyon. Bu tarafa veya şu tarafa bakmamamız gerekir. Her şey
yolunda. İngiltere'de Hristiyanlarım var, [onların] çoğu Hristiyan’dı. Hristiyanlarım, Yahudilerim var veya bunun gibi [belirsiz]. Hintli



Hıristiyanlar, bir tanesini bile almak zorunda değilim, tabii ki ailem onlara mensup çünkü onlar Benim çocukluğumu biliyorlar,
onlar Beni biliyorlar. Ama diğerleri, onlar için Ben bir şifacıyım. Oh, evet, inanın bana. Hindular Benim müritlerimdir, sonra
Müslümanlar, ama Hıristiyanlar değillerdir. Bir değil, Ben bunu biliyordum ve Amerika'ya gittiğimde Beni, "Hıristiyan bir mistik
geldi" diye duyurdular. Bu Bana iyi notlar kazandırdı, bilirsiniz. İnsanlar, uygun şekilde vaftiz edilmiş olan Hıristiyan mistik
yüzünden Beni görmeye geldiler. Sertifikamı da almak zorundaydım. Bu yüzden bizim onlara karşı göstereceğimiz tavrımız,
acımak olmalı. Blake'in dediği gibi, "Rahip beni lanetledi,(başka şansım yoktu/bebekken) vaftiz ederken başımı lanetledi." Bunun
gibi bir şey, bunu gerçekten söyledi. Hepsinde mezarlar olan kiliselere giden bütün bu insanlara gerçekten basitçe acımalıyız.
Mezarların üzerinde otururlar, bütün ölü ruhları kendi içlerine alırlar. Tanrı onları korusun. Bilmiyorum. Hıristiyanlar olarak, herkes
böyledir. Ama sadece Hıristiyanlar arasında, bundan eminim, sadece Sahaja Yoga çok iyi şekilde yükselecektir. İşte İsa'nın gücü
budur. Umarım. Umarım. Yanıltmak ve insanları da yanıltmaktan hoşlanan insanları yanıltmak, en zor olanı bu, yani, siz böyle
düşünmüyor musunuz? Onlarla nasıl konuşabilirsiniz? Bunu kim kırabilir? Hindistan'a gittiğimde, Ben bir “cenacle” ile
konuşabilirim, bu  Katolik anlamına gelir, “sankar cenacle”, Katolik tapınak demektir ve binlerce insan evlenmek için oraya geliyor.
Bana bir aziz olarak saygı duyuyorlar. Herhangi bir kilisede, her ne ise, bizde olan ve her türden bhoot'a saygı duyulan "Birlik
Kilisesi" dışında, Bana böyle saygı duyulabileceğini düşünüyor musunuz? Bu yüzden, bir konuşma yapmak üzere Bende
çağrılmıştım. Bu sanırım, daha çok, bilemiyorum, para kazanma önerisi, her neyse işte. Her neyse. Ama Hindistan'da
örgütlenmemiş olmaları Hinduların kutsamasıdır. Onlar için aziz, bir azizdir. Hatta başbakan bile, diyebilirim ki Hindistan
cumhurbaşkanı bile, bir aziz için ayağa kalkacaktır, onlar oturmayacaklardır. Bu düşünceler burada yok. Bu organize yoldan
çıkamayacak, ötesinde ne olduğunu bulamayacak kadar örgütlüler. Görüyorsunuz, biz sadece maneviyatımızdan kaçınıyoruz.
Pazar günü kiliseye giderek tatmin olurlar, bitti ya da beslemek için biraz daha para vermek. Hepsi bu kadar. Bunun yolu bu değil.
Bu çok, çok, çok daha fazlasıdır ama dikkatli olun, İsa dedi ki, "Sizler Bana, İsa, İsa diye sesleneceksiniz ve Ben sizi
tanımayacağım." Onlar işte bunlardır. Onlar için üzgünüm, gerçekten üzgünüm. Başka bir soru? Soru: Bizim [belirsiz] içimizde en
çok [belirsiz] olan herkes yeterince yükselebilir mi? Shri Mataji: Evet, herkes yapabilir ama herkes umursamıyor, istemiyor.
Görüyorsunuz, istemiyorlar. Burada kaç kişi olduğuna bakın ama eğer bu bir tür yalan olsaydı, eğer Ben iki boynuzla buraya
gelirsem, bunun gibi büyük üç tane salon olabilirdi. İnsanlar gerçeği istemiyor çocuğum, istemiyorlar. Asla istemediler. Siz hep
çarmıha gerdiniz ama şimdi, en azından onu gerçekten isteyenler var. Sizler başkalarını da düşündüğünüz için mutluyum. Bunu
bildiğime çok sevindim. Bu çok zor bir görevdi. Çok çalışmalıyım, onlar gerçeği istemiyorlar çünkü Sahaja Yoga'da bu, “olmaktır”,
sadece gelip bir form doldurmak değildir, "Pekala, sen üyesisin" ya da diyelim ki, siz bir pound üyelik bedeli ödüyorsunuz. Bu o,
tamam mı? Bu sizin oluşunuzdur, siz ne oldunuz. Bu gerçekleşmesi gereken sizin işinizdir. Size ait olanı almalısınız. Sorun bu.
[Bağımsızlıktan] vazgeçmelisiniz. Vazgeçmek çok kolaydır. Bu çok kolaydır ama Ben asla aydınlanmadan önce bunun hakkında
konuşmam çünkü aydınlanma aldıktan sonra bu şeyleri siz sadece bırakırsınız. Eğer size bunu söylersem, salondakilerin yarısı
gidebilir, bu yüzden size söylemeyeceğim. Aydınlanmanızı almanız daha iyi olur. Bu çalışacaktır. İçinizde doğal olarak yeni bir
öncelik oluşturacaktır çünkü eğer ışığınız varsa, görürsünüz. Yılanı yılan olarak ve bir ipi de, bir ip olarak görürsünüz. Yani size
söylememe gerek yoktur, sadece görüyor, sadece hissediyorsunuz, size olan şey budur. Evet biliyorum, biliyorum. Keşke
yapabilseydim. Bu yapılabilir. Hangi ırka mensup olursanız olun, bütün yeni insanlara bu olabilir. Bu olabilir ama kaç tanesi
orada? Bu çok yavaş işleyen bir hareket. Dört yıl boyunca yanımda olan sadece yedi tane İngiliz vardı. Onlarla mücadele
ediyordum. Dört yıl, düşünebiliyor musunuz? İngiltere'de. Ne kadar muazzam bir iş. Pekala, şimdi aydınlanmanızı alıyorsunuz.
Bakalım kaç tane getirdiniz. Evet? Tanrısal Kutsal Anne, Aydınlanmadan sonra, bu en zor zamanlarda yeniden doğmayı bırakıp
mükemmelliği aramak ne kadar mümkün? Kolay mı [anlaşılmıyor], o adam ne dedi? Kolay mı…. , ne diyorsunuz? Aydınlanma
aldıktan sonra, bu sıkıntılı zamanlarda yeniden doğmayı bırakıp mükemmel olmak acaba mümkün mü, diyordum. Sizler
aydınlanmanın kendisi sayesinde, yeniden doğuyorsunuz, yeniden doğmayı ve tekrar doğmayı durdurmak için? Daha sonra
bunları düşünmezsiniz. çünkü artık fütüristik (geleceği düşünen) biri değilsin. Şu anda yaşıyorsunuz. Bu yeniden doğuş fikirlerini
ve biz yeniden doğmamalıyız gibi bu korkutucu şeyleri görüyorsunuz. Neden olmasın? Demek istediğim, siz güzel bir ev
yaratıyorsunuz, her şeyi yapıyor ve sonra onun içinde yaşamadığınızı mı söylüyorsunuz? Zengin bir adam olduğunuzda,
servetinizin tadını çıkarmak istersiniz, değil mi? Ama biz Buddha'nın konumunda değiliz doğum acı çekmektir, ölüm acı
çekmektir. Evet, bu doğru, ama aydınlanma böyle değil. Bakın, onun söylediği şey şu, Buddha sizden yükseliş arzularınızı
sınırlamanızı istedi. Çünkü insanlar Tanrıdan bahsederler, bir keresinde birisi Deitylerden bahsettiğinde, Hindistan'da bundan
bahsettiler. Bu bir sorundu, çünkü bu yine bir konuşma oldu sadece. Sonra onlar Tanrıdan bahsettiler, Tanrı o kadar soyuttu ki,
onların Yehova (Tevratta Tanrının ismi)ve başka şeyler demeleri gibi, çünkü onlar insanların, takılıp kaldıkları noktaların
üstesinden gelmelerini istediler. Hiçbir şey işe yaramadı. Bunun üzerine Buddha dedi ki, "Pekala, sadece Aydınlanmadan
bahsedelim, başka bir şeyden değil. Hatta Tanrı'dan bile bahsetmeyelim. Hadi bundan konuşalım. Bırakın insanlar Aydınlanma



alsın, sonra Tanrı hakkında konuşalım. O da," Tamam. Sadece aydınlanma. Tanrı yok, hiçbir şey yok", dedi. O'nun işi buydu.
Kendini Aydınlanma fikriyle sen düzelt. O, hiçbir soruya izin verilmedi, ibadet yok, Aydınlanmanı al. Bu Budistler, onlar güneşin
altındaki her şeye tapıyorlar. Ben ne yapmalıyım? Buddha her ne söylediyse, bunlar Sahaja Yoga'da yeniden tekrar söylendi.
"Buddham Sharanam Gachami" Kendimi aydınlanmış Olan'a teslim ediyorum. Aydınlanmış olan, sizin ruhunuzdur. "Sangham
Sharanam Gachami" Kendimi kolektiviteye teslim ediyorum. Kolektif bilinçte bir kişi olmadığınız sürece, nasıl teslim olabilirsiniz?
Buddha ya da O her ne söylediyse, aydınlanmadan önce anlaşılmaz. Siz bunu yapamazsınız. "Dharmam Sharanam Gachami". Bu
içimizdeki destektir. Sharanam, sizin bu olduğunuz anlamına gelir. Bu zihinsel bir şey değildir, "Oh, ben kendimi teslim ediyorum"
ama sen daha yeni oldun. Sen Aydınlanmış kişi oldun. Kolektif bilinçte olursunuz, siz Dharma olursunuz, destek, din olursunuz.
Bakın, “olmak”. Onun istediği şey buydu ama onlar için "Sharanam Gachami", bunun anlamı "Buddham Sharanam Gachami" ye
gitmek için eline bir dua çarkı almak demektir. (Budizmdeki dua çarkları, üzerinde dua yazılmış silindirleri tapınağa girerken
elinizle çevirirsiniz) Bu dua silindirinin ne yapacağını anlamıyorum, bilirsiniz. Beraberce saatler geçirecek, çıldıracaklar, sonları
akıl hastanesi olacaklar, inanın Bana ya da siz sürekli olarak dua ederek deli gibi bir şeyler söylemelisin. Olacağınız şey bu mu?
Buddha'nın sizde nereye yerleştirildiğini bile onlar bilmiyorlar ama Sahaja Yogiler, Onun nereye yerleştirildiğini ve Onu nasıl
memnun edeceklerini bilirler. O her ne söylediyse, bu kesinlikle yüzde yüz Sahaja Yoga'dan başka bir şey değildir. Aslında
Buddha, Kendisini Adi Shankaracharya olarak reenkarne eden bir Enkarnasyondan başka biri değildi. Varlığınızda bunu açıkça
görebilirsiniz ve Kundalini'de bunu tekrar ispat edilebilirsiniz. Görüyorsunuz, bunu Ben nasıl kanıtlayabilirim? Onları anlamak için
önce aydınlanmanızı alırsınız. Yine, Ben sadece Buddha gibi konuşuyorum. O, onunla insanların, O insanların aydınlanma
alacaklarını düşündüğü bir şeyleri denedi ama insanlar oldukları halleriyle ... O onların maddeciliğe çok fazla bulaştıklarını
düşünüyordu, çıkar onları, bunu dene, şunu dene. Hiçbir şey işe yaramadı. Hiçbir şey. İşe yarayan tek şey, gerçek bir oluştur,
başka hiçbir şey değil. Yani siz ... Nedir bu? Yüksek sesle söyleyin. Tamam mı? Duymadığım bir şeyi söyleyen başka biri var mı?
Bakın, vibrasyonlar o kadar fazla ki, biz aslında ... Hayal bile edemezsin. Konuştuğunuz şeyle nasıl uyuyacağımı bilmiyorum.
Gerçekten bu çok fazla gösterişli. İnanılmaz. Neden? Bugün bazı büyük arayış içinde kişiler  buraya gelmiş olmalı. Şimdi
başlayabilir miyiz? İlk defa gelenlerin daha iyi anlamaları için birinci veya ikinci sıraya gelmeleri daha iyi olur derim. Lütfen. Birinci
veya ikinci sıra daha iyi olur. Demek istediğim, bu beyler, siz hepiniz kalkıp onlara vermelisiniz. Onlar da aydınlanmış insanlardır.
Öne gelin, şimdi gelin. Sizde birinci veya ikinci sıraya gelin. Gelin hadi, gelin hadi. Burada bazı koltuklar var. İlgilenmeniz daha iyi
olur. Chaya’ya da söyleyin. Chaya orada. Chaya orada. Sadece ona söyleyin. Şimdi lütfen, ellerini bu şekilde Bana doğru
uzatmalısınız. Ve ayaklarınızı Toprak Ana'nın üzerine koyun. Bunun yardımı olur. Çoraplarınızı çıkarmaya gerek yok. Ve lütfen
gözlerinizi kapatın. Lütfen parmaklarınızı gererek doğrudan bana doğru tutun, biraz gerin. Şimdi sağ elinizi boynunuzun sol
tarafına koyarak aynı egzersizi tekrar yapmalıyız. Ve üç kez şunu söyleyerek, "Anne, ben suçlu değilim." Ön taraftan. Evet,
suçluluğun ortaya çıktığı nokta budur, sadece "Anne, ben suçlu değilim" deyin. Tekrar tekrar bunu söyleyin. Elinizi buraya getirin
ve orada gerginliğin azaldığını hissedeceksiniz. Arkada, omuriliğe gidin ve orada gerginlik hissedebilirsiniz. Aşağıya doğru bunu
hissedebilirsiniz. Sadece "Anne, ben suçlu değilim" demeye devam edin. Yine de burada arka taraftan bu şekilde eğilmek
isterseniz elinizi arkadan koyabilirsiniz. Daha sol tarafta, sorunun tamamı sol tarafta. Hiçbir şey için, hiçbir şekilde suçlu
hissetmemelisiniz çünkü Tanrı sevgidir. Herhangi bir şey için, her ne yaptıysanız yapın. Unutun gitsin. Yanlış gurulara gittiniz,
kendinize zarar vermek için yaptığın her şeyi, unutun. Şimdi sağ tarafa koyun. Sahaja Yogiler bile Sol Vishuddhi'nin tuzağına
düşmüşlerdir. Şimdi iki elinizi tekrar bana doğru tutun lütfen. Şimdi sağ elinizi kalbinize doğru yükseltin, oraya koyun ve biraz
bastırın ve kendinize, Ruh olduğunuzu söyleyin, “Anne, Ben Ruh'um.” Sadece söyleyin, devam edin.
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“Sol Kanal: Bilinçaltı Problemleri”. Brighton (İngiltere), 13 Mayıs 1982. (İlk üç dakikaya ait ses kaydı mevcut değil, 00:02:16 –Ses
buradan başlıyor) İyi şartlanmalar. Bir şekilde, benzer şekilde iyi alışkanlıklarınız ve kötü alışkanlıklarınız olabilir. Alışkanlıklar,
yükselişinizi engelleyici veya zorlaştırıcı olabildikleri gibi, kendinizi dengelemenize de yardımcı olabilirler. Şartlanma, size her gün
ilişki içinde olduğumuz maddeden kaynaklanır. İnsanoğlu maddeyi görünce atılıp ona el koyar ve maddeyi kendi amacı için
kullanmak ister. İnsan maddenin şeklini kendi amaçları için değiştirir. Yaşamında konfor sağlayan veya yardımcı bir şey veya bir
rehber olarak, maddeye alışmaya başlar. Maddeye olan bağlılığınız daha fazla olmaya başladıkça, doğallığınızdan da daha fazla
uzaklaşırsınız çünkü ölü bir şeyle uğraşıyorsunuz. Biz, yalnızca madde cansız olduğu zaman, onunla meşgul oluruz. Yaşadığı
zaman ona pek o kadar aldırmayız. Böylelikle maddeyi kendi amacımız için kullanmaya başladığımız zaman, maddenin cansızlığı
içimizde yer eder ama başka türlü nasıl var olacağız? İnsanlar şu soruyu sorabilir. Eğer Tanrı bize maddi şeyleri vermişse ve bu
madde kullanılacaksa, bizden onu kullanmamamız mı bekleniyor? Ve onlardan keyif almamalı mıyız? Oysaki biz zevk almayız.
Aydınlanmadan önce, hiçbir maddeden zevk alamazsınız. Aydınlanmadan önce, sadece alışkanlık geliştirebilir ve o maddenin
tutsağı haline gelebilirsiniz. Bu bir prensiptir, genel ihtiyaçların hiç bir zaman tatmin edilemeyeceği şeklindeki ekonominin temel
prensibidir, Bu şu demektir, bugün halı gibi bir şey satın almak istersiniz. Tamam aldınız. Ve o halı artık baş ağrısı haline gelir
çünkü o sizing malınız, ona bakmanız lazım. İlk olarak onu sigortalatmalısınız, onun için endişelenmeniz lazım. Ve ikinci olarak,
başka bir şey almak için bambaşka bir hevese kapılırsınız. Şimdi halıyı aldınız, bu bitti. Sonra başka bir şeye sahip olmanız lazım,
ondan sonra başka bir şey, daha sonra başka bir şey almanız lazım. Dolayısıyla, bu sizi tatmin etmez, size neşe vermez. Madde
size hiç bir zaman neşe veremez. Size neşeyi veren Ruh’tur. Ve yükselişiniz gerçekleştiğinde, Ruh olduğunuzda, o zaman, madde
içimizdeki değerler sisteminde başka bir konum alır, maddenin değerler sistemi çok farklıdır. Eminim, Jason bunu size
anlatmıştır, Aydınlanmanızı aldığınız zaman, ellerde serin bir esinti hissetmeye başlarsınız. Madde ile olan ilişki aydınlanmış bir
ruh olmak için faydalıdır çünkü sizin için neyin iyi neyin kötü olduğunu derhal bilirsiniz. Örneğin, kendiniz için iyi olmayan bir şey
yediniz, derhal vibrasyonlarınızı kaybeder ve sıcak olursunuz. Hatta yalnızca o şeye bakmakla bile bu olabilir. Daha önce üstünde
çok yanlış türde bir kişinin oturduğu sandalyeye oturmak istersiniz, bunu hemen hissedersiniz, “Ah, burada olumsuz bir şey var.”
Vibrasyonlarınızla hissedersiniz ki, bu kesin bir şeydir, mutlaktır. Ve ancak Ruh olduğunuz zaman bu şartlanma bitebilir, bu
alışkanlıklar aşılabilir çünkü Ruh her zaman madde tarafından domine edilir. Ve Ruh’un maddenin bu baskısını yenmesi gerekir.
Gerçekte, Ruh hiç bir şey tarafından hükmedilemez. Şunu demek istiyorum ki, güneşin bulutlarla örtülebildiği gibi Ruh’un üstü
örtülmüştür. Aynı şekilde, bizim tüm baskımız veya diyebiliriz ki, maddeye olan esaretimiz Ruhumuzu bastırtır, bir bakıma onun
üstünü örteriz. Bulutlar oradadır, Ruh’u göremeyiz. Hissedemeyiz. Kişinin içindeki Ruh’un güzelliği olan spontanlığı hissedemeyiz.
Öyleyse, bir kişiyi yargılarken, neyi yargılayacağız? O kişinin nasıl göründüğü, ne giydiği, nasıl yürüdüğü. Görgüsü nasıl, “Teşekkür
ederim”, “Özür dilerim” demesini biliyor mu, bilmiyor mu? Anlıyor musunuz? Bütün bu şeyler bizi çok etkiler. Ne tür bir arabası var,
ne tür bir eve sahip. Belki de açırabiliriz, bir azizi fark etmeyebiliriz. Bir marangozun oğlu olduğu için tekrar İsa’yı fark
etmeyebiliriz. İsa’nın kim olduğunu nasıl bileceğiz? Kimin İsa olduğunu keşfetmemiz için bir yol var mı? Çoğu insan şimdi
konuşuyorlar “İsa gelecek, O televizyonda görünecek.” İsa diye herhangi birisini oraya çıkarabilirsiniz. Nasıl emin olacaksınız.
Giydiği elbiseyle mi veya onların yaptıkları türde herhangi bir şeyle mi? İsa’nın resimlerinin ve gördüğüm heykellerinin çoğunun
İsa ile uzaktan yakından ilgisi yok, yani, İsa’ya biraz olsun benzemiyorlar. Korkunç şeyler onlar. Bilmiyorum, nedir bunlar. Öyleyse,
nasıl belirleyeceksiniz, İsa mı, değil mi? Yoksa bir çeşit hokus pokus birisi mi veya bizi gerçek konusunda yanıltmak için kasıtlı
olarak gelmiş bir kişi mi. Bir yolu yok, gerçeğin ne olduğunu keşfetmenin bir yolu yok çünkü biz fazlasıyla maddi formlara
alışmışız. Örneğin, bizim sanat anlayışımız da aynı şekilde biçimlenmiştir, bizler sanatın şu türünü beğeniriz. Onlara “Neden?”
diye sorsanız, “çünkü işte, bunda şu tür bir şey -ahenk var” veya belki “bu daha orantılı” ve tüm bu çeşit yanıtlar verirler“ ama,
bunu nasıl biliyorsunuz?” Biliyorsunuz çünkü belli bazı kitaplar okudunuz veya belki bir başkasından bunun sanat olduğunu, güzel
olduğunu duyduğunuz için. Yani, bir şeyi güzel olarak etiketlersiniz, ancak gerçekten öyle mi? Eğer o güzellik ise, o Ruh olmalı
çünkü Ruh güzelliktir ve güzellik Ruh’tur. Peki, bu öyle mi, bu güzellik mi? O sanat eserinin güzel olup olmadığını nasıl
belirleyeceksiniz? Mesela, kadınlığa dair geçerli tüm fikirlere göre, sanmıyorum ki, Mona Lisa güzel bir kadın sayılsın. Yani, bu
günlerde sivrisinek benzeri kadınlar güzel addediliyor. Öyleyse, nasıl Mona Lisa’ya çok güzel derler. Neler oluyor? Binlerce insan
bu resmi görmek için kuyruğa giriyor. Neden? Nedir bu? Yalnızca vibrasyonlar size bu resmin vibrasyon verdiğini söyleyecektir.
Haberiniz olmadan, sizin Ruhunuza hitap eder. Bunun farkında olmazsınız. Sizin ruhunuza hitap eder. Bu resmin evrensel olarak
beğenilmesinin nedeni işte budur. Ama bu şartlanma kolektif olduğu zaman, bunun gibi her şartlanma kolektif şartlanmaya
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dönüşür ve siz kabullenirsiniz, “Güzel olan form budur, gerçek olan bu formdur, spontan olmanın formu budur”, işte o zaman,
zihin karışmaya başlar. Şartlanma kollektifleştiği zaman zihin karışıklığı bu noktada başlar. Mesela Ben, birtakım guruları takip
eden insanlarla tanıştım. Ve onlara sordum, “Sana kendi gurunun gerçek guru olduğunu düşündüren şey nedir, şimdiye kadar
sana ne verdi? “çünkü o sandalyede otururken, aniden ben sıçramaya başlıyorum. Ben bir şey yapmıyorum ama bu oluyor,
spontan bir şey.” Ve Ben’im huzurumda, onun vücudunun böyle hareket etmesi, çok korkunç bir şeydi. Her kim olsa, beş dakika
düzgün oturamayan, bu tür birisi için müthiş bir şefkat ve alaka duyardı. Dinleyiciler arasından bir kadın seslenir: Pardon ama, bu
spontan değildi, bu sinirlerden... Shri Mataji: Evet, Ben de bunu söylüyorum... Kadın: Sen, söylediklerinde yanlışsın. Shri Mataji:
Ne? Kadın: Her konuda. Shri Mataji: Nereden geliyorsunuz? Kadın: Yolun yukarısından. Shri Mataji: Bu kadarı yeter. Gitseniz iyi
olur. Kadın: Endişelenmeyin. Gidiyorum. Shri Mataji: Şuna bakın. Birahaneye gidecek şimdi. Bu süptil olanlari anlamaya
çalışmanız lazım, bakın? Eğer onun ne olduğu size teyit edilmişse. Şimdi farz edin, birisi oturduğu yerde sıçramaya başladı. O
hanımın söylediği doğru –sinirler. Bu demektir ki, sinirleriniz kontrolünüz altında değil, öyle değil mi? Sizde böyle olduğunu
düşünmüyor musunuz? Kontrolünüz yok. Siz kontrol etmediniz. Spontan olmak sizi köleleştiren bir şey değildir. Açmaya
çalıştığım nokta bu. Öyle yapmaz, bu sizi bir usta yapar. Spontanlığın sizi herhangi bir şeyin kölesi değil, efendisi yapması gerekir.
O kadın TM grubundan (Transandantal Meditasyon) gelmiş olmalı çünkü TM yapan insanlar bu şekilde sıçrarlar. Ve onların saralı
insanlar olmaları ile sonlanır. Ben onlardan çoğunu iyileştirdim. Bilemiyorum, oradan gelen birisi var mı? Hatta, bugün burada
oturan şu bey, İskoçya’daki akademilerinin –Benim tabirimce, insanların üç bin ödediği, uçuş mangası akademisinin- başkanı
olan bey saradan muzdarip olanlardan birisi idi. Buna yakalandıkları zaman ne olduğunu anlıyorlar. Geçen gün, sık sık sara nöbeti
geçiren birisini gördük. Zavallı çocuk, daha yirmi-altı yaşında, yaşamın keyfini çıkarması beklenen genç bir adam, öyle bir travma
geçiriyordu ki, tasavvur edemezsiniz. Ve eğer bu, bir guruya giden, bunun içinde para ödeyen birisine olursa, bunun Ruh ile
uzaktan yakından ne ilgisi olabilir. Size anlatmaya çalıştığım şey bu, Ruh size spontanlık verir ki o konumda efendi sizsiniz. Kendi
kendinizin efendisisiniz, esaretin hiçbir türü yok, artık alışkanlık oluşturma yok, tam bir usta. Bütün alışkanlıklar sizi terk eder. O
kadar doğallaşırsınız ki size söylememe gerek kalmaz. Bütün alışkanlıkları otomatikman bırakırsınız ve kendi kendinizin efendisi
olursunuz. Size olması gereken şey budur. Bunun yerine, eğer sizi köleleştiren şeylere kaptırırsanız, bir süre için hoşunuza
gidecektir çünkü bu elinizde değildir. Ama oturup bir düşünseniz, gerçekte istediğinizin bu olmadığını bileceksiniz. Siz, kendi
kendinizin efendisi olmak istediniz. Şimdi, bu şemada şurada gösterdiğimiz gibi, iki gücümüz var, sol ve sağ güçleri. Sol güç, bize
şartlanmaları veren güçtür – sol kanal, bilinçaltı, kolektif bilinçaltı. Bu bize şartlanma verir. Şimdi eğer tüm bunları yadsımaya
çalışırsanız, o zaman sağ kanal daha da beterdir. Sağ güç, bize eylemi verir ancak eylemle biz çok benmerkezci bir hale
gelebiliriz. Dolayısıyla, her iki taraf da sorunlu olabilir. Farz edelim ki, ”Peki, tamam, şu andan itibaren hiç şartlanma
edinmeyeceğim. Bunu yapmakta yanlış olan ne? Şunu yaparsam ne olmuş?” dediniz. Ve sadece bu düşünceyle, bu özgürlük ile
hareket ederseniz, bu özgürlük olmayabilir, bu feragat etmedir. Çünkü özgürlüğün arkasında bilgelik olması gerekir. Dolayısıyla
her iki taraf da, her iki taraftaki hareket de yanlıştır. Şu halde, doğru olan nedir? Ortada olmak hiç bir şey ile şartlanmamaktır ve
benmerkezci olmamaktır. Ama bu nasıl yapılır, mesele bu. Mesele bunun nasıl yapılacağında. Spontan olmak, tamamen özgür
olmaktır. Şimdi, Ben bu iki gücü, diyelim arabadaki fren ve gaz pedalı olarak ele alayım. Şimdi, her iki gücü de kullanırsınız. Önce
freni kullanır, gaz pedalını kullanırsınız. Bu iki gücü kontrol etmeye çalışırsınız. Ama her şeyden önce zor olan, bu iki gücü nasıl
kullanabileceğinizi anlamaktır. Yavaş yavaş pratik ederek bunu yaparsınız. Arabayı nasıl kullanacağınızı bilir, iyi bir sürücü
olursunuz. İyi bir sürücü olduktan sonra bile halen sürüş ustası değilsiniz ama daha sonra usta olursunuz. Ve bugün o efendi
içimizdedir, içimizdeki Ruhtur. Ama Aydınlanmadan önce, usta değilsiniz çünkü usta bilinçli aklımıza henüz gelmedi. Bu bilinçli
aklımızda ifade bulmuyor. Bu bağlamda, biz Ruhun güçleriyle yetkilendirilmedik. Ruh mevcuttur, onun kendi güçleri vardır. Ama
biz içimizde bu güçleri daha hissetmedik. Biz bir kere Ruh’un güçlerini hissedince, zaten orada olan kendi güçlerimizle
yetkilendiriliriz. Bu güçler içimizdedir. Bunlar kendi güçlerimizdir. Kimseden ödünç almak durumunda değiliz, kimseden talep
etmemiz gerekmiyor, onlar bizdedir. Ruh bizim içimizde – olması gereken sadece Ruh’un ışığı bilincimize getirmesi. Bu
bilincimize gelmelidir. Basit bir tıp terminolojisinde görebiliriz, deyin ki Ruh kendini merkezi sinir sistemimizde tezahür
ettirmelidir, merkezi sinir sistemimiz de, böylece bizler ne yaptığımızı bilebileceğiz. Oturduğumuz yerde, birden hoplamaya
başlarız gibi değil veya bazılarının söyledikleri gibi “oh, böyle yapıvermeye başlarız” değil. Bu hipnozdur. Bu doğru bir şey değil.
Bilinçli değilsiniz. Bunu hipnozun etkisinde yapıyorsunuz. Hipnoz belki de dış bir kuvvetten kaynaklanıyor. Bu sizin kuvvetiniz
değil, sizin farkındalığınız, sizin anlayışınız, sizin gücünüz değil. Bu bir başkasına ait, çünkü bunu siz yapmıyorsunuz. Maddenin
bizim üzerimizde bir güce sahip olduğu gibi, aynı şekilde, demeliyim ki, yerleştirilmiş, çok tehlikeli olan bazı maddi şeyler var.
Mesela şimdi kanser, kanseri ele alın, kanser bizi yener. Bu çok ciddi bir şeydir. Kanser sizi alt eder, siz kanseri alt edemezsiniz.
Çok somut bir örnek alın. Şimdi, bu nasıl oluşur? Doktorlar şu yolla, bu yolla derler. Biz, Sahaja Yoga, kanseri iyileştirebilir,
kesinlikle yüzde yüz iyileştirebilir, iyileştirmiştir. Birçok Sahaja Yogi kanseri tedavi etti. Nasıl? Çok basit. Şöyle ki, siz kendi



kendinizin efendisi olursunuz ve hastalığında efendisi olursunuz, her şeye hakim olursunuz. Çünkü ustalık içinizdedir, henüz üst
bilincinize ulaşmamış olması geriye kalan son halkadır ve bu olunca Yoga, bütünleşme gerçekleşir. Biz şimdi kendimizi tamamen
Aydınlanmayla sınırlı tutatlım, Tanrı hakkında size gelecek sefer konuşacağım. Aydınlanma demek, Ruhunuzu bilincinize
taşımanızdır. Şimdi, kanser neden olur? Burada ne olduğuna bir bakalım. Sol kanal aktivitesi buna neden olur. Şimdi, sol kanal
aktiviteleri, duygusal travmalardır, duygusal problemlerdir, duygusal karmaşalar, duygusal güvensizliklerdir. Güvensizliğin her
türü sizi sol kanala götürebilir. Biraz daha fazla hareket bu korkunç gurulardan olabilir çünkü sizi hipnotize ederler. Sizi sola
götürürler. İçinize bir ruh yerleştirirler veya bilmiyorum ne yaparlar ama sizi sola götürürler. Tanrı tarafından yetkilendirilmemiş bu
aktivitelerden herhangi birisi ile uğraşmakla, siz sola gidersiniz, çünkü merkezde yükselemezsiniz. Dolayısıyla ya sola, ya da sağa
gidersiniz. Kara büyü gibi bu şeyleri abartılı yaparsanız,–sizin burada başka bir şey, bir tür organizasyonunuz olduğunu duydum
ve gördüğünüz şu arkadaş buna dâhildi, evdeki her şeyin hareket ettiğini görüyordu. Sahaja Yoga’ya geldi ve odasındaki sürahisi
hareket ediyordu ve bu oraya buraya gidiyordu, neler olduğunu açıklayamadı. Öyle otururken bir baktı ki, bir eşyası buradan
şuraya hareket etmekte. Bu olur. Nedir bu? Sizin kontrol edemediğiniz bu tür bir şeyi yapan nedir. Yine aynı noktaya geldik -sizin
kontrol edemediğiniz bir şey. Bu suretle, siz kontrol edildiğiniz ve kendi kontrolünüz altında olmadığınız bir sahaya girersiniz,
girdiğiniz zaman, Ben tüm kanser hastalarının bundan etkilenenler olduğuna hep tanık olmuşumdur. Onların çoğunluğunun.
Farkında değillerdir. Nasıl bu konuma girdiklerini bilmezler. Bir hanım, farz edelim, kocası hakkında güvensizlik duyuyor diyelim
veya böyle bir şey veya kocasının onu her an terk edebileceğini düşünüyor. Kocasını seviyor. Bu her ne ise, böyle bir kadın meme
kanserine yakalanabilir, çünkü güvensizlikler burada gördüğünüz merkezlerden birinde yer edebilir, burada Kalbin merkezi, bizim
Orta Kalp dediğimiz. Şimdi, eğer bu merkezin işlevi bozulursa, eğer kadın her ne olursa olsun bir konuda güvensizlik hissederse,
atağa açıktır, savunmasızdır ve kansere yakalanabilir. Öyleyse, yaşamı tek yanlı değil, bir bütünlük içinde anlamamız lazım.
Yaşamın bütün etkisi, bütün etkileşimi, yaşamla ilişkinin bütünü anlaşılmalı. Şimdi, hiç bir doktor bunu bilmiyor. Hastasını diyelim,
meme kanseri için tedavi ettiğinde o kadının güvensizlikten yakındığını anlayacak mıdır? Başka bir hastalık var, Anoreksia- birçok
genç kız bundan muzdarip. Yemek yemezler. Yemek yemeyi bırakırlar. Şimdi, bunun neden olduğunu bilmiyorsunuz. Doktorlar
tedavi edemiyor, hiç kimse iyileştiremiyor. Sebebi ne? Genç kızın, kız evlatın baba ile ilişkisi. Diyelim baba ölmüştür ve kız baba
görmeden yaşar veya kalben babasını sever ama bunu ifade etmez ya da baba kızın arasını açan kötü bir ilişki söz konusudur, bu
anoreksia belası ortaya çıkar. Şaşıracaksınız, ama bunu anlamak doktorlar için imkansız. Burada oturan bazı doktorlarımız var-
tıp ilminin bu sorunun köküne yaklaşması bile imkansız. Çünkü insanı kendi bütünlüğü içinde görmüyoruz. O Tanrı’nın yarattığı
çok hassas bir enstrümandır. Başkalarına karşı katı tarzımız, bazen başkalarına sıkıntı vermeye çalışmamız, başkalarını
güvensizlik hissettirmeye çalışmamız veya haksızlık, adaletsizlik. Bilgimiz olmadan, onlara gerçekten müthiş bir güvensizlik
veririz ve bu tür güvensizlikler farkında olmadığımız, çaresiz hastalıklar geliştirir. Şu halde, bütünlüğü idrak etmemiz için, bize ne
olması gerekir? Biz, bütünlüğü görebileceğimiz, o konuma ulaşmalıyız. Misal, eğer Ben, örneğin Brighton’un tamamını görmek
istesem, ne yapmam lazım? Bir uçağa binmem ve Brighton’u yukarıdan görmem lazım. Tamamını görebilirim. Aynı şekilde, siz
farkındalığınızda, anlayışınızda bütünü görebileceğiniz bir konuma yükselmelisiniz. Eğer bütünü göremezseniz, kısmi vizyonunuz
veya görebildiğiniz az bir şey zihin karışıklığı yaratabilir, problemler yaratabilir ve bunlardan bazıları çok, çok ciddi yapıda olabilir.
Çünkü insan olarak, biz ne olduğumuzu bilmiyoruz. Bu insanoğlunun en büyük problemidir. Şöyle derler “Bundan
hoşlanmıyorum”. Şimdi, bu “Ben” hangisi? Senin Ruhun mu yoksa egon mu? Ondan hoşlanmayan hangisi? Yoksa senin
şartlanman mı, belirli bir şekilde yetiştirildiğin için mi bundan hoşlanmıyorsun? Ondan hoşlanmayan senin hangi yanın? Ve
şaşıracaksınız ki, bu sizin Ruhunuz değil çünkü Ruh hoşnut ya da değil bunu nasıl bileceksiniz? Sadece vibrasyonlarınız yoluyla.
Vibrasyonları hissettiğiniz zaman, sadece o zaman, “Evet, Ruhum bundan hoşnut” diyeceksiniz, yaydığı vibrasyonlardan ötürü.
Biz, insanoğlu olarak hala geçiş konumundayız. Bizler, Ruh olduğumuz, aydınlanma hali olarak adlandırılan konuma ulaşmadık,
mesele olmaktır, olma halidir. Ruh olduğunuz durumda ne istediğinizi bilirsiniz. Siz gerçekten ne istediğinizi bilirsiniz çünkü şimdi
siz gerçeksiniz, herhangi bir şartlanma değilsiniz, artık bir ego değilsiniz, sadece gerçekte olduğunuz şeysiniz ve bu Ruhunuzdur.
Ve şaşırtıcı şekilde, bu Ruh kolektif bir varlıktır. İçimizdeki yapay bir kolektiflik değil. Bir de şu var, “Peki, Tamam, biz hepimiz
Brighton’luyuz öyleyse biz biriz” veya “Biz aynı sokağa aidiz öyleyse biriz”. Bu böyle değil, bu senin ne olduğun, sen tamamen
kolektif bir varlıksın ve değişik merkezlerin çalışmasıyla bu kolektifliği içinde hissetmeye başlarsın ve başkalarını hissedebilirsin,
başkalarını parmak uçlarında hissedebilirsin. İnanabiliyor musunuz? İncil’de, elleriniz konuşacak diye yazılmıştır. Elleriniz
konuşacak, bu günlerin tarif etmektir. İnsanlar neden gidip bunun nasıl olacağını keşfetmiyorlar? Elleriniz nasıl konuşabilir? İşte
gerçekleşen şey budur, parmak uçlarınızda gerçeğin ne olduğunu, güzelliğin, neşenin, sevginin ne olduğunu hissetmeye ve
anlamaya başlarsınız. Sahip olduğumuz sol taraf işte budur ve bu sol kanal problemleri ile nihayetinde fiziksel acı duyarız. Sol
kanal problemlere sahip olmak çok acılıdır –çok çok acı verir. Acı açıklanamaz, hiç kimse anlayamaz, hiç kimse şifa veremez,
kimseye anlatamazsınız ve insanlar abarttığınızı düşünürler, size psikolojik tedavi uygularlar, içinizde bu acının neden var



olduğunu hiç anlamazsınız. Ve bu acı size sol kanaldan, bilinçaltından gelir. Ancak, bilinçaltının ötesinde kolektif bilinçaltı vardır
ve bu kolektif bilinçaltı, yaradılışta başlangıçtan bugüne yaratılmış olan her şeyi içinde barındırır. Ve bir kez bilinçaltına gittiniz mi,
kaybolursunuz orada. Bilinçaltının bu gücü karşısında öyle etkisiz hale gelirsiniz ki, onu anlamak sizi aşar, dışına çıkmaya sizin
gücünüz yetmez ve ona yenilmemek elinizde değildir. Ve bu artarak gider. Benim bazılarına sorduğum gibi, “Bunu kendinin
yapmadığını, bir başkasının yaptığını bildiğin halde neden yapmayı sürdürdün? Bunu hala neden yapıyorsun?” Dediler ki, “Anne,
gözümüz bağlıydı, karanlıktı, nereye gittiğimizi bilmiyorduk ve sadece gitmeye devam ediyorduk.” Ve geçen sefer size söylediğim
gibi, suçluluk duygusu en büyük engeldir, en büyük engel çünkü kendinizi bir kez suçlu hissetmeye başlayınca, solda bu merkez
tıkanır ve bu çok zordur. Ve neden suçluluk hissettiğinizi bilmezsiniz. Her zaman kendinizi suçlu hissediyorsunuz ama sizi neşe
duymaktan, her şeyin zevkine varmaktan, spontan olmaktan alıkoyan bu suçluluk duygusunun nedenini, suçlu olduğunuza dair bu
fikirlerin size neden geldiğini bilmiyorsunuz, Neden? Ve bu, bizim bazen hiç sebepsiz neden mutsuz olduğumuzu açıklıyor.
Gerçekte, Tanrı bizi sefil olmamız için yaratmadı. O bizi öyle güzel, öyle özenle meydana getirdi. O, bizi değmeyecek şeyler için
mutsuz hissedelim diye değil, O bizi öylesi bir sevgi ve şefkatle yarattı. O bize hastalıkların, problemlerin hiç birini vermez. Ama
biz aşırı uçlara, sola veya sağa giderek bunları kendimize yaptık. Bugün sadece sol taraf hakkında konuştuğum için, şunu
eklemeliyim ki, nedensiz yere mutsuzluk hissetmek de yanlıştır, kendinize karşı haksızlıktır. Sol kanal insanlar, kendilerinin Ruh
olduğunu, dışa vurması, kendini ifade etmesi gereken o güzellik olduklarını bilmeliler. Bilmeliler ki, onlar sürekli acı çekmek ve
zavallılar gibi yaşamak zorunda olan insanlar değiller. Değiller. Lakin, çok fazla şeyi üstlendikleri, çok fazla şeye katlandıkları için,
böyle olurlar. Ve işte, bu yükün ağırlığından kaçınmak için bazı alışkanlıklar edinebilirler. Çoğu insan bir nedenle alkole başlar
çünkü yaşamın ıstıraplarına tahammül edemezler, buna katlanamazlar. Bundan ötürü içmeye başlarlar. Ama Ruh içinizde bir kez
uyanınca, çok güçlü biri olursunuz. Öyle neşe dolu, öyle spontan olursunuz ki, bütün bunlar sizi terk eder –sözde hastalıklar,
sözde alışkanlıklar- öylece gidiverirler ve siz yeni, çiçeklenen bir kişiliğe dönüşürsünüz. Şimdi, bu merkezin içinizde oluşunun
esasına gelince, bundan Tanrı’yı sorumlu tutabilirsiniz “Neden bize bu sol taraftaki merkezleri verdi, ne gerek vardı? Keşke, sol
kanal olanları vermeseydi de, biz sadece merkezde olup yükselebilseydik.” Ancak sorun şu ki, insanların kendi özgürlükleri içinde,
kendileri ile başetmeyi öğrenmeleri lazım. İnsanların bilgeliği biraz zahmetli bir yoldan öğrenmeleri lazım. Cefa çektikleri aşırı
uçlara giderek öğrenmeleri lazım. İdrak etmeleri gerek çünkü eğer gerçekten, tamamen özgür olacaklarsa bilgeliklerinde
yükselmeliler. Eğer bilge kişiler değillerse, o vakit Tanrı’nın Krallığı’na giremezler, terk edilmiş, başıboş insanlar olacaklardır.
Adeta, hiç bir yasa ve kural anlamayan başıboş insanlar, İngiltere’de, bu tür insanlar bulunursa, hapse kapatılmaları gerekiyor.
Aynı şekilde, içlerinde bu bilgeliğe sahip olmayan insanlar – ancak cefa çekerek öğrenirler ama biz acıyı istememeliyiz. Acıları
istediğimiz zaman, aslında ta baştan yanlışları davet ediyoruz. Eğer hata işlememişsen, nasıl acı çekeceksin? Öyleyse, acı
çekmeyi talep ettiğimiz zaman hata yapıyoruz. Dolayısıyla, istememiz gereken şey Ruhumuzdan başka bir şey olmamalı. Eğer
kendi Ruhunuzu isterseniz, o size ait ve ona ulaşmalısınız. O’na ulaşmak sizin doğal hakkınız. Ben, hiç bir şekilde sizi
zorlamıyorum veya sizin için özel bir şey yapmıyorum. Her şey zaten orada. Siz bir ışık gibisiniz, Ben yanan bir ışık olduğum için
aydınlanıvereceksiniz ve yanan bir ışık olacaksınız, siz de diğer ışıkları aydınlatabilirsiniz. Bu çok basittir. Eğer siz aydınlanmış bir
ışık olursanız, diğerlerini aydınlatabilirsiniz. Başka hiç bir şey hakkında canınızı sıkmanıza gerek kalmaz artık. Siz kendiniz
aydınlık bir ışık oldunuz, aslolan budur? O her şeyi ile orada mevcut, her şeyi ile size ait, sizin sadece onu sahiplenmeniz lazım. Bu
bu kadar basit, o insanların dönüştürdüğü gibi çok karmaşık bir şey değil veya o filozofların önünüze serdiği gibi bir şey hiç değil,
böyle bir şey değil. Bu çok yalın, bu sizin içinizde, spontan, bu yaşayan bir süreç ve siz yaşayan bir süreç içinde nasıl insan
olduysanız şimdi de öyle süper insanlar olacaksınız. Bu tamamıyle kendiliğinden olan bir şey, bunun için bir bedel ödeyemezsiniz.
Nasıl ödeyebilirsiniz ki? Yani, bu saçma! Eğer yaşayan bir süreç ise, bedelini nasıl ödersiniz? Bir ağaca büyüdüğü için kaç lira
ödersiniz? Yani, yaşayan herhangi bir şeye, bir şey ödüyor muyuz? Burnumuza nefes aldığı için kaç lira ödüyoruz? Bir ödeme
yapmamız mümkün mü, bunun için? Bu saçma, gülünç bir şey. Ödeyemeyiz, bunu yapamayız, bu yaşayan bir süreçtir, siz
olmalısınız, bir yumurta civciv olmalıdır. Şimdi, civciv olması için bir yumurtaya ne kadar ödersiniz ya da yumurta, tavuk olabilmek
için onu yumurtlayan anneye kaç lira öder? İşte bu kadar saçma ama biz hiç bir zaman, yaşayan şeylerin böyle spontan
olduklarını anlamayız. Hiç bir zaman yaşayan varlıkları görmeyiz, biz madde ile yaşarız, biz yaşayan değil cansız olan şeylerle
yaşarız. Eğer bir ağacı gözlemlemeye başlasanız, çiçeği gözlemlemeye başlarsınız, nasıl meyva olduğunu. Gözlemleyemezsiniz
bile, çünkü bunu o kadar yavaşça yapar ki çiçeğin meyva oluşunu gözlemeniz bile mümkün değildir. Bir bakarsınız ki, hepsi
oluvermiş. Aynı, Benim Hindistan’dan Londra’ya geldiğim zaman olduğu gibi, geldiğimde bütün ağaçlar çıplaktı, tamamıyle kuru
değnekler gibiydiler. Bir hafta içinde baktım ki, yeşillik beliriyor ve ikinci hafta içinde hepsi yemyeşildi, inanamazsınız. Biz, hiç bir
zaman dikkat bile etmeyiz, bunu öylesine kabul ederiz. Bu bir oluşum. Nasıl olur bu? Bu mucizevi bir şeydir. Görseniz, bu çiçekler
nasıl, örneğin belirli çiçekler yalnız belirli bir ağaçta ve diğerleri, başka çiçekler bir başka ağaçta, bu mucizevidir. Bu nasıl olur?
Onları kim seçiyor? Kim onları uygun şekilde biçimlendiriyor? Bütün bunları organize eden kim? Ve işte idrak edilmesi gereken



budur ki, yaşayan oluşumların hepsini gerçekleştiren Tanrı’nın Her Yeri saran Gücü'dür. Ve siz, bir kez o –Ruh- oldunuz mu, o
zaman bu güç içinizde akmaya başlar. İsa dokunmuş gibi, içinizdeki gücü hissedersiniz, O kendisinden birisine akan bir güç
olduğunu söylemişti. Siz sadece bu akan gücün bir aracı haline gelirsiniz. Ama bu gücü manevra etmeye, idare etmeye, anlamaya
yetkili kılınırsınız. Bu güç hakkında tamamen her şeyi bilirsiniz, nasıl yayacağınızı, nasıl çalıştıracağınızı bilirsiniz, başkalarına,
kendinize şifa vermeyi bilirsiniz. Mekanizmanızın çalışmasını tamamıyle bilirsiniz. Bundan başka, kendi mekanizmanızın tüm
problemlerinin üstesinden gelmek için de güçlere sahip olursunuz. Bu çok harika bir şeydir. Bütün bu, çok olağanüstü gibi gelir
çünkü daha önce asla görmediğimiz bir şey. Ama bütün bu çiçeklerin birdenbire meyvalara dönüşmesini görmek bize olağanüstü
gelmez. Öyle gelmez. Ama insanların meyvelere dönüştüğünü gördüğümüz zaman bu bize çok olağanüstü gelir, “Bu nasıl
olabilir?” deriz. Bu daha önce hiç olmadı. Sadece tek bir kişi Aydınlanma alabilirdi ve bu öyle zor bir şeydi ki kimse uğraşmadı. Bu
bugün nasıl? Derim ki, bu vaad edilen, daha önce kehanet edilen, çiçek açma zamanıdır. Hatta sizin ülkenizde büyük şair, William
Blake bunu kehanet etmiştir. O, bu zamanların geleceğini, Tanrı’nın insanlarının peygamberlere dönüşeceğini ve bu
peygamberlerin diğerlerini peygamberlere dönüştürecek güce sahip olacaklarını söyledi. Yani, size söylüyorum, hiç kimse
Blake’den daha isabetli olamazdı. O bunun gerçekleşeceğini söyleyecek kadar büyüktü ve arayan birine gittiğimizde kendimizden
beklentimiz bu olmalı. Biz peygamberlere dönüştük mü? Ve peygamber nedir? Peygamber kolektif bir varlık olan ve buna dair her
şeyi bilen kişidir, usta olandır. Biz peygambere, usta deriz. Ve işte sizin olmanız gereken budur, usta. Ve bu ustalık konumu çok
basittir çünkü bütünüyle içinizde inşa edilmiştir, sadece bağlanması gerekir. Aynı, ana şebekeye bağlanması gereken bir
televizyon gibi bir şey, her şey içindedir, zaten mevcuttur, hemen çalışmaya başlar. Aynı şekilde, siz işte busunuz, siz busunuz.
Sadece bağlantı kurulması lazımdır. Kastınız, cemiyetiniz, ırkınız, milliyetiniz, vücut biçiminiz, boyunuzun uzunluğu her ne olursa
olsun, her şey, her ne iseniz hiç fark etmez çünkü hepinizin içinde bu fevkalade şey, bu yeniden doğuş gücü var ve sizin ikinci kez
doğmanız için var ve ikinci kez doğacaksınız. Bu neden bugün olmasın? Öfkelenmek için hiç bir neden yok, çünkü insanlar
kendilerini zaten kötü hissettikleri şey hakkında birisinin onlara bir şeyler söylemesinden hoşlanmadıkları için bazen öfkelenirler.
Bundan hoşlanmazlar. Örneğin, bir ayyaş var ve çok fazla içiyorsa, o bir alkoliktir, bundan hoşnut değildir ve kendini kötü hisseder
ve biri ona “içki içmeyi bıraksan iyi olur” dese, bunu en kibarca bir şekilde söylese bile, o bundan hoşlanmaz. Ama Benim
söylediğim bu değil, siz bunu yapmamalısınız değil. Ben, bu olacak, o kendiliğinden sizi bırakacak dedim. Ben “Siz bunu
yapmayın” ya da “Şunu yapma” demem ama bu kendiliğinden oluverir. Ve siz önce problemin ne olduğunu anlamalısınız ve
problemin nasıl halledileceğini. İşte bu nedenle konuşmam gerekiyor yoksa konuşmaya hiç gerek yok, bu sadece çalışır, bu
kendiliğinden çalışır çünkü siz onun için tam olarak hazırsınız ve sahip oluverirsiniz. Ben bir şey yapmam. Ben sadece bir
katalizörüm. Şunu söylemeliyim ki, bu çalışır. Aydınlanmaya başlamadan önce, bunun hakkında Bana bazı sorular sorarsınız
umarım. Eğer sorularınız varsa, lütfen sorun. Sormalısınız. Evet? Bir Adam: Sizin söyledikleriniz ile guru Maharaji’ninkiler arasında
fark var mı? Shri Mataji: Kim? Adam: Maharaji Shri Mataji: Şimdi, size bir şey söyleyeceğim. Herhangi bir guru hakkında
konuştuğunuz zaman, Ben hiç bir tartışma içine girmek istemiyorum. Tamam mı? Diyeceğim ilk şey bu, ama size, kendinize veya
başka birine şu soruyu sorun diyeceğim “O herhangi birisi için ne yapmıştır?” O, sana veya bir başkasına herhangi bir güç
verebilmiş mi? Tamam mı? Şimdi, Ben, buradaki bütün bu insanların içinde, hangilerinin aydınlanmış Ruhlar olduklarını size
söyleyebilirim. Görünüşlerine bakıldığında hepsi senin gibiler. Tabii yüzlerinden onların çok huzurlu ve çok mutlu insanlar
olduklarını çıkarabilirsin. Bundan başka, onlar insanlara şifa verebilir, insanlara aydınlanma verebilir, seninle hem de kendileri ile
ilgili ne sorun varsa hepsini anlarlar. Öyleyse, o guru senin farkındalığın için ne yaptı? Hiç bir şey. Şimdi, onun muritleri, onlar ne
edindiler? Onlara sorun “Şu kişinin Kundalinisi nerede? Şu hanımın problemi ne veya onun zihnini meşgul eden ne?” Bunu
yanıtlayamayacaklardır. Eğer bir başkası veya kendin hakkındaki sorunu bile bilemezsen, nasıl yardım edeceksin? Bütün bu tür
insanlar, ne yaparlar? Bir bakalım. Basitçe yapabildikleri şey, sizi büyüleyebilmeleridir. Bir süre için mutluluk duyabilirsiniz –bu
aynı içki içmek gibidir. Yani, içerseniz, mutluluk hissedersiniz. Ama içki içmek bize ne kazandırdı? Kendi kendimizin efendisi
olduk mu? Onların hepsi işte böyledir. Ve sözkonusu centilmenin böyle olduğu çok barizdir çünkü o Rolls Royce talep etmiştir. Bir
peygamber için Rolls Royce nedir ki? Yani, ne önemi vardır? Demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Bu, çok aşikar, yani mantıken
bu çok açık. Her şeyden önce, sizden para alan herkes asalaktır, bu kadar basit. Üstüne üstlük bir de Rolls Royce talep etmek,
görüyorsunuz işte. Önünüzde İsa örneği var. İsa'nın yaşamından görebilirsiniz –O sizin Rolls Royce arabalarınızı umursar mı? O
bir Kral, O Rolls Royce'u olup olmadığını dert etmez, yerde uyumuş uyumamış, böyle bir kişilik için, hiç fark etmez. Bu tür bir kişi,
hiçbir şeyi önemsemez çünkü huzur içindedir, O zaten kendi konforuna sahiptir. O öz saygı sahibidir. Ne olursa olsun, O'nun
herhangi bir şey talep edebileceğini düşünür müsünüz? Yani, bu öyle açık ki, sizler için çok anlaşılır bir şey bu. Ama Ben, sizin
bahsettiğiniz o gurunun müritlerinden bazılarına konuştuğum zaman, onlar "Anne, biz ona metal veriyoruz, o da bize Ruh veriyor"
dediler. Bu alanda, bir alış veriş olabilir mi? Ruhunuzu satın alabilir misiniz? Mantığınızı kullanın, olur mu? Tanrı, anlamamız için
bize akıl vermiş, bunu mantıksal kullanabiliriz. Ruh'u satın alabilir misiniz, takaslıyabilir misiniz? Bu, çok basit değil mi? Bunun için



bedel ödeyemezsin, Çocuğum, yapamazsın. Eğer Bana bir çiçek vermek istersen, kabul. Bu sadece senin sevginin bir ifadesidir
ve hepsi bu kadardır. Ama beni satın alamazsınız. Yapamazsınız. Tamam, sevginiz karşılığında size beni kazandırabilir, bu
farklıdır ama Beni metal ve para ile kazanamazsınız, kazanabilir misiniz? Rolls Royce nedir ki? Yani, bilmiyorum tüm bu taçlar ve
bu şeyler nedir? Neye yararlar? Bunlar size neşe vermez. Gidin taç giyen insanlara sorun. Geçen gün Bayan Thatcher ile
birlikteydim. Zavallıcık çok perişandı. Evet, gerçekten de! Bilirsiniz, Ben onu, vibrasyonlarını, yatıştırmaya epeyce çalıştım. Çok
bedbahttı. Biz aynı masada karşılıklı konuşuyorduk. Ve Benim yaptığım, onu dengelemekti –zavallı, çok ama çok mutsuzdu.
Anlamanız gerek, siz çok basit insanlarsınız, sizler eski çağların arayanlarısınız, bugünün değil, çok eski çağların arayanlarısınız.
Hem, bu zaman size daha önceden vaad edilmişti. Ve şimdi onu keşfetmelisiniz. Şimdi, mantığınızı dosdoğru işletmelisiniz. Yani,
Rolls Royce isteyen birisi, guru olamaz, diyebilirim ki bu çarpıcı örneklerden birisi. Bu en bariz olanı, gerçeği tamamen
yansıtanlardan biridir. Lakin, daha sübtil olanları var. O bu kadar sübtil değil. Sen, kısa zamanda bunun dışına çıkacaksın,
biliyorum, hepiniz. Ancak daha sübtil olanlar daha bile beterler. Onlardan bazıları para bile istemeyebilirler. Bu olasıdır. Ben böyle
birisini bilmiyorum ama olabilir çünkü Hindistan’da artık para almayan birini duymuştum. O parayı burada yapmış ve şimdi
Hindistan’a gitmiş ve muritlerinden para almıyor. Ama, gerçekten de para almamış olan, Benim bildiğim bir kişi, kadınları
kullanıyordu. O işin para yanıyla ilgili değildi, sizing kadınlarınızı kullanıyordu. Yani, dolayısıyla işte durum ortada, anlamalısınız.
Onun ilgisi sizin Ruhunuzda değil, para kesenizde ya da kadınlarınızda. Düşünün. İnsanların bu pis adetleriyle kutsallık nasıl
bağdaştırılabilinir. Bu demektir ki, onların kendileri Tanrı karşıtı arzularının kontrolü altındalar. Bunlar tamamen Tanrı-karşıtı
aktivitelerdir. Ve sizler bu kadar temiz kalpli insanlar olduğunuz için, size söylüyorum, siz çok saf kalplisiniz! Eğer bir Hintliye bir
gurunun Rollls Royce kabul ettiğini söyleseniz, “Ha, Ne dedin?” der. Hemen yanıtlarlar. Onlar bu türlüsünü istemez. Nasıl
isteyebilirler ki? Hindistan’da kimse guruya vermez. Gurular bazen insanlara ödemek zorunda kalrlar. İlk başta onları cezbetmek
için. Batılılaşmış Hintlilere gelince, bu farklıdır ama gerçek Hintli olanları anlarsınız. İnsanlar annelerle birlikte yaşar ve neyin ne
olduğunu bilirler. Anlıyor musunuz? Hiç kimse onları kandıramaz, çok gerçekçi insanlardır. Evet, çocuğum. Evet, çocuğum? Bir
Kadın: İnanç ile iyileştirilebilir misiniz? Shri Mataji: İnanç iki türdür –Sankritçede Shraddha dediğimiz şey ile, sizin inanç olarak
adlandırdığınızdan şey farklıdır. İngilizcedekini “kör inanç” olarak ve diğerini “inanç” olarak kullanırlar. Tamam mı? Bu şekilde
açıklayabiliriz. Şimdi, kör inanç şöyledir “Ben Tanrı’ya inanıyorum ve Tanrı beni iyileştirecek.” Bu bir inançtır. Tamam mı? Diğeri
aydınlanmış inanç ki, bağlantıda olduğun zaman, sen bir Ruhsun. Şimdi, eğer sen “Benim Tanrı’ya inancım var” diyorsan, Ben
sana gerçeği söylediğim zaman incinmemen gerekir, oldu mu? Çünkü eğer bu kör inançsa, sen henüz o güç ile bağlantıda
değilsin demektir. Bağlanmamışsın. Bak, şimdi farz edelim Ben “İsa, İsa, İsa, İsa!” demeye başlasam, İsa Benim cebime girmez.
Ben bir başbakan veya bir kraliçe ile bile, bir protokol ya da bağlantı veya bir çeşit pozisyon ya da otorite sahibi olmadan
görüşemem. Öyle değil mi? Bu halde, böyle birisi hakkında konuştuğumuz zaman, bazı insanlar “Rama, Rama, Rama, Krishna,
Krishna” demeyi sürdürürler. Şimdi, Onların hepsi enkarnasyon ve İsa’da Tanrı’nın Oğlu’dur. O Kral’ın Oğlu ve sen Onunla öylesine
karşılaşamazsın. O’nu öylesine çağıramazsın. O senin emrinde değil, isteklerini yerine getirmek için hazır beklemiyor. O senin
hizmetkarın değil. Anlaşıldı mı? İşte, bağlantınız olmadan inanç sahibi olmak böyledir, eğer iyileşirseniz, sizi iyileştiren başka
vasıtalalardır, İsa değildir. Ama eğer aydınlanmış ruh iseniz ve iyileşirseniz o zaman bu İsa tarafından yapılmıştır. Farkı size
anlatacağım, şifa vermenin çok açık seçik farkını. İngiltere'de, bir organizasyonumuz vardı, bilmiyorum aynısı sizin orada da var
mı, Merhum Dr. Lang'ın Uluslararası Şifa Merkezi adında. Şimdi, bu Dr. Lang ölmüş yani merhum ama bir şifa merkezi var. İşte
görüyorsunuz ve bu centilmen vefat etti ve Vietnam'da bir askeri ele geçirdi, bir askeri, kendi oğlunu değil, bir askeri. İşte bu
asker, onun tarafından yönlendirilmiştir – Yani, çok doğru sözlü insanlar bunlar, İngiliz olmalarından ötürü dürüstler ve gerçeği
söylüyorlar, görüyorsunuz. "Biz bunu Tanrı kanalıyla yapıyoruz" gibisinden bir şey demiyorlar. Böylece, o ölmüş olan, çok tutkulu
bir çok doktorun hala insanları iyileştirmek istediklerini anlatmış (umarım doktorlar alınmazlar). Ve askere "Oğluma git ve ona
benim senin içine girdiğimi, bütün her şeyi anlat, o da buna inanacaktır" demiş. Bunun üzerine, asker sormuş "Nasıl inanacak ki
bana?", o da demiş ki, "Hayır, hayır, ben sana sadece benim ve onun paylaştığı bazı sırları vereceğim. Bu yüzden, o sana kesinlikle
inanacaktır." Böylece, bu adam bunu kabul etmiş. Bu asker çok sağlıklı bir adamdı, aslında bu ruh onun içine kendisi ani bir şoka
girdiği anda girmişti, savaşta gördüğü bir şey onu şoka soktu ve bu ruh içine girdi. Ve bu ruhu bir şekilde onun oğlu ile tanıştığı
İngitere'ye taşıdı ve ona bütün hikâyeyi anlattı. Ve oğlu inanmak zorunda kaldı çünkü asker, sır olan pek çok şeyi biliyordu. Ve de
birlikte bu küratif (iyileştirmekle ilgili) merkezi başlattılar. Şimdi, Benim merhum Dr. Lang'dan haberdar olmam da ilginç. Onlar,
1970'lerde, çok eskilerde diyeyim size, Hindistan'da bulunan bir hanımı tedavi ettiler ve bu hanım Beni görmeye geldi, kadın
tamamen titriyordu, asabi bir haldeydi, işte böyle idi. "Nedir bu?" diye sordum. Kadın dedi ki, "Ben belli bir hastalıktan muzdariptim
ve ameliyattan korkuyordum ve bu organizasyonu duydum, onlara yazdım ve onlar da bana 'şu tarihte, şu saatte bedeninize
gireceğiz' şeklinde cevap yazdılar." Alenen, yani "Biz Tanrı'yız" veya bunun gibi bir şey söylemiyorlar. "Biz bedeninize gireceğiz ve
siz biraz sallantı hissedeceksiniz, önemli değil, uykuya dalacaksınız ve biz sorunu halledeceğiz." Ve kadın "Ben bu hastalığı



atlattım" dedi. Ancak, yaklaşık üç yıl sonra bütün vücudu titremeye başladı ve kadın artık buna tahammül edemedi ve Beni
görmeye geldi. İşte Ben Dr.Lang'ın ne olduğu hakkında böyle bilgi sahibi oldum, bu zavallı hanım üç yıl boyunca işkence çekti, o
kadar acı çekti ve sonra Beni görmeye geldi. Bay Lang, -Dr. Lang bedenine girdikten sonra, altı yıl sonra Beni görmeye geldi çünkü
ilk üç yıl iyiydi ve üç yıl sonra bu başladı. Ve işte Ben bu şekilde bu hanımın bedenine giren ruhlardan, o doktorlardan filan,
haberdar oldum. Korkunç bir durumdu bu. Tabii daha sonra kadın iyileşti, kuşkusuz. Çünkü Ruh olduğunuz zaman, siz kendi
kalenizdesiniz, hiç kimse bedeninize nüfuz edemez. Siz kirletilemeyen, yenilemeyen bir varlığa dönüşürsünüz, kimse
hükmedemez. Ve o hanım işte bu şekilde iyileşti. Dolayısıyla, inanç üzerine, eğer biri "Oh, sen iyileşeceksin" derse ve bakarsınız ki,
bağırıp haykırmaya, şuna buna başlamışlar, siz birden sanki orada bir ruh varmış gibi hissedebilirsiniz. Onlar ayrıca bazen bu
ruhların yerlerini değiştir, bu çok şaşırtıcıdır. Onlar bir ruhun yerine bir başka ruhu koyabilirler. Ben böyle durumlara da tanık
oldum. Ruhlarla ilgili her çeşit şey gördüm. Geçen gün, yalnızca sekiz gün kadar önce, öyle değil miydi Marie, o karizmatik
adamın geldiği zaman? Sekiz gün önce Fransa’dan bir bey geldi. Genç bir arkadaş, yaşı 24 civarı olmalı, öyle büyük bir telaşa
kapıldı ve ağlamaya başladı ki, hiç görmediğim garip bir şey, bir ruh içine girmiş. Bütün vücudu sarsılıyordu. Ve işte, yere düştü,
ağlamaya, sızlamaya başladı, bütün bu tür şeyler oldu. Ve “Ben, (Katolik bir hareket) karizmatik hareketine katıldım, bunu oradan
kaptım” dedi. Ve sonra bu duruma geliyorlar ve içlerine Kutsal Ruh girdi sanıyorlar. Şimdi, bir düşünün. Kutsal Ruh sizi nasıl
bedbaht edebilir? Bu fikirler nereden geliyor, bilmiyorum. Ve zavallı çocuk, yani o kadar acı çekmiş. Şimdi artık iyi. Ama iyi
olabileceğine inanamamıştı çünkü sanıyordu ki..... ve sonra onlar şöyle söylerler “Bunlar sizin günahlarınız ve günahlarınızdan
kurtulmanız lazım ve işte bu yüzden siz bu haldesiniz, size bunlar oluyor, maamafih karmalarınız kötü ve filan falan. Ama
Kundalini yükseldiği zaman sizin kötü karmalarınız ve tüm bunlar çözülür. İşte burada, özellikle bunun için bir merkez var ki,
gerçekten de Hz. İsa tarafından donanmış. Onlara bu merkezden bahsettiniz mi? Tamam. Peki, o merkez budur ve Kundalini
buradan geçer, bu içinden geçmeniz lazım demelerinin nedeni budur. O uyanır ve uyanınca şurada gördüğünüz, ego ve süperego
baloncuklarının her ikisi de, şartlanmalarınız, tüm sol kanal problemleriniz ve sağ kanal problemler emilir. İşte bu yüzden, İsa
bizim günahlarımız için öldü denmiştir. O, çok eski Hint kutsal metinlerinde Mahavishnu olarak betimlenmiştir ama işte,
Hindistan’a giden misyonerler İsa’nın çok yanlış bir tasvirini götürdüler, tamamen yanlış bir tasvir, onlar hala Mahavishnu’nun
gelmesini bekliyorlardı. Ve işte budur. O, misyonerlere göre sözümona insanların dinini değiştiren Birisiydi ve tüm bu saçmalıklar.
Görüyor musunuz? Gerçek olan bu değil ki, O sizin içinizde uyanmalıdır. Bunu O söyledi. “Ben sizin içinizde doğmalıyım” dedi. Ve
işte aslolan budur. Kundalini yükseldiği zaman, içimizdeki bu merkezi uyandırır ve bizim tüm şartlanmalarımız ve egolarımız
emilir, şurada bıngıldak kemiği bölgesinde bir boşluk yaratılır ki buradan Kundalini gelip geçer ve siz başınızın üstünden çıkan
serin bir esinti hissedebilirsiniz. İşte aslı budur ve bunu ellerinizde de hissedersiniz. Bu, yalnız birisi için deli olup onu izlemek
değil, anlıyor musunuz? Bu öyle değil. Bu o tarzda bir şey değil, yani hiç o tür değil. Siz, aslında olduğunuz büyük ruhani değere,
özsaygısı olan, normal, ağırbaşlı kişiliğe dönersiniz. Tamam mı? İşte, inancın ile ve kör inancın olduğu şey işte budur. Evet, söyle
çoçuğum. Bir adam: Kişisel çaba gerektirmeyen bir Aydınlanma kavramı çok zor görünüyor. Gerçekten de, bu herhangi biri için
olabilir mi, aslında ne kadar maddeci olsalar da? Bunu doğru anlıyor muyum? Shri Mataji: Evet, dıştan bakılınca çok zor gibi
görünüyor ve insanların nasıl maddeci oldukları da ayrıca doğru, kuşkusuz ama Ruh maddeden çok daha güçlüdür ve kendini
ifade etmesi gerektiğinde bütün bunları tamamen ezer ve gelir. Şimdi, buradakiler, çoğunuz İngilizsiniz, demeliyim ki, insanlar
orada batılılaşmış, çok maddeciler. Bu dünyada yaşayanlar olarak o kadar da maddeci olmayabilirler çünkü eğer gerçeği arayan
kişiler olmasalardı Bana gelmezlerdi. Ama yeni bir varlık doğmuş bulunuyor. Eğer bir yumurtaya baksanız “Ay, ne sert bir şey bu!”
diye düşünürsünüz ama eğer doğru zamanda, doğru bir anlayışla kırılırsa, o bir kuşa dönüşür. Çünkü yaşayan bir süreçdir hepsi,
sadece en son evrenin gerçekleşmesi gerekir. Herhalde bu zor gibi görünüyor ama Bana göre bu zor değil. Belki Ben bu işi
bildiğim için. Tamam mı? Evet, görünüyor.. birçok insan ayrıca Kundalini hakkında her çeşit şeyi söyledi. Demeliyim ki, Benim
gördüğüm bazı kitaplarda korktum. Yani, eğer bir işin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız, her şeyde böyle, farz edin birisi araba
kullanmasını bilmiyorsa ve direksiyona otursa bunu korkutucu olarak tarif ederdi. Siz arabanın yanına yaklaşmazdınız, öyle değil
mi? Bu böyledir. Yetkisiz ve işi bilmeyen biri bu işi yapmamalıdır. Ama, işte size olacak olan budur ki, siz bir Ruh olursunuz, kendi
kendinizin efendisi olursunuz ve bu sanatın ustası olursunuz, bu sanatın efendisi. Evet, çocuğum? Bir kadın: Daha önce
hipnozdan bahsettiniz ve bir de Kendinizi bir katalizör olarak gördüğünüzü söylediniz, bir hipnozcunun da kendini bir katalizör
olarak kabul ettiğini düşünmüyor musunuz? Shri Mataji: Evet, evet kuşkusuz. Evet, evet bu doğru ama fark şu ki, hipnozcu sizi
kendi gücünün etkisi altına alır, o size herhangi bir güç veya farkındalık konumu vermez, anlıyor musunuz? Bu ikisi arasında
muazzam bir fark var. Yani, senin içinde kendi gücün var. Peki diyelim ki, örneğin senin Ruhun orada olsun. Ben bir katalizörüm,
bir kaşığı zehir vermek için ya da nektar vermek için kullanabilirsin, tamam mı? Şu halde, bununla nektar verirsen o zaman bu
harika bir şey ve zehir verirsen bu korkunçur. Bu, aynı böyledir. Şimdi, bir hipnozcu, hipnozu kullanır, mesele onun nasıl hipnotize
ettiğidir. Onun yaptığı şey, seni bilinçaltına, kolektif bilinçaltına itmektir ki, orada sana hükmeder. Sen onun gücünün etkisi



altındasın. “Bir çocuk gibi ol” der, sen bir çocuk gibi olursun. “Biberonu em” der, sen bunu yaparsın. Nedir bütün bunlar? Oysa
burada sen bir Ruh olursun, bir anlamda kolektif bilinç olursun. Ortada bir hipnoz yok çünkü sen, bunu kendin hissedebilirsin.
Şimdi, örnek olarak aydınlanmış Ruh olan on çocuğu alalım. Aydınlanmış Ruh olan bazı çocuklar var, hatta çok küçük çocuklar.
Ve onları bir sorunu nedeni ile acı çeken birisinin yanına getirin, tamam mı? Şimdi, onların gözlerini bağlayın ve sorun “Bu
beyefendinin problemi ne?” Onlar aynı parmakları işaret edeceklerdir, onların hepsi aynı parmağı gösterecek ve “bu parmak
yanıyor” diyeceklerdir çünkü hissettiğiniz -yanma, uyuşma hissi ya da serin esinti, içinizde doğan vibrasyonel tabiat yeni bir
farkındalıktır. Hipnozla değil, tam tersine çünkü hipnozdan sonra siz çok yorgun ve tükenmiş hissedersiniz, sanki biri atınızı
koşturmuş gibi. Oysa bu, tamamen bunun tersidir. Ve siz kendi içinizde, anlayışınızda büyümeye, derinleşmeye başlarsınız,
insanlara şifa verebilirsiniz, sorun olan merkezleri bilirsiniz, bir başkasının hangi merkezlerinde tıkanıklık olduğunu anlarsınız.
Başlangıçta, bazen insanların zihinleri karışır, Ben bunu gördüm “acaba bu benim mi, yoksa senin merkezin mi” şeklinde. Şimdi,
sizin bunu ayırt edebileceğiniz yollarımız ve yöntemlerimiz var. Kendi merkezlerinizden hangileri tıkalı ve diğer kişinin hangi
merkezlerinin tıkalıolduğunu anlayabilirsiniz. Ayrıca, bunları nasıl düzelteceğinizi bilirsiniz, hem de başkalarına nasıl Aydınlanma
verileceğini ve onları kendi güçleri ile yetkilendirmeyi bilirsiniz. Bu tam tersidir. Lakin, katalizör korkunç da olabilir, tam anlamıyla
ilahi de olabilir. Adam: Bazı insanlar, kendi çabalarıyla kendilerini Aydınlatabilirler mi? Shri Mataji: Kendi çabalarıyla mı? Bunun,
mümkün olduğunu sanmıyorum çünkü yalnız aydınlanmış bir ışık diğer bir ışığı aydınlatır. Ancak, söylediğim şey şu, diyelim
Buddha, O Aydınlanmasını tamamen yorgun olduğu bir zaman aldı ve O’nun bunu alması gerekti. Tabii bunu yapan Kutsal Ruh’tu.
Buddha bunu kendine yapamazdı ama orada Aydınlanmasını aldı çünkü O’nun yaşaması gereken koşullar değişikti. Tanrı
hakkında konuşmadı, bütünden bahsetmedi, çünkü insanlar Tanrı gibi, çeşitli deityler gibi v.s büyük konular hakkında
konuşmakla o kadar fazla meşguldüler ki, büyük bir zihin karmaşası yaşanıyordu. Ve böyle bir zamanda birisinin, bütün bunlara
bir sınırlama getirmesi için Aydınlanmış olmalıydı ve “Sadece Aydınlanma - Tanrı hakkında veya başka hiç bir şey hakkında
konuşmayın, bunu bırakın artık” demesi gerekiyordu. Bu nedenle, O Aydınlanmasını bu şekilde almıştır. Ama siz, sadece bu
şekilde Aydınlanmanızı alamazsınız, sadece elde edeceğiniz ele geçirilmektir. Siz yapamazsınız. Aydınlanmış Ruh olan bir kişi,
böylesi Aydınlanmış bir Ruh sizden para almaz. Normalde, bakın, insanlar size Aydınlanma vermek istemez, gerçekten
aydınlanmış olanların %99’u sizinle hiç uğraşmayacak, size taş fırlatıp uzaklaştıracaklardır çünkü onların insanlarla deneyimleri
korkunç olmuştur. Onlara gidip konuşsanız anlatırlar, Bana dediler ki “On iki yıl bekle. Bakın, Anne, onlar sizi bitirecekler, Seni
mahvedecekler, bunu yapacaklar.” İnsanlarla uğraşmak çok cesaret ister çünkü onlar çok benmerkezci olacaklar ve seni asla
kabullenmeyeceklerdir. Ama bunu böyle kabul ederseniz ki bilen birisi yardımdır, öyle değil mi? Ve Aydınlanma mümkün değildir,
kendi kendinize olması imkansızdır. Bu mümkün değil, çünkü diyelim ki, yanmayan bir mum kendisini aydınlatmak istiyor, onu
yakacak bir ışık getirilmesi lazım, öyle değil mi? Ama, kişinin kendini bu konuda kötü hissetmemesi gerekir, aslında. Bakın, Ben
araba kullanmasını bilmiyorum, Beni buraya getirmek için arabayı bir başkası sürdü. Beni buraya getirirken arabayı o sürdü diye
Ben Kendimi kötü hissetmedim, hissettim mi? Ve Ben sadece bir iş biliyorum. Fazlasını bilmiyorum. Bilmediğim birçok iş var,
banka nasıl işletilir bilmem, bir çek nasıl yazılır bilmem, birçok şeyde ümitsiz durumdayım. Bir konserve kutusu nasıl açılır
bilmem, muhtemel. Ama, Kundalini’nin nasıl açılacağını bilirim, Tamam mı? Bu halde, eğer Ben bir işi biliyorsam, bundan neden
rahatsız olasınız ki? Netice itibari ile zaten her şey için birbirimize bağlı değil miyiz? Öyleyse, neden olmasın, eğer Ben bu işi
biliyorsam, ne zararı var? Ve siz de bileceksiniz. Siz de bileceksiniz. Ama bu, kendi başınıza yapılamaz. Dahası, aslında siz bunda
hiçbir şey yapma zorunluluğunda değilsiniz. Ben bunu sadece sevdiğim için yaparım. Bu sadece yayılır Ben yapmam Ben sadece
akıyorum. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum, sadece akar. Ben sadece sevgi adına severim. Bu tür bir kişinin var olabileceğine
inanamazsınız, ama Ben bunu gerçekten bunun için yaparım, Ben böyleyim. Bazen siz, bazı Sahaja Yogiler bile, Benim fazla
şefkatli olduğumu ve insanlara karşı daha sert olmam gerektiğini ve bu tür şeyler düşünür. Bana gelir ve bu konuda bazı akıl
yürütürler. Yani, Benim fazla pratik olmadığımı düşünürler, halbuki bu en pratik şeydir. Evet, biliyorum onlar hatalar yaparlar
çünkü karanlıkta yürüdüklerinden habersizler. Eğer karanlıkta yürüyorsanız, bir şeye çarparsınız. O zaman onlar için
yapabileceğiniz tek şey, onlara karşı şefkat duymaktır, çünkü göremezler, onlar kördür. Öyle değil mi? Nasıl öfke ve kızgınlık
duyabilirsiniz? Ve dahası, sizden hiç bir şekilde, bir başkası ile kendinizi özdeşleştirmemenizi talep ediyorum. Ruhunuza
ulaşmalısınız, esas olan budur. Eğer hala bir başkasını düşünüyorsanız, yani o hanımın yaptığı gibi- bilmiyorum, belki de onu
buraya birisi yollamış olabilir. Neden öfkelendiğini anlamıyorum. Ben onu incitecek bir şey söylemedim. O, içine bir Ruh girmiş biri
olabilir. Bana neden kızdığını bilmiyorum ve öyle ayağa kalkıp “Senin söylediğin her şey yalan” diyerek gitti. Ben, size neden
yalanlar söyleyeyim ki? Sizden hiçbir şey elde etmek durumunda değilim. Lakin, bu neden olur? Çünkü o hanım duyarlı değil,
Tanrısallığa duyarlı değil. O, kimin Tanrısal olduğunu kimin olmadığını anlamıyor, onu suçlamıyorum. Onun duyarlılığı yok. Bu bir
vasıftır. Bana gelen Sahaja Yogilerin artık farklı türlerde olduklarını görmekteyim. Onlardan bazıları öyle bir kalibreden ki,
inanamazsınız. Aydınlanmanın derinliğine inerler, ne olduğunu bilirler, yapıları tıpkı bir elmas gibidir, aydınlanmalarını alırlar, ona



tutunurlar. Onlar müthiş insanlardır. Bazıları var, zorlanarak ağır ağır arkadan gelirler. Bazıları Aydınlanma almıştır ama şüphe
duymaya devam eder. Her çeşidi. Önemli değil. Ben onların hepsini severim. Evet, çocuğum? Bir adam: Eğer biz, Aydınlanmadan
önce karşılaştığımız herkesi kanser edecek kadar veya bunun gibi korkunç biri isek, Aydınlanmadan sonra bunun etkileri yok olur
mu, ya da ne olur? Shri Mataji: Ha, bunu biliyorum, o kadar çok şeyler olmuştur ki. Bizim, Brighton’da birisi vardı, siz onu
hatırlarsınız – sanıyorum, o şu an burada- geldiği zaman sarhoştu. Bana karşı çok öfkeliydi, yani başlangıçta. “Bu beladan nasıl
kurtulabirim ki? Sana inanamıyorum” ve buna benzer şeyler söylemişti. Ve o iyi, mükemmel derecede iyi. Onun değişimi öylesine
güzel ki, inanamazsınız, o burada mı? O şimdi çok tatlı. Geçen gün Beni görmeye geldi. “Şuna bak. Ne kadar tatlı birisi” dedim.
Aslında çok tatlı bir adamdı, öyle değil miydi? Ama onu üzen, rahatsız eden bir şey vardı ki, alkolik oldu, anlıyor musunuz? O şimdi
iyi. Bunun bir nedeni olduğunu anlamanıza sizi sevk eden tek şey şefkattir. O çok tatlı, çok yumuşak bir kişi, kuşkusuz. Ama onda
bir şeyler yanlış gitti. Tamam, olabilir. Pekala, bu olur, bu bir hakikat. Sahaja Yogiler bunu anlar. Tabii bazıları demeliyim, biraz ileri
gitti. Ziyanı yok. Olacaklar, onların hepsi gelecek, bundan eminim. Herkes bunun için yaratıldı. Aslında, Tanrı sizlere Aydınlanma
vermek için istekli, sizden çok çok daha fazla hevesli. Bugün bin kişi olsaydı da, onlara Aydınlanma verseydim keşke. Ama çok az
insan gerçeğe ilgi duyuyor, şu anda görüyorsunuz. Şu guru Maharaji, binlerce insan çılgın gibi onun peşinde, değil mi? O, bu
zavallı insanlara hiçbir şey vermedi ama gerçeğe ulaşmak için, çok az sayıda insan var. Geçen gün olduğu gibi, birisi Bana bir
soru sordu, “Anne, neden bunu herkese yapmıyorsun?” Ben dedim ki, “Neredeler, herkes nerede?” Onlar meşgul. Neredeler? Onlar,
bu Brighton’da kaç kişiler? Burada kaç kişi var? Anlıyor musun? Problem budur. İnsanların gerçeği sevmesi zaman alır. Zaman.
Bu öyle güzel bir şeydir. Ve hatta aydınlansalar da, sonra bırakır, giderler. “Oh, artık ben iyiyim. Ben çok iyiyim” derler. Bir sene
sonra ortaya çıkarlar. Bu yol doğru değil. Bu sanatın üstadı olmalısınız, tamamen efendisi olmalısınız. Bu bütünüyle ücretsiz,
kesinlikle ücretsizdir. Şimdi, onların hepsi burada oturuyorlar, böyle olduğunu anlatabilirler. Bir adam: Aydınlanma ve onu
güçlendirmek için ne gerektiği hakkında biraz daha konuşabilirmisiniz. Shri Mataji: Evet, evet, gelecek seminerimde
konuşacağım, teker teker. Şimdi sol tarafı konuşuyorum, sağ taraf ve sonra merkez ve ondan sonra tabii ki Ruh hakkında.
Kesinlikle, yüzlerce kere, işte Benim yapmam gereken bu. Ama yavaş yavaş sizi takviye etmeliyim. Tamam mı? Muhakkak
konuşacağım. İnanmayacaksınız, şimdiye dek Londra’da sanırım, en az beş yüz seminer verdim. Ve bunun sonu yok. Her
seferinde diyorlar, son konuştuğumda da “Anne, konuştuğunuz şey tamamen yeni bir boyuttu” dediler. Bilmiyorum, Kerry, Benim
konuşmamda ilk kez vibrasyonlarını bu denli hissettiğini söyledi, onu neden bu kadar etkilediğimi bilmiyorum. Evet, bu şaşırtıcı. O
Avustralya’dan. Avustralyalılar iyi gidiyor. Çok hızlı çalışıyor. Pekala, bütün sorular bitti mi artık? Aydınlanma alalım mı? Bir adam:
Karmalar nedir? Shri Mataji: Karmalar şudur, sağ taraf eylemi ile bir iş veya herhangi bir şey yaptığınız zaman bunun etkileri
içinizde ego olarak birikir çünkü bu işi sizin yaptığınızı düşünürsünüz. Aslında, biz değeri olan bir şey yapmıyoruz. Bizim
yaptığımız ölü bir iş, söylediğim gibi biz cansız bir şeyden, ağaçtan bir sandalye yaparız. Bütün yaptığımız budur. Yaptığımız iş,
sahip olduğumuz bir düşünceden ibaret, biz iş yapıyoruz düşüncesi. Ne iş yapıyorsunuz? Bunu meyvaya döndürebilir misiniz?
Ona koku bile veremezsiniz. Dolayısıyla, bu efsanedir, içimizde, ego olarak çalışır, şurada gösterilen ego ki, yarın bunun hakkında
konuşacağım, tamam mı? Ve bu şöyledir ki, biz bu işi, şu işi biz yapıyoruz diye düşünürüz ve bu ego eğer kötü veya iyi bir icraatte
bulunmuşsak karşılığını göreceğimizi, acı çekmemiz gerektiğini düşünür. Bakın, bir kaplan böyle hissetmez. Kaplanın yemesi
gerekiyorsa, öldürmesi şarttır. O bir hayvanı öldürür, onu yer, bitmiştir. “Aman Tanrım, bunu yapmamalıydım. Vejeteryan
olmalıydım” diye oturup, somurtmaz. Kaplan içinde hiç ama hiç karma biriktirmez, tamam mı? Ama biz insanlar biriktiririz.
Neden? Çünkü biz kapalıyız. Bakın burada (bu merkezde), biz kapalıyız. Onlar açık. Ne yaparlarsa yapsınlar kaygılanmıyorlar.
Ama biz ne yaptığımız konusunda kaygılıyız çünkü biz yaptık diye düşünüyoruz. Ve daha önce söylediğim gibi, bu merkez açıldığı
zaman karmalarımızı emer ve sözde karmalarımız günahlardan başka bir şey değildir yani, İncil dilinde bunu günah olarak
adlandırabiliriz. Ve bunlar, içimizde uyanan bu güçlü Deity İsa tarafından emilir. Ve siz bunu aşarsınız çünkü karmayı oluşturan
şey egodur. Egonuz sona erdiği zaman, karmalar nerede olacak? Onlar da sona erer. Bundan sonra “Bunu ben yaptım”
demezsiniz. Ne diyeceksiniz , “Anne, bu çalışmıyor, Bu yükselmiyor.” Şimdi buradaki “bu” nedir, bu üçüncü şahıs haline gelir. “Bu
akıyor. Vibrasyonlar gelmiyor.” Görüyor musunuz, şunu demezsiniz "Ben, Aydınlanmayı Ben veriyorum. Ben Kundaliniyi
yükseltiyorum”, böyle demezler. Derler ki, “O yükselmiyor.” Sen üçüncü şahıs olursun. Bu üçüncü şahıs Ruhtur. O konumda “Bunu
Ben yapmalıyım” şeklinde konuşmazsın. Kendi oğlun bile olsa, “Anne, onun Aydınlanma alması iyi olur” dersin. Peki. Göreceksin.
Dene. Çalışmadı mı? Tamam, o zaman bir sertifika vermeli miyim? O dedi ki, “Nasıl sertifika verebilirsin, Anne, kim nasıl verebilir,
Kundalini yükselmedi.” Herkes bilir, yani ister babanız, anneniz, kardeşiniz, her kim olursa olsun, eğer Aydınlanmamışlarsa,
Aydınlanmadıklarını bilirler, nedir öyleyse. Onlar sadece bilirler. Benim kız torunum, bugün burada, o aydınlanmış olarak doğdu ve
Ladakh’a gittiklerinde sanırım beş yaşında bile değildi. Orada, kazınmış kafası, urbası v.s ile bir lama, budist rahip oturuyordu.
Herkes onun ayağına dokunuyordu. Torunumun anne ve babası da aydınlanmış değiller, Benim kızım aydınlanmış değil, bu
nedenle o da lamanın ayaklarına dokundu Torunum buna artık tahammül edemedi, bu onun için çok fazlaydı. Yüksek bir blok



üzerinde oturuyordu, gitti ellerini arkasına koydu ve lamaya baktı, ona dedi ki “Herkesin ayaklarına dokunmasını istemekle, ne
demek istiyorsun? Sen Aydınlanmış bir Ruh bile değilsin. Bu üstündeki urbayı giymekle ve saçını kazıtmakla, insanlardan
ayaklarına dokunmalarını isteyebileceğini mi düşünüyorsun?” Beş yaşında küçük bir çocuk, yine de anlıyor. Bir keresinde,
Hindistan’da Beni baş konuk olarak davet ettikleri bir toplantımız vardı ve bu Ramanmash içindi, o Aydınlanmış bir Ruhtu ve
Ramkrishna ashramının yöneticilerinden bir centilmen, büyük turuncu cübbesi ile orada oturuyordu. Ve Benim diğer kız torunum
ön sırada oturmaktaydı. Daha fazla dayanamayıp oradan bağırmaya başladı, “Anne, büyük elbise giyen kişiye, Büyükanne, lütfen
ona dışarı çıkmasını söyler misin, o hepimize ısı veriyor.” Görüyor musunuz işte, orada bu adamdan gelen sıcaklığı hisseden
birçok Sahaja Yogiler vardı ve o çok Ruhani bir adam olduğunu düşünüyor. Torunum dedi ki, “O büyük elbise giyinene, gitmesini
söyle.” Bunun bir cübbe ya da bir şey olduğunu anlamadı. Aydınlanmış olarak doğmuşlarsa, çocuklar bile kimin Aydınlanmış Ruh
olduğunu, kimin olmadığını bilirler. Bu zamanda birçok çocuk aydınlanmış olarak doğuyor. Yargı zamanı, bu, son yargının
zamanıdır. Tabii, bunun hakkında size daha sonra konuşacağım. Bir adam: Birkaç soru sorsam, sizce sakıncası var mı? Shri
Mataji: Pekala, Bence sakıncası yok. Ama şu var, eğer çok fazla soru sorarsanız bazen bu zihinsel aktivite haline gelir ve ilerdeki
Aydınlanmayı geciktirebilir bazen, bu nedenle size tavsiyem eğer çok önemli değilse, bırakmanız daha iyi olur çünkü sorulara
cevap vermek sadece zihinsel düzeydedir. Ben çok daha ötesinde bir şey hakkında konuşuyorum. Öyleyse, mantıksal olan bu,
eğer Beni anlamışsanız, peki, haydi alalım. Eğer çalışacaksa, çalışacak. Eğer çalışmazsa, önemli değil. Ben üç, dört gün daha
buradayım ve bunu çözeceğiz. Tamam mı? Öyleyse, iyisi mi zihnini rahat tut. Zihine şunu söyle, ”Sen daha önce birçok soru
sordun, birçok şey düşündün, şimdi senin için, kendi varlığının kutsamalarını alma zamanıdır.” Tamam mı? Eğer zihnine
söylersen, rahatlayacak. Zihin harika bir şeydir. Eğer zihin sizin ne istediğinizi biliyorsa ve bu bir gerçek ise, sizi destekler ve çok
fazlasıyla yardımcı olur. Aynı zihin yolunu şaşabilir, yani bazen diyeyim ki, eşeğe benzer, İsa’nın zihni ima etmek için eşeği
kullandığı gibi, siz onun yolunu şaşırmasına izin verirseniz sizi her tür yere götürür ama kontrol ederseniz sizi gitmeniz gereken
yere götürür. Siz sadece onu sessiz tutun. Zihin düzeyinde sessiz kalmak daha iyidir. Ve bu yüzden sorularınızı yanıtladım çünkü
daha sonra Kundalini yükselirken, o esnada, zihin “Ben şu soruyu sormamıştım” diye ayaklanmamalı, öyle değil mi. İşte bu
nedenle. Sadece yatıştırmak için –aslında gereği yok- ama sadece zihni yatıştırmak için, bunu yapıyorum. Oldu mu? (Video
burada sona eriyor) Öyleyse, en iyisi Aydınlanmanızı almanız, en iyi şey budur, yoksa bu zihin hayli rahatsız edici bir şey. Tam da
zamanında gelebilir, sen evriminin son aşamasına ulaşıyorken, bu durabilir. Tamam mı? Şu halde, eğer sana gerçekten baskı
yapan, acil bir sorun varsa o zaman Bana sormalısın. Ama, bu o kadar önemli değilse, sadece bırak. Çok önemli mi? O zaman
tamam. Anladı. (Zaman: 1:19:55 Videonun sonu) Şimdi, sizden bir şey istemem lazım, sizce sakıncası yoksa ayakabılarımızı
çıkarmalıyız çünkü Toprak Anne bize çok yardım eder, anlıyor musunuz? Öyleyse, mümkün olan her şekilde Onun yardımını
almalıyız. Ayaklarınızı doğrudan yere basın, bu çok yardımcı olur. Çoraplarınızı çıkarmanıza lüzum yok ama ayaklarınızı olduğu
gibi yere basmanız çok yardım eder ve sadece ellerinizi böyle koyun, çünkü size anlattığım gibi bunlar doğrudan sempatik
merkezlerdir, ayrıca onun da size anlatmış olduğu gibi, esintiyi burada hissedersiniz, aktığını... Yani, hareket eder ama siz
Aydınlanmanızı alıncaya kadar bunu çok fazla hissetmezsiniz. Sadece ellerinizi bu şekilde koyun ve gözlerinizi kapatın.
Gözlerinizi kapalı tutmalısınız. Bu hipnozun tam tersidir. Sadece gözlerinizi kapalı tutun çünkü Kundalini yükseldiği zaman
gözbebeğinizi büyütür. Kundalini gözbebeğini büyüttüğünde bir an için, saliselik bir an, görüşünüzde biraz değişiklik olur. Ama
gözleriniz açıksa, hiç yükselmez. Bu yüzden, gözlerinizi kapalı tutun, tamamen kapalı. (uzun bir sessizlik) Şimdi ilk şey, her zaman
olduğuna tanık olduğumuz bir şey ki, haliyle bu suçluluk meselesi bilinmeyen bir şeyden geliyor, öyleyse iyisi mi gözlerinizi
açmadan, sağ elinizi boynunuzun sol tarafına koyun ve sol elinizi Bana doğru uzatın. Sol el Bana doğru. Sol el Bana doğru.
Avuçlar yukarı doğru açık. Sol. Evet, işte böyle ve “Anne, ben suçlu değilim” demelisiniz. Bu çok önemli çünkü bu çok büyük bir
engeldir. Sadece “Anne, ben suçlu değilim” deyin. Arayış içindekiler: Anne ben suçlu değilim. Shri Mataji: Tekrar, lütfen. Arayış
içindekiler: Anne ben suçlu değilim. Shri Mataji: Bir kez daha, lütfen. Arayış içindekiler: Anne ben suçlu değilim. Shri Mataji: Şimdi,
aynı eli öbür taraftan boyunun tam arkasına getirip koyun. Bu merkez çok önemli, size bundan daha sonra bahsedeceğim, Benim
yaptığım şekilde, eğer isterseniz bakabilirsiniz. Benim yaptığım gibi, sol el Bana doğru ve sağ el başın arkasında, boyun
omurunun tam üstünde, ense kökünde. Bu çok önemli bir merkez size anlatacağım. Evet, işte böyle. Elinizi bastırmaya çalışın ve
başınızı arkaya doğru biraz yaslayın. (Shri Mataji’nin üflemesinin sesleri) Şimdi, sağ eli kalbinize, kalp seviyesinden birazcık
yukarısına koyun ve parmaklarınızla bastırın. Baştan sona, sol el hep Bana doğru olacak. Şimdi üç kere, “Anne, ben Ruhum”
demelisiniz. Arayış içindekiler: Anne, ben Ruhum. Anne, ben Ruhum. Anne, ben Ruhum. Shri Mataji: Şimdi aynı el, sağ eli,
karnınızın sol tarafınına koyup bastırın. Ve şimdi deyin ki, “Anne, ben kendi kendimin gurusuyum, ben kendi kendimin
efendisiyim.” Sadece böyle söyleyin. Arayış içindekiler: Anne, ben kendi kendimin gurusuyum, ben kendi kendimin efendisiyim.
Shri Mataji: Tekrar. Arayış içindekiler: Anne, ben kendi kendimin gurusuyum, ben kendi kendimin efendisiyim. Shri Mataji: Beş
kere tekrarlayın. Arayış içindekiler: Anne, ben kendi kendimin gurusuyum, ben kendi kendimin efendisiyim. Shri Mataji: Bu yeterli.



Şimdi, sağ elinizi başınızın üzerine götürürseniz, üzerine. Başa değmeyecek, biraz yukarısına yavaşça, [katılımcılardan bir kadına
doğru] Hissediyor musun? [bir yogiye işaretle] O bakacak. [kadına doğru] Probleminiz mi var? Kadın: Evet, benim… Shri Mataji: Ya,
anlıyorum, sadece sağ elinizi Bana doğru uzatın... [bir yogiye doğru] senin yapmana gerek yok, o halledecek. Evet. Ben
düzelteceğim. Tamam mı? Sadece, evet, böyle, çalışacak. Tamam. Şimdi, başınızdan, başın üzerindeki yumuşak kısım olan,
bıngıldak kemiği bölgesinden çıkan serin esintiyi hissedebilirsiniz. Serin Esinti. Başlangıçta sıcak olabilir. Ancak, sizin
Aydınlanmayı talep etmeniz lazım çünkü Ben sizin özgürlüğünüzü çiğneyemem, anlıyor musunuz? Aydınlanmış biri olmayı isteyip
istememek, bu sizin özgür iradeniz. Bu nedenle, “Anne, lütfen bana Aydınlanmamı ver” demeniz lazım. Bunu talep etmelisiniz.
Sadece istemelisiniz. Bunu, sadece arzu etmelisiniz. Arayış içindekiler: Anne, lütfen bana Aydınlanmamı ver Shri Mataji:
tekrarlayın, lütfen. Arayış içindekiler: Anne, lütfen bana Aydınlanmamı ver Shri Mataji: Tekrarlayın, lütfen. Arayış içindekiler: Anne,
lütfen bana Aydınlanmamı ver Shri Mataji: Şimdi, sadece hissedin. Başınızın üzerinde bunu hissediyor musunuz? (Teybin sonu)



1982-0704, Guru Puja 1982

View online.

Shri Adi Guru Puja, “Guru Prensibini Yerleştirmek”. Nightingale Lane, Londra (UK), 4 Temmuz 1982.

Beni kim tercüme edecek? … Bunlardan birini neden almıyorsun, Gregoire?

Yogi: Anne, bu public  konuşması mikrofonu – Onlar Sizi işitemeyecekler. Bu teybe kaydetmek için.

O zaman bunu nasıl işitecekler? … evet. O zaman  – sen nasıl tercüme edeceksin?

Yogi: Fransızca …

Ama yüksek sesle. Sanırım, neden sen ayakta durup oradan bakmıyorsun – orada durabilirsin. Evet, orada. Ve yüksek sesle
konuşabilirmisin, bu daha iyi bir yol. Bunlara dikkat et ….

Tanrı sizleri kutsasın. Merhaba – evet, evet! Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Aradhana geldi. Git ve onlara bak. Orada, orada!

Krita Yuga denilen bu en kutlu dönemde,Guru Prensibimizi içimizde yerleştirmenin yol ve yöntemlerini anlamak için hepimiz
burada toplandık. Krita Yuga. “Krita Yuga” bir şeyler yapmanız gereken bir zaman, çağ anlamına gelir – “krita: bunun yapılmış
olmasıdır.” Ve sizler bu yapımın, Tanrı’nın işinin gerçekleştirilmesinin kanallarısınız.Siz Kadir-i Mutlak Tanrı’nın ve O’nun Gücü’nün
kanallarısınız. Bir yandan bu itibarı, görkemi taşımalı ve bir guru olduğunuz varsayımını üstlenmelisiniz. Diğer yandan Kadir-i
Mutlak Tanrı’nıza tamamıyla teslim olmalısınız. Sizin tüm saygınlığınız, otoriteniz O’ndan gelir. Ve üçüncü nokta da; O’nun bu
evreni ve sizi,  bir oyun tarzında yaratmış olduğudur ki,O’nun oyununu görmeniz gerekir.Dolayısıyla, neşe hali içinizden gerçekten
kabararak dışarıya taşıyor olmalı.Şimdiye dek guru ile ilgili kanı şuydu;böyle birisi asla gülmez, gülümsemez,daima kızgın bir
haldedir. Bu durum, halkla hiç ilişkisi olmayan,onun yerine Himalayalar’da bir yerde kendini baş aşağı sarkıtmış halde yaşayan
gurular için kabul edilen bir şeydi.Ama bizler işte burada,sevgi kabarcıklarınızın akıntısını alacak olan tüm evrenle yüz yüzeyiz.
Ancak bu ciddiyetsiz, havai olmalısınız anlamına gelmez,zaten öyle olamazsınız. İlahi oyun havai değildir, O neşe doludur ve
neşede bu ikilik yoktur. Öyleyse Guru Prensibinizi tam olarak yerleştirmek için, öncelikle nasıl yok edildiğini bilmemiz lazım.
Haliyle, bakılıp beslenmeyen veya korunmayan her şey yok olur. Eğer ilgi göstermezsek, mesela, şuradaki güzelim bitkilere, onlar
ölecektir. Hatta gözetilmeyen cisim bile tahrip olur. Bu yüzden ilk önce, dikkatli ve tetikte olmamız gerektiğini bilmemiz lazım zira
kendimize bakmazsak,yok edileceğiz. Çünkü bakım, salt bakım yapmış olmak için değil, Guru Prensibinizin yok olmasını
durdurmak için. Bu konuda ihmalkar ve tembel olduğumuzda, Guru Prensibimizi yok etmekten kendimiz sorumlu oluruz. Öyleyse
bu Guru Prensibinin bakımı ve korunmasına olanca dikkatimizi koymalıyız.Gurularda kendilerine ve başkalarına bakabilecek
kapasite vardır.

Başlangıçta, gurular bu bakma ve koruma prensibini tesis etmeye çalışırlarken çok fazla katı kural ve kaideler koydular. Eğer
İncil’deki Levi bölümünü okursanız, tüm şeriat kurallarının orada tarif edildiğini görürsünüz ki bunları bugün Riyad’da veya Arap
ülkelerinde uyguluyorlar.  Bu prensibi içinizde korumak için, şöylesine sert bir dille yazılmıştır bu;  “Bunu yapmayan birinin
öldürülmesi gerekir.Bu tür bir yanlış yapan birisinin taşlanarak öldürülmesi gerekir” gibi. Bu durum çok başlangıçta idi, zira
insanlar evrimin o aşamasında bu tür bir korkuya gerek duydular.

Bu hiçbir şekilde insanları aşağılamak veya zarar vermek ya da özgürlüklerini ellerinden almak niyetiyle değildi. Oysa bu insanlara
kendi içlerindeki Guru Prensibinin önemi hakkında çok iyi bir fikir vermek içindi. Bu aşamada korkutucu yöntemler kullandılar,
demeliyim ki – korkunç tehlikeli zamanlardı. Ve o zaman insanlar da riayet ettiler. Sonra evrimin başka bir konumuna geçildi bu
aşamanın başlamasıyla, insanlar sertleşmeleri gerektiğini düşündüler ve varlıklarını müthiş bir katılıkla sürdürmeye başladılar.
Yani kendilerine yansıttıkları bir şeydi bu; başkalarına karşı tasarlanmış değildi, bunu yalnız kendilerine yansıttılar. Diyebiliriz ki, ilk
dalga bir Guru’nun, Ezeli Guru’nun eğer bunu yapmazsan öldürüleceksin, demesiyle başlamıştır. İkinci aşama ise müritlerin bunu
içsel olarak kabul etmeleri ve kendilerine eğer bunu yapmazsak kendimizi öldüreceğiz demeye başlamalarıydı. Katılık, bilgelik
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temelinde başladı ve dikbaşlılıkla ilgili değildi. Ama daha sonra fanatikliğe bile dönüştü, yani aşırı bir uca gitti. Bu, bakım-koruma
fikri ile başlamıştı. Bakım, besleme fikri ile başladı. Lakin bakımın kendisi imkansız hale geldi, ya da belki onlar bakıp,beslemenin
üstesinden gelemediklerini düşündüler, kafaları karıştı ve onlar için kural ve kaideler bakımın kendisinden daha önemli hale geldi.
Keza bildiğiniz üzere kendilerini yok ettiler.Guru Tattva’nın(Prensibi)özü veya bilgeliği dengedir.  Bir bitkiye bakmanız gibi, eğer
sulamazsanız, bitki ölür. çok fazla sularsanız yine ölür. Dolayısıyla, buradaki bilgelik o bitkiye ne kadar su verilmesi gerektiğini
anlamakta yatar, ki böylece o bitki en iyi şekilde büyüyebilsin. Şimdi bu bilgelik sizin vibrasyonel farkındalığınız yoluyla
kazanılmalı. Sizler en şanslı koşullar altına yerleştirildiniz, daha Guru Tattwa’nız tamamen yerleşmeden siz aydınlanmış
ruhlarsınız. Bir gurunun amaçlayabileceği tüm güçlere, siz Guru Tattva’yı tam yerleştirmek zorunda kalmadan sahipsiniz.
Özellikle siz tamamen Anne’nizin sevgisi ile sarılı bir bulut örtüsünün altındasınız.Ama Anne’nizin sevgisi sizin Guru Prensibinizi
yok etmenize hiçbir şekilde izin vermeyecektir. Size söylediğim gibi Guru Prensibi çok hassas bir şeydir, ve siz kendiniz ona bakıp
korumaya çalışmazsanız yok olur. Her şeyden önce, yıkım varlığımızın ta kendi temelinden başlar.

Demek istiyorum ki, bizim varlığımız beş elementten yaratıldı ve bu beş element her zaman yok olma kapasitesine sahiptir. Bu
elementlerden her biri eğer gözetilmezse bozulur, yok olur. Bu, elementlerin ya da cismin de diyebilirsiniz, yapısal kapasitesidir.
Dolayısıyla onlara bakmak önemlidir.Bazıları sanır ki bir kez guru olmuşsanız artık hiç bir şeye bakıp, korumanıza gerek kalmaz,
her şey kendine bakar. Öyle değil. Tamam, ruh kesinlikle bu elementlerin güzelliklerini ve sağlıklarını zenginleştirir, bu doğru;
ancak insan düzeyinde her zaman onu yok etmeye çalışan daha büyük bir güç vardır. Dolayısıyla biz tam anlamıyla Ruh’a
dönüşene kadar, bu yıkımın çalışması ihtimali her zaman vardır. Denebilir ki, bu denge neden gerekli? Ve bu önemli bir soru ki
bizim bunu soran tüm insanlara cevap verebilmemiz gerekir. Denge olmadan yükselemezsiniz. Eğer yükselemeyeceksek, bizim
insan oluşumuz neye yarar?

Mesela, her şey Tanrı’dır,ama hiç biri farkında değildir. İnsan konumunda siz farkında olursunuz: yani her şey vardır, her şey
oradadır, ama farkındalığı yoktur. Misal, bir taş var, ki o da Tanrı’dır ama farkında bile değildir. Mesela farz edelim, burası
tamamen karanlık ve bizler körüz. Siz bu durumda iken görülecek, hissedilecek veya tecrübe edilecek bir şey yoktur. Aslında bu
durumdaki biri karanlığın gerçek olduğunu, cehaletin gerçek olduğunu sanır. Ama ne zaman ki güneş doğar ve ışık içeri girer ve
gözleriniz açılır, her şeyi görmeye başlarsınız. Farkında olmaya başlarsınız. Yani insan düzeyinde sizin farkındalığınız en yüksek
noktadadır. Şimdi bu farkındalık ruhun farkındalığına dönüşmeli.

Bu halihazırda size oldu – siz ruhu hissettiniz. Ama henüz denge yok. Anne’niz sizi çekip çıkardı ve sizi dönüştürdü, ama halen
içerde dengesizlik var.Eğer biraz sola gitseniz yok edilebilirsiniz; sağa gidecek olsanız, yok edileceksiniz.Bu yüzden, yöntemlerini
size anlattığım üzere her iki şeyi de denemelisiniz, ki açıklayacağım. Öncelikle kendinize karşı sert olmalısınız. Kendinizi
kendinizden ayırın. Kendinizi bir ruh olarak ayırın ve egonuz ile süperegonuza bakın. Şimdi izlemeye başlayın, egoyu ve
süperegoyu izlemeye başlayın. Onun üstünde durmayın – bunlar o yıkıcı güçlerdir. Şimdi bu yıkıcı güçlerin oyununu şahit
konumunda gördüğünüz zaman, kendizi nasıl daha iyi koruyacağınızı da bileceksiniz. Sert bir tutum alınca kendinizi ayırmanız
daha kolaydır. Bu elementlerin size yaptığı en kötü şey şu oldu ki; siz alışkanlıklar, her tür takıntılar oluşturdunuz. Bazıları banyo
yapmaya bayılır, bazıları ise yıkanmaktan hoşlanmaz. Bazıları sabah erken kalkmayı çok sever, saat dört’te kalkar ve şarkılar
söyleyip herkesi uyandırır, bazıları da saat on’a kadar güzelce uyur. Kimi çok açık renkli giysiler sever,kimi çok parlak renkli
giysilerden hoşlanır. Şayet İngiliz iseniz, o zaman her şeyi İngiliz usulünde istersiniz, korkunç yavan yemekler! Fransız iseniz,
biraz şarap istersiniz. İtalyan iseniz çok fazla karbonhidrat yemek istersiniz.İspanyol iseniz çok fazla yağlı istersiniz. Hintli iseniz
çok fazla baharatlı yemek istersiniz. Öyleyse bu alışkanlığı değiştirmek için, ilk önce sevdiğiniz aşırılıkları bırakmalısınız.Şimdi
eğer “ben sade, tatsız yemek severim” diyorsanız – o zaman “çok biberli yemeliyim” demelisiniz. Eğer “ben soluk renkleri
severim” diyorsanız, o zaman çok parlak giysiler giyin. Başlangıç olarak, bir aşırılıktan diğerine gidin. Ama Ben öylelerini gördüm
ki, bir aşırılıktan çıkıyor bu sefer diğer tarafa da yapışıp kalıyorlar. Yani biz merkezde olmalıyız, aşırı uçlarda değil. Avadhuta olan,
yüce efendi olan, hiç bir alışkanlık tarafından bağlanamaz.  “Ben bunu severim” gibi bir fikirle yönlendirilemez.O gür yeşilliklerde
de güzelliği görür,bütün yapraklarını dökmüş ağaçlarda da güzelliği görür. Şimdi bu sertleşme, kısma eğilimi Batı’da çok komik
bir şekilde başladı.

Mesela saçınızı tararsanız, adam sayılmazsınız; vücudunuz kokmuyorsa, yaramazsınız; bir domuz gibi görünmüyorsanız; işe
yaramazsınız. Her türlü komik fikirler sızıp zihinlere girmiş, çünkü onlar diğer aşırılığa gidiyorlar. Ama biz doğadan ders almalıyız.
Doğa baharı karşılayacağı zaman giyinip kuşanır, ve kış olduğunda da tamamen soyunup dökünür, demeliyim, çünkü yapraklar



Toprak Ana’ya gitmek zorunda, Güneş de Toprak Ana’ya ulaşmak zorunda. O ise hiçbir şeye bağlı değildir. Şaşırtıcı olarak o
bizden çok daha kendine özgü; halbuki bağımlılığı olmaması gereken bizleriz yani ruhani olanlar. Ama bu fikir de zihinsel bir
fikirdir, ki en kötü bağımlılık. Bu Beni güldüren çok komik bir bağımlılıktır, insanların zihinsel fikirlere bağlanmaları gördüğüm en
büyük soytarılıktır. Zihinsel düzeyde düşündüğünüz her şeyin başınıza geleceğine inanmak gibi bir şeydir bu. Mesela, zihinsel biri
diyelim ki pikniğe gidecek, bu kişi yanına alacakları düşünerek; şu, bu vs.diye aklına yerleştirecektir. Hatta bir dosya açıp bunları
yazabilir bile,  “Ben yanıma şunu, bunu ve falanı alacağım” diye. Ve pikniğe gittiğinde de yüzüstü kalakalır çünkü yanında hiçbir
şey götürmemiştir, listelediği her şey dosyadadır! Anne’niz iyi konuşur ve size anlatır ama bu sizde zihinsel bir bağımlılık
olmamalı. “Evet, Anne böyle söylüyor” gibi, ve herkes öyle büyük bir şevkle bunu tartışır,budur, şudur vs; ama bu içselleşip
varlığınızın bir parçası olmamıştır. Ama bugünlerde bu çok yaygın bir bağımlılık,bütün insanların her şeyi bilip de içsel hiçbir şeye
sahip olmamaları. Bu zihinsel bağımlılığa karşı gerçekten savaşılmalı. Olmak görmektir, olmak deneyimlemektir; dönüşmek
görmektir, onu yaşamaktır. Örneğin Benim bu yere gelmem gerekiyorsa, buraya gelmem ve görmem lazım. Eğer Benim sadece
buraya ait düşüncelerim, kafamdaki fikir ve imaj varsa, bu işe yaramaz- bu Bana ait değidir. Bu gerçek değildir. Dolayısıyla
farkındalığınız olduğunuzda, aslında olan şeyi,siz kendiniz görürsünüz – gelin buna bir bakalım. Biz bunu zaten biliyoruz,
şeklindeki zihinsel anlayışın dışına çıkın. Bilmiyorsunuz, çünkü bildiğiniz şey sadece zihinsel düzeyde. Bu içselleşip sizin bir
parçanız olmalı. Şimdi bu nasıl yapılır? Bazıları diyecek ki,  “bu konuda ciddi olmaya devam edeceğiz.” Sonra bu da bir başka
takıntı haline gelecek.

Bazıları da diyecek ki, “Tamam, Anne neşe duymamız gerektiğini söylemişti, yalnızca neşe duyalım.” Denge nasıl bulunacak, işte
büyük problem bu, halbuki vibrasyonel farkındalığı olan  insanlar için böyle olmaması lazım. Bunda bile takıntı yapabilirsiniz. Ben,
hepsi sanki muhteşem Sahaja Yogilermiş gibi  konuşan insanlar gördüm ve hiç vibrasyon yoktu ve onlar vibrasyon aldıklarını
söylüyorlardı. Bu çok aldatıcı. Onun için, daha fazla büyümemiz ve daha çok görmemiz gerektiği düşünülmeli ve bu bilinmeli.
Ama sonra bir Fransıza “Nasılsın?” diye sorsan bunun etkisi altında olduklarından, şöyle derler; bu onların hep dengesiz
olduklarını gösterir. İngiliz bir adama sorarsın, der ki “Bilmem.” Veya derler ki “Biliyorum” – arası yoktur. Artık şunu anlamamız
gerekiyor ki, biz elimizde bir ışık taşıyoruz ve bu ışığın sallanmaması lazım.Bu ışığı sıkıca tutmalıyız, ve bu ışığın korunması için
dikkatimizi odaklamalıyız. Ve sonra kendinize, sadece zihinsel olarak anlamak değil, görmemiz gerektiğini söylemeniz lazım.
Gerçek anlamda farkındalık budur; yoksa siz zaten bütünsünüz, siz bütünün ayrılmaz bir parçasısınız – öylesiniz. Tek bir şey var,
siz henüz bunu görmediniz. Zihinsel olarak kabul ettiniz, ama o olmadınız, dönüşmediniz. Çünkü zihinsel yansıtma
düşüncelerden doğar; bu da siz düşünce boyutundasınız demektir. Düşüncesiz konuma gelmelisiniz. Ama düşünce temelinde
yaşıyorsanız o zaman hala Agnya Çakrasının altındasınız. Öyleyse ilk başta, tüm düşünce dalgalarının durdurulması lazım, ve
“Pekala, şimdi bir görelim bakalım” denmeli.

Böylelikle Nabhi Çakra’dan yükselip Agnya Çakra’ya gelirsiniz. Sonra bunun üstünde yıkımla ilgili üçüncü problem ortaya çıkar,
duygusallık. Duygusallık çok sübtil olanıdır. Mesela bazıları, Sahaja yogiler, gitarı alıp otururlar ve hepsi birer muhabbet kuşuymuş
gibi şarkı söylemeye başlarlar, yani böyle!

O ne? Nedir o? Gel buraya. Gel, gel…

Ne oldu? Neden ağlıyorsun?

Gel Bana, Bana gel. Tamam.

Onu dışarı çıkarın. Kız negatif etki kapmış.

Yani en hassas olanı duygusallıktır. Böylesi, kamufle olmuş kolektif bir duygusallıktır. Örneğin, Sahaja yogiler karşılaştıkları
zaman birbirlerine sarılırlar, öpüşürler,ve birbirlerine karşı çok fazla sevecen olurlar ve oturup hippiler gibi şarkılar söylerler. Al
eline bir gitar ve aşk nağmesine tempo tutup salın dur. Bu aslında kolektif düzeydeki Vishuddhi’dir, ve tabii baştan atılması çok
zor bir şeydir bu. çünkü size çok rahat bir his verir. Ve duygularla insanların kafaları karışır bunun neşe olduğunu sanırlar. Neşeye
ulaşmak sadece tam bağımsız bir konumla, egosuz ve süperegosuz bir bağımsızlıkla mümkündür. Ama insanların şimdi
karşılaşmaya başladıkları problem guru olduklarını sanmaları. Sahaja Yoga hakkında konuşmaya başlarlar, Sahaja Yogayı
anlatırlar ve şimdiden Shri Krishna’ya dönüştüklerini düşünmeye başlarlar. Onlar, aslında Sahaja Yoga’dan habersiz olan



birisinden bile daha büyük bir egoya sahiptir.Öyle muazzam bir egoyla konuşmaya başlarlar ki bizzat Ben bile onlardan korkarım:
bazen düşünürüm de, bunlar Sahaja Yoga’yı ne kadar biliyor? Ve o kadar fazla iddiaya başlarlar ki bu korkutucudur. Bütün şunlar
dahi söylenebilir, ki onlar bu protokolün iyi olmadığını ve protokolün daha uygun olması gerektiğini hisseder,protokole biz
bakıyoruz,biz protokolün bekçileriyiz ve bunun gibi her şey mevcut.

Şimdi duygusal tarafta olanlar diğerlerinin egolarını görürken ego tarafında olanlar da diğerlerinin duygularını görür. O yüzden biri
diğerini eleştirir ama kendilerinin aşırı uclardan birinin tuzağına düşmekte olduklarını görmezler. Yani bağımsız olmadığınız
sürece bunu göremezsiniz. Ben bir hata işledim demeyeceğim ama yaptığım şey bir hataya dönüştü. Sahaja Yoganın ilk üç
yılında bhootlardan hiç bahsetmedim. Bunu yapmadan idare edebileceğimi düşündüm. Ama poses olmuş ve tantrik numaraların
her türünü denemiş bir hanım Sahaja Yoga’ya girdi, bu yüzden söylemek zorunda kaldım. Şimdi her Sahaja yogi bir bhoot demeti! 
Herhangi bir Sahaja yogiye soruyorsun,  “Bunu neden yaptın?” diye – cevap:“bir bhoot olmalı.” Deseniz ki “Nasıl oldu da sen böyle
bir şey yaptın?” O zaman diyeceklerdir ki, “Bilmiyorum, bunu yapan bhoottu.” Onlar hiç yoklar – bütün bhootlar var. Şimdi bir Guru
olarak bile bunla nasıl başa çıkacağım anlamıyorum, çünkü müritlerim orada olsalar onlara anlatabilirim ama eğer onlar
bhootlarsa, onlara ne anlatayım? Ben Sahaja yogilere konuşabilirim ama bhootlara değil,onlar Beni dinlemeyeceklerdir. Yani bu
şimdi Sahaja yogilerin buldukları en büyük kaçış yolu, ki en kötüsü, daha önce hiç olmamıştı. O yüzden bu “bhoot” kelimesini
tanıtmamın bazen bir hata olduğunu hissediyorum. Yalnızca “Anne, bu bir negativite” diyerek, kendilerini mazur gösteriyorlar.
Senin içinde negativiteyi barındıran bir şey olmadıkça, negativite nasıl orada olabilir? Eğer bağımsızsanız, bir taş gibi, bu durumda
o negatif suyu kendi içinizde barındıramazsınız. Daha negatifleşmez, daha gurulaşırsınız. Şimdi, negatif olmamalısınız dediğim
zaman - bu şıkta, farzen sizin bir bhoot değil de kendiniz olmanız lazım - bu sefer kendilerini suçlu hissetmeye başlarlar.  Yani
guru karşıtı numaraların her türü çalışıyor. Ben sizin Gurunuzum, ve kendinize bu numaraları yapmanız Guru’nuza karşıdır. Şimdi
Benimle bu numaraları yapacaksınız, neye yarar? Bir şey elde etmeniz lazım, oysa ki Bana bu numaraları yapmakla kendinize
karşı dümen çeviriyorsunuz. Daha farkında olmalısınız.

Sizler yok edilmek için değilsiniz.Bu bir yana sizin diğerlerini de kurtarmanız lazım. Bunun sizin ayrıcalığınız olduğunu, sizin
şansınız olduğunu, Tanrı’nın işine kanal olarak seçilmiş olduğunuzu kabul etmediğiniz takdirde,  bunu nasıl yapacaksınız? Bazen
sanki bütün bhootlar aydınlanma için Bana gelmişler, ve şimdi Kendim de bir bhoot olacağım! gibi hissediyorum. “Bhoot” aynı
zamanda “Bhootnath” demek - Shri Shankara, Shri Shiva’nın ismi, çünkü O her zaman bhootları kovalar. Ama siz şimdiki zaman
olmalısınız bhoot değil – “bhoot” geçmiş demektir. O zaman bilinecek ne var? Dönüşürsünüz. Bu durumda şu andasınızdır,
sadece olmaya başlarsınız, evrimleşmeye, çiçek açmaya başlarsınız. Şu anda olmaya çalışın. Şu andan kaçmayın, yüzleşin. Ne
suçluluk hissedin ne de bhootu suçlayın; her iki şey de sizi şu andan uzaklaştırır. Şimdi sadece bütün tabiatı, bütün ilahi Gücü
görün, asırlardır coşkuyla arzu ettiğiniz – her şey sizden yana. O zaman geldi. Siz tam oradasınız. Yapmamız gereken ne? Sadece
merkezde durun, eksende. Kendinizi eksende tutmaya çalışın, ve o zaman sadece çemberin hareketini görür,rahatsız olmazsınız.
 Bir şekilde kötü davranışınızı gördüğünüz zaman, kendinizi cezalandırın. Divine’nın cezalandırmasındansa sizin cezalandırmanız
daha iyi, zira o çok sert bir ceza olur. Ama suçluluk hissetmeyin çünkü siz yanlış bir şey yapmadınız, onu yapan bhoottu! Öyleyse
bizler gurular olduğumuzu ve bhoot  olamayacağımızı idrak etmemiz gereken noktaya gelmiş bulunuyoruz.

İyi gurular olmak için ayrıca dışımızı da değiştirmeliyiz. Örneğin, adap öğrenmeliyiz. Sonra bu davranışlar sizin doğanız haline
gelir. Bazen, insanlar yemeği çok fazla seviyor, Ben hep onlara oruç tutmaları gerektiğini söylerim. Neye çok düşkünseniz,
bırakmaya çalışın. Bağımlılık hastalıklarınızı, alışkanlıklarınızı aşmaya çalışın. Guru Tattva’nız bir kez yerleşti mi artık bir guru
olarak kabul edilirsiniz. Bir guru olduğunuzu sizin söylemenize gerek kalmaz, insanlar öyle olduğunuzu bilir. Alnımıza biz guruyuz
diye yazmamıza gerek yok,insanlar bilecekler ki, bu bir gurunun yürüyüşüdür; yürüyüşteki tanrısallığı görebilirsin, asaletin
yürüyüşünü, yaklaşan nuru görebilirsin. Siz içerden değişmelisiniz, ve bu içsel aydınlanmanın ışığı dışarıdan görünür olur.

Ama bu zihinsel veya duygusal bir sanı değil de, vuku bulan bir şey olmalı,dönüşüm, farkındalık olmalı. Kendi üzerinizde
deneyleyerek siz kendiniz tecrübe etmelisiniz. Ben bile bunu yaparım. Bhoot olduğunuzdan dolayı, size bir uçdan ulaşamadığım
zaman, diğer uçtan ulaşırım. Eğer biri bhoot olduğunu söylerse, O zaman ona biraz acı çektirir ve içindeki bhootla yüzleşmesini
sağlarım. Örneğin, Ben birine  “Lütfen şunu yap” derim ve o bunu tamamıyla unutur ve ona bunu unutturanın bir bhoot olduğunu
söyler. Sonra o cüzdanını kaybeder o zaman Ben de, “o bhoot cüzdanını alıp götürmüş olmalı!” derim. Ama Ben Kendimde
deneyden geçiririm. Önce size nasıl yaklaşacağıma bakarım.Eğer bu işlemezse Kendi üzerimde başka bir şey denerim zira çok
aldatıcı, karmaşık bir zamandayız.Eğer şeriatı, Levi bölümüne göre izleyip yaşamış olsaydık,bütün bu bhootlar burada olmazdı.



Diğer yandan belki hiçbir Sahaja yogi de kalmazdı.Ve bu zihinsel yansıtma öyle yaygın bir şey ki insanları bundan ayırmak zordur
ama Benim sizle oyunlar oynayabilmemin tek yolu Kendimi sizin üzerinizde denemektir. Aynı şekilde siz de kendinizle
oynamalısınız ve kendinizi bir deney kutusuna koymaya çalışın.

Bugün Guru Puja günü, Guru’nuza ibadet etmeniz gereken gün. Anne olan bir Guru’nuz olduğu için gerçekten şanslısınız. Benim
annem ve gurum, Bana insanlarla nasıl uğraşacağımı öğreten bu Toprak Ana’dır. Ve O ayrıca Kendi nirmala vidya (saf bilgi)
yöntemlerimi  düzeltmek için her aşamadaki zorlukta Bana yardım edendir.O Bana öylesine nazik bir anne ve guru olmuştur ki. Ve
O çok rahatlatıcı bir kişiliktir. Güneş tarafından O’na verildiği söylense de; bu-tüm bu yeşillik, hepimize huzur vermek içindir. O
kendi üstüne yeşil giyinir, ve yeşil Guru Prensibidir. O bağımsız bir varlıktır. O magnetikliktir, çeker. İnsanlar onun üstünde
yürürlerken, o onlara bakar. O kendinden swayambular yaratır, kendisi

– swayambhu için ne demeliyiz?

– ah, evet, kendinden belirmiş taşlar.

Bakın işte, onun çekimi ve ilgisi öyle muazzam ki biz onsuz havada asılı duruyor olurduk. Ve o tabiri caizse Ayaklarımı yere
basmamı sağlar – Beni realitede tutar. Eğer isteseydim sadece Saf Ruh olurdum, ve kimseyle ilgilenmezdim. Bir dolu eksiğimize
rağmen, o bizim günahlarımızı nasıl üstüne alıyorsa, her zaman bize bakıyor ve besliyorsa: bir guru da aynı şekilde yapmalıdır.  O
son derece affedicidir; ama deprem olarak patlar, ve bazen ondan dışarı sıcak kalsiyum ve sıcak potasyum fışkırabilir. O sizin
için, şifanız için sülfür üretir. İngiltere’nin toprağı vibre edilecek olsa, o zaman bu toprak ilaç yerine kullanılabilirdi. Hindistan’da
insanlar kili tıpta,her tür tedavi için kullanırlar. Guru Tattva ile ilgili anlayışı kişi Toprak Ana’dan alabilir, öyleyse gelin Toprak
Ana’ya dokunalım ve önünde eğilelim. Tanrı sizi kutsasın. O sübtildir! Kundalini Shastra’da, Toprak Ana Kundalini olarak geçer.
Mooladhara’dır, Mooladhara Toprak Ana’dır.

Yani bizim için kundalini en önemli şeydir. Onların Levi’de; çalmamalısın, yalan söylememelisin şeklinde söz ettikleri şeyler
konusunda bizim endişelenmemize gerek yok bizim endişelenmemiz gereken kundalinimizi yükseltmek. Ve bir guru tam
anlamıyla pratik bir kişi olmalı.Sağduyu sahibi ve tamamen pratik olmalı, o pratik olmayan biri olamaz. Pratik olmayan bir kişi
guru değildir. Ama pratik denilince genelde anlaşılan biri; kurnaz, doğru yolun nasıl saptırılacağını ve bunun gibi şeyleri bilen biri –
ki bu yapılacak en pratik olmayan şey. Saçma bir şey, damdan düşercesine bir şey bir guruda olması gereken tarz değildir.
Birisine nasıl muamele edeceği konusunda guruya tümüyle sağduyu yol göstermelidir ve sağduyu hiçbir şekilde akıllılık,kurnazlık
değildir. Sağduyunun kaynağı ruhtur.

Bir gurunun ifadesi çok paradoksaldır – paradoksaldır. Örneğin, bir guru son derece pratik olacaktır, farz edin kendi evini, bir ev
veya aşram ya da bir yer inşa etmesi gerekiyor – son derece pratik olur. O çok ekonomik olacaktır, beklenmedik şekilde hop diye
bir şey yaratır ki; insanlar böyle bir becerililikle bunu nasıl yaptığına şaşar. Ama o öyle bağımsızdır ki eğer bu aşram birisine
bağışlanacak olsa anında bağışlıyıverir.Bir şey almak konusunda – diyelim bir lamba mesela, bir guru çok pratik olacak, en iyi, en
ucuz ve en güzel olan lambayı alacaktır. Ve bu konuda çok dikkatli, ilgili olacaktır. konu vermeye gelince de, O daha da alakalı
olur; öyle ki vereceği zaman, aynı alaka ile verecektir. O bağış yapmak için ve de hediye etmek için her pratik yöntemi bulacaktır.
Dolayısıyla onun alması aslında vermesidir. O vermek için alır, işte bu yüzden en pratik olan odur. Biliyorsunuz ki biz yanımızda bir
şey götüremeyiz. Sadece guru yanında bir şey alabilir, başka hiç kimse alamaz. Sadece bir guru, ona asırlar boyu övgüler dizecek
nesilden nesile devrolan müritlere,öğrencilere sahiptir. Böylesine sonsuz olan başka bir ilişki yok. Bu asırlar boyunca yansımaya
devam eder. Bir dalga düşer ve sonra kaybolur; yaptığınız her şeyin her dalgası kaybolur, ama gurudan gelen bilgi dalgası
kaybolmaz. Hatta o Divine Prensipten de yüksektir, çünkü açıklar. Divine Prensip açıklayamaz – onu açıklayan gurudur. Tecelli
etmesi değildir ama açıklanır ve bu çalışır,bu nedenle de o İlahi Güç’ün efendisidir. Yani bir anlamda, İlahi Güç gurunun anlamı
gibidir. Kelimenin bir anlamı olması gibi, ve kelime – özür dilerim, bir kelimenin anlamı vardır, ve kelime anlama hizmet eder. Guru
Prensibi’nde de, İlahi guruya hizmet sunar. Her şey sizin emrinizdedir. Her şey sizin kontrolünüzdedir. Guru olduğunuz zaman,
çakralarınızın hepsi sizin idarenizdedir. Bütün evren sizin emrinizdedir, çünkü siz bir gurusunuz.

Bu bir şovun yönetmenine benzer – sahne görevlisi, ışıklardan sorumlu olan bey, hoparlörden sorumlu olan bey, herkes
yönetmene hizmet etmek zorundadır,çünkü aktörleri o eğitiyor. İşte Guru Prensibi de en az bu kadar sorgulanamaz olmalı. Öyle



bir kapasitede olmalı ki hiç kimse bunu sorgulayamamalı, öyle yetkin bir kişilik olmalı ki hiç kimsenin o guruya meydan
okumaması gerekir. Yalnız o zaman bu çalışacaktır. Öyleyse siz de bunu böyle çalıştırmalısınız ki kesinlikle sorgulanamaz hale
gelin. Ve sizler özellikle şanslısınız zira kendinizi görebilir ve düzeltebilirsiniz, bunu daha önce kimse yapamadı – siz kendi
kendinizin gurususunuz. Bu durum hiç, hiçbir zaman olmadı. Siz kendinizin gurususunuz,– bırakın Ben de Anne’niz olayım. Benim
için en iyisi bu olur. Bugün saptamak,karar vermek gereken bir gün birinci nokta, sen ne kadar gurusun. Guru Prensibinizi
yerleştireceğinize dair söz ermelisiniz, bu ikinci nokta.

Üçüncü olarak, Guru Prensibini başkalarında yerleştirmek için söz vermelisiniz.Dördüncüsü, Guru’nuzun bir Anne olmasının
küçük bir pürüz oluşturduğunu bilmeniz gerekiyor. O bir guru olmak için fazla sevecendir, bir guru için fazla yumuşak ve aşırı
hoşgörülüdür. Bu yüzden iyisi mi siz bu sertliği kendinize karşı uygulayın ve kendinize bakıp gözetin.Tanrı sizi kutsasın. Ve kendi
kendinizin gurusu olun. Her Guru günü Benim bir problemim oluyor, problemlerden biri de şu – Gregoire, sen tercüme edebilirsin,
hala biraz daha var, sence mahsuru yoksa – her Guru Puja günü, Ben tam bir Guru olmalıyım ve en azından bir günlüğüne Anne
olmamalıyım diye düşünürüm. Ama bu numaraları her deneyişimde Bana karşı çalışıyor! Geçen yıl Hindistan’da onlara dedim ki,
 “Bu sefer sadece Guru olacağım, siz de Bana sadece tek bir şal vermelisiniz ve bir Anne gibi hiçbir şeyi ve sari kabul
etmeyeceğim.”   Ve onlara karşı çok serttim, dedim ki,“ne olursa olsun, ne yaparsanız yapın, sizden sari almayacağım.”

Ve onlar çok üzüldü çünkü Benim için bir sari almışlardı ve dediler ki,  “Biz ayrıca bir bluz ve iç eteği dikmiştik, Anne, kabul
etmelisin. Sen aynı zamanda bizim Anne’mizsin.” Ben de dedim ki,”Ben bir guru gibi çok sert olacağım, ve bugün yapılan hiç bir
şey Beni ikna etmeyecek.” Çünkü tekrar Anne olursun bu sefer her şey yine o yumuşak muameleye döner!   Yogi: Anne, Ben bunu
tercüme edemem! Onlara söylesen iyi olur! Böylece ellerimi yıkamak için çeşme musluğunu açmaya gittim – çünkü Hindistan’da
biz lavabolara İtibar etmeyiz. Ve Hint muslukları, yani beklendiği üzre, suyu birden fışkırttı ve Ben sırılsıklam oldum. Ve dışarı çıkıp
dedim ki, “Lütfen Bana giyecek bir sari verin!” Bugün gerçek bir guru olmaya karar verdim, hem de çok sert. Sonra Warren yanıma
geldi,  “Anne, birisi bir sari getirdi ve budur, şudur, filan falan” dedi. Bir dolu savlar öne sürdü.Ve Rustom ile Warren, anlayacağınız
Beni Kendi halime getirtmeye çalışıyorlardı. Ama sonra Beni mat etmek için en iyi argümanı kullandılar. Önce “Bu sari çok güzel”
falan filan dediler – o zaman fena değildim. Ama sonra dediler ki,  “Vibrasyonlar inanılmaz güzel. Daha sariyi açmadan,
vibrasyonlar vardı.”

Böylece tüm çabalarım suya düştü, pes ettim! Bu Divine’nın tatlılığının oyunudur, madhurya denilen şey.  “Madhurya” tatlılık,
sevimlilik demek. Ve bu öyle ki, yaşamın içinde neşenin saklambaç oyunudu ve Benim kabul ettiğim buydu. Önce Anne’ye Puja
yapacağız. Shri Ganesha Puja. Bugün önce Shri Ganesha ve sonra Gauri Puja; Guru Puja olduğu için Gauri Puja yapacağız.

Yogi: Shri Mataji’nin Ayaklarını henüz hiç yıkamamış olan ve bu büyük ayrıcalığı almak isteyen herkes Pujayı yapmak için öne
çıkmalılar.

Senin seçmen daha iyi! Onların özgürlüğüne bırakma, seç daha iyi! Bunu onların özgürlüğüne bırakırsan…

Ve birisi Bana onların isimlerini söylemeli, onların isimlerini bilmek istiyorum,Benim Ayaklarımı yıkayan herkes, iyi olur.

Eğer yanlarda isen, şöyle daha iyi olur..

Sorun değil, yirmibir isim.

Tamam, eğer bitirdiysen, sonra aşağı inecekler. Sen yol göster. Daha yüksek. Tamam. Şimdi, sen buraya gelenleri getir, teker
teker.

Onların ikisi gelebilir. Aynı ülkeden olmaları daha iyi böylece Bana söyleyebilirler…

Sen kutsama mı istiyorsun?

Teşekkür ederim.



Olympia mı?

Ha! Tamam,işte bu.

Tanrı seni kutsasın.

Hah! İyi. Tamam. Ayağımı ov.

Bütün bu isimler O’nun ganaları yönettiği farklı kalitelerle ilgili.

Ganalar sol kanalın askerleridir,Lord Shiva’nın ve kutsal Gauri’nin

koruyucularıdır.Onların bhootlarını kovalayanlardır!

Gel. Öne çık, evet. Lütfen öne doğru gel.

Şimdi, Bana isimleri söyle.

Margaret. Evet, seninki ne?

Neredensin? Neresi?..

Çok sert. Çok sert ov, tamam mı?

Sert ov. Sert, çok sert.

Hah! Şimdi! .. Hala orada. Tamam mı?

Şimdi hiç problem olmayacak.

Şimdi onların isimlerini söyle.

Catherine.

Hangi ülkeden?

Şimdi gelin, Ayaklarımı ovun.

Sert ov. Daha sert.

Tamam mı?

İyi mi? Tanrı seni kutsasın.

Hah! Daha iyi, değil mi?

… İsimlerinizi söyleyin.



Şimdi, geldiğiniz ülke hangisi?

Pekala, şimdi Ayaklarımı ovun.

Her iki elle.

Sert; gerçekten sert, çok sert.

Sert, çok sert. Daha sert. Güzel.

Aha! Tanrı seni Kutsasın. İyi.

Kendin gör. Ellerine bak.

Pekala. Ya sen?

Tamam. Tanrı seni kutsasın.

Maria mı?

Hangi ülkeden?

Fransa

Çok açıkca söylemelisin,

çünkü deitilere söylüyorsun, tamam mı?

Şimdi, Ayaklarımı ov.

Ayaklarımı sert ov.

Sert. Çok sert.

Muazzam!

Hah! İyi. Bir bakayım.

Tamam mı?

Şimdi isimlerinizi söyleyin.

Nereden?

Fransa.

Yine mi? Fransa’dan.

Bana söylemelisin, çünkü Benim kulaklarım işitmeli ki, Deitiler de işitsinler, tamam mı?



Şimdi lütfen Ayaklarımı ov.

Sert, sert.

Çok sert.

Evet, işte böyle. Sert, sert..

Ellerini Bana doğru uzat.

Tamam mı? Tanrı seni kutsasın.

Merhaba, nasılsın? Tanrı seni kutsasın.

Nasılsın şimdi, daha iyi misin? Bebek nasıl?

Şimdi iyi. İsimlerinizi çok açık, yüksek sesle söyleyin.

Sally, Avustralya’dan. Böyle söyleyin.

Pekala. Sen de mi İngiltere’densin, aslen mi?

Peki, o zaman söyle..

Tamam, Ayaklarımı ov. Ayaklarımı sıkıca ov. Çok sıkı.

Sen sahte bir guruya mı gittin?

Hah! Daha mı iyi?

Şimdi Bana isimlerinizi söylemelisiniz,

ve ülkelerinizin ismini, oldu mu?

Şimdi, sen söyle, ismin?

Hangi ülkeden?

Nereden?

Pekala.

Gel.

Sıkıca ov, çok sert.

Ellerine bak şimdi.



İyi mi? Tanrı seni kutsasın.

Onlara ismini söylemelisin,

ve ülkenin ismini.

Afrika’dan mı?

Hindistan’dan, pardon!

Sert, çok sert. Daha sert.

Çok sert. Yapabildiğin kadar,

Daha sert. Çok sert.

Sert, çok sert.

Yapabildiğin kadar.

Gel, nasılsın?

Ayaklarımı yıka.

Oradaki, sen yıka.

Merhaba, nasılsın? .. Nasılsın?

Seni görmem lazım. Burada ne kadar kalacaksın?

Pekala, gel.

Bolca vakit harca, tamam mı?

Güzel, iyi, iyi.

Şimdi bak, vibrasyonlara bak.

Ellerin nasıl bak.

Ah, iyi mi?

Güzel. Kız kardeşin aldı.

Şimdi, O aldı. O da aldı.

Tanrı hepinizi kutsasın.

Tanrı seni kutsasın.



Tanrı seni kutsasın.

Bu iyi. Şimdi Bana ismini söyle ve de geldiğin ülkenin ismini. Söyle Bana.

Peki.

Sert ov, çok sert.

Çok sert.

Tamam mı?

İyi.

Şimdi ellerini Bana doğru uzat.

İyi mi?

Harika! Tanrı seni kutsasın.

Gel. Onlar Ayaklarımı yıkadılar,

ama bu çocuğu kutsamam lazım.

Ah! İsim ne?

Ah! Gözlere bak, ah? Bir işaret bu.

Bu Ben, bak. Gözler Ben, görmüyor musun?

Biraz su alabilir miyim?

Peki ismi ne?

James, ha?

Ona başka isim verecek misiniz?

Ona Ewan diyebilirsiniz. Ewan, İngilizce ismi olarak, tamam mı?

Ve Hint ismi olarak da..

Gyanadev.

Güldü, o güldü!

Sen gülümsüyorsun, Gyanadeva – Gyaneshwara.



Tanrı sizi kutsasın.

Bebek gülüyor, bak – çünkü çok mutlu!

Pekala. Ayaklarımı kurulayabilir misin?

Şimdi, oradaki her şeyi ver, hepsini ver.

Hepsi bu. Süt kullanmıyorsun.

Sonra ekleyebilirsin, sütü.

Sadkara. Sadkara. Sadkara.

Şimdi mantrayı söyleyin

“Guru Brahma, Guru Vishnu …” üç kere.

Bana havluyu ver.

Çok yavaşca, havayı çıkarmalısın

Çok yavaş, tamam mı?

Şimdi bu aşağı konabilir mi, böylece onlar yapabilsin.

Danielle, gel. Bunu aşağı al. Gel.

Danielle sana yardım edecek.

Sen noktayı koy, oldu mu?

Çok teşekkür ederim.

Hepiniz oraya bir şey koymalısınız.

Gel! Teşekkür ederim. Aşağı gel, in.
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Public Program, “ Kargaşa :Sübtil Kölelik”. Birmingham (UK), 9 Temmuz 1982. Modern zamanların kargaşa zamanları olduğunun
farkına varmalısınız. Ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Ne sormak istediğinizi bilmiyorsunuz. Yaptığınız şeyin doğru mu yanlış mı
olduğunu bilmiyorsunuz. Kargaşa gereklidir. Kargaşa yoksa çaresizliğe kapılmayız. Çaresizlik durumu olmadan arayış olmaz.
Kargaşa, yalnızca kişi belli bir farkındalık alanına ya da diyebiliriz ki bir farkındalık derecesine ulaştığı zaman görülür hale gelir.
Örneğin, Musa’nın bu dünyaya geldiği dönemde çaresizlik faklıydı. Onlar kölelikten kurtulmak istiyorlardı. Onların sahip olduğu
anlayış farklıydı. Bir toplumu, ondan en üst düzeyde verim alacak şekilde nasıl organize edersiniz. Ve bu acil bir durumdu. O
zamanın Yahudileri için çok riskli bir durumdu. Pek çok ülkede, pek çok kuşakta bu oldu. Son derece çaresiz hissettikleri bir
noktaya geldiler. İnsan köleliği o zamanlar açıkça ortadaydı. Ama bundan önce insanlar kölelik için kötü hissetmediler. Kabul
etmişlerdi. Bunu bahşedilmiş bir şey sayıyorlardı. Ve bir zaman geldi ki ve “Bu kölecilik ve biz artık buna sahip olmak istemiyoruz”
dedikleri bir zaman geldi. Ve bir lider çıktı ve o lider onların adına bunu çözdü. Bugün, bu modern zamanlarda bizi her gün yiyen,
farkında olmadığımız kadar kendimizi tahrip eden ve yok olduğumuz türde çok süptil bir köleliğe sahibiz. Bu yıkım pek çok farklı
şekilde çalışıyor ve bizler kendimizi gerçek için uyanmadığımız sürece bu yaratılıştan geriye hiçbir şey kalmaması ihtimali var.
Büyük konuşmalar yapan insanlar var. Birleşmiş Milletlerden ve tüm bu büyük, büyük makamlardan insanlarla tanıştım. Gelen
yıkımdan, geleceğin şokundan ve bunun olacağından bahsederler, yer ayırtırlar, büyük rezervasyonlar. Tartışırlar. Sokakta oturur,
tartışacakalrdır. Bardalar,en tartışıyorlar. Partideler, tartışıyorlar. Ama ne anlama geldiğini anlamazlar. Bu yıkım daha önce hiç
gerçekleşmemiş olan bir yıkım. Çünkü bu yıkım dışarıdan değil içerden gelecektir. Farkındalığımızda belli bir noktaya ulaştık ve
özümüzün kaynağına dokunmazsak bu yıkım çalışacak. Şimdi pek çok kişi için, “Aman unut gitsin, unut, göreceğiz. ” Bazıları şu
fikirde, “Tamam unut gitsin, ne yıkımı? Tamam, önemli değil, yarın görürüz.” Bazılarının ise oturup beklediğini gördüm, “Tanrıya
Şükürler olsun ki bir yıkım var, bu sayede bunların hepsi bitecek. Ha! Kafamızı yormamıza gerek yok. Tanrıya şükür vaat edilmiş
bir yıkım var. ” Her ne yaklaşıma sahip olursanız olun, bunların çok ciddi şeyler olduğunun farkına varmalısınız. Yaratılış şimdi
maksimim büyüme noktasına ulaştı. Bu büyüme insanoğlu olarak ifade edildi. Bu insanlar sahnedeki oyuncular. Tüm doğa
çalışıyor, bu yeni oluşum. Şimdi başınıza gelmesi gereken tek şey Tanrı ile bağlantıya geçmenizdir. Bütün ile bağlantıya
geçmelisiniz. Kendi anlamınızı ve kendi amacınızı bilmelisiniz. Bu size olduğunda o zaman diğer dünyadasınızdır. Sizler bunun
için yaratıldınız. Sizler bir amaçla insan yapıldınız. Düşünmeliyiz, bütün bilim adamları en azından şu soruyu sormalı: Neden?
Neden insan olarak yaratıldık? Hayvan düzeyinden bu düzeye neden geldik, sebebi nedir? Bu soru arayış içinde olan herkesin
bilinçaltında bugün çalışmakta. İşte bu yüzden dünyanın her tarafında bu kadar çok arayış içinde insan var. Ve tüm bu insanlar
neden burada olduğumuzu bulmaya çalışıyorlar. Bazıları bazen maddi refahta bir cevap buluyor. Örneğin bugünün grevlerine
bakalım. Demiryolları. Pekala ama bu bütünün çok dar bir görüşüdür, çok dar. Daha fazla mı para istiyorsunuz, tamam o zaman
alın, peki sonra? Komünizmden bahsedenler var. Moskova’da bulundum ve tekrar gidiyorum. Yani onlara sorsanız şöyle
diyeceklerdir, “Hayır daha henüz neşeyi hissetmedik. ” Ben komünizme ya da demokrasiye karşı değilim. Her ikisi de Benim için
bir şaka gibi. Siz ne komünist ne de demokratsınız. Ancak aydınlanmadan sonra her kendiliğinden ikiside olursunuz çünkü sizin
kapitalist ya da demokrat olma gücünüz yok, sizin oy kullanma gücünüz yok. Kendiniz hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ne için
oy kullanacaksınız? Göremezsiniz ki? Işığa sahip olmadığımız sürece, göremediğimiz sürece, ne için nasıl oy vereceğiz. Örneğin
biri için oy veriyoruz, ne için? “Ha! O iyi bir insan.” Tamam. Onun hakkında iyi olan şey nedir? Onun iyi biri olduğunu nereden
biliyorsunuz? Kötü bir adam olmayacağını ne biliyorsunuz? Bugün hoş görünen, çok hoş bir insanın etrafına yılanlar ve akrepler
saçmayacağını söyleyebilir misiniz? Dıştan çok güzel bir kişiliğe sahip gibi görünen birisi korkunç bir kişiye dönüşebilir. Birini
yargılamanın mutlak bir yolu yoktur. O zaman nasıl oy kullanacağız? Eğer nasıl yargılayacağınızı bildiğinizi düşünüyorsanız Bence
hala öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü bir sürü hata yapana kadar “Ben bilmiyorum” u kabul etmeyeceksiniz. Nokta budur. “Ben
bilmiyorum” dediğiniz bu konuma bir kez ulaştığınızda, İyi biri olduğunu söylüyorum ama bunu söyleyemem. Bu kişi hakkında
emin değilim” noktasına eriştiğiniz yerde, bunun hakkında emin olmadığınız noktada, eğer bir şeyler gerçekten geüvenilir ve
dürüst ise şüphe olmaksızın bunu bilmek isteyeceksiniz. Bizim dürüstlük anlayışımız ve her şey çok yüzeyseldir, çok yüzeysel.
Bizim için dürüstlük, bana beş pound verirsen, o beş poundu sana geri vereceğim şeklindedir, bitti, tamam, dürüsttür. Her şey çok
yüzeysel, işte bu yüzden hiçbir zaman tatmin olamıyoruz, yüzde on ya da yirmi fazla ödeme alsanız bile. Mutlu olmayacaksınız.
Bana inanın. Maddi şeyler bize mutluluk vermez. Asla. Ama maddi şeylere ihtiyacımız yok demiyorum. Evet, maddi şeylere
ihtiyacımız var. Ama maddi şey içinde nektar bulunduran bir kap gibidir. Eğer susadıysanız boş bir kaptan içemezsiniz. Altın bir
kap olabilir, ne önemi var, sizin için ne fark eder? Susuzluğunuzu gidermek için bir şeye ihtiyaç duyarsınız ve bu susuzluk
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giderilmediği sürece mutlu olmazsınız. Ve bu susuzluk nedir? Siz hala kendinizi tanımadınız. Bu çok bilinçsiz bir susuzluktur.
Gelir -ne aradığınız bilmezsiniz, neden mutsuz olduğunuzu bilmezsiniz, ne istediğinizi bilmezsiniz. İşte bu çalışan bilinçdışıdır.
Ama artık ne olduğunuzu ve ihtişamınızı, yüceliğinizi, güçlerinizi bilmenizin zamanı geldi. Hepsi içinizde yerleştirilmiştir. Tüm bu
büyüdüğünüz günlerde, evrimsel sürecinizde, bütün bu şeyler burada da gösterildiği gibi sizin içinize yerleştirildi. Hepsi oradalar.
Aslında ben sadece bir katalizörüm, böyle diyebilirsiniz. Sadece aydınlatılmış bir mum. Ve bu mum hazır olan bir başka muma
dokunduğunda o da aydınlanır. Demek istiyorum ki, buna büyük bir bilimsel isim verebilirsiniz, şu, bu, yüklenmiş biri, şu, bu. Ben
anlamıyorum. Benim için bu çok basit. Hepiniz buna hazırsınız. Ben sadece size dokunuyorum ve siz aydınlanıyorsunuz ve ışığa
sahip oluyorsunuz ve siz birine dokunduğunuzda o da aydınlanıyor. Şimdi “ Anne nasıl bu kadar basit olabilir?” diyebilirsiniz. Pek
çok insan bunu diyor. “Anne. Sen çok sadesin, bu nasıl olabilir?”. Ben sadece anlamıyorum, neyimin olması lazım, iki boynuz mu
ya da daha karmaşık hale getirmek için bir şey? Yaşayan her şey en basit şeydir. Yaşamın belirtisi budur. Çiçeği gördünüz mü?
Bir çiçek yetiştirmek ne kadar kolaydır. Sadece olur. Biraz tohum alır, ekersiniz ve bitkileriniz olur. Ne kadar basittir. Hiç durup da
nasıl olduğunu düşünür müyüz? Eğer bunun hakkında düşünmeye başlarsanız çok karmaşık görünür. Analiz etmeye başlarsanız,
delirirsiniz. Ama çok basittir. Aynı şekilde bu oluşum da çok - çok kolay bir şeydir. Adı Sahaja’dır. Sahaja iki anlama sahiptir.
Sahaja basit demektir ve aynı zamanda sizinle doğan anlamına gelir. Sahaja basit bir şeydir çünkü sizinle doğmuştur. Demek
istiyorum ki burnunuz sizinle doğdu, tamam, basit bir şey. Nefes almak için herhangi bir şey yapmanıza, bastırmanıza falan gerek
yoktur. Oradadır, aynı şekilde bu içinize yerleştirilmiş süreç içinizde, sadece orada işte. Benim için kesinlikle basit ve siz ona
ulaşır ulaşmaz sizin için de basit olacak. Bu yüzden çok kolay oluyor tartışmasını kendim bir türlü anlayamıyorum. Neden bir
tartışma olmalı ki? Şu şekilde yediğimizi farz edelim. (Shri Mataji elini ağzına koyar) “Bu şekilde yemek neden bu kadar basit?”
diye neden soralım? Çok basit, çünkü çok hayatidir, çok önemlidir. Tüm hayati şeyler basittir ve kolayca ulaşılabilir, tıpkı
kendinizin nefes almanız gibi. Eğer bunun için özel bir şey yapmanız gerekseydi o zaman bu nefes almak mümkün değildi. Kaç
kişi hayatta kalırdı? Şimdi bu basit şey, bu basit metot her yanı saran Tanrısal Gücün, Kutsal Ruhun metodudur. Her yanı saran
Tanrısal Güç Shakti’dir, bunu çalıştıran Ezeli Güç’tür. Shakti’nin ne şekilde çalıştığının farkında mıyız? Bir çiçeğin meyveye
dönüşümünü hiç izliyor muyuz? Bunu yapan kimdir? Sadece tek bir çiçek değil, görmüş olmalısınız bu çiçeklerden milyonlarca ve
milyonlarcası, milyarlarca ve milyarlarcası meyveye dönüşüyor ve bunu kim yapıyor? Asla düşünmüyoruz. Bahşedilmiş olarak
kabul ediyoruz. Yaşayan her şey bu Tanrısal Güç tarafından yapılır. İnsanoğlu yaşayan hiçbir şey yapamaz. Yapabildikleri şey
sadece ölüdür veya donuk - katıdır, tıpkı grevlerde olduğu gibi. Yapabildiğimiz şeyler örneğin ağaç öldüğünde ondan bir masa, bir
sandalye yapmaktır. Siz sadece ölü bir iş yapıyorsunuz ve bu katı şey bize hükmediyor çünkü alışkanlıklar oluşturuyoruz.
Alışkanlıklar oluşturuyoruz. Bu alışkanlıklarla madde tepemize çıkıyor ve titreşen şey, kaynak olan, kontrol eden Ruh
hareketsizleşiyor. Bu uyuyan güç bir şekilde aydınlatıldığında ve dikkatimiz aydınlandığında, biz farklı bir insan oluruz, biz yogi
oluruz. Biz Tanrı ile bir olan birisi oluruz. Bunun için tuhaf kıyafetler giymeniz gerekmiyor. Ne tür kıyafet giydiğinizin bir önemi
yok. Saçınızı nasıl taradığınızın ya da ne tür yemek yediğinizin bir önemi yok. O öylesine içsel bir şeydir ki bu dışsal şeylerle hiçbir
alakası yoktur. Yardımseverlik ile, başkalarına karşı iyi olmak ile ilgili ve bu tür bütün fikirlerimiz bile çok yüzeyseldir. Siz o
olduğunuzda siz şefkat olduğunuzda, siz sevgi olduğunuzda o zaman kendinize hiçbir şey söylemenize gerek kalmaz. Bununla
tartışmanıza gerek kalmaz, sadece olursunuz. O sadece akar. Şefkat akar ve eyleme geçer. Bunun hakkında tartışmanıza gerek
yoktur, kendinize “Ben şefkatli olmalıyım, İyi kalpli olmalıyım” demenize gerek kalmaz. Sadece olursunuz. İtalya’ya gitmiştim ve
orada Sahaja Yogilerle ilgilenen üç dört kişi vardı ama “Biz Sahaja Yoga’ya katılmak istemiyoruz” dediler. Ben de “Neden?” diye
sordum. “Çünkü bu insanlar sigara içmiyorlar” dediler. Ben de “Ben onlara sigara içmemelerini asla söylemedim. Sorun onlara.
Söyledim mi? Ben asla “sigara içmeyin” demedim. Sadece sorun. “Sigara içiyor musunuz ya da bıraktınız mı, ya da Anne sizi
bırakmanız için zorladı mı?”. Onlar “Hiçbir şekilde. Biz paket paket sigara içerdik, içki içerdik, uyuşturucu müptelasıydık ama bize
bir şey oldu. Birden bıraktık. Nasıl olduğunu bilmiyoruz, çok basit. Anne bize asla bir şey söylemedi, biz sadece böyle olduk.
Söyleyecek başka ne var?” dediler. Demek istiyorum ki onu bir kez buldunuz mu, bir kez ışığı gördünüz mü artık sizi rahatsız
edemez. Farz edelim şurada bir ip gördünüz, korkabilirsiniz, onu yılan zannedebilirsiniz çünkü ışık yok, göremezsiniz. Telaşla
koşamaya başlayabilirsiniz, tüm ev altüst olabilir ama bir kez ışık oraya geldiğinde, “Oh! Bu bir ip” dersiniz. Tamam. Böylece
bütün korkular kaybolur çünkü siz onu gördünüz. Tüm baskılar kalkar. Tüm güçlükler kalkar. Anormal olan her şey biter ve siz
tam anlamıyla normal bir insan olursunuz. İşte olmanız gereken budur. Ama bundan çok, çok daha fazlası vardır. Bu sadece
fiziksel sağlığa sahip olmanız anlamına gelmez. Pek çok insan iyileşti. Kanserin de iyileştiğini size söylemiş olmaları gerekir.
Evet, doğru kanser tedavi edildi. Pek çok hastalık tedavi edildi, zihinsel rahatsızlıklar iyileşti. Korkunç gurulara gittiyseniz de
iyileştiniz. Tüm bunlar olur ama bunlarla bitmez, bu sadece iyileşme kısmıdır. Siz bütün fiziksel, zihinsel, duygusal
sorunlarınızdan kurtulursunuz. Ama bir diğer kısmı da siz kendiniz güç sahibi olursunuz. Sizler peygamberler olursunuz. “Tanrının
çocukları peygamberler olacaklar”. Sizin yüce şairiniz William Blake böyle demiştir. Tanrının çocukları peygamberler olacaklar ve



başkalarınıda peygamber yapacak güçleri olacak. İşaret budur. O size işareti verdi. Sizler peygamberler olursunuz- demektir ki
bütün bunları yapacak güce sahip olursunuz, kendiniz. Her birey bunu yapabilir. Hatta küçük çocuklar bile yapabilir, küçük bir
Olympia bile yapabilir. Siz peygamber olduğunuzda onun hakkındaki her şeyi bilirsiniz; ne yaptığınızı, nasıl yapmanız gerektiğini,
Kundaliniyi nasıl yükselteceğinizi, hasta olan merkezleri nasıl geçeceğinizi, nasıl orada tutacağınızı bilirsiniz. Sizler tam anlamıyla
usta olursunuz. Şimdi peygamberler şöyleydi, diyebilir ki William Blake bir peygamberdi, o bir kahindi. O bu geleceği gördü. O
şüphesiz Sahaja Yoga’ya olacak her şeyden bahsetti. Kaçının bunun farkında olduğunu bilmiyorum. Çoğu onun bir kaçık
olduğunu düşündü. Ona inanamadılar. Tüm bu şeylerden bahsettiğinde, Kudüs’ün İngiltere’nin yeşil toprağında kurulacağını
söylediğinde kimse inanamadı. “Delirmiş olmalı” dediler. Ama zamanı geldi. Kudüs kurulacak. İngiltere hakkında özel bir şey var
ve o bunu yüzlerce yıl önce çok belirgin bir şekilde bütün resmi gördü. Ama kimse onu anlamadı. O bir peygamberdi, kimse onun
ne dediğini anlamadı. Onu anlayanlar da akademik bir ilgi gösteriyordu ve bazı insanlar da söylediklerinde ve açıkladıklarında bir
tür doğruluk olabileceğini hissetti. O zaman siz bir peygamberden de ötesi olursunuz çünkü geleceği görmekle ilgilenmektense
şu ana gelirsiniz. Onların anlattıkları, tadını çıkaramadıkları gelecek sizin şu anınız ve siz kendinizin efendisi olursunuz. Tüm bu
peygamberlerin bir büyük, büyük sorunu oldu. Geçenlerde, Hindistan hakkında oldukça bilgili bir büyükelçi ile konuşuyordum ve
Bana “en büyük sorun bu akılcılık ile bu açıklamalar ile ne kadar uzağa gidebileceğimizdir” dedi. Farz edin siz her yanı saran bir
Güç var dediniz onlar “Nasıl? Nasıl inanalım? Bu horoz ve boğa hikayesi. Kanıtla bize” diyecekler. Tartışarak tabi ki
kanıtlayamazsınız ama deneyimleyerek de kanıtlayamazsınız. O zaman onlar vazgeçtiler, tıpkı Adi Shankaracharya gibi, ulaştığı
noktada, Vivekachudamani ve tüm bu deityler hakkında yazdı ve sonra bıraktı ve Anne’yi anlatmaya başladı. “Bırakıyorum, hepsi
bu” dedi ve beyninin yumuşadığını söylerler çünkü felsefeleri ile bir yere varamamıştı ve Anne’ye övgüler düzmeye başladı.
“Bunun nesi yanlış? dedi. Aynı şey İncil ve Kuran ile de olur, insanların düşündüğü her şey için geçerlidir. Ya onları inançla veya
körükörüne izlersiniz, sorgulamadan sadece her dediklerini kabul eder, fanatiklere dönüşür, birbirinizi öldürür, ölürsünüz, o zaman
tamam ya da sadece vazgeçersiniz. Komünist olursunuz, Tanrı yok. Eğer beyninizi canlı tutmanız gerekiyorsa o zaman en iyisi
bütün dinlerden umudunuzu kesip “hepsi saçmalık” demektir. Bu kiliselerden dolayı Hıristiyanlık ümitsiz durumda, İslam da
bağnazlık yüzünden işe yaramaz durumda. Hinduizm ise bir başka saçmalıktır. Çünkü bu noktada öyle görünüyor. Bu noktada, bu
şekilde belirir. Anlamı yok, saşmalık. Bu kör inancı insanlar kabul edemez. Bilim adamları “Bu kör inanç de ne? Biz aya gittik,
hepsi aynı şey. Orada ne var? Aya gittik, orada asla Tanrıya rastlamadık. Tanrısından hakkında ne konuşuyorsun? Tanrının var
olduğuna nasıl inanalım?” derler. Ama, şimdi Tanrının varlığını kanıtlamamız gerek. Bu Her yanı saran Gücün varlığını
ispatlamamız lazım. İçinizde bulunan bu Ruhun varlığını kanıtlamamız gerek. İspatlanması gerek. Gerçekleştirilmesi gerekiyor ki
böylece tartışmalar sona ersin. Tartışarak kişi bunu ulaşamaz. Kör inanç ile kişi ulaşamaz. Akılcılık bunu yapamaz ya da bu
duygusal bağlılık sizi oraya götürmez. Sizi gerçekten bu yapacak olan şey “gerçekleştirme” dir. Merkezi sinir sisteminizde ifade
edilen gerçek, işte sizi ikna edecek olan odur. Ama bu ikna için değildir. Farz edelim ikna olmadınız bu Tanrıyı ilgilendirmez.
Mesela bu insanlar şöyle diyordu, “Anne senin posterlerini astığımızda bu insanlar Sizi tanıyorlar, Senin orada olduğunu biliyorlar.
” Ben de “Tamam, iyi. Siz onlara haber verdiniz, mesajı ilettiniz. Şimdi eğer gelirlerse iyi, güzel”. Bizim işimiz bu, bilgilendirmek.
Eğer gelirlerse, aydınlanmalarını alırlarsa iyi, güzel. Eğer kendilerini derinleşirtirirlerse, hatta daha iyi. Bunun için çok çalışacağız
ama bunu zorlayamayız. Zorlayamayız. Sizi etkilemek için yapay yollara başvuramayız. Bunun için bir sirk taşıyamayacağımız
gibi. Önemini anlamak için kendi hassasiyetinize sahip olmaya ihtiyacınız var ve kendi saf zekanız bunun, o şey olduğunu
söylemeli. Aksi takdirde ayaklarınıza kapanıp “Oh! Lütfen” diyemeyiz. Yalvaramayız. Ne de size verilmiş olan özgürlüğünüzü ihlal
edebilirmiyiz. Bu sizin kendi özgürlüğünüz ve yükselmek zorunda olmaız kendi başarınız çünkü siz özetsiniz, sizler bu yaradılışın
özetisiniz. Kimse sizi bunu yapmaya zorlayamaz. Eğer cehenneme gitmek istiyorsanız, tamam, iki uzun atlayış yapın ve aşağı
gidebilirsiniz. Eğer cennete gitmek isterseniz tabii bu da mümkündür. Öyleyse burada olduğumuz sürenin, ne kadar belirsiz, ne
kadar hayati olduğunun ve uzun zamandır beklediğimiz önemli zamanlar olduğunun farkında değiliz. Yaratılışın en önemli
zamanı insanların arayış içinde olduğu bugündür ve Sahaja Yoga kendini kitlesel düzeyde göstermekte. Bu çok talihli bir şey,
çağlar boyu arayış içinde olan sizlerin burada toplanmış olması ve Sahaja Yoga’nın size Tanrının bir kutsaması olarak gelmesi
çünkü Tanrı, kendini ifade etmek için sabırsız. Ama Bana gelen insanlar farklı düzeylerdeler. Bazıları sıradan bazıları tam
anlamıyla tabandalar. Tamamen tabanda olanlar şöyle diyeceklerdir, “Anne ya benim işim? Ben onun için başvuruda bulundum,
belki biraz daha iyi bir şey. ” Ya da bazıları, “Anne, ben hasta değilim... iyi, budur, şudur” diyecektir. Tamam, bu da yapılabilir. Ama
çok yüksek bir düzeyde olanlar, sorunları ne olursa olsun, sözümona günah olarak şu ana kadar ne yapmış olurlarsa olsunlar
hepsi tamamen affedilir, Bana inanın. Suçlu hissetmeye hiç gerek yok. Sahaja Yogada kişinin söylemesi gereken ilk mantra
“Anne ben suçlu değilim, ” demektir, en az üç kez. Anlaşılması gereken şey buna hazır olduğunuzdur, siz bunun için yüceltildiniz
ve onu almalısınız. “Ben ne yaptım? Kendi adıma bir sürü hata yaptım. ” Bu şekilde değil. Ben burada bir bankacı gibiyim.
Çeklerinizi bozmak durumundayım ve siz de şüphesiz alacaksınız. Bankada ne kadar paranız olduğunu bilmiyorsunuz değil mi?



Ben biliyorum, o yüzden siz kendinizi yargılamayın. Yargılamayı bana bırakın. O benim yargılamam ve olduğu zaman eğer saf
zekaya sahipseniz bunun ne olduğunu anlayacaksınız ve onu içinizde yerleştireceksiniz. Tabi ki bunun için bir ödeme
yapamazsınız. Yani bence tüm bunlar saçma fikirler. “Bunun için para verebiliriz. Ne kadar süre oturmamız gerekiyor? Bir
organizasyon olmalı” gibi. Bizim bir organizasyonumuz yok bunu çok iyi biliyorsunuz. Tanrıyı organize edemezsiniz. Bu tür şeyleri
organize edemeyiz. Üyelik sistemimiz bile yok, hiçbir şekilde. Tabi ki programlarımız olduğunda sizi haberdar etmek için
isimlerinizin bir listesini tutuyoruz ama bu farklı bir şey. Dahası, Sahaja Yogada herkes tüm şeyler açıklanmaz, izah edilmez. Önce
aydınlanma verilir, sonra ne kadar ilerideler diye bakılırlar ve zamanla büyüdüklerinde daha yüksek gerçeklere ulaşırlar. Çünkü
bazen şok olabilirler, gerçeği taşımak kolay değildir, bazen çok zordur. Bir keresinde onlara İsa’nın öğrettikleriyle Krishna’nın
söyledikleri arasında bir fark yok demiştim. Aksi olarak, Krishna dedi ki, sizler yok edilemezsiniz, Ruh hiçbir şey tarafından yok
edilemez dedi ve İsa bunu ispatladı. Ve bütün Hindular nerdeyse beni öldürecekti. Buna katlanamadılar. Fakat Krishna hakkında
bir şey söylesem, bütün Hıristiyanlar beni eleştirmeye başlarlar, o yüzden bu büyük bir problem. Onlara Krishna hakkında bir şey
söylediğinizde Hıristiyanların hoşuna gitmez ve İsa hakkında konuştuğunuzda da Hinduların hoşuna gitmez. Sikhism hakkında
konuştuğunuzda Müslümanlar hoşlanmaz ve Muhammed’den bahsettiğinizde Sikh’ler hoşlanmaz. Ben hiç kimseyi memnun
etmek için burada değilim. Ben onlar hakkındaki gerçeği, hepsinin bir olduğunu, aptallar ve budalalar gibi sizlerin birbirleriyle
savaştığınızı söylemek için buradayım. Aralarında hiçbir fark yok. Hepsi bir. Tamamen birler. Aralarında öyle bir uyum, öyle bir
anlayış var ki onları birbirinden ayıramazsınız, ayın ay ışığıyla ve güneşin günışığıyla bir olduğu gibi birler. Sadece cehaletimizden
dolayı onlara karşı böyle bir suçlamada bulunuyoruz ve bunu Sahaja Yoganın kendisi ile bunu anlayacaksınız. Bu farkındalığınızın
yükselmesi ile kanıtlanacak. Kundalininiz sayesinde bu kanıtlanacak, Ben her ne söylüyorsam bilimsel olarak kanıtlanacak çünkü
Kundalini yükseldiği zaman, durur, sizler uydurma hayali fikirlerinizin ötesine geçmek zorundasınız yoksa o yükselmeyecektir.
Siz, kendiniz zamanla söylediklerimin doğru olduğunu öğreneceksiniz. Hz. Muhammed Saab hakkında ne söylüyorsam gerçektir
ve bunu öğreneceksiniz. Yeterli miktarda savaşımız oldu, yeterince saçmalık yaşadık. Şimdi ne olduğunu görün, İsrailliler
Filistinlileri öldürüyor ve tüm bu şeyler. Sizce öldürerek onların Tanrıya ulaşabileceklerini düşünüyormusunuz? Bu sahte fikirlerin
hepsinin gitmesi lazım. Bizim evrensel varlıklar olmamız lazım. Olun. Siz bu olun. Birisi ister Hindu, ister Müslüman, ister
Hıristiyan olsun veya herhangi bir şey, evrensel bir varlık olduğunuzda siz o kişinin nerede olduğunu parmak uçlarınızda
hissedebilirsiniz. İsa, “Elleriniz konuşacak, Elleriniz konuşacak” dedi. Hiçbir kutsal yazıya meydan okumamız gerekmiyor,
anlatılan her şeyin içindeki ışığı görmeliyiz, bizi ayıran şey aslında birleştiren etkendir. Çeşitlilik içimizde öyle güzel bir bütünlüğe
sahiptir ki ama bu sadece Kundalininin yükselişi ile görülebilir. Kaçış yolu yok çünkü Kundalini yükseldiğinde bütünleşme
gerçekleşir ve siz onu gerçek bir deneyim olarak görmeye başlarsınız. Umarım söylediklerimi anlamışsınızdır. Fakat tartışmalar
size aydınlanma veremez- bunun gerçekleşmesi lazım. Veliaht prens ya da bir kral yada herhangi bir şey olabilirsiniz fark etmez.
Hiç fark etmez. Gerçekleşmesi gereken şey sizin kişisel olayınızdır. Bu sizin içinizdeki kişisel Annenizdir. Bu bahsettiğim şey
Ruhtur. Sadece ritüalizm ile Tanrıya ulaşamazsınız, Tanrı ile bağlantıda olmanız gerekiyor. Dünya üzerinde yaşayan, anlayan ve
düşünen bütün insanların bilmesi gereken çok önemli bir nokta var; gerçekleştirebileceğimiz bir doğrunun olması gerekiyor.
Bütün dinler ve kitaplar tarafından vaat edildi ve bunun olması gerekiyor. Tanrı hepinizi kutsasın. Eğer mümkünse sizlerden bazı
sorular almak istiyorum. Cevaplamaya çalışacağım. Lütfen Bana soru sorun, bu iyi bir fikir. Tekrar geç geldiğim için özür
dilediğimi söylüyorum ama trafik sıkışıklığı yüzünden olduğunu anlamalısınız. Evet Lütfen. Soru: Yoganızı, Hatha Yoga ve Raja
Yoga ile karşılaştırabilir misiniz? Shri Mataji: Oh! Size bunu anlatacağım. Bu çok iyi bir soru. Bu Hatha Yoga ve Raja Yoga
hakkında. Modern Hatha Yoga, benim anlamadığım bir şey, sadece anlamıyorum ama Patanjali Shastra, “Ha Tha” hakkında
yazmış olan kişi, Ha ve Tha, bunların size daha önce anlatılmış olması lazım, şu iki nadiden başka bir şey değil. Astangalar vardır
ve bunu yazan Patanjali’ye göre onlar da Hatha Yoganın sekiz yönü anlamına gelir. En önemlisi ve ezeli olanı, ilk astanga yani
Ishwara Prahnidhana’dır, Tanrı’nın içinizde yerleşmesi demektir. Şimdi bizim yaptığımız şu akrobatik şeyler içinde Tanrı ile ilgili
hiçbir fikrimiz yok, hiç bundan konuşmayız, unut, unut Tanrıyı, sadece incelmeliyiz, hepsi bu. Çünkü hepsi aktör ve aktris olmak
istiyor. Yogi olmak istemiyorlar. Farklı bir stil. Bu Ishwara Prahnidhana idi, önce aydınlanmanızı almalısınız. Bu sekizinden bir
tanesi Yama Niyama’dır. Niyama’da, Kundalininin nerede olduğuna bağlı olarak yapılan tek bir fiziksel alıştırma vardır, bu da,
kundalininin nerede olduğuna bağlıdır. Hatha Yogayı da bir şekilde de kullanırız. Farz edelim Kundalini fiziksel bir sorun nedeniyle
belli bir çakrada belli bir noktada durdu, o zaman gerekli olan birkaç asana uygularız ya da birkaç alıştırma yaparız. Ama bu farklı
bir şeydir. Modern Hatha Yoga şöyledir: Farz edelim benim Londra’dan Birmingham’a gelmem gerekli, tamam. arabamı
çalıştırmam, bir şey yapmam, orada durarak, statik, onu sağa sola çeviririm ve Brimingham’a geldiğimi düşünürüm. Sadece bir
haritam varsa sağa giderim, sola giderim, bu gibi şeyler. Daha kötüsü şöyle bir örnek vereyim ne hastalığınız olduğunu bilmeden
bütün ilaçları almak gibi bir şeydir. Gelişigüzel, ayırt etme olmaksızın. Bu öğretmenlerin hiçbiri aydınlanma almamıştır. Öyleyse
Hatha Yoganın önemini nasıl anlayacaklar, Ben anlamıyorum. Hindistan’da Guru aydınlanmış bir ruhtur. Müslüman olabilir, Hindu



olabilir, herhangi biri olabilir ama başlamak için aydınlanmış bir ruh olması gerekir. Brahmin aydınlanmış ruhtur. Ama bugünlerde
Brahminleri evinize ahçı olarak tutabilirsiniz. Yani bu günün tüm Hatha Yoga kavramı tamamen yapaydır. Ve Raja Yoga, ...dır.
Şimdi anladınız ki Hatha Yoga bir şey. Hatha Yoga’nın başlangıcı Sahaja Yoga yerleştiğinde başlar. Ama Hatha Yoga tamamlayıcı
bir şeydir, ikincildir. Ne zaman ihtiyacımız olursa, bir kısmını kullanırız. Şimdi ikinci kısım Raja Yogadır. Raja Yoga insanların sahip
olduğu bir başka yanlış anlamadır. Kundalini yükseldiği zaman, bakın, kundalininin buradan, yukarıya doğru, yükselmesi meydana
gelen muazzam bir olaydır. Bu yerçekiminin işi değildir, yukarı doğru yükselir. Öyleyse bunun olması için bir şeylerin meydana
gelmesi gerek. Örneğin yükseldiğinde aniden ikinci merkezi geçerken orada bir tür, bir tür büyüme olur ve böylece Kundalini
düşmez. Buna ‘bhanda’lar denir. Bu bhandalar ya da bu artış ile daha da yükselir ve onları kapatmaya başlar. Vishuddhi çakraya
gelir ve orada bütün enerjinin açığa çıkması gerekir. Böylece bir Khechari? gerçekleşir yani dil biraz oynar. Ama çok hızlı
olduğundan siz hissedemezsiniz. Yani buna benzer başka bir benzetme yapamam. “Concorde” deseniz bile yani bu konuda bir
şey hissedersiniz, ama varsayalım ki eğer bir uçağınız varsa sadece ona binersiniz (Shri Mataji parmaklarını şıklatır) ve siz
oradasınız. Kundalini (Shri Mataji tekrar parmaklarını şıklatır) saniyenin küçük bir diliminde atar. Yani bunların hiçbirini
hissetmezsiniz. Dünyanın çok büyük olması ve sizin onun yuvarlak olduğunu görememeniz gibi bir şeydir. Dairenin çevresi,
gördüğünüz şeye kıyasla çok küçüktür ve siz daireyi göremezsiniz. Aynı şekilde Sahaja Yoga öyle çabuk bir Kundalini yükseltme
metodudur ki yani başka metot yoktur. Ama bugünün Sahaja Yogası öyle hızlıdır ki hiçbir şey hissetmezsiniz fakat olur, gözleriniz
irileşir. Ama ben bu Raja Yogiler denen çılgın insanları gördüm- gözbebeklerini büyütmek için gözlerine atropin bile koyarlar
çünkü gözbebeklerinizin irileşmesi gerektiği söylenir. Dillerini kesip geriye iterler. Amerika’da bir tanesi vardı, insanların dillerini
kesiyordu, dillerini sallarlardı. Bugün bile bu gurunun etkilediği dilleri şu şekilde sallanan insanlar var ve dillerini geriye iterlerdi.
Bütün bu hileleri yaparak Kundaliniyi yükselteceğinizi mi söylemek istiyorsunuz? Kimileri kendi şeylerini muhafaza ediyorlar,
yapılması gereken hiçbir şey yok. Bu kendiliğindendir. Çabasızdır. Tanrının sevgi dolu özeni içersindedir. Niye değmeyen bir şey
için boyunlarınızı kırmak istiyorsunuz? Ne gereği var? Önceleri şöyle düşünürdüm, “tıpkı annelerini etkilemeye çalışan çocuklar
gibiler. Sadece annelerinin dikkatini çekmek için tüm bu tantraları yapıyorlar”, sadece Annelerinin dikkatini çekmek için. Ama
şimdi bu konuda çok ciddi olduklarını düşünüyorum. Çok şaşırtıcı. Yani bu noktaya kadar gidiyorsunuz, çakralarınızı
mahvediyorsunuz. İyi ve kötü bir Sahaja Yogi olarak Sahaja Yogadaki konumunuzu zedeliyor. Bunu çabucak alan, kendini o
noktada tutan ve ustalaşan bir Sahaja Yogi çok hızlı büyüyen birisidir ve çakralarını mahvetmiş kimsenin ise dikkate ihtiyacı
vardır ya da onları iyileştirmek için çok uğraşması gerekir. Yani tüm bu fikirler aydınlanmanızı aldığınızda berraklaşacaktır-
tamam mı? Soruyu soran kişi: Evet,Teşekkür ederim. Shri Mataji: Tanrı sizi kutsasın. Soru: Bhagavad Gita ve Patanjali’nin sekiz
Ashtangası yardım edebilir mi? Shri Mataji: O nedir? Bhagavad Gita ve ? Shri Mataji: Sekiz? Hayır, çünkü aydınlanmadığınız
sürece. Size söylüyorum. Farz edin şimdi şöyle: arabanızı çalıştırmadan önce onu sağa ya da sola çevirmeniz sonra da arabayı
çalıştırmanız sizi Birmingham’a getirir mi? Boşa gider. Öncelikle, demek istiyorum ki belki de tekerleklerinizi patlatmış bile
olabilir. Ama endişelenecek bir şey yok, demek istiyorum ki, söylemeliyim ki, endişelenecek bir şey yok, tamam mı? Tanrı sizi
kutsasın. Tanrı sizi kutsasın. Bakın ben kimseyi suçlamıyorum veya kendinizi kötü hissetmeyin. Çünkü biliyorsunuz, neticede
sizler arayış içindeki insanlarsınız, Nasıl bileceksiniz? Hepiniz arayış içindeki insanlarsınız. Nasıl bileceksiniz, bu insanlar bir sürü
kitap yazıyorlar. Kitap yazmak kolaydır, öyle değil mi? Bu günlerde bunda ne var? Paranız varsa her şeyi yazabilirsiniz. Ne yazmak
istiyorsanız, her şeyi basabilirsiniz. Yazmak için ne lazım ki? Şu ana kadar hiçbir şey yazmamış tek kişi benim. Benim hakkımda
ya da Sahaja Yoga hakkında yazanlar var, bu ayrı bir sorun. Ben henüz hiçbir şey yazmadım. İsa hiçbir şey yazmadı. Shri Krishna
asla hiçbir şey yazmadı. Rama asla hiçbir şey yazmadı. Ama Benim yazmam gerekecek sanırım. Bir şey yazmıştım ve insanlar
“Anne yazdığın şeyi okur okumaz düşüncesi konuma geçiyoruz” dediler. Öyleyse ne yapmalı? Tamam. Bir sonraki soru nedir
lütfen? Çok iyi bir soruydu. Bir sonraki? Beş dakika daha. Evet? Soru: Tanrı ile bağlantıya geçtiğimizde Ona sorularımızı sorabilir
miyiz? Shri Mataji: Yapabilir miyiz ...? Bir Sahaja Yogi: Bağlantıda olduğunuzda Tanrı’ya bir soru sorabilir misiniz? Soru: Onunla
bağlantıda olduğunuzda Tanrı’ya soru sorabilir misiniz? Shri Mataji: Evet. Tabi ki! Tabi ki! Şimdi, çünkü siz bağlantıdasınız.
Öyleyse ellerinizi Tanrıya doğru uzatın ve sorun, “Bir Tanrı var mı?”. Böyle bir soru sorduğunuzda inanılmaz vibrasyonlar
akacaktır. Sadece bu değil mesela babanızın nasıl olduğunu sormak istiyorsunuz. Farz edelim o burada değil. Şurada bir yerde
bir yanma hissedeceksiniz. Bunlar onun merkezleridir. Anında hangi merkezin tıkalı olduğunu bilirsiniz ve şifreyi çözmeyi
biliyorsanız anında ne problemi olduğunu da bilirsiniz. Herkes hakkında bu şekilde bilgi alabilirsiniz, sadece Tanrı hakkında değil,
kendiniz hakkında ve başkaları hakkında da. Kolektif Bilincin parçası olmak bu demektir. Sonra siz evrensel bir varlık olursunuz.
Soru: Ve sizi gördüğüm gibi Tanrıyı görebilecek miyiz? Shri Mataji: Bu Tanrıyı görmek değil. Bugünün konusu bu değil. Görmek ne
olursa olsun var olmamaktır. Farkı görebiliyor musunuz? Evet şimdi siz, adınız nedir lütfen? Soruyu cevaplayan kişinin cevabı:
Bippin. Shri Mataji: Bippin. şimdi siz Bay Bippin’siniz. Kendinizi görebiliyor musunuz Bay Bippin? Şimdi Bay Bippin olduğunuzda
göremezsiniz. Siz Tanrı ile bir ve bütün olduğunuzda hiçbir şey göremezsiniz. Ama eyleme geçebilirsiniz. Görmek ayrılmaktır.



Soru: Yani siz gerçekten Tanrı ile bir olduğumuzdan mı bahsediyorsunuz? Shri Mataji: Evet nokta bu. Tanrı ile bir olursunuz, Ezeli
varlık ile bir olursunuz. Siz olursunuz, onun gücü olursunuz ya da enstrümanı olursunuz. Bakın bir kez dogmalara gitmeyin çünkü
o noktada sürmekte olan bir tartışma olabilir; siz mi Onun enstrümanı olursunuz yoksa O mu sizin enstrümanı olur. O yüzden Ben
bu tuzağa düşmek istemiyorum ama size diyebilirim ki gücü hissetmeye başlarsınız. Şöyle ele alalım, siz Ruh olursunuz. İşte bu
yüzden Buddha asla Tanrıdan bahsetmedi. O, “Tanrıdan konuşmamak en iyisi çünkü o zaman diğer sorular başlayacak. En iyisi
size Ruh olduğunuzu söylemek -bitti. Bırakalım önce Ruh olsunlar sonra konuşmaya devam ederiz. ” dedi. Başka soru lütfen?
Soru: ve buradaki ruhları görüyor musunuz, ruhları görüyorsunuz? Shri Mataji: Bu da ne? Ruhlar mı? Şimdi, neden görmek
istiyorsunuz ki? Onlar varlar şüphesiz ama bizim onlarla bir işimiz yok. Onlar geçmiş. Onlar bitti. Gittiler. Neden onlar için kafa
yoralım? Tabi ki oradalar, ne yapalım? Onlar çok baş belası insanlar. Onlarla çok sorun yaşadık. Tüm bu gurular bu ruhları
kullanıyor. Hepsi bitti. Orada. Soru: İyi ruhlar da var mı? Shri Mataji: İyi ruhlar mı? Hayır! Hayır! Bizim onlarla hiçbir işimiz olmamalı
çünkü siz şu anda yaşayan birisiniz. İyi ya da kötü onlarla hiçbir işimiz yok. Kimin iyi kimin kötü olduğunu nerden biliyorsunuz? Bir
kez iyi bir adamın gelmesine izin verdiğinizde bir kaçık da gelebilir. Nasıl bileceksiniz? En iyisi mi hiçbirinin size gelmemesidir.
Onlardan uzak kalmak en iyisidir. Zamanla hepsini öğreneceksiniz ve nasıl bu insanlardan uzak durmanız gerektiğini bilmek sizi
şaşırtacak. Soru: Kundalini nedir? Shri Mataji: (Yogilere yöneltir) size söylemediler mi? Neyi söylemedin? Bir Sahaja Yogi cevap
verir: Anlattık, açıkladık ama Siz anlat ..... Soru: (soru duyulamıyor. Bu bir tür bir tür enerji veya…. ? ) Shri Mataji: Evet öyle, o bir
enerji. O bizim hala içimizde kendini ifade etmemiş olan arzumuzun enerjisidir. Ki bu arzu içimizde kendisini ifade etmemiştir. O
Tanrısal olma arzusudur. Bu enerji bir kez kendini gösterdikten sonra, işte bu yüzden ona geriye kalan enerji diyoruz, sonra bu
arzu ifade bulur. Soru: Bu enerjiyi siz yaratmalı ve hayal etmelisiniz? Shri Mataji: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır! O var. Orada. Hayal
ürünü değil. Sizin tarafınızdan bir şey yapılmasına hiç gerek yok. O tıpkı bir tohumdaki primula gibi, o orada. Sizin yapmanıza
gerek yok ... bileceğiniz bir şey yok, hayal edilecek şeylere, hiçbir şeye gerek yok. O gerçekten orada. Nabız atışını
hissedebilirsiniz. Sadece nabız gibi atışını görebilirsiniz. Yükselişini görebilirsiniz. Başının üzerinde bir nabız gibi atışını
hissedebilirsiniz. Başınızdan, gelen serin esintiyi hissedebilirsiniz, gerçek vaftiz gerçekleşiyor. Hepsi orada. Hepsi orada. Hayal
gücüne değil, hiçbir şekilde gerek yok. Düşünme de değil bu. Düşünerek yapamazsınız. Düşünürseniz, deyin ki bir tohum
hakkında, şimdi ben bu tohumun filizlendiğini hayal edeyim. Filizlenir mi? Hayır, onun filizlenmesi gerek. Aynı şekilde, bu olmak
zorunda. Bu yaşayan bir süreçtir. Soru: Aydınlanma için arzumuz olduğunu anladığımız zaman, (belirsiz) eğer inanç ve güven
edinseydik, o zamanla bize gelir mi? Shri Mataji: Ne? Soru: Eğer arzumuz varsa ve biz farkında değilsek yine de zamanla bize gelir
mi? Shri Mataji: Ha, iyi. Ama bu arzu sadece Kundalininin uyanışı ile ortaya çıkar. Bu arzu tabi ki oradadır. Bilinçsiz olarak
oradadır. Zamanla çok bilinçli bir arzuya dönüşür. Sonra onu ararsınız, peşinden koşarsınız ama sadece Kundalini yükselip
bıngıldak kemiğinizin olduğu alanı deldiğinde kendini ifade eder. Hepsi bu. Soru: Ama, kişi gerçekte nasıl harekete geçirir.... Shri
Mataji: Ne harekete geçer? Bir Sahaja Yogi: Kişi nasıl bu enerjiyi harekete geçirir? Shri Mataji: O, o sadece uyanır. Orada, o
noktada sanırım Benimle ilgili özel bir şey var ve siz sonra aynı özel varlığa dönüşürsünüz. Siz de yapabilirsiniz. Bu size
söylediğim gibi - bir mumun bir diğerini yakması gibidir, tamam mı, aynı şekilde. Soru: Duyulmuyor Bir Sahaja Yogi: Siz
bahsettiniz ... o diyor ki, Siz Hatha yogadan fiziksel yoga, Raja yoga dan akli yoga olarak bahsettiniz. Bu Yoganın yönteminden
bahsedebilir misiniz? Shri Mataji: Haa. Hayır, hayır, Ben fiziksel olduğunu söylemiyorum, biz yalnızca fiziksel bir amaç için
kullanırız. Fiziksel değildir ne de zihinseldir, bu Raja Yoga, bütün bu şeyler Sahaja Yoganın bir parçasıdır. Sahaja Yoga ise
kendiliğinden olan bir şeydir. İçimizdeki artan güç olan Kundalini, içimizdeki arzu gücü, kendini salıverilir ve ondan birkaç iplikçik
nabız atışı şeklinde yükselir, yükselişini görebilirsiniz de. O yükselir, bu merkezleri yavaş yavaş aydınlatarak yükselir ve en son
merkezi açar. Yedinci merkez burada, aslında kalpte oturan Ruh aydınlanır çünkü Ruhun yeri başın tepesindedir. Tamam mı?
Başka soru yok mu? Tamam. Sanırım artık yapmalıyız. Ne dersiniz? En iyisi mi almaktır. Tamam, ellerinizi şu şekilde koyun, çok
basit çünkü ellerin konuşması gerekiyor. Bu parmak uçları sempatik sinir sisteminin hassas duyusal organlarıdır. Ellerinizi şu
şekilde bana doğru tutun ve ayaklarınız yerde tam olarak yere temas etsin, ayakları birbirinden uzak tutun, çok yakın olmasın, çok
da uzak olmasın ve en rahat şekilde oturun. Şimdi gözlerinizi kapatın. Şimdi sağ elinizi kalbinizin üzerine koyun ve şu soruyu
sorun: Anne ben Ruh muyum? Gözleri kapatın. Gözlerinizi kapalı tutmalısınız. Sadece soruyu sorun: Anne ben Ruh muyum?
Bazılarınız ellerinize gelen serin esintiyi hissetmeye başlamış olabilir, sadece bu soruyu samimiyetle sorun. Bu, dikkatiniz şimdi
fiziksel, zihinsel ve duygusal varlığınızda demektir fakat birden Ruh meydana çıkar. Öncelikle bilmeniz gerekir ki siz suçlu
değilsiniz ve lütfen aklınızda suçluluk duygusu olmasın. Aksine şunu demelisiniz, “Anne ben suçlu değilim. Anne ben suçlu
değilim. Anne ben suçlu değilim. ” Hiçbir şekilde suçlu değilsiniz. Size günah işlediğinizi söylemiş olabilirler- unutun, hepsini
unutun. İnsanları küçük düşürmek çok yaygın bir uygulamadır. Size bunu söyleyenlerin kendisi suçlu olmalı. Kimseye inanmayın.
Şimdi elinizi boynunuzun sol kısmına koyun ve “Anne ben suçlu değilim” deyin. Şimdi aynı eli alnınıza koyun ve “Anne ben herkesi
affediyorum” deyin. Tekrar tekrar söyleyin, “Ben herkesi affediyorum” Affetmemek çok büyük bir baskıdır. Kaset burada biter.
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Public Program, “Mooladhara, Swadishthan, Nabhi, Void”. Derby (İngiltere), 10 Temmuz 1982. Derbyshire ve Birmingham’daki
bütün Sahaja Yogilere, burada arayış içinde olan kişilerle bu konuşma fırsatını Bana verdikleri için teşekkür ederim. Modern
zamanlarda arayış içinde olan insanlara sahibiz ve bu benzersiz bir şey. Daha önceleri asla, arayış içinde olan insanlara sahip
olmadık, en azından onlar bu kadar çok değillerdi. Eskiden, günümüzde arayış içinde olan insanlarınlar kadar çok sayıda, para
arayan, birbiri ardına ülkelerde güç arayan insanlar vardı. Tanrının mutluluğunun bir kaç incisini arayan pek az kişi vardı, çok az
sayıdaydılar. Bunun sebebi ise farkındalıktı, insanoğlunun kolektif farkındalığı belki de kendilerinin bunu yapabilecek beceride
olduklarını veya belki de, biraz olsun aramaya gerek duyduklarını düşünemediler. Ama bu gün, bu o kadar güzel bir birleşim ki,
dünyada doğmuş olan ve çok yüksek kalitede olan, arayış içinde insanlar var. Arayış içinde olanlar, bu gün kitleler halindeler.
Onlar, orada burada, bir dağın tepesinde veya bir mağarada veyahut bir yerlerde oturup meditasyon yapmaya çalışan, bir veya iki
kişi değiller. Oldukları şeyden memnun olmayan, kendilerinden tatmin olmayan, arayış içinde olan çok sayıda kişi var. Ötelerde bir
şeyler olmalı diye düşünüyorlar. Kendi anlamlarını henüz bulmadıklarını hissedenler, kendi yaşamlarının anlamını bulmaları
gerektiğini hissedenler, içinde bulundukları şeyden daha yüksek bir şeylerin olması gerektiğini hisseden kişiler, bu insanlar. Bu
halde olan bütün bu arayış içindekiler, onlar sadece bu günün değil, binlerce yıldan beri arayış içindeki olan insanlar. İsa’nın
zamanında hiç kimse yoktu, demeliyim çünkü İsa’nın mürid olarak aldığı insanlar bile, aslında buna zorlandılar ve İsa’nın gidip
onları arayıp, bulup, onlara anlatması gerekti. Bu yüzden de şunu söylemeliyiz ki, bu kişiler yaradılış tarihi içinde, arayış içinde
olan çok sayıdaki kişinin dünya üzerinde var olduğu çok önemli zamanlar ama bu günün arayış içinde olan insanlarındaki
problem ise şu ki, onlar ne aradıklarını bilmiyorlar. Ne aramaları gerektiğine dair hiç bir fikirleri yok. Nasıl aramalılar? Neyi
beklemeliler? İçerisine girdikleri alan, bilinmeyen bir alandır. Bu onlar için çok bilinmez bir şey ve aramakta oldukları bu
bilinmeyen alan, şimdilerde pek çok kişi tarafından temsil ediliyor. Herkes, “malları dağıtacak olan benim” diyor, bir diğeri de
“bunu yapabilen benim”, diyor. Doğal olarak kargaşa yaratıldı. Olduğu şekli ile, modern zamanlar, kargaşa zamanlarıdır. Büyük
kargaşa. Ve diğer taraftan da, böylesi bir kargaşa olduğu zaman ancak bizler o zamanda büyük bir çözüm bulabiliriz, o zaman
problemi kesin olarak çözmek için, kalıcı bir çözüm bulabiliriz. Acaba doğru mu yanlış mı diye, insanların kafasında bu gün
olduğu haliyle böylesine bir karışıklık daha önce asla var olmadı. Asla bu kadar değildi. Her ne söylendi ise, “bu şey iyi değildi” ve
onlar yanlış yaptıklarını bilerek bunu yaparlardı. Eğer onlar iyi insanlarsa, “tamam, bu iyi, bizler iyi olanı yapacağız”, derlerdi ama
herkes, bu yanlıştır veya bu da doğrudur diye bilirlerdi. Bunu yine yapabilirler ama bu gün, artık hiç kimse ne doğrudur ve ne
yanlıştır, bunu bilmiyor. Doğru ve yanlıştan ayrı olarak, bunun çok daha ötesinde, sizler kendi kendinizi bilmelisiniz. Çünkü bu
farkındalık bizim içimizdedir ve bizler kendimizi bilmiyoruz, bizler mutlak olanı bilmiyoruz. Şeylerin, göreceli olduğu bir dünyada
yaşıyoruz, herkes kendince bilinçli görünüyor. Belki bilinçaltında veya belki de bilinçsiz olarak ama kesinlikle her birimizin içinde,
“bilmiyoruz” şeklinde bir duygu var ve çok içten bir duygu bu. “Daha fazla şey bilmeliyiz”, bu çok olağanüstü bir duygu. Şimdi,
“bilmek” kelimesini kullandığımız zaman, bizler sanki Ben, “Derbyshire hakkında bir şey bilmiyorum, orada hiç bulunmadım”,
diyecekmişim gibi düşünüyoruz. Bu ne demektir? Derbyshire hakkında bir şey bilmiyorum. Derbyshire hakkında bir şey bilmiyor
muyum? Kitaplardan okuyabilirim, bulabilirim. Derbyshire’nin bütün tarihini bilebilirim. Burada güzel porselenler yapan insanlar
kimlerdi, bunu bulabilirim. Tarihleri hakkındaki her şeyi bulabilirim. Buranın hakkındaki her şeyi okuyabilirim. Hala Ben neden,
“Derbyshire hakkında bir şey bilmiyorum?”, demeliyim ki. Çünkü Ben daha önce Derbyshire’da bulunmadım, bu bölgede hiç
bulunmadım. Bu yeri görmedim. Ziyaret etmedim. Bu yerle ilgili bir deneyimim yok, bu yüzden de burası hakkında bir şey
bilmiyorum. İşte durum tam olarak budur. Durum şu ki, biz Divine hakkında da, bir şey bilmiyoruz. Bu konuda okuduk. Bu konuda
bir şeyler duyduk. Pek çok kişi bu konuda yazdı. Bu konuda bir araştırma olduğunu bir duydular mı, onlar kitaplarla geldiler, kitap
üstüne kitap, binlerce kitap yazdılar. Kaç tanesi gerçek ve kaç tanesi ise gerçek değil? Bunu bulmak imkânsız çünkü gerçekte
bilmiyoruz. Varsayalım birisi Bana, “Bedford Dükü, Derbyshire ‘da doğmuştu”, dedi. Tamam da, Ben bunu nasıl bileceğim?
Gerçekten de bu yerden olan, bunu bilen birisi ile tanışana dek, bunu bilmezdim. Aynı şekilde, Divine hakkında sahip olduğumuz
bilgi de, çok kafa karıştırıcı ama bu bir bilgi değildir. Bu asla bir bilgi değildir. Bilgi düşüncesi bize, zekâmız vasıtası ile, zekice bir
şekilde anlayabileceğiz, mantıklı olan sorularımıza karşılık olarak, sanki bir tür cevapmış gibi gelir ama bu alan, zekânın
ütesindedir, mantığın ötesindedir, limitsiz bir bölgede, bütün bu limitli olanların ötesindedir. Tüm bu limiti olmayan alanlar, ancak
farkındalığınızın deneyimleri ile bilinebilirler. Bunu anlamak çok hassas bir şeydir: Bir şeylerin nasıl bilineceği, farkındalığımızın bir
deneyimidir. Bu bir tecrübe değildir- aniden bir ışık görürüz ve bu bir tecrübedir, yani demek istiyorum ki, her zaman bir ışık
görebilirsiniz. Bu çok büyüktür. İnsanlar aniden, önlerinde parlayan bazı ışıklar görmüş gibi hissederler. Hiç bir şey bu kadar
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muhteşem değildir. Bu parıltının gelebileceği bazı yerler olabilir ve belki de bunun size bir yararı yoktur ama sadece bunu
deneyimlediğinizi hissetmiş de olabilirsiniz. Bu yüzden de kişi görmenin, deneyimlemek olmadığını bilmek zorundadır. Örneğin,
bir köpek bu enstrümanı görür ama bunun hakkında ne bilir ki? Köpek de onu görür. Farkındalık; insan farkındalığı hayvan
farkındalığı ile karşılaştırıldığı zaman, onun kendisine ait pek çok büyük özelliği vardır. Örneğin, hayvanlar güzellik farkındalığına
sahip değildirler, hayvanlar temizlik farkındalığına sahip değildir. İnsanoğulları bunlara, içlerinde bina edilmiş olarak (doğuştan
gelen bir şekilde) sahiptirler, onlar bunu hissedebilirler, bunu kendi merkezi sinir sistemleri üzerinde hissedebilirler. Bu yüzden de,
bizim farkındalığınızda her ne varsa bu merkezi sinir sisteminizde hissedilir. Bu sadece hayali bir şey veya entelektüel bir
tartışma değildir. “Evet, evet, biliyorum, biliyorum”, böyle değildir! Bilgi sizlere, duyularınız vasıtası ile gelmelidir, Benim, bu sıcak
veya bu soğuk diye hissedebilmem gibi, ama bir taş hiç bir şey hissetmez. Aynı şekilde bu hissediş, merkezi sinir sisteminiz
vasıtası ile gerçekleşmelidir. Bu sizin farkındalığınızın kendisinin, şarj edilmesi gerektiği anlamına gelir. O yeni bir boyuta
ulaşmalıdır. Farkındalığınızın kendisi, yeni bir boyuta ulaşmalıdır. Eğer bakarsanız, evrimde her ne varsa, diğer tüm deneyimlerin
bir anlamı yoktur. Evrimsel süreçte, ilerleme gösteren, daha ve daha da iyi boyutlara ulaşan şey, farkındalıktır. Ve sizin
farkındalığınızın, Evrensel Varlığın, Kolektif Varlığın farkındalığını almaya hazır olduğu bir şekilde bir insan olduğunuz zaman, bu
boyutlar da kendi maksimumuna ulaştılar ve siz kolektif bir varlık oldunuz. Şimdi Ben sizlerle bunun hakkında, kendi içimizde
bunun nasıl düzenlenmiş olduğu hakkında konuşmak istiyorum. Bütün pratik niyetler için, Beni kabullenmemelisiniz ama size
söylediklerimi inkâr da etmemelisiniz. Bu sanki yeni bir üniversiteye girmek gibidir. Profesörü dinler ve onu takip etmeye çalışırız.
Diyelim ki, o önünüze bir hipotez koydu ve sonrasında siz, sadece bu hipotezi yargılamaya başlarsınız. İşe koyulun. Eğer bu doğru
ise, o zaman buna yasa adını verirsiniz. Aynı şekilde, bizlerde bu yeni anlayışa, onu inkâr ederek değil, önce onu görerek
girmeliyiz. Sonrasında, eğer bu gerçekse, o zaman da buna inanmalıyız. Sahaja Yoga hakkında kör inanç olmamalıdır. Kör inancın
bize hiç bir şekilde faydası yoktur, ne de aksi olarak, bir reddediş de olmamalıdır. Ve bu neşeli tutum içerisinde, eğer Beni sadece
dinlerseniz, size her ne söylüyorsam siz bunu sadece bir hipotez olarak dinlerseniz, onu hemen şimdi kabul etmenize gerek yok
ama sonrasında, Benim bunu size kanıtlamamın zamanı gelir. Ve gerçek sizlere kanıtlanabilir. Tanrının varlığını kanıtlamanın
zamanı geldi. İspatlamak, bu Benim sizlere büyük bir konuşma yapmam veya mahkemeye veya bunun gibi bir şeye giderek
ispatlamam değildir. Benim ispatlama şeklim, sizin farkındalığınız içinde olacaktır. Bu sizin farkındalığınız içinde gerçekleşecek
mutlak bir deneyim olacak ve sizler Kadir-i Mutlak Tanrıyı hissedeceksiniz. Kutsal Kitapları, bütün Kutsal Kitapları kanıtlamanın
zamanı geldi. Sizin Tanrı ile kendi bağlantınızı, Onunla olan kendi ilişkinizi, bu Ezeli Varlık ile, Ona Tanrı’da deseniz de, her ne
derseniz deyin, bu Tanrı için fark etmez, Onunla kendi bağlantınızı ispatlamanın zamanı geldi. Onu her ne isimle adlandırırsanız
adlandırın, Tanrı vardır ve bu Tanrı sizin düşündüğünüz Tanrı değildir. Tanrıyı sizin anladığınız şekilde değildir veya sizin bildiğiniz
Tanrı değildir ama Tanrı, kendisi gibidir. Kendiniz Onu hissetmedikçe, Ona inanmayacaksınız. Belli bazı şartlar altında inansanız
bile, bu inanç kör bir inançtır. Herhangi bir zeki kimse için bunun bir anlamı yoktur ve böyle bir kişinin, bu tür bir kör inancın
aleyhinde olacağı bir gün gelecektir. Bu yüzden, size anlattığım gibi, nasıl insan olduğumuza dair, sanki içimizde kayıtlı olan bir
tarih gibi, farklı evrelerde farkındalığımızda meydana gelen yükselişlerimiz vasıtası ile bize ulaşan, içimizde yerleşik bir sistem
vardır. Bizler farklı evrelere bölündük. Her şeyden önce, bizim bir yaşam olduğumuz karbon evresinde, ölü olan bir yaşam oldu.
Bu, bu noktada yerleştirildi. Üçgen şeklindeki kemiğin içinde yatmakta olan ve bizim Kundalini adını verdiğimiz, içimizdeki bu
büyük güç aşağıdadır. Bu güç, İncil’de de Yaşam Ağacı olarak tarif edilmiş olan güçtür: “Sizin önünüzde alev dilleri olarak
belireceğim”, ama çok mikroskobik bir şey olarak İncil, bu sembolizmi açıklayamaz. Kendi yeni farkındalığınıza veya vibrasyonel
farkındalığa ulaşmadıkça, bu açıklanamaz. Bu güç, arzunun gücüdür, nihai arzunun, yegâne arzunun, kendi içimizde sahip
olduğumuz gerçek arzunun gücüdür. Diğer tüm arzular yararsız hale gelirler. Şimdi varlıklı olan ülkelere bakın. İnsanlar refaha
eriştiler. Onlar zenginler, halleri vakitleri yerinde ama mutlu değiller. İsveç ve İsviçre gibi yerlerde bulunan son derece varlıklı
insanlar, birbirleri ile yarışıyorlar: Kaç genç intihar edecek? Geçenlerde, İsveçlilerin nispeten daha iyi durumda olduklarını
öğrendim. İsviçre’deki gençlerşn sayısına kıyasla, daha fazla sayıda İsveçli intihar ediyor. Varlık hususunda anlamamız gereken
durum budur, eğer arzumuz bu ise, bu arzu gerçek bir arzu değildir çünkü servet elde ettiğimiz zaman bizler çok mutlu ve neşeli
insanlar olmalıydık ama değiliz ve ekonominin temeline göre, istekler belki de özelde tatmin edilebilirler ama genelde asla tatmin
edilemezler. Bunun anlamı da, maddenin sizin isteklerinizi tatmin edemeyeceğidir. Öyleyse, istenilen nedir? Aranılan şey, bu
gücün içine gizlenmiştir ve bu, Tanrı ile bir olma, Yoga, Tanrı ile birleşme arayışıdır. Bu bizim vaftiz dediğimiz şeydir. Kuran’da bu,
Pir (Mürşid-i Kamil) olarak adlandırılır. Sizler Pir olmalısınız, iki kez doğan olmalısınız. Bu değişik dillerde tarif edilmiştir ama
onların hepsi aynı şeyi tarif etmişlerdir. Her Kutsal Kitaptabu aynıdır, bunun anlamının ne olduğunu bulmaya çalışırsanız, hepsinin
aynı şeyi söylediklerini görüp şaşıracaksınız. Şimdi, birileri çıkıp diyebilir ki, “başka bazı yöntemler de olabilir, Anne. Bunu
yapabilecek olan daha başka bir şey olabilir”. Başka bir yöntem yok çünkü karbon olmanızdan beri, bu çinizde binlerce ve binlerce
yıl boyunca çalıştı ve bunların tümü tabiat tarafından içinizde ayarlandı. Bu sanki birisinin kalkıpta, tohumun başka bir yolla da



filizlenmesi gerekir demesi gibidir. Tohum için başka bir yol yok. Tohumun bir primule’si vardır ve bu primula (baharda uyanan ilk
kısım) uyanmalıdır, bunun çalışmasının tek yolu budur. Aynı şekilde hepinizde bu çalışacak. Bu güç içinizde sallanmalıdır. Bu
içinizde uyanmalıdır. Eğer o içinizde uyanırsa, yükselir ama bu güç nedir? Bu güç, ruh ile bir olmaktır. Yani, bu güç, kendisinin
Tanrı ile bir olması gerektiğini bilir. Şimdi, başka pek çok arzumuz var. Yani, “onun, bununla nasıl bir alakası var”, demeliyiz. Bu
şöyledir, bizim “Derbyshire gel bütün herkesle tanış” dememiz gibidir. Şimdi biz bütün yolu kat ettik, Guild Hall salonuna kadar
geldik, buraya ulaştık ve de sizinle tanışmadık. O zaman Benim bütün buraya gelişim, bütün yaptığım seyahatim, bir işe yaramadı
çünkü Ben sizinle tanışmadım. Herhangi bir anlamı yok bunun. Aynı şekilde, diğer tüm arzular da, sadece bu arzuyu, bu nihai
arzuyu, Tanrı ile bir olma arzusunu yerine getirmek için vardırlar. Kundalini hakkında pek çok şey söylenebilir. Kundalini hakkında
yüzlerce kez konuşmuş olmalıyım ve onun hakkında daha fazla şey bilmek için, sizler Sahaja Yogaya geleceksiniz ve Kundalini
hakkında daha fazla şey öğreneceksiniz ama şimdi Ben sadece Kundalini nedir ve oraya nasıl yerleşti diye, kısaca anlattım size.
Şimdi, bunun üzerindeki ikinci olan, bizim üçüncü olarak saydığımız ama aslında ikinci olan merkez buradadır, burası onun
gücüdür, şöyle söyleyebilirim ki, burası arayışımızın merkezidir. Bize arayışımız veren bu merkeze Nabhi çakra adı verilir. Hayvan
konumunda olduğumuzda, midemiz vasıtası ile yiyecek ararız ve bu şaşıracaksınız ki, insan olduğumuzda da, paramızı midemiz
vasıtası ile ararız. Biraz oraya buraya dağılmış olabiliriz ama en sonunda Tanrıyı dahi, midemiz vasıtası ile ararız. Midenin etrafı
kişinin (içinden) geçmesi gereken bir bölgedir ve bu alan gerçekte Üstatların (bilge kişilerin) bölgesidir. Musa, Sokrat gibi bütün
Ezeli (Başlangıçtan beri var olan) Efendiler bu bölgede doğmuşlardı. Dünya üzerine doğmuş olan ve esas, temel olan on tane
Ezeli Varlık vardır. Onlar arayışımız uyarınca ne yapmamız gerektiğine dair, bize fikir vermek üzere gelmiş olan kişilerdir.
Esasında onlar, kendimizi nasıl dengeleyeceğimizi, yükselebilmemiz için kendimizi nasıl dengeleneceğimizi bize öğretmek için
buraya geldiler. Bütün bu büyük Peygamberler veya Ezeli Varlıklar, demeliyiz ki, onlar Üstat olanlardılar Onlar bize eğer çok fazla
sol kanala veya çok fazla sağ kanala geçerseniz, devamlılığınızda, insan olarak kalitelerinizde aşağı düşersiniz diyerek, bu
konuda bizi bilgilendirmeye geldiler. Bir insan olarak, bir devamlılığınız olmak zorundadır ve bu merkez bizi, devamlılığın aşama
aşama hayvandan, daha üst yapıdaki hayvanlara doğru (gittiği) ve daha sonra da, kişinin aslında bu devamlılığın kendisinin içinde
mevcut olduğunu anlamaya başlayacağı, insan konumuna dek ulaştırır. İşte bu şekilde bütün yasalarımız ortaya çıktılar. İncil’deki
On Emir, bizim içimizdeki on değerdir. Onlar insanları, daha sola veya daha sağa gitmek sureti ile orta yoldan çıkmaktan korumak
için dünyaya gelmiş olan On Gurudur. Burada gördüğünüz gibi sol kanal, içimizdeki duygusal tarafımızdır ve bu aynı zamanda
arzu gücüdür. Bize bilinçaltımızı veren ve bunun ötesinde, kolektif bilinçaltımız olan duygusal taraftır. Sağ el tarafında (sağ
kanalda) diğer bir güç olan eylem gücümüz vardır. Bununla arzumuzu eyleme dönüştürmeye çalışırız ve bu eylem gücü bize
geleceğimizi verir. Fiziksel ve akli aktivitelerimizi destekler. Bunun bir sonucu olarak, başımızın içinde ego adı verilen bir kurum
geliştiririz. Herkeste bu vardır. Korkacak bir şey yoktur. Bir şeyler yaptığımız zaman, bunu biz yaptık diye hissederiz ve bu hayali
bir şeydir ama biz bu hayali olan şeyle gitmeye devam ederiz çünkü henüz gerçeği görmedik. Diğeri ise, başkalarının saldırılarını
topladığımız, onunla geçmişimize sahip olduğumuz sol kanal gücüdür. Bu bize eylemlerimizin bir ürünü olarak, duygusal
eylemlerimizin ürünü olarak bir oluşum sağlar, orada göreceğiniz süper ego adı verilen bir balon gibi olan oluşum. Bu her iki şey,
başın içinde bu şekilde bir araya gelirler ve büyüdüğünüzde, bıngıldak kemiğine yakın olan bu yerde, başınızın tepesinde bir
kireçlenme olur ve çocukluğunuzda kalp atışı gibi titreyen bu yumuşak bölge tamamen kapanır. Bununla siz kendi “ben-liğinizi”
geliştirirsiniz. Bay X, Y, Z ve bütün bu şeyler olursunuz. Kendi özgürlüğünüz geliştirirsiniz. Bu sizin Bay X, Bay Y ve Bay Z olma
şansına kavuştuğunuz, özgürlüğünüzdür. Buna ulaştıktan sonra, yaratıcılığınızın merkezini, eylemlerinizin merkezini kullanmaya
başlarsınız. Hayvanların hiç egosu yoktur. Tabii ki insanlarla yaşarlarsa onlarda bunu geliştirebilirler ama aksi halde, hiçbir
şekilde egoları yoktur. Eğer siz yanlış bir şey yaparsanız, kendinizi incinmiş hissedersiniz, suçlu hissedersiniz. Hayvanlar asla
kendilerini suçlu hissetmezler çünkü diğer hayvanları öldürmek onların tabiatıdır. Yemek onların tabiatıdır bu nedenle asla
kendilerini suçlu hissetmezler. “Bunu söylememeliydim, bunu yapmamalıydım”, diyecek olanlar sadece insanlardır. Bizim
kendimizi suçlu hissetmemiz sadece insanların kalitesidir. Başkalarına saldırmak da, sadece insan kalitesidir. Bu yüzden de,
planladığınız, düşündüğünüz, gelecek hakkında düşündüğünüz bu ikinci merkez oyuna girer. Fiziksel…[Shri Mataji kendi kendine
konuşur] ve düşünürsünüz. Bu düşünce eylemi için enerjiye ihtiyacınız olur ve bu enerjiyi, beynin kullanımı için midenizde
dönüştürülen yağ hücrelerinden alırsınız ve bu dönüştürme olduğu sırada, bu zavallı merkez çok sıkı çalışmalıdır. Düşündüğünüz
zaman, bu merkez harekete geçer. Çok çalışır, tek bir iş için çok çalışır ve bu iş ise, yağ hücreleri temin etmekle ilgilenmektir. Yani
bizim Swadishthan merkezi dediğimiz bu merkez, size geleceğinizi, geleceğinizi, planlarınızı düşünmeniz için gereken enerji
veren merkezdir, fiziksel emeğin, fiziksel egzersizin veya fiziksel işin ortaya çıkmasının sağlanması için, o size enerji verir. (Bu
durumda) bu zavallı merkez sadece tek bir iş için çalışmalıdır, oda yağı beynin kullanımı için dönüştürmektir. Eğer aslında pek
çok şey yapması gereken bir merkez, sadece tek bir iş yapmaya başlarsa, diğer bütün her şey göz ardı edilir. Bunun bir sonucu
olarak problemler geliştirirsiniz çünkü bu merkez karaciğerinize, pankreasınıza, böbreklerinize, dalağınıza da besin sağlamalıdır.



Ve sadece kanalize edilmiş tek bir iş için eylemde bulunmaya başlayınca, buna programlanır ve o zaman da diğer bu şeylerle
ilgilenemez. İşte bu şekilde kötü bir karaciğeriniz olur ve diyabete, böbrek problemlerine, tansiyon problemlerine yakalanırsınız.
Aynı zamanda kan kanseri denilen çok ciddi bir hastalığa da yakalanırsınız. Sahaja Yoga bütün bu sıkıntıları iyileştirebilir. Bu
sadece fizikseldir ama o bu fiziksel problemleri bile iyileştirebilir çünkü eğer bu merkez, kendi normal davranış şekline getirilirse,
çok normal bir şekilde davranacağı hale getirilirse, sizin aşırı aktivitenizden, aşırı düşünmenizden, aşırı hayal gücünüzden
kaynaklanan bu gibi tüm hastalıklar kolayca iyileştirilebilir. Her zaman geleceği düşünmek çok tehlikelidir. Örneğin, şimdi burada
oturuyoruz, rahat bir şekilde oturmalı ve birbirimizle konuşmalıyız. Bunun yerine, şimdi düşünüyoruz, “yarın ne yapacağım veya
eve gittiğim zaman ne yapacağım? Nasıl yemek pişireceğim? Ne yiyeceğim veya treni nasıl yakalayacağım?” Bütün bu geleceğe
dair düşünceler sizi çok tuhaf bir kişi haline getirir. Çok fütüristik biri olur ve geçmiş unutursunuz. Kendi adını bile unutmuş olan
bir beyle tanıştım. Babasının adını unuttu. Annesinin adını unuttu ve karısını dehşete düşürerek, onun da adını unuttu ve eşi
ağlamaya başladı. “Ne yapmalıyım? Her şeyi unuttu. Şimdi o gelecekte. Sadece geleceği biliyor” dedi. O zaman bu durumda, bu
adam merkeze doğru geri itilmeliydi. Sonra yavaş yavaş hatırlamaya başladı. O zaman Bana, Hindistan’daki büyük bir bölgenin
konseylerinden birinin başkanı olduğunu söyledi. “Ben başkandım” dedi. Sonra, “ben başkanıyım” dedi. Bende, “bu iyi, daha iyi.
Şimdi benim dediğin haldesin” dedim. Yani olan şey bu ve çok gelecek odaklı olan toplumlarımızın başına gelecek olan şey bu.
Bu yüzden de, bunu kesmek için, kişi her şeyi deneyebilir. Her şeyi deneyebilirsiniz, örneğin, ona geçmişin resimlerini gösterebilir,
bunun gibi şeyler yapabilirsiniz ama bu (kaçan) atı geri getirmeyecektir. At çok hızlı koşuyor. İşe yarayacak olan tek şey,
Kundalininin uyanışıdır. Kundalini kendisi uyandığı zaman, bu merkezi aydınlatır ve merkez kendi normal şekline, normal
davranışına ve normal şartlarına geri döner. Bundan ayrı olarak bu merkez, tezahürün dinamik bir gücüne sahiptir. Dikkatimizle
ilgilenen bu merkez aydınlanır ve aydınlanmış olan dikkat de, dinamik olur. Bu anlamda, şimdi burada oturarak herhangi bir kişiye
siz dikkat koyabilirsiniz, sadece dikkatinizi koyun, hiç bir şey yapmanız gerekmez. Sadece bu kişiye dikkat koyun ve bu kişinin
nesi olduğunu kendi parmak uçlarınızda bilebilirsiniz. Bu kişi binlerce mil ötede olabilir. Nixon bir sorunla karşılaştığı zaman,
aniden bilemiyorum, “Nixon’un durumunu öğrenin. O nasıl?”, dedim. Dediler ki, “Ma, o felaket bir karmaşanın içinde”, dediler. İsa,
“elleriniz konuşacak” dedi. İşte zamanı geldi. Bu eller çok basit görünüyorlar ama çok karmaşıklar ve çok karmaşık bir şekilde
yapılmışlar, sinir sonları çok mikroskobiktir ve biz onların ne kadar ileri gidebileceklerini, bize ne kadar fazla şey
anlatabileceklerini anlayamıyoruz. Uyanış gerçekleştiğinde, etrafınızdaki vibrasyonları hissetmeye başlarsınız, asla bu parmak
uçları vasıtası ile daha önce hissetmediğiniz, her yeri kaplayan bu gücü hissedersiniz. İhmal ettiğimiz, yanlış kullandığımız, yanlış
şeyler yapmak için kullandığımız bu parmak uçları, kendileri aydınlanırlar ve siz onları hissetmeye başlarsınız. Söylediğim şey şu
ki, sizler aydınlanmış olan bu farkındalığı elde etmelisiniz. Kendisini göstermesi gereken şey, bu farkındalıktır. İşte bu şekilde
onları parmak uçlarınızda hissetmeye başlarsınız. Burada şu yanlış, orada bu yanlış şeklinde, problemin nerede olduğunu
görebilirsiniz. Bütün bu parmaklar merkezlerinize bağlantılıdır. Bunlar beş, altı ve yedi. Yedi tane solda ve yedi tane de sağda.
Yani bu, duygusal tarafınızla ve bu da fiziksel, mantıksal tarafınızla ilgilidir veya buna akli taraf da diyebilirsiniz. Yani sadece bu
kişiden sıcaklık alıp almadığınızı bilmekle, bu kişiden bir yanma hissi alıp almadığınızı bilmekle, onlar hissizleşmişler mi,
ağırlaşıyorlar mı diye bilmekle, bir kişinin ne durumda olduğunu ortaya çıkarabilirsiniz. Sizi bilgilendiren Her yeri kaplayan bu güç
ile bir rapor oluşturuldu, siz mesajı aldınız ve mesaj o kadar doğru ki, her bir aydınlanmış bir ruh olan on tane çocuğunuz olsa bile,
ki bu günlerde aydınlanmış olarak doğan pek çok çocuk var, alınan mesaj doğrudur. Bu günlerde çocukları anlamıyoruz, ama bu
aralar muhteşem çocuklar var ve onlar bu günlerde doğdular çünkü zaman geldi. Bu zaman, yargı zamanıdır, bu yeniden dirilme
zamanıdır, bu insanların bütün kutsal kitaplarda tarif ettikleri zamandır. Bu yüzden de, muhteşem insanlar doğuyorlar ve bu
çocukları, onların gözlerini bağlasanız ve karşılarında oturan kişi için onlara, “bu adamın problem ne” diye sorsanız, hepsi aynı
parmaklarını havaya kaldıracaklardır. Gözleri bağlanmış bile olsa, bu kişiye sırtlarını dönmüş bile olsalar, sadece elleri ile geri
itebilir ve söyleyebilirler. Onlar çok iyiler, çocuklar çok iyidirler. Bilirsiniz, parmaklarını ağızlarına koydukları zaman, bazen
düşünürüz, bilemiyorum, Benim yarı pişmiş dediğim (sağlam bir temelden yoksun olan) Freud, çok fazla Tanrıyı ve yaşamı
bilmezdi, o hiç bir şeyi bilmezdi. O çok az… çok az şey bilirdi. O bunun seks istemekle ilgili bir şey olduğunu söylerdi. Bu seks
meselesinden başka bir şey değildi ona göre ve herkesin insan değil de, bir seks nesnesi olmasını istedi. Yani bu adam her ne
söylerse söylesin, gerçeğin seksle bir işi yoktur. Çocuklar parmak uçlarında sıcaklık hissederler. Gerçekten de bunu hissettiler ve
işte bu nedenle onlar parmaklarını ağızlarına sokarlar. Küçük küçük çocuklar var, Ben onları gördüm. Burada Londra’dan gelen bir
tanesi var, buralardan bir yerlerden olan diğer bir tane daha var ve o kız, hepsi, eğer onlara sorarsanız derhâl bu catchin nerede
olduğunu, hangi çakranın catch ettiğini söyleyeceklerdir. Çocukları kandıramazsınız. Olmakta olan şey bu diye, hepsi aynı şeyi
söyleyeceklerdir. Yani farkındalığınız aydınlandı ve burada üzerinde sempatiğin bitim yerlerinin bulunduğu elleriniz size anlatır.
Şunu söyleyebiliriz ki, merkezi sinir sistemimizle, başka insanları ve kendimizi hissedebiliriz. Şimdi diyelim ki burada
oturuyorsunuz ve Ben size, “sorununuz nedir?” diye sordum. Siz de, “bendeki problemin ne olduğunu bilmiyorum, bilemiyorum”,



diyeceksiniz ama belki de Ben, size problemin ne olduğunu söyleyebilirim. Eğer gidip bir doktoru ziyaret ederseniz, o size,
“problem bu, siz bunu nasıl biliyorsunuz?” diyecektir. Hiç muayene olmanıza gerek yok, bütün dişlerinizin söküleceği, gözlerin
çıkartılacağı, bütün bu patolojik muayenelerden geçmenize gerek yok ve ayrılacağınız zaman onlar size, “en sağlıklı kişi sizsiniz”
diyeceklerdir. Bütün bu korkunç şeyleri yaşamanıza gerek yok. Paranızı ziyan etmenize ve tüm bu sinir bozucu şeyleri
denemenize gerek yoktur. Sadece ellerinizi koyarak, kendiniz hakkındaki şeyleri bileceksiniz ve Sahaja Yogi olan insanlar, “sizde
yanlış olan şey bu ve işte bu şekilde iyileşebilirsiniz”, diyecekler. Şimdi zaman geldi, bu öyle bir inanılmaz zaman ki, Sahaja Yoga
ile pek çok kanser hastasını iyileştirdik, pek çok kan kanseri hastasını. Geçenlerde Sahaja Yogini olan New York’taki bir kız, bir
kan kanseri hastasını iyileştirdi. Oğlan ölmek üzereydi. Onlar, oğlan ölmek üzere diye bildirdiler. Verdikleri bu bildirim, çocuk
yaklaşık 15 gün kadar daha yaşayabilir ve sonra o ölecek dediler. Demek istiyorum ki, yapabildikleri tek şey buydu. Zavallı adamın
geçirdiği bütün bu şeylerle, oğlan oraya Hindistan’dan gelmişti. Bütün paralarını harcadılar ve elde ettiği tasdikname buydu,
kendisinin on beş gün içinde öleceği. Bir şekilde bu insanlar Benimle irtibata geçtiler ve Bende onlara New York’taki bir Sahaja
Yogi ile temas kurmalarını söyledim. Oradakilere, “böyle böyle bir çocuk var orada, İsmi Rahul, on beşinde bile değil ve onda kan
kanseri var”, denildi. Oğlan iyileşmekle kalmadı, Beni görmek için Londra’ya geldi ve sonra evine döndü. Doktor olmayan, Tıpla
ilgisi olmayan bir kişinin iyileştirebilmesi çok fantastik geliyor. Bütün bu ilaçların ötesinde, bütün bu şeylerin ötesinde olan süptil
güçtür, her şeyin geldiği yerden gelen Tanrısal güçtür. Eğer şu veya bu şekilde, buna sahip olursanız veya bunu nasıl
kullanacağını bilen birisi, istediği herhangi bir kişiyi iyileştirebilir. Ben bu günlerde insanları iyileştiriyorum gibi bir mesele değil bu,
müritlerim onları iyileştiriyorlar. Doktor olan Warren’in, bir tıp bilimi olmayan Sahaja Yoga ile kaç kişiyi iyileştirdiğini bilmiyorum.
Kaç hastayı iyileştirdiğini kendisi de sayamıyor. Yani bütün sistem değişecek. Sizler kendinizin, güçlerinizin efendisi olacaksınız
ve bütün bu güçler sizden yayılacak. İyileştirebilen gurular vardı, korkunç hastalıkların ilerlemesini durdurabilen gurular vardı
dediğimiz zaman, bunun mümkün olmadığını düşünürüz. Bunun imkânsız olduğunu düşünürüz. Bu nasıl olabilir ki? Buna nasıl
inanabiliriz? Bu bir horoz ve boğa hikâyesi. (Olayın mantıksız ve gerçek dışı olduğunu ifade etmek için kullanılan bir tabir) Ama
siz, kendiniz, bunun kendisini gösterdiğini gördüğünüz zaman, şaşıracaksınız. Bir keresinde gemi ile seyahat ediyordum ve
geminin kaptanına aydınlanma verdim. Gemi mürettebatından birisi dondurucuya girdi, orada kapalı kaldı ve zatürre oldu. Tabii ki
Benim bir pozisyonum vardı, gemide seyahat ediyordum çünkü kocam bu şirketin başkanıydı. Bu yüzden de kaptan Benden
aşağıya inmemi isteyemezdi. Kaptan bunu Benden istemenin çok fazla olacağını düşündü. Bende, “tamam, eğer aşağıya inmeme
izin vermiyorsanız, siz aşağıya inip onun nerede olduğunu bulun”. Doktor çağırmak için SOS göndermeyin. Sadece gidin ve elinizi
yaklaşık beş dakika onun göğsünün üzerine koyun. Adamın zatürresi tamamen geçti ve kaptan buna inanamadı. “Bu nasıl olabilir
ki” dedi. Bende, “bu o, size olan şey bu. Siz bu şey oldunuz ve bunu kabul edin” dedim. Size verilen güç her ne ise, buna sahip
çıkmak zorundasınız, Sanskritçede bizim “viraaj” dediğimiz gibi. Buna sahip çıkın. Bakın, eğer size bir taht verildiyse bile, tahtın
gücüne nasıl sahip çıkacağınızı, tahta inanmayı bilmiyorsanız, o zaman dilenci bir çocuk gibi, eğer dilenciyi tahta çıkarırsanız, o
hala gelen insanlara bakacak ve elini onlara açıp, “bana beş rupi ver, bana beş rupi ver” diyecektir. Bu güçlere hükmetmediğiniz
sürece, siz hala kendiniz emin değilsiniz ama siz bunlara sahipsiniz ve özellikle de batılı akıl için çok zor olan nokta budur çünkü
onlar bu güçlere sahip olabileceklerine inanamazlar. Sadece buna inanamazlar. Onlara anlatırsınız ama onlar, “bu nasıl olabilir?”
derler. Bu böyledir. Şimdi, örneğin, bu alet (mikrofon). Bunu bir köye götürürseniz ve onlara bu alet sesinizi etrafa taşıyacak
derseniz veya eğer, deyin ki mesela bir televizyon setini ve onlara, siz bununla her tür filmi izleyebilirsiniz derseniz veya diyebiliriz
ki, siz bir tiyatroyu ve oyunu izleyebilirsiniz veya bununla müzik dinleyebilirsiniz derseniz, onlar buna inanmayacaktır. Diyecektir
ki, “bu kutudan mı? Bu sıradan bir ahşap kutu gibi duruyor”. Ama fişe taktığınız zaman, kutu kendi güçlerini gösterir. Aynı şekilde,
insanlara çok, çok sıradan, olağan bir şey olarak baktığınızda, bizler bunu kendimize bahşedilmiş bir şey olarak alırız. Ne kadar
yüceltilmiş olduğumuzu, Tanrının bizi nasıl zorluklarla, nasıl bir özenle, çok özel bir amaç için öyle bir sevgi ile yarattığını, Onun
tüm güçlerini bizlere hediye etmek istediğini bilmiyoruz. O sizlerin Tanrının Krallığına girmenizi ve Onun kutsamalarından,
sevgisinden neşe duymanızı istiyor. Bizler kendimizden dolayı, topluluğumuzdan dolayı, her şeyden dolayı o kadar hayal
kırıklığına uğramışız, o kadar bıkmışız ki, bu bizlerin inanamayacağı bir şey ama bu böyle değil, böyle değil. Bunun sadece olması
gerekiyor. Sizin fişinizin sadece ana kaynağa takılı olması gerek ve bu çalışır ve çalışır. Bu çalıştı. Bu binlercesinde çalıştı ve sizde
de çalışmalıdır. Ancak insanların sahip oldukları, onlar için sadece bir anlayış olan saçma bir fikirleri, sizin bunun için ödeme
yapabileceğinizdir. Yaşayan bir şey için nasıl ödeme yapabilirsiniz? Sanki bir çiçeğin meyveye dönmesi için hiç bir şey ödediniz
mi? Bir çiçeğe ödeme yapabilir misiniz? “Tamam. Ben sana bir pound vereceğim, sen de bana bir meyve ver.” Bu işe yarayacak
mı? Yaşayan bir Tanrı için ödeme yapamazsınız bu saçmalıktır, bu canlı deneyim için ödeme yapamazsınız, evrimsel süreç için
ödeme yapamazsınız. Bu kendiliğindendir. Bu bizlerin içindedir. Bu çalışır. Ama bizler parayı çok fazla anlıyoruz, pek çok şeye
bedava sahip olmamıza rağmen, bunun bedava olmasını anlayamıyoruz. Pek çok şeyi bedavaya elde ettik, halen de bedava
şeylerin önemini anlamıyoruz çünkü bedava olan şey her ne ise, bunun büyük bir şey olamayacağını düşünüyoruz. Aslında bütün



büyük şeyler bedava olmalıdır, aksi halde bizler var olamayız. Eğer nefes alacağımız havayı bedava elde edemeseydik,
yaşayamazdık, var olmazdık. Eğer bu bazen bir uçakta veya başka bir yerlerde olursa, insanların o zaman bizim bahşediliş şeyler
olarak kabul ettiğimiz bu bedava şeylerin önemini anladıklarını görmeliyiz. Yani kişi, Tanrı’ya dair, Ona ulaşmaya dair, kendi
içimize dönmeye dair sahip olduğu anlayışımızın da hatalı olduğunu anlamalıdır. Şöyle düşünüyoruz, “diyelim ki kafamızın
üzerinde baş aşağı durduk, o zaman biz bunu elde ederiz”. Demek istiyorum ki, eğer başımız üzerinde durarak Tanrıya
ulaşabilirsek, o zaman bütün bu evrimsel süreç boyunca, herkesin tepe üstü durmaları gerekirdi. Veya düşünürüz ki, bu yarışlarda
koşarak şunu elde ederiz veyahut bu tür bir yiyecek veya şu tür bir yiyecek yiyerek veya şunu, bunu yaparak bunu elde edeceğiz-
bu yanlıştır. Ama o zaman da şunu sorabilirsiniz, “neden bütün bu dinlerdeki insanlar bize, sizler bunu yapmayacaksınız, şunu
yapmayacaksınız?” dediler. Onlar bunu söylediler çünkü bu şeyler, bizlerin bir insan olarak dengemiz için, beslenmemiz için
gerekli olan şeylerdir. Eğer bu şeyleri yapmazsak insan olarak dengemizi kaybederiz. Bizler denge sahibi olmalıyız, işte bu yüzden
de bize, “bunu yapmayın”, denmiştir. İnsanoğlunun aşırılıklara gitme kapasitesi vardır. Demek istiyorum ki, onlara bir şey
söylersiniz. İnsanlar tanıyorum. Onlara sadece, şu belli merkezi iyileştirmek için, bu asanayı yapmalısın veya bu tür bir şey
yapmalısın, dersiniz. Onlar bunu günde yüz kere, bin kere yapacaklardır. Demek istiyorum ki, Ben onlardan asla böyle bir şey
istemedim. Ben sadece bir süreliğine bir kez yapın veya haftada bir kez yapın dedim. Onlar kalkıp bunu yüz kere yapacaklardır.
Bizler aşırılıklara gideriz ve işte bu yüzden insanlara dengeyi bozmamak için, “bunu yapma, şunu yapma”, denmiştir ama
sonrasında egomuzda, “neden olmasın, bunda yanlış olan ne var ki?”, deriz. Tamam, devam edin o zaman. Çocuklarınıza, “sigara
içme” dediğinizde, onlarda “neden olmasın? Bütün arkadaşlarım sigara içiyor. Bende içeceğim”, derler. Pekâlâ, devam edin.
Sigara için, kanser olun o zaman, burada bir deliğiniz olacak. Buradan nefes alın. Bir süre sonra, burası yok olacak, burun yok
olacak ve siz herkese bakan bir makine gibi hareket ediyor olacaksınız. Konuşamazsınız, normal birisi gibi yaşayamazsınız. O
zaman kişi bunu anlar, "Tanrım, keşke sigara içmemiş olsaydım", der. Ama Sahaja Yogada, “sigara içmeyin”, demeyiz, çünkü
insanların yarısı çekip gider buradan. Asla ”İçki içmeyin” demeyiz, asla yapma demeyiz, hiç bir şey söylemeyiz. “Tamam, siz bunu
yapıyorsunuz, tamam o zaman”, deriz. Bırakın yapsın. Bu olur olmaz, sadece bırakırsınız, kendiniz, çünkü en yüksek olanı
bulduğunuz zaman, bütün bu küçük şeylere aldırmazsınız. Tüm alışkanlıklarınız otomatikman bırakılır. Benim sizi bunun için
zorlamam gerekmez. İçinizde her şeye sahipsiniz, bu güçle sanki yukarıya kaldırılırsınız. Bir lotusun kendi gücü ile bataktan dışarı
çıkması gibi, siz yukarıya çıkarsınız ve kokunuz bu bataklığı doldurur ve kendinize hayret edersiniz. İlk önceleri siz bu bataklıkla
tanımlandınız ve durum bu diye düşünürsünüz. Bu böyle değil. Bu yukarıya çıktığında, lotus kendi taç yapraklarını açıp yayar ve
koku ona, her yere yayılan bu kişiliği verir. Ve işte sizlere olacak olan şey budur. Hepiniz, içinizde gizli olan, kesinlikle görünmez
olan, açılacak olan ve sizin Tanrısallığınızın kokusunun yayılacağı, bu lotus olacaksınız. Şimdi, bu gün bütün bu merkezleri
anlatmaya yetişemem, çünkü bütün merkezleri anlatmaya başlarsam bu çok uzun bir şey olacak. Ben gördüğünüz gibi üç
merkezi anlatacağım. Mooladhara çakra, Swadishthana ve Nabhi çakra. Diğerlerini yarın anlatacağım ama Ruh (Spirit) hakkında,
asırlardır konuşmakta olduğumuz bu şey hakkında, bizlerin Ruh olmamız gerektiği hakkında konuşmak zorundayım. İngiliz
dilinde bildiğiniz gibi, Ruh (yani Spirit) kelimesi pek çok anlama gelebilir. Çok lastikli bir kelime, alkole bile spirit deriz, ölü ruhlara
da spirit deriz, bunun ötesinde olan, Sanskritçe de Atma adı verilen saf varlığa da spirit deriz, bunların hepsine spirit deriz. Benim
burada bahsettiğim spirit (Ruh) , içinizdeki saf varlık olan, müstakil bir varlık olan, içinizdeki şahit olan, sizi her zaman gören, sizi
seyreden, içinizde neşe olarak yerleşik olan, kalpteki mutluluk olan, kendisi kalpte yaşayan ruhtur. Bu ruh bizim bilinçli zihnimizde
değildir, merkezi sinir sistemimizde değildir, bizim kontrolümüzde değildir. Size bir benzetme vereyim, şunu söyleyeyim ki,
içimizde bulunan sol kanal sanki bir fren ve sağ kanal ise, bir arabadaki gaz pedalı gibidir. Şimdi arabanın içinde, ön koltukta
oturarak araba sürmeyi öğreniyoruz ve arkada da bizi seyreden bir üstat var ve kendisi tüm oyunu izliyor. Şimdi, yapmanız
gereken şey, sol tarafa gitmektir – bu bazen frene basmanız gerektiği anlamına gelir, bazen de gaza basarsınız, hata yaparsınız
ve sonra nasıl araba süreceğinizi öğrenirsiniz. Bu arabanın nasıl kullanıldığını öğrenmek, yaşamımızı dengelemekle bize gelen
bilgelik kısmıdır, başlangıçta denge en önemli şeydir ama dengeniz yoksa bile, Sahaja Yoga’da Ben çok dengesiz insanların
dengeye geldiklerini gördüm. Şimdi bu sağı solu dengelemek veya buna gaz ve fren de diyebilirsiniz, size araba kullanmakta
ustalaşmak diyebileceğiniz bir pozisyon verir ama hala arka tarafta oturan bir üstat vardır. Siz üstat olduğunuz zaman, üstat
içinizdeki Ruhtur. Siz Ruh olursunuz ve kendinizi bir şoför olarak izlemeye başlarsınız. Her şey bir oyun, bir drama gibi olur. Siz,
kendinizi, kendinizden ayırırsınız ve gözlerinizin önünde olan her şeyi görmeye başlarsınız, olan her şey sizin dışınızdaki bir drama
gibidir ve siz bunun parçası değilsinizdir. Yani, ekseninizin alanına girersiniz ve çevre sizin üzerinizdeki etkisini kaybeder. Sessiz,
mutlu, sakin ve çevresini gören, çevrenin hareketlerini gören ama bunun içinde olmayan bir kişi olursunuz. İşte bu şekilde bir
üstat olursunuz. İşte bu şekilde peygamber haline gelirsiniz. Ama Sahaja Yoganın bu gün, Tanrının insanlarını peygamberler
haline getirme gücü vardır ve bu peygamberlerin de, başkalarını peygamber haline getirme gücü olacaktır – William Blake böyle
söyler, bu ülkenin büyük şairi ve işte Sahaja Yoganın olduğu şey kesinlikle budur. O bunu yüz yıl önce bunu kehanet etti ve bugün,



eğer Sahaja Yoga’ya gelirseniz, kendinizin ne olduğuna hayret edeceksiniz. O, İngiltere’nin yarının Kudüs’ü olması ile ilgili her ne
kehanette bulunduysa, o yarın bu gündür. Çok uzak olan bu ülke, İngiltere sizlerindir, bilemiyorum, insanlar eğer anlarlarsa veya
onlar bu ülkenin ne olduğunu, evrenin en önemli parçası olduğunu, evrenin kalbi olduğunun farkına varırlarsa, bu ülke Kudüs
olmalıdır. Bunun için İngilizler kendi potansiyellerinin ne olduğunu görmek için, bu noktaya yükselmek için, tembelliklerinden
sıyrılmalılar ve bu işe yarayacaktır. Bu hali hazırda Londra’da çok iyi çalışıyor. Tabii ki, çok fazla sayıda insana sahip olamayız
çünkü plastiklerin makinelerde binlercesi üretilebilir ama eğer siz yaşayan bir şeye sahip olacaksanız, bu zaman alır ama bir kez
zaman aldığında, kendi olgunluğuna ulaşır. Eminim ki, bu büyük ülke Kudüs olmak konumunu, insanların ibadet etmeye geldikleri
bir tapınma yeri olma konumunu kabullenecektir. Sahaja Yoga’da olan şeyler çok şaşırtıcıdır, asla kokusu olmamış olan papatya
çiçeğinin, eğer gidip bakarsanız, şimdi kokusu var. İngiltere’deki çiçeklerin çoğunun kokusu yoktur, böyle bilinirler. Çiçeklerin
çoğunun şimdi inanılmaz kokuları var. Bunu kendiniz görebilirsiniz. Doğa tarafından halledilen bütün bu şeyler, halledildiler. Onlar
geliyorlar ama insanlara ne demeli? Onlar neredeler? Ne yapıyorlar? Nerede kayboldular? Bu çok üzücü bir şey. Londra’ya
tesadüfen geldim demeliyim veya belki de bu önceden ayarlanmıştı. Kocam bu iş için seçildi ve onun buraya gelmesi gerekliydi
ve bu Birleşmiş Milletler Ajansı, sadece burada bulunuyor. Bu yer İngiltere’de. Başka yerde yok. Birleşmiş Milletlerde İngiltere’de
bulunan ve kocamın seçilmiş olduğu sadece tek bir ajans var ve bu yüzden de Ben buradayım. Aksi halde buraya bir Guru gibi
gelebileceğimi sanmıyorum çünkü benim bundan başka ilgilendiğim başka bir şey yok. Ve başka türlü Ben buraya gelemezdim
çünkü davet edilmeden bir ülkeye gelemezdim ama buraya davet edilmiş bir kişi olarak geldim. Bunların hepsi çalışıyor. Sadece
sizler bunu kendiniz halledebilirsiniz çünkü anlayın, sadece dinamizm değil, canlılık ama bu noktadaki en önemli şey şu ki, siz ya
yıkımın ya da bina etmenin eşiğinde duruyorsunuz ve İngilizler çok özel bir yere sahipler. Onlar bunu yükseltmeliler çünkü onlar
kalbin hücreleridirler. Bu konuşmayı yarın tekrar yapacağım. Umarım gelirsiniz ve bunu rahatlatırsınız. Boğazım için üzgünüm.
Her gün, gece gündüz konuşuyorum. Çok teşekkür ederim. Eğer sorularınız varsa, onları cevaplamak isterim. Yogi, bir arayışçının
sorusunu açıklıyor: Siz, aydınlanmadan sonra iyileştirebilirsiniz dediniz Bu beyefendinin problemi annesinin sağır olması. Siz bu
işitme problemini düzeltebilir misiniz? Shri Mataji: Bakın, bu soru şöyle bir şey ki, bu durum sizlerin Beni herkesi iyileştirmesi
gereken birisi olarak görmenize yol açıyor. Ne yazık ki, yanılıyorsunuz. Kundalininin uyanışının bir yan ürünü olarak iyileşirsiniz.
Benim burada bütün insanları iyileştirmek üzere bulunduğum fikrine kapıldığınız için üzgünüm. Bir hastahane mi açmalıyım? Ama
esas nokta şu ki, iyileşmeniz için Kundalini uyanmalıdır. Tamam mı? Eğer anneniz burada olsaydı onun üzerinde çalışabilirdik
ama anlamak zorunda olduğunuz esas şey şu ki, tıpkı bizim sahip olduğumuz gibi, Tanrı da çok miktarda sağduyu sahibi ve O
sadece, Onun işini halledecek olan bizler gibi ışıklarla ilgileniyor. Bu kişiler, deyin ki, çok hasta olan insanlar, son derece hasta
olanlar bile bir saniyede iyileşebilirler. Hayret edeceksiniz, söyleyeyim. Bizim Hindistan Başkanımız, tedavisi için Amerika’ya gitti
ve onlar başarısız oldular ve kendisi Hindistan’a geri döndü. Ben Bayan şu, şu olarak onu görmeye gittim ama Yüksek Komiser
ona Benim şu, şu kişi olduğumu söyledi ve kendisi Hindistan’da adımı işitmişti. Karısı Bana, “neden kocamı iyileştirmiyorsunuz?”
dedi. O son şeyde (evrede) idi, Onun Hindistan’daki son dini ayini için her şeyi hazırlamışlardı. Ben elimi sadece on dakika için
onun sırtına koydum, buna inanamayacaksınız. Ağrısı yüzünden günlerdir uyuyamamıştı. “Ağrım hafifledi. Uyumak istiyorum”,
dedi. Sonra uyandı, mükemmelen iyi durumdaydı. Yürüdü, insanlar sedyeler ve bir şeyler getirmişlerdi. O sadece yürüyüp gitti.
Onlar gözlerine inanamadılar ama bu oldu çünkü başkan Tanrının işi için kullanılacak. Evimizde, asla ışık vermeyecek olan ışıklar
varsa, onlara önem vermeyiz. Onları çöp olarak satarız. Aynı şekilde Divine, insanları, onların hepsini iyileştirmez. Bu binlerce kişi
yapar ama çok hasta olan insanların bazılarına, O der ki, “tamam, sen ikinci çevrime geç. Tamam mı? Saflaşmış, dinlenmiş olarak
geri gel ve o zaman bu işe yarayacaktır”. Yani herkesin iyileştirilmesine gerek yoktur, bu gerekli değildir ama pek çoğu iyileştirildi
ve bu işe yaradı ama herkese tedavi sunmak bizim esas işimiz değil. Hayır. Bizim işimiz insanlara aydınlanma vermektir ve
dediğiniz gibi bir yan ürün olarak tabii ki, eğer anneniz aydınlanmasını alırsa, sağırlığı kaybolacaktır. Pek çok kişi sağırlıklarını
iyileştirdiler. Sadece sağırlığı da değil, kel kafalı insanların bile saçları çıktı. O, Bana geldiğinde kafasında saçı yoktu. Ama Ben
aydınlanmadan sonra demiyorum ve aydınlanmadan önce de bu çok muazzam bir şey, aydınlanmadan önce de fotoğraflar
çektirmek iyidir ve kendiniz bakın buna. Bazen aydınlanmadan sonra insanlar, yani onların aydınlanma almadan önce çekilmiş
fotoğrafları var, onlar bu fotoğrafları fırlatıp atarlar. Bu farklı bir şey ama esas konu iyileştirmek değildir. Aydınlanma, esas olan
budur. Ve yaş problem değil. Dün, sanırım Birmingham’da çok çok yaşlı birisine aydınlanma verdik. Yani yaş önemli değil, sağlık
önemli değil, bu tür bir şey değil ama Ben hiç bir şey için söz vermiyorum. Tamam mı? Tanrı hepinizi kutsasın. Tabii ki,
Aydınlanmanız için söz veriyorum, söz verdiğim şey bu. Benim sizlere gösterdiğim sabra, kendiniz içinde sahipseniz, sabırlı
olmalısınız. Başka soru var mı lütfen? Yogi, bir arayışçının sorusunu açıklıyor: Son dört beş yıldır bir göğüs ağrısı varmış. Sizin
ona yardım etmenizin bir yolu var mı? Shri Mataji: Tabii ki, buna yardım edilebilir. Evet, göğüs problemi nefes alma sıkıntısı gibi mi
veya ne? Nefes alma problem mi? Bu kişi Hintli mi? Astım. Siz Hintli misiniz? Ahh, Hintliler, bilirsiniz. Onlar çok fazla banyo
yaparlar. Hala Hindistan’da olduklarını zannediyorlar. Her gün, sabahları banyo yaparlar ve sonrada dışarı çıkarlar. Değil mi?



Bunun yapılmaması gerekir. Burası İngiltere. Bizler geceleri banyo yapmalıyız. İngilizler gibi yaşamalıyız. Onlar büyük banyocular.
Hintliler büyük banyocular, biliyorsunuz, onlar sıfır derece de olsa veya eksi on iki derece de olsa, her sabah banyo yapmak
zorundadırlar. Banyo yapmak zorundalar. Görüyorsunuz, bu onların sahip oldukları bir alışkanlık biçimlenmesi. Banyo yapmadan
kendilerini iyi hissetmezler ve işte bu şekilde bu alışkanlığı geliştiriyorlar ama her durumda biz sizin astımınızı iyileştireceğiz.
Tamam mı? Bu çok zor değil ama kişinin İngiltere’de çok fazla banyo yapmaması lazım. Şunu önereceğim, eğer banyo yapmak
istiyorsanız, İngilizlerin yaptığı gibi bunu geceleri yapın çünkü burası çok güvenilmez bir iklim. Ve eğer banyo yapar ve banyodan
çıkarsanız, kesinlikle göğsünüzdeki bu problemlere yakalanırsınız. Sadece bu da değil, artrit ve bütün bu şeyler, bundan dolayı
olur. Bu, bu ülkede fark edilemeyen bir şey. Bu iklimde dikkatli davranmalısınız. Demek istiyorum ki, kişi banyo yapmayı sonsuza
dek ertelememelidir çünkü bilirsiniz, Ben bir şey söylediğim zaman diğer aşırılığı da göstermek zorundayım. Ama bizler büyük
banyocularız, buna şüphe yok. Hintlilerde kişisel temizlik çok fazla, çok fazla ama genel temizlik veya kolektif temizlik
diyebilirsiniz, burada daha fazla. Çim biçme ve yolların temizliği gibi, hepsi çok daha iyi. Demek istiyorum ki, bu şeyleri bir araya
getirmeliyiz. Bu önemli. Bu işe yarayabilir. Tamam mı? Astım öyle büyük bir problem değil. Başka ne var? Yogi, bir arayışçının
sorusunu açıklıyor: Bu ne şekilde işe yarıyor? Shri Mataji: İçimizde bir merkezimiz var, bu sağ tarafta Shri Rama’nın merkezi. Ona
biz sağ kalp diyoruz ve eğer biz sizin bu merkezinizi iyileştirebilirsek, iyi olacaksınız. Tamam mı? Biz üzerinde çalışacağız. Size
nasıl yapılacağını anlatacağız. Yogi, bir arayışçının sorusunu açıklıyor: Yoga kaç bin yıl öncesine gider, diye soruyor bayan. Shri
Mataji: Hangi Yogayı kast ediyorsunuz? Kendiliğinden meydana gelen Yoga olarak, Yoga başlangıçtan beri oradaydı.
Kendiliğinden olan nedir, bu yaşayandır ve yaşayan bir süreç başından beri oradaydı. Yani ne zaman başladığını söyleyemeyiz.
Onun ne zaman ayrıldığını söyleyebiliriz. Ne zaman ki, Tanrı ve Onun gücü birbirlerinden ayrıldılar ve Tanrı her şeyi bir şahit olarak
izlemeye başladı, Kadir-i Mutlak Tanrı ve Onun gücü çalışmaya başladı. Bu güç, bütün evrenleri yaratmaya başladı, bu şimdi
insanı da yaratmış olan evrenimizi yarattı. Ve şimdi, bu tekrar bir olmaya başladı. Bu yaratı, kendi yaratıcısını bilmelidir. Bir, iki, üç,
dört – her zaman bu bağlantıya ulaşan az sayıda insan oldu ama bu gün, kitlesel evrim zamanıdır. Yani yaşamın büyümesi için,
siz hiç zaman veremezsiniz. Onun ne zaman başladığını, bunun kaç yıl önce bunun olduğunu söyleyemezsiniz ama bu gün, pek
çok kişinin yoganın kutsamalarını almasının gerekli olduğu çiçek açma zamanıdır. Tamam mı? Teşekkür ederim. O nedir? Yogi,
bir arayışçının sorusunu açıklıyor: Kundaliniden bahsettiniz. Sıradan bir insan için uyandırmak çok zordur. Shri Mataji: Ah, bunu
size kim söyledi? Bu böyle değil. Bakın, bunlar anormal insanlar, Kundaliniden bahsettikleri zaman, onlar buna anormal diyorlar
çünkü onlar bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Yapılması en kolay şeydir bu. Eğer siz aydınlanmış bir kişiyseniz bu yapılması en
kolay şeydir. Bir çocuk bile bunu yapabilir. Kundalini çok zordur diyen insanlar, Kundalini hakkında hiç bir fikri olmayan
insanlardır. Onlar üstat değiller. Usta olan bir kişi için zor olan nedir? Sıradan birisi bile bir usta haline gelebilir, o zaman zor olan
nedir? Onlar üstat değiller. Bu insanlar kesinlikle bön, para yapmak peşinde koşan, işe yaramaz insanlar. Kundalini hakkında hiç
bir şey bilmeden, gidip kitaplar yazarlar. Onlar insanları yanlış yönlendiriyorlar. Bu yapılması en kolay olan şeydir. Kundalini
sadece elinizin altında harekete geçecektir, onun yukarıya doğru yükseldiğini göreceksiniz ve onun baş üzerinde nabız gibi
attığını göreceksiniz. Bu tamamen zor değil. Sizlere bunun gerçekleşmesi gereken en hayati şey olduğunu anlattım ve yaşamsal
olan her şey kolay – Sahaja ve ücretsiz olmalıdır. Neden Hindistan’da, “Sahaja samaadhi laago. Sahaja samaadhi laago”, diyen
Nanaka’mız oldu ki. Hiç kimse bunun zor olduğunu söylemedi. Kabira asla bunu söylemedi. “Paacho pachiso pakar bulau ek hi
dor bandhahu”, dedi. Yirmi beş kişiyi bir araya getireceğim ve onları tek bir ipliğin içerisine koyacağım. Otoritesi olanlar, her
zaman böyle konuştular. Bunun zor olduğunu hiç kimse söylemedi. Sadece işi bilmeyen, otoritesi olmayan insanlar böyle
konuşurlar. Onlara inanmayın. Bu yapılması en kolay şeydir. Kendiniz göreceksiniz. Ama varsayalım bu en kolay olan şey, o
zaman neden bunu inkâr edelim ki? Varsayalım sizin için bedava bir elmasım var, onu görmek istemeyecek misiniz, onu almak
istemeyecek misiniz? Veyahut “bu çok zor. Bunu nasıl yapabiliriz ki?” diye mi hissedeceğiz. Ben bunun kolay olduğunu
söylediğim zaman, bunun için ödeme yapmanız gerekmiyor, tamam mı? [Seyirciler içinden bir kişi duyulamayan bir şeyler
söylüyor.] Shri Mataji: Nedir o? [Seyirciler içinden birisi duyulamayan bir şeyler söylüyor.] Shri Mataji: Hayır, bu doğru. Oturun,
oturun. Tamam. Tamam. Lütfen oturun. Size anlatacağım. Bu insanların denedikleri yöntem. Bu, bu şekilde çalışmıyor. Deyin ki,
arabanızda, arabanızda bir şeyler yanlış gidiyor, tamam mı? İçeride otururken onu temizleyebilir misiniz? Onu düzeltebilir misiniz?
Onun dışına çıkmalısınız. Yani ilk önce Kundalininin yükselişinin gerçekleşmesi lazım. İnsanların her şeyde kafası karışık.
Ashtangalar olan Hatha Yoga’da bile, ilk şey Ishwar Pranidhana’dır. İlk şey Tanrı ile birliktir, ilk önce Tanrı ile bağlantıda
olmalısınız. Hristiyanlıkta bile, ilk önce vaftiz olmalısınız. Tabii ki, bu yapay bir şey, unutun bunu ama vaftiz edilmelisiniz. Bir
Hindu olarak bile, vaftiz edilmelisiniz, sizin Yagnopavita dediğiniz şekilde, bu sekiz yaşına gelindiğinde yapılır. İşte aydınlanma
denilen şey budur veya Muhammed Sahib ve bütün bu insanlar “Sunta” kullandılar, bu da aynı şeydir. Yani ilk şey aydınlanmanızı
almanızdır. Bu sizin bir üstat olduğunuz anlamına gelmez ama Kundalininin uyanışı ve sonra da Kundalininin büyümesi ile bir
üstat olursunuz. Gerçek süreç buydu ama onlar bunu baş aşağıya çevirdiler. Bunun dışına çıkmadıkça, kendinizi nasıl



temizleyebilirsiniz? Diyelim ki, Benim sarim kirlendi. Sarimi çıkarmalı ve onu temizlemeliyim. Değil mi? İşte bu yüzden zordur. İşte
bu. Bu onların yarattıkları bir karışıklık ve bütün bu hikâyelere inanmayın. Eğer egonuzu bastırmaya çalışırsanız, ego tepenize
çıkacaktır. Asla kaçmayacaktır. Eğer süper egonuzu bastırmaya çalışırsanız, bunun size asla faydası olmayacaktır. Ama burada
bu otomatikman olur ve nasıl olduğunu size yarın anlatacağım. İçinizdeki bu deitylerin uyanması ile bu şeyler emilirler. Kundalini
uyanır ve bunu yapar. Son olarak eğer Benim itiraf etmemi isterseniz, Bende özel olan bir şeyler var ve Ben bunu yapabiliyorum.
Bir şeyler olması gerek. Eğer Beni çarmıha germezseniz size bu kadarını söyleyeceğim, daha fazlasını değil. Kendiniz bulsanız
daha iyi, aksi takdirde yapacağınız ilk şey Beni çarmıha germek olur. Artık bunu istemiyorum. Tamam mı? (Teşekkür ederim)
Tanrı sizleri kutsasın. Evet, çocuğum? Soru: Anne, daha fazla bağlantıda olmak ve kalplerimizi açmak için birbirimize nasıl yardım
edebiliriz? Shri Mataji: Bunun için herhangi bir ameliyat gerçekleştirmeye gerek yok. Sahaj Yogada, tekniklerimiz var, kalbimizi
açtığımız Tanrısal teknikler. Kara karışıklığı bir başka hatta da var ve bu karışıklık bizi problem sürükledi. Bilirsiniz, kendimizle,
başkaları ile toplumla ilişkilerimizin nasıl olması gerektiğine hakkındaki karışıklık. Smriti’lerin (Kelime olarak hatırlanan anlamına
gelir, Hindu dinindeki geleneksel öğretileri içeren dini metinler) yazılmış olduğu çok eski zamanlardan beri başlayan büyük bir
karmaşa var veya diyebiliriz ki, dinin tam aksi şekli ile uygulandığı zaman. Bizler her şeyi yapmaya başladık ve işte bu şekilde de,
bu kapasiteyi kaybettik. Kendimize karşı davranışımız, bizim kendimizi mükemmelleştirmeye çalışmamız şeklinde olmalıdır. Bu
kesinlikle zalimce, size söyleyeyim. Ben Sahaja Yoga’yı mükemmelleştirmeye çalıştığımda, Kendime karşı gaddarca davrandım.
Bu bedenden çıkarttığım iş miktarı ve bu bedenin dışında ortaya koyabileceğim çabaların miktarı, Ben bütün sabrımı büyük
ölçüde esneterek, bunu hallettim. Demek istiyorum ki, normalde bilirsiniz, insanlar sadece sıkıştırırlar, “Oh, Anne, bu çok fazla. Biz
buna dayanamayız”. Bunu kendinizde gördünüz ama, kendinizi mükemmelleştirmek için kendinize karşı gerçekten gaddar
olmalısınız. Kendimize karşı ve başkalarına karşı, bunu halletme şeklimiz bu olmalıdır, bu ideal bir ilişki olmalıdır. Şimdi bir erkek
kardeşiniz var, o kişi sizin erkek kardeşiniz- o sizin için ideal kardeş olmalıdır. Eğer o kişi sizin babanızsa, o bir ideal olmalıdır ama
öyle bir karışıklık var ki! Sözüm ona daha fazla aydınlandıkça, daha yükselmiş olursunuz, kafa karışıklığı şu ki, sizin kız kardeşiniz
kim, anneniz kim, babanız kim? O zaman Sahaja Yogiler arasındaki ilişki de karışıyor. Siz bir Sahaja Yogisiniz, hepiniz
peygamberlersiniz, birbirinize saygı göstermek zorundasınız. Hepiniz peygamberlersiniz, aynı dili konuşuyorsunuz. Birbirinizi
sevmek zorundasınız. Bu mantıklı değil, bunun olması gerekiyor çünkü ilişkinin kurulması gerekiyor, bu ilişkinin, ideal ilişkinin.
Sizinde bildiğiniz pek çok kişi Bana kızdılar. “Anne, Sahaja Yogilere karşı fazla sabırlısınız”. Ama onlar Benim çocuklarım. Ben
Kendimi mükemmelleştirmeliyim ve Benim onlarla olan ilişkim mükemmel olmalıdır. Ben onları affetmekte çok ileri gitmeliyim ki,
bu sayede onlar yukarıya çıksınlar. Yani başkaları ile olan ilişki ideal olmalıdır. Siz ideal bir baba mısınız? İdeal bir anne misiniz?
İdeal bir kız ve erkek kardeş misiniz? Başkalarına karşı ideal bir yurttaş mısınız? Ama toplum pratik olmalıdır. Toplum pratik bir
şekilde halletmelidir ve pratik çalışmak, değişmekle birlikte gelir. Diyelim ki, Ben bu gün Hindistan için, vejeteryanlığa ihtiyacımız
yok, İngiltere için ise vejeteryanlığa ihtiyacımız var, demek isterdim. Bu tamamıyla pragmatiktir. Toplum pratik olmalıdır. Burada
kendimiz hakkında pragmatiğiz, toplum için değil, kendimiz için pragmatiğiz. Her şey hallolur. “Bunda ne var?” demek. Çocuklu
bir kadın, başka bir adama kaçar. “Ne var ki bunda?” denir veya çocuklu bir kadın, çocuğu uğruna kendi ülkesini satabilir, “Ne var
ki bunda?” Yani içimizdeki karışıklık, bu problemi yaratır ve işte bu yüzden de bizler kendimizi nasıl açacağımızı bilmiyoruz. Eğer
karışıklıklarımızdan kurtulursak, bu düzelebilir. Bu Sahaja Yoga sayesinde yapılabilir. Bütün bu kafa karışıklıkları tam
olgunlaşmamış kişiler tarafından meydana getirildiler diyeceğim. Enkarnasyonlarda, peygamberlerde yanlış olan hiç bir şey
olmaması gibi. Bu gibi insanların derinliğinde yanlış olan hiç bir şey yoktur. Bizde yanlış olan şey davranışlarımızdır. Kendimize
karşı, başkalarına karşı, topluma karşı davranışlarımızı ayırt edici bir şekilde kullanabilirsek, her şey hallolacaktır. Bu güzel
olacaktır. Bu karışıklık nedeni ile kalplerimiz kapalı. Diğer insanlardan korkuyoruz. Korkacak ne var? İlişki ideal. Ne yapabiliriz?
Onlar söz konusu olduğunda şimdiye dek ilişkileriniz, kalbiniz bir ideal. Onların ne yapmış oldukları mesele değil. Ben onlar için
her ne yaparsam, bu da ideal olmalıdır. Onları sevmeye devam etmeliyim. Onları takdir etmeye, cesaretlendirmeye, sürdürmelerini
sağlamaya ve ilişkimin olması gerektiği şekli ile nasıl ilerlemem gerekiyorsa, bunu onlara vermeye devam etmeliyim. Söyleyin,
örneğin, Toprak Ananın altındaki bir su kaynağı, (yukarıdaki) ağacın ne tür bir ağaç olduğunu, onun ne tür bir şey yaptığını
düşünür mü? O sadece kendi kaynağını verir. Aynı şekilde siz kaynak olduğunuz içinde, ilişkinin ideal şekilde olması gerekir. Bu
kafa karışıklıkları çalışmaya devam ettiler ve bizler bütün bu kafa karışıklıklarını mantıken kabul ettik ve buda bizleri kalplerimizin
kapalı olduğu bu türden bir kapana sürükledi. Tamam mı? Yogi, bir arayışçının sorusunu açıklıyor: Kriya Yoga ile Sahaja Yoga
arasındaki farkı açıklayabilir misiniz? Shri Mataji: Oh! Bir yandan aynılar veya bir şekilde onlar yan yanalar. Şöyle söylerdim, bir
yandan vaftiz eden papazlar varken, Kundalininin uyanışı sayesinde sizlerde gerçek bir aydınlanma veya gerçek vaftiz var. Bu
vaftiz ile o vaftiz yan yanadırlar. Aynı şekilde Kundalini uyandığı zaman, bizlerin içinde Kriya Yog meydana gelir. Bazen Kriya’ya,
eyleme gider. Eylem şudur, Kundalini yükseldiği zaman, bu yükselen muazzam bir güçtür ve bu eşsiz bir meydana geliştir ve tüm
beden buna hazırlıklıdır ve o yükseldiği zaman, bedende bir tür eylem dalgası meydana gelir. Besinimizi sindirdiğimizde meydana



gelen peristaltik (bağırsak hareketi) hareket gibi, aynı şekilde. Genişler, Kundalini yükseldiği zaman, yükselen Kundaliniyi yukarıda
tutan bir tür kas hareketi meydana gelir ve sonra bu genişler, açar ve sonra da daralır. Bütün bu şeyler bizlerin içinde
otomatikman olur. Arabayı çalıştırdığımızda bütün makinelerin çalışmaya başlaması gibi. Aynı şekilde, aslında içimizde Kriya
meydana gelir. Yani Sahaja Yoga’da, Kriya içimizde meydana gelir. Bunların hepsi Sahaja Yoga’da ikincil derecede şeylerdir, yani
bu onun Yoganın kendisi olduğu anlamına gelir ama bütün bu şeyler bizlerin içinde meydana gelir. Ama bunun aksi bir şekilde bir
şeyde yapabiliriz, arabayı çalıştırmaya başlamadan tekerlekleri hareket ettirebiliriz. Bu da, sözüm ona Kriya Yogadır. Yani bu
içimizde bina edilmiş olan, kendiliğinden meydana gelen gerçek Kriya Yoga ile paraleldir. Sizin hiç bir şey yapmanız gerekmez,
sizler bunu için tasarlandınız. Ben insanlar gördüm, dilleri kesilmiş, dilleri dışarıda sallanıyor. Hindistan’daki çok yaşlı insanlar
bunu Amerika’da birilerinden aldılar. Korkunç insanlar. Onlar dillerini keserler ve dilleri böyle sallanır. İşe yaramaz insanlar. Bir
doktor böyleydi, bir doktor. Arayış içindeki bir kişi, düşünün arayış içindeki bir kişi böyle mahvediliyor. Dedim ki, “Neden? Bunu
neden yaptın?” O da Bana, “Bizim Khechari yapmamız gerekiyor”, dedi. Khechari, sizin dilinizi keserek onu geriye doğru itmeniz ve
dilinizin ucu ile, arkada, buraya değmeye çalışmanızdır. Düşünebiliyor musunuz? Buna, dawedi raveni pranayams, denilir – onlar
işe yaramazlar. Bu şeyler Kundalininin yolunu mahvetti. Ben Kundalininin incindiğini, yaralandığını gördüm. Kundalini (dişi)
kafasını dört bir tarafa savurur. Bu insanın egosudur, “ben bunu yapabilirim ve bunu yapmak içinde her türlü aşırılığı yapacağım”,
diye düşünür. Unutun gitsin bunları. Bu kadar basit. Sadece aydınlanmış bir ışık gibi, aydınlanmış bir mum, diğer bir mumu
aydınlatabilir. Bu kadar basit bir şekilde çalışır. Bütün bu şeyleri kendinize yapmayın. Eğer gerçekten arayış içinde iseniz, sadece
unutun bunu. Kendinizi mahvetmeyin. Kendinizi mahvedeceğiniz hiç bir şey yok. Bu yapıldı çünkü onlar hevesli arayışçılar. Sen
bunu yapabilirsin diye egoları şişirildi, onlarda bunu yaptılar. Sahaja Yoga da aydınlanmanızı alana dek, hiç bir şey yapmanıza
gerek yoktur. Kendilerine sen nasıl yüzeceğini bilmiyorsun denilmiş insanlar gibi, sessiz kalın siz. Biz sizi kıyıya getirmeye
çalışacağız. Onlar sahile getirildiler, onlara nasıl yüzecekleri, insanları nasıl kurtaracakları öğretildi ve sonra da onlar insanları
kurtardılar. Gerçek aydınlanmanızı alana ve bu konuda ustalaşana dek, hiç bir şey yapmanız gerekmiyor. Ustalaşana dek hiç bir
şey yapmayacaksınız. İlk önce ustalaşmalısınız. Usta olmak hemen hemen hiç zaman almaz. İnanılmayacak kadar iyi ama bu
doğru. Mükemmel olan her şey, böyle görünüyor değil mi? [Seyirciler içinden birisi duyulamayan bir şeyler söylüyor.] Shri Mataji:
Evet, şimdi ayakkabılar için. Demek istiyorum ki, orada bile insanlar Benimle “neden ayakkabılar” diyerek tartıştılar. Bu yüzden
bunu açıklasam daha iyi olacak, aksi halde onlar yine ayağa kalkıp, “neden ayakkabılar” diyecekler. Çünkü ayakkabılar, bizler
kendimizi onlarla çok fazla tanımlıyoruz. Ayakkabılar bu günlerde, özellikle de modern zamanlarda, onların tabanları deriden değil
de başka bir şeyden yapıyorlar ve bu sizi yalıtıyor. Böyle olduğu için, ayakkabılar sizi Toprak anneden izole ediyor ve Toprak
Annenin yardımını almak için, ayakkabılarımızı çıkarmalıyız ama bu bile insanları üzüyor, bilirsiniz. Düşünebiliyor musunuz? Ama
onlardan dillerini kesmelerini isteseniz buna aldırmazlar. Bunun kesinlikle Sahaja olmasını isterler. Sahaja olduğu zaman, bu son
derece Sahaja olmalıdır, işte bu yüzden de ayakkabılarımızı çıkartıyoruz. Bu şekilde yapmamız ilginç değil mi? Bu öylesine bir
oyun ki, öylesine güzel ki. Tamam, haydi ayakkabılarımızı çıkartalım ve neşeli bir ruh halinde olalım. Burada ciddi bir şey yok.
Sadece ayakkabılarınızı çıkartın, hepsi bu. Şimdi lütfen ellerinizi Bana doğru tutun, sadece bu şekilde. Her iki elinizide ve
gözlerinizi kapatın. Lütfen gözlerinizi kapalı tutun. Bu önemli. Yine, dediğiniz Kriya Yoga ile aynı, Kundalini yükseldiği zaman,
buradaki bu merkeze ilk kez dokunduğu zaman, bu merkez optik kaizma üzerine yerleştirilmiştir. Göz bebeğinde bir genişleme
olur ve işte bu yüzden de eğer gözleriniz kapalı değilse, o yükselmeyecektir. Bu hipnozun tersinedir. Bu yüzden lütfen gözlerinizi
kapalı tutun ve kendinize karşı müşfik olun, müşfik olun. Kendinizin suçlu olduğunu düşünerek kendinizi yargılamayın. Bu
insanlara söylediğimiz ilk mantradır, herkesin bir şeyler için suçlu göründüğü Batıda özellikle, ne olduğunu bilmiyorum,
bilinmeyen bir şey. Onların dediği gibi, bu parmakta catch ediyor. Lütfen, her şeye başlamadan önce, sadece kalbinizden, “Anne,
ben suçlu değilim”, deyin. Suçlu hissedecek hiç bir şey yok.. Sonuçta, hangi suçunuz olabilir? Tanrının sevgisinin içine
çekemeyeceği hangi yanlışı yapabilirsiniz? Bu yüzden hiç bir şey için kendinizi suçlu hissetmeyin. Konuşmam sırasında, bunu
yapmak iyi değil, şu falan demiş olabilirim – önemli değil. Benim için fark etmez. Tarzı ne olursa olsun işin nasıl yapılacağını
biliyorum. Bu yüzden hiç bir şekilde suçlu hissetmeyin. Sadece “Anne, ben suçlu değilim”, deyin. Bu önemli çünkü bu korkunç
Vishuddhiyi tıkar. Geliştirdiğiniz bu suçlulukla, sol taraftaki her türlü problemi ve bu spondolit (omur yangısı) hastalığı meydana
getirirsiniz. Yani “Anne, ben suçlu değilim” demek daha iyidir. Tek bir basit şey, “Anne, ben suçlu değilim”. Şimdi gözlerinizi
kapatın. Lütfen kendinizi suçlu hissetmeyin. Tekrar ve tekrar, “Anne, ben suçlu değilim” deyin. Lütfen gözlerinizi açmayın, sadece
gözlerinizi açmayın, lütfen. Lütfen sağ elinizi koyun, gözlerinizi açmayın ve sağ elinizi kalbinize koyun. Sonra da kalbinizden bir
soru sorun, “Anne, ben Ruh muyum?” Soruyu sorun. Bu çok basit bir soru ama bu soru kendisini oturtacaktır. Sadece alçak
gönüllü bir şekilde sorun, “Anne, ben Ruh muyum?” Lütfen bunu on iki kez söyleyin. Bu cevabın kendisi sizlerde elde akan bir serin
esinti meydana getirecektir. [Shri Mataji, mikrofona üç kere üfler] Şimdi elinizi, Taloo adı verilen ve çok yumuşak olan başınızın
üzerindeki bu bıngıldak kemiğinin bulunduğu yere koyun. Sadece buradan gelen bir serin esinti olup olmadığına bakın. Bana bir



soru sorabilirsiniz, Ben sizi buna zorlayamam, bunu siz istemelisiniz. “Anne, lütfen bana aydınlanmamı verin”, diyerek
aydınlanmanızı almayı istemelisiniz. Beni sizi buna zorlayamam. Özgürlüğünüze saygı gösteriliyor. Eğer cehenneme gitmek
istiyorsanız, gidebilirsiniz veya cennete gitmek istiyorsanız, bu da halledilebilir. Bu yüzden lütfen Benden aydınlanmanızı isteyiniz.
Aslında, onu Ben vermiyorum ama bu iş, bu şekilde çalışıyor. [Kayıt burada bitiyor.]
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Public Program, “Kalp, Vishuddhi, Agnya, Sahasrara – Bilgi olmak”. Derby (İngiltere), 11 Temmuz 1982. Dün sizlere anlattığım bu
çakraları, Dr. Warren sizlere izah edebildiği için memnunum çünkü tek bir kısa konuşma ile, bütün bu detayları anlatamazsınız.
Eğer aydınlanmanızı alırsanız ve iyi gelişirseniz, o zaman yüzlercesi bulunan teyplerimi dinleyebilirsiniz ve okyanus kadar uçsuz
bucaksız olan bu bilgiyi anlayabilirsiniz. Size dün anlattığım gibi, aydınlandığınız zaman, siz bilgi olursunuz. Bu çok kafa karıştıran
bir ifade, insanlar “bilgi olmanın” ne anlama geldiğini anlamıyorlar. Geçen gün bir centilmen Bana geldi ve “benim gurum bana,
zaten bilgi verdi”, dedi. Bende, “nasıl oldu bu” diye sordum. Bana, “çünkü benim gurum bana, ben sana bilgi verdim” dedi. Bende
dedim ki, “ama hala açıkla Bana, nasıl oldu bu, bilgi mi bu verdiği şey? Onun sana bilgi verdiğine nasıl inanıyorsun?” Bunun
üzerine dedi ki, “Hayır, Anne, o benim anlıma dokundu ve sonra ben bir ışık gördüm”. Bende dedim ki, “o zaman sen hala başka
bir şekilde de ışık görebilirsin. Bu şey nasıl olup, senin bilgi alman oluyor?”. Bunun üzerine düşünmeye başladı ve “eğer bilgi
almışsam, o zaman ne meydana gelmeli?” Bende dedim ki, “bak, yanımda oturan bir başka kişi var, o bir Sahaja Yogi. O
kundalininin ne olduğunu bilir, aynı zamanda senin Kundalinini kendisinin nasıl yükselteceğini de bilir. O senin probleminin ne
olduğunu, hangi çakralarının catch ettiğini bilir. Aynı zamanda kendisinin şahsi problemlerinin ne olduğunu da bilir”. Bunun
üzerine Bana sordu, “nasıl biliyor o?” Bende dedim ki, “O, kendisi bilgi oldu”. Size dün anlattığım gibi, kendi merkezi sinir
sisteminiz üzerinde, içinizde kendinizi ve aynı zamanda başka insanları da hissedebiliyor olmalısınız. Şimdi örneğin, diyelim ki,
delirmiş birisi var. Delirmeye başladığı zaman, kendisi bunu anlamadı. Hali hazırda kendisinin posses olduğunu ve delirmeye
başladığını ve tedavi görmesi gerektiğini anlamadı, hiç bir şey anlamadı. Yavaş yavaş delirdi ve şimdi o akıl hastanesinde.
Veyahut kanser olan birisi, ona “en fazla on beş gün içinde öleceksin” denilene kadar, kendisinde kanser oluştuğunu bilmez, Bu
fiziksel seviyede, akli seviyededir. Egoist olan birisi, kendisinin egoist olduğunu, başkalarına baskı yaptığını ve başka
insanlarında, kendisinin bir parçası olduğunu bilmez. Hitler gibi, o asla kendisinin bu kadar korkunç bir şeytan olduğunu,
kendisinin cehenneme gideceğini anlamadı ve o zamanlar Hitler'in etrafında olanlar, bu toplumda bir şeytanın büyümekte
olduğunu, bir şeytanın gelmekte olduğunu anlamadılar. Her şeyi hiç kimse anlamadı ve aniden, on bir yıl sonra Hitler korkunç, yok
edici biri olarak, şeytani bir güç olarak geri döndü. Bu yüzden onun rejiminden önce yazılmış olan kitapları okursanız, gerçekte
insanlar onu destekliyorlardı. Çünkü onlar, “bizler geriliyoruz, toplumumuz geriledi ve bizi sertleştirecek ve disipline edecek
birisine ihtiyacımız var, bizim disipline ihtiyacımız var, disipline olmak zorundayız”, diyorlardı ve bu yüzden de insanlar ondan
hoşlandılar. Genç öğrenciler bile onu sevdiler, üniversiteye gittiği zaman insanlara, “disiplinli olmalıyız, sert olmalıyız, şunu
yememeliyiz, bunu yememeliyiz, çok sert olmalıyız” diyerek, onları cezp etti. Ve bu şey, genç insanlar tarafından çok beğenildi. Bu
adamın bir şeytan olup olmadığını anlamadılar. Bilgi öyle bir şeydir ki, siz bunda kendi süptilinizi ve başkalarının süptilini
görürsünüz. Bizlerin süptili ve başkalarının süptili, çakralarda yerleşmiştir. Bunlar bizlerin içinde bulunan çakralar ve bu çakralar,
karşılaştığımız her acil durumun gerektirdiği şeyleri bize sağlayanlardır. Örneğin, eğer çok hızlı koşmamız gerekirse, biz çok hızlı
koşabiliriz. Kalplerimiz atmaya başlar, sempatik harekete geçer, koşma sonrasında ise bu çakralar, aşırı kullanılmış olan kısım
için gereken enerjiyi sağlayarak, onu normale döndürürler. Onu normal çevirirler. Ne zaman ki, söyleyin, sol kanalda ve sağ
kanalda, sempatik sinir sistemimizin iki tane özü vardır. Bu özleşme, çakralar üzerinde çok fazla olursa, bu çakralar ayrılırlar ve
her bir çakrada bir deity vardır ve bu deity uyuduğu zaman, bütünden bir ayrılış vardır çünkü bizler, işte bu yolla bütün ile
bağlantıdayızdır. Bakın, diyelim ki bu omurga, bu şöyledir, omurga bir kez kırılırsa, siz bütünden koparsınız, kontrol kaybolur.
Kontrol bir kez kaybolursa, o zaman kendi üzerinizde çalışmaya başlarsınız. Bir hücre, bir kez kendi kendine çalışmaya başlarsa,
o hücre habis (kötücül) hale gelir. Ona denge sağlayan, orantı ve koordinasyon sağlayan, ne kadar büyümesi gerektiğini söyleyen
bütünle olan bağlantısını kaybeder ve işte bu şekilde kanser başlar. Bu günlerde toplumda, çünkü toplum ego merkezli hale
geliyor, bizler “ne var bunda, bunda yanlış olan ne, şunda yanlış olan ne”, deyip duruyoruz. Bu gün, şimdi Warren size anlatıyordu,
içimizde bir dharma var. Bizim on tane dharmamız var, içimizde on tane değerliliğimiz var On emire bizler itaat etmeliyiz. Neden?
Çünkü bunların dışına çıkarsanız, dengesizleşirsiniz. Ve dengesizlik oluştuğu zaman, bu dengesizlikten kaynaklanan
problemlerden her hangi birisini geliştirebilirsiniz. İşte kanser, bu nedenle işte biz kanseri iyileştiremeyiz çünkü hücreleri tekrar
normal durumlarına geri getiremeyiz. En fazla yapabileceğimiz şey nedir, diğer hücrelere saldırmaya başlayan ve onları ego
merkezli hale getiren bu hücreleri, bedenden uzaklaştırabiliriz ama onları tekrar normal hücreler haline getiremeyiz. Sadece
vibrasyonlar sayesinde bunu yapabilirsiniz çünkü bu merkezleri vibre ettiğiniz zaman, onlar daha güçlü hale gelirler, onlar
auralarını genişletirler ve bu sayede küçük olan çember büyür, her iki tarafta olanları içine çeker ve onları bir araya getirir, deityler
yeniden uyanırlar ve hücreler bütünden yine mesaj almaya başlarlar. Bu süptil bir prensip olan, basit bir ilkedir ama kanser olan
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bir kişi, kendisinin kanser olup olmadığını nasıl bilecek? Çünkü bunu bilmenin bir yolu yok ama siz, kendiniz bilgi olduğunuz
zaman, bu algıyı parmaklarınızda geliştirmeye başlarsınız ve bunlar şifre çözücü kelimelerdir, hangi merkezin catch ettiğini ve
onu nasıl iyileştireceğinize dair şifreyi çözen bir dildir. Derhal alarma geçersiniz çünkü bunun olmakta olduğunu bilirsiniz. Kimileri
tamamıyla bunun farkında değildirler ama sonrasında akli bir problemlerinin olduğunu anlarlar. Bir psikiyatrist Beni görmeye
geldi, sadece o bu gün Benimle birlikteydi. O bir Sahaja Yogi ve akli olarak özürlü olan bazı kişileri iyileştirdi. Kendisi bir
psikiyatrist, bu yüzden de her zaman Benim karşımda bu parmağın titrediğini görür. Bu parmak (sol elin yüzük parmağı) ve bu
başparmak (sol elin başparmağı). Eğer bu parmak yanıyorsa ve bu titriyorsa, bu sizde bir sahiplenme olduğunu gösterir, basit bir
şey bu. Şimdi, bu kişi bunu temizleyebilir çünkü bunu temizlemek bir Sahaja Yoginin en fazla iki dakikasını alır. Ama aslında buna
yakalanmış bir kişide, bunu temizlenebilir çünkü merkezin ne olduğunu biliyorsanız ve eğer hangi deitynin uyandırılacağını ve
onları nasıl uyandıracağınızı biliyorsanız, bunu temizleyebilirsiniz. İşte bu şekilde akıl hastaları da iyileştirilebilir. Şimdi burada,
yolda akıl hastası bir adam var, az önce o konuştuğu sırada Ben odadaydım, “İsa'yı aramak zorundasınız, Tanrı'yı aramak
zorundasınız” gibi böyle şeyler söylüyordu caddede. Kendisi bir deli. Delirmiş biri, diğerlerini nereye doğru sürükler, bir akıl
hastanesine. Yüksek sesle şöyle diyordu, “İsa'yı aramak zorundasınız, Tanrı'yı aramak zorundasınız” Nasıl? Nasıl arayacaksınız?
Sadece konuşmalar yaparak mı? “Tanrı'yı ara, Tanrı'yı ara”, bunun yolu bu mudur? Eğer Ben “dikkatini içine koy” dersem, burada
sadece Benim önümde oturuyorsunuz, basit bir şey bu, dikkatiniz Bana doğru, şimdi dikkatinizi kendi içinize çevirin. Bunu
yapabilir misiniz? Diyebilirsiniz ki, “evet, yapıyoruz bunu” ama bu değil, hiç bir şekilde bunu yapmıyorsunuz. İçinizde bir şeyler
olmalıdır. Bir şeyler olmadığı sürece, dikkatiniz içinize yönelemez. Pek çok kişi sadece sahte olan bir şeylere inanırlar, inandıkları
şeyden dolayı acı çekene dek, buna inanmaya devam ederler. Bu şekilde davranan insanlar gördüm. Fanatikler. İleri yaşlarında ya
sert veyahut işe yaramaz veya öfkeli veya sıkıcı insanlar haline gelirler. Kimileri de gerçekten yarı delidirler ve bazıları ise
tamamen delidir. O şey hakkında bilgi sahibi olmadan, bir şeylere inanmak, çok körlemesine bir oyundur, sizin besininiz orada
olmalıdır. Hindistan'da, çok büyük bir din olan Sih dini bulunduğunu söyleyebiliriz ama Sih dinine mensup olanların hiç bir şekilde
içki içmedikleri varsayılır. Nihayetinde Guru Nanaka, “sizler içki içmeyeceksiniz” dediği zaman, çünkü O bunu biliyordu, O ne
söylediğini biliyordu. Kendisi Ezeli Varlığın bir enkarnasyonuydu. O Ezeli bir Efendiydi ve O içki içmemelisiniz dedikten sonra,
İngiltere'de bulunan Sihler, İskoçlardan bile daha fazla içerler. Bu çok şaşırtıcı. Düşünün! İslam'a bakın, çünkü Muhammed Sahip
ile Nanaka Sahip aynıdır, aynı kişidir. Muhammed Sahip de aynı şeyi söyledi. Musa aynı şeyi söyledi, Yahudilere ne yaptıklarını
sorun? Musa dedi ki, “Kuvvetli içkilerden, alkolden, bütün bunlardan kaçınılmalıdır.” Muhammed Sahip zamanında, sigaralar
yoktu, bu nedenle de, sigara hakkında bir şey söylemedi, bu yüzden de Müslümanlar, “sigara içmekte sorun yok”, derler. Bakın, bu
şeyler öyle ki, pek çok açık kapı var. Hindistan'da cemaat üstüne cemaatimiz var bunun gibi, nereye giderseniz, bakın, hayret
edersiniz. Jainler de olduğu gibi, onlar et yemezler ama içki içerler. Düşünebiliyor musunuz? Mahavira, Chaitanya'dan başka bir
şeyden bahsetmemişken, aslında içki içmek farkındalığınıza zarar verir. Buddha asla, “et yemeyin”, demedi. Bu et yemelisiniz
anlamına gelmiyor ama, Benim söylediğim şey Onun asla bundan bahsetmediğidir. Bu o kadar da önemli değil. Buddha, kendisi
çiğ domuz eti yediği için öldü. Bir eve gitti ve bakın, Buddha aydınlanmış bir ruhtu, büyük bir şahsiyet. O bir enkarnasyondu ve bir
eve misafir olarak gitti. Aniden orada belirdi ve orada bulunan kişi sadece bir avcıydı ve avcı dedi ki, “Oh, Buddha, siz evime
geldiniz, size ne ikram etmeliyim, ne yapmalıyım?” Buddha dedi ki, “Çok az zamanım var, neyin varsa onu ver”. Avcı, “vahşi bir
erkek domuz vurdum ama yemeğin pişirilmesi lazım ve bu zaman alır”. Buddha, “Tamam o zaman, Bana onun yarısını ver” dedi
ve bundan dolayı da öldü. Jainizm'de bile, buna şaşırırsınız, Shri Krishna'nın ilk kuzeni olan bu Neminath, onun evliliği sırasında
büyük bir kutlama vardı ve pek çok kuş getirildi. Demek istiyorum ki, bu kişiler Jain'diler, düşünün. Neminath, kuşların ve bütün bu
şeylerin, pek çok hayvanın öldürüldüğünü gördüğü zaman, onda bunun aleyhine bir duygu gelişti ve “tamam, artık olmayacak bu”
dedi. Ama onlar vejetaryenlikte başka bir aşırılığa gittiler, demek istiyorum ki, kendilerine karşı çok acımasızlar ama onlar buna
aldırmazlar, vejetaryen olabilirler ama öyle bir aşırılığa varana dek ki, hayal bile edemezsiniz. Dinlerde bulunan problem budur,
sizler, olan şeylerde aşırıya gidersiniz. Din hakkındaki ilk şey, aşırıya kaçmamaktır, tüm dinlerin esası budur. Hıristiyanlık için,
bilirsiniz İsa dedi ki, “ölülerden uzak durun, ölülerle ile bir işiniz yok”. Ölü ruhları (insanlardan) çıkardı ve onları domuzların içine
koydu ve domuzları da sonra denize atı. Hepiniz bu öyküyü biliyorsunuz ama her kilisede, onların ayakları altında yatan ölüler var.
Kilise de nasıl yürüyeceğinizi bilemezsiniz, ölülerin hepsi orada yerde yatıyorlar. Londra'da bulunduğumda, her zaman şans eseri
veyahut şanssızlık eseri demeliyim, kilisenin yanında oturuyorum ve Ben gece onların mezarlarından çıktıklarını gördüm ve
“Aman Tanrım” dedim ve çocuklar orada oturup, Tanrı’ya dua ediyorlar, her şeyi yapıyorlar. Onlar orada ne elde edecekler?
Katolikliğin böyle bir felaket doğurmuş olması şaşırtıcı değil, tüm bu sözüm ona Hıristiyanlığın. Demek istiyorum ki, bütün dinlerin
inananları, o dinin temellerine ters düşmüşlerdir. Çünkü İsa, ölüm üzerinde kontrolü olandır. O, ölümün etkilerini kendi içine
çekendir ve O, bunları kesinlikle yasaklamıştır. Gittiğiniz her yerde, her kilisede. Sadece Hindistan'da, bir şekilde bunu yapmazlar,
bunu nasıl hallettiklerini bilmiyorum ama gittiğiniz her kilisede etrafta sallanıp duran ölü bedenler vardır. Sahaja Yogiler kiliselere



gitmezler çünkü korkarlar. Bir keresinde bir Sahaja Yogi, bir ruh tarafından ele geçirildi, o derhal farkına vardı, baş ağrısı oldu ve
oraya gitmek istemedi. Ama Sahaja Yogi olmayan bir kişi, kiliseye gider, bhoot tarafından catch eder, kendisi bunu bilmez.
Müritlerimden birisinin Katolik olan bir annesi vardı, çok sadık bir Katolik ve bu bayanın matematikte master derecesi ve bunun
gibi bir şeyleri var, bakın, çok sadık bir Katolik. Bu kadın Beni görmeye geldi ve Ben ona, “kiliseye gitmek hususundaki bütün bu
fanatizmi bırakmalısın çünkü kilisede, oraya yerleştirilmiş bütün bu ölü bedenler var”, dedim, ama Beni dinlemek istemedi. Şimdi,
ileri bir yaşa geldikten sonra, yaklaşık altmış yaşına geldiklerinde aslında akıllarını oynatırlar, gerçekten de ve kadın, tuvaletini
yapmak için bidesini (Tuvalet sonrası kullanılan temizlik klozeti) kullanmaya başladı ve her tür şeyde, problemler ortaya çıktı.
Ama pazar sabahları kalkar, hazırlanır, kiliseye gidip, sonra güzelce eve dönerdi. Her pazar, kalkardı, güzelce giyinir ve sonra
kiliseden geri dönerdi. Sanki birileri onu aşağıya indiriyor ve sonra sanki birileri onu geri getiriyordu. Ama bir gün kayboldu ve bu
bayan polise telefon edip, “ne yapmalıyım, bu hanım kayboldu ve annem kayboldu” dedi, endişelendi. Bana telefon etti. Bende
ona, “anneni bulacaksın, o iyi, geri gelecek”, dedim. Üç gün sonra bir yerlerden çıkageldi. Tanrı bilir nereden, geri geldi ve aynı
şeyleri yapmaya başladı, onun yerine bunu kullanarak, şunun yerine bunu kullanarak ve kesinlikle delirmiş birisi gibi ama polis
dedi ki, “yapacak bir şey yok, onu yaşlılar evine yerleştirmeniz daha iyi olacak”. Kızı onu yaşlı insanların yaşadığı bu yerlerden
birisine yerleştirdi. Şimdi bu Marie, Benim öğrencim, Bana dedi ki, çok şaşırtıcı şekilde, orada olan insanların çoğunlukla Katolik
veya Hıristiyan olduğunu söyledi. Hepsi de böyle kaçıklar, hemşireler zor zamanlar geçiriyorlar ama bu kadınların hepsi pazar
günü hazırlanmış oluyorlar ve özellikle onlar için hazırlanmış olan bir kiliseye gidiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Sadece bu
obsesyona (takıntı) bakın. Bu bizdeki bir saplantı, bizler bunların saplantı olduğunu bilmeliyiz, bizler özgür insanlar değiliz, bizler
bu şeylerin köleleriyiz. Şimdi, bir kez de bu tarafa gelin, diğer tarafın köleliliği ise alışkanlıklarımızdır, bunlar bizi köleleştirirler,
insanlar gördüm, bir keresinde Benimle ve Rus Bakanla birlikte oturan, çok güçlü bir adam vardı. Aniden kalktı, ev sahibi oydu,
aniden kalktı. “Ben gitmek zorundayım”, dedi. Ben de, “Ne oldu?” dedim. “Ben hastayım” dedi. “Neyiniz var?” dedim. “Bakın, ben
futbol hayranıyım ve daha fazla oturamam, futbol maçı başlamış olmalı”, dedi. Düşünün, kendisi ev sahibi ve pek çok kişi orada, o
sadece orada oturamıyor. Demek istiyorum ki, kendisini sandalyeye yapıştıramadı ve kalkıp gitmek istedi, ne yapacağını
bilemedi. Şaşırdım, kendine hâkim değildi, kendi üzerinde kontrolü yoktu, demek istiyorum ki, onda futboldan kaynaklanan bir
takıntı olmalı veya nedir bu? Böylesine yetişkin, olgun bir kişi, tutup böyle davransın! Bu hiç bir şey, sahip olduğumuz diğer
alışkanlıklar çok daha kötüdür ve onların hepsi bizi köleleştiriyorlar, onlarsız yaşayamayız. Bu dünyada olan her şey bizler içindir,
biz hiç bir şey değiliz. Eğer herhangi bir şey bizi köleleştirebiliyorsa, şunu bilmeliyiz ki, her şeyin efendisi biziz. Eğer bir sandalye
sizi rahat ettiriyor veya ettirmiyorsa, bunun önemi yoktur. Önemli olan şey, bunun sizi köleleştirmemesidir. Hiç bir şey sizi
köleleştirmemelidir. Kral olan birisi, imparator olan birisi, buna en az önem veren kişidir. Bu kişiyi sokağa bırakırsanız, güzelce
uyur. Onu herhangi bir yere koyun, mutlu olacaktır, işte bu kişi gerçek imparatordur. Tam bir konfor olmaksızın yaşayamayan kişi,
imparator değildir. Eğer o kişi konforun kölesi ise, o zaman imparator değildir. Bütün bu şeyleri, burada bulanan Nabhi çakra
merkezimiz uyandığı zaman öğrenebiliriz. Işık bu bölgede yayıldığı zaman, Void'da, yeşil renkli bölgede, bakın, o zaman olan şey
nedir, derhal bu ışıkta, siz hiç bir şey görmezsiniz ama bu ışık çalışır. Aydınlanma öyle bir şeydir ki, harekete geçer, ışığın kendisi
harekete geçer, düşünebiliyor musunuz? Işığın kendisi sizde harekete geçer. Şaraba çok düşkün olan, içkiye, her şeye düşkün bir
doktorumuz vardı. Ben asla size, “içki içmeyin” demem. Bunu asla söylemem çünkü insanların kaçıp gitmesini istemem. Hayır,
hayır, bu tür bir şey değil. Siz rahatça oturun, sadece aydınlanmanızı alın, buna sonra bakarız. Bu adam, hemen ertesi gün içki
içmeyi bıraktı ama sonrasında kendisinin Almanya'ya gitmesi gerekti ve “onun sevdiği özel tür bir şarabı burada denesem iyi olur”
diye düşündü. Şarabı denedi ve sonrasında, kustu, kustu, kustu, dayanamadı. Dedi ki, “tadı o kadar kötü idi ki, asla bu kadar pis bir
şey tatmadım”. Ben asla bunu ona söylemedim, bu sadece oldu, para tasarruf etti, tasarruf ettiği para ile bir şeyler alabildi, özgür
bir kuş gibiydi. Ama Ben bunu size söylemek zorunda değilim çünkü sizler buna o kadar bağımlısınız ki ve kendinizi o kadar
bununla tanımlıyorsunuz ki, “Sahaja Yoga ile birlikte bu olabilir” deseniz bile, pek çok kişi bunu ret edecektir. Kendimizi
tanımlamalarımız, varlığımız içinde o kadar derine gitti ki, varlığımızda o kadar derin ki, takıntılarımız, dediğimiz gibi, bizler hiç bir
şekilde özgür insanlar değiliz, belki politik olarak özgür olabiliriz, tamam, ama bu da o kadar yapay ki. Ruh, içimizde özgür olan
tek şeydir, onun takıntıları yoktur, alışkanlıkları yoktur, hiç bir şeye yapışıp kalmaz, tamamen bağımsızdır ve bizlere neşe saçar.
Bu ruhumuzu, dikkatimizi öylesine aydınlatan bir şeydir ki. Şimdi aydınlanmış dikkat, söylediğim gibi, bizim anladığımız dikkat
değildir.“Bir ışık var ve biz ışığı görürüz”. Bu, bu tür bir şey değildir ama bu aydınlanmış dikkat ile, farkındalığımız aydınlanır ve
böylece diğer insanları ellerimizde hissetmeye başlarız. Dün burada oturan diğer adam gibi, onu görmüş olmalısınız. Geçen gün
bir beyefendi buradaydı ve Bana dedi ki, “sizin enerjileriniz benimkinden farklı”, bu böyle bir şey değil. Bir süredir negatif
enerjileriniz varsa, siz titreyecek, sallanacaksınız, kesinlikle bir süre titreyeceksinizdir, buna şüphe yok, eğer çok fazla negatif
enerjiniz varsa. Bir keresinde bir programımız vardı ve bazı insanlar oradaydılar, bazı Brahminler ve onlar Bana karşıydılar çünkü
Ben bir Brahmin değilim. “Bizler Annenin programını yapmayacağız” dediler. Bütün bu hikâyeleri bilmiyorsunuz, Bana asla



söylemediler ama onlar karşıma geçtiler ve böyle titremeye başladılar. Bunun üzerine Ben onlara, “neden bu kadar çok
titriyorsunuz?” dedim. Onlar da, “Biz Brahminleriz ve anlıyoruz ki, siz Shakti'siniz, bu yüzden de titriyoruz”, dediler. Ben de dedim
ki, “ama neden titriyorsunuz? Başka hiç kimse titremiyor burada”. Bunun üzerine onlar, titremkte olan diğer bir dört kişiyi işaret
ettiler, “bakın, onlarda titriyorlar” dediler. Ben de dedim ki, “onlara gidin ve nereden geldiklerini öğrenin”. Gidip sordular ve bu
kişilerin bir akıl hastanesinden geldiğini öğrendiler. Ben dedim ki, “görünüşe göre, siz kimlerin titriyor olduğunu anlamalısınız,
sizler ve bu insanlar, başka hiç kimse titremiyor”. Yani eğer negatif güçler varsa, biraz titrersiniz ama bizler yine de bunun bize ne
yararı olduğunu görmeliyiz, bu enerjiyi içimizde taşımanın ne yararı var ki? Bu çok önemli çünkü bizler fayda odaklı kişileriz. Her
şeyin bir faydasının olması gerek. Neye sahipsek, o şeylerin bu dünyada bir faydasının gerekli olması gibi. Eğer gerçekten işe
yarayan bir şeye sahipsek, o zaman biz başka bir şey arzulamazdık. Arzu etmek hala devam ediyor. Bu durumda şu sonucu
çıkarmalıyız, her neye sahipsek bu nihai olan değildir. Nihai olana duyulan arzu şöyledir, nihai olanı bir kez elde ettiğiniz zaman,
her şey göreli bir hale gelir, her şey izafi hale gelir. Bu şudur yani, göreli hale gelen şey, bütün bu değişmekte olan şeylerdir, bütün
bu çabuk çürüyen şeylerdir, bütün bu bizi köleleştirmeye çalışan şeylerdir, bütün bu dışsal olarak bizi cezbeden şeylerdir ama
içlerinde onlar yılandır ve bizim olacağımız şey ise, onlara bağımlı bir şahsiyet haline gelmektir. Şimdi, Din hakkındaki, herhangi
bir anlayış hakkındaki fikrimiz, sınırlı bir kiliseye ve sınırlı bir topluma ve sınırlı bir kulübe katılmak, kesinlikle aynı şeyi yapmak,
aynı tipte kıyafetler giymek, aynı tipte bir şapka veya bir şeyler takmakla, bir dine mensup oluruz. Böyle bir şey yok, bunların tümü
insan icadıdır, bakın, bunun tümü yapaydır. İnsan yapımı olan her ne varsa, yapaydır, bunu biliyorsunuz. Onlar kaydettiler, insan
yapımı olan bütün kıyafetler içinde, insan yapımı malzeme dediler, yani bu Tanrı yapımı değildir. Bu bizlerin kalkıp kendi
dinlerimizi meydana getirmemizdir ve sonra biz bunlar için savaşıyoruz. Dinler içimizde bir şeylere sahiptir, varlığımız içinde.
Bunun da, bizim bundan nasıl bir saçmalık yarattığımızla hiç alakası yoktur. Bu bir kişinin kalitesidir, karbonun dört değerlikli
olması gibi, bizler de on değerlikliyiz ve eğer bu değerlilikler kaybolursa, ne olur, kimyasal bileşiklerin kombinasyonunda olduğu
gibi, eğer bir değerlilik kaybolursa, bu şey negatif hale gelir ve o zaman da, bir başka şey ile birleşir ve bu sayede şeylerde negatif
ve pozitif değerlilikler vardır. Yani eğer sizde bazı ilave değerlilikler varsa, o zaman başka bir kişinin üzerine atlayacaksınızdır,
eğer daha az ise, o zaman başka insanları catch edeceksinizdir. Bu durum, aynen bir kimyasal birleşikte olduğu gibidir. Şimdi
içimizdeki bu değerlilikler, bize denge vermek üzere oradadırlar ve işte Warren'in size anlattığı şey, onun kast ettiği şey budur.
Aydınlanmanızı aldığınız zaman, dharmanız, sizin on emriniz aydınlanır. Bu sizin kuvvetlendiğiniz anlamına gelir, siz bu olursunuz.
Siz dinin ötesine geçersiniz, onu takip etmeniz gerekmez, sadece bu olursunuz. Onunla öyle bütünleşirsiniz ki. Örneğin, kimi
insanlar patates (yemeği) uygun bulmazlar, onlar bunu sadece sevmezler, bundan sadece hoşlanmazlar. Aydınlanmadan önce
bu sadece bunun aksi yönündedir, eğer patates yemeği düşünmüyorlarsa, daha fazla patates yiyeceklerdir. Aydınlanmadan
sonra, sadece bunu yapmazsınız, sadece yapmazsınız, o kadar bütünleşirsiniz ki. İçimizdeki değerlilik o kadar aydınlanır ki,
önceliklerimiz tamamen değişir, her şeyi vibrasyonlarla yargılamaya başlarsınız. Bizde küçük bir kız var, gördünüz, Olympia, çok
az şey yer o, pratikte katı gıdaları yemez ama eğer Ben ona herhangi bir şey verirsem, onu yer, başka hiç kimsenin verdiği şeyi
yemez ama Ben ona her ne verirsem, daha fazlasını ister ve onu yer. Eğer vibrasyonları anlarsanız, o zaman değerlerinizi
bozulmamış halde muhafaza etmek çok kolaydır çünkü sizler kuvvetlendiniz. Sadece bu da değil, başka hiç bir şey istemezsiniz
çünkü vibrasyonların akmasından keyif alırsınız. Vibrasyonlar aktığı zaman, Ruh sizin merkezi sinir sisteminiz vasıtası ile neşe
saçıyordur, bu ruhun kalitesidir. Hissetmeye başladığınız neşe ve neşeyi hissetmeye başladığınız zaman, hiç bir şeyi bırakmayı
istemezsiniz, sadece bırakmak istemezsiniz. Bundan keyif almak istersiniz. Bu sayede siz bilgi olursunuz ve gerçekte bu bölgeye
yerleştirilmiş olan ve karaciğeriniz tarafından taşınmakta olan dikkat, aydınlanır. Size dün anlattığım gibi, burada oturarak, eğer
her hangi bir kişinin durumunu hissetmek isterseniz, bunu bulabilirsiniz. Şimdi olduğu gibi, Ben bir beyefendinin biraz
münasebetsizce oturduğunu gördüm, bu adam uygun şekilde oturmuyor diye düşündüm. “Düzgün oturun”, dedim ama sonra ona
dikkatimi koyduğumda, onun pek de iyi durumda olmadığını anladım ve bunun üzerine “bir probleminiz mi var?” dedim. “Evet”,
dedi. Ben de, “Tamam, o zaman” dedim. Yani dikkat ile derhal bir kişinin durumunu anlarsınız, bu kişideki problemin ne olduğunu
anlarsınız. Burada oturarak, her hangi bir kişinin vibrasyonlarını anlayabilirsiniz. Örneğin, diyebiliriz ki, eğer Rus yoksa … şunu....
söylemeli miyim, söylememeli miyim? …. Brejnev posses (ele geçirilmiş), o posses bir adam, sadece böyle. Rusya'ya gidiyorum,
umarım onu bu posessden kurtaracağım. O posses bir adam. Onlar parapsikoloji ile uğraşıyorlar. Amerika'da aynı, bu olacak, bu
ruhlarla, ispritizmacılarla, bütün bu şeylerle, sizin preta vidya, smashana vidya dediğiniz şeylerle ve kesinlikle korkunç olan bu
şeylerle uğraşılan her yerde bu olacak. Onlara parapsikoloji gibi sofistike isimler veriyorlar, onlara hangi isimleri veriyorlarsa,
karizmatik hareketler ve her tür... bu ruhlardan başka bir şey değil, ruhlardan başka bir şey değildir. Bütün bu insanlar, ruhlardan
başka bir şeyle uğraşmıyorlar. Ölü ruhları getiriyorlar ve buna Kutsal Ruh diyorlar, inanabiliyor musunuz? Bu karizmatik hareket
diğer bir korkunç şey, sizlere nasıl anlatmalı bilemiyorum ama şunu söylemek zorundayım ki, tüm bilim o kadar süptil bir hale
geldi ki, hiç kimse bunun akrep benzeri, korkunç, şeytani güçlerin bizlerin üzerinde çalıştığını ve bu ruhlarla bizlere saldırdığını



bilmiyor. Kimi insanlar dediler ki, “Anne, iyi ruhlar ve kötü ruhlar var.” Ama neden, neden, neden ölülere gidesiniz ki. Hangisinin iyi,
hangisinin kötü olduğunu bilmiyorsunuz. Nasıl bilirsiniz? Neden ölülere gidesiniz? Bizler şu anda olmalıyız, geçmişte
olmamalıyız. Yani kendi değerliliğinizi kaybettiğiniz zaman olabilecek şeylerden birisi, sola kaymanızdır. Sağa gittiğiniz zaman,
çok sert birisi olabilirsiniz, şu yiyeceği, bu yiyeceği yemeyebilirsiniz, şunu bunu yapabilirsiniz, çok ego merkezli birisi olabilirsiniz.
Bilinç üstü denilen, kolektif bilinç üstü denilen başka bir tarafa gidersiniz. Sol taraf kolektif bilinçaltıdır, sağ taraf kolektif
bilinçüstüdür. İşime başladığım zaman, bu ölü ruhlar hakkında konuşmamaya başladım. Dedim ki, “bu olmadan halledeceğim”,
ama mümkün değildi. Üç yıl boyunca, bunun hakkında asla konuşmadım. Deityler hakkında konuşmadım. Hiç bir şey hakkında
konuşmadım. Üç yıl idare ettim ama sonra bütün bu şeyleri uygulayan bir bayan aramıza katıldı ve pek çok kişiyi posses etti.
Binlerce kişi ona giderdi. Oda onlara, hangi atın birinci geleceğini, paranın nerene kaybolduğunu söylerdi. Bunun gibi her tür şey,
binlerce kişi oraya üşüşürdü, bilirsiniz. Burada şu an az sayıda insan var ama bırakın bir tantrika içeri girsin, siz trafiği kontrol
edemezsiniz. Bu korkunç insanlardan birisi buraya gelse, durum böyle olur. Ve bu bayan gerçekten de, Beni bunları konuşmak
zorunda bıraktı ve işte bunun nedeni budur. Onlar (ölü ruhlar) var. Yani sola veya sağa gittiğinizde, bir problemin içine girersiniz
çünkü bu çok tehlikeli, çok tehlikeli olan, bilinmeyen bir alanın içine girersiniz. Bilginiz olsun diye söylüyorum, kanser sol kanaldan
kaynaklanır. Böyle bir deneyimi olmayan, tek bir kanser hastası görmedim. Örneğim bu sahte gurular veya bu korkunç insanlar
tarafından yapılan bu kabul törenleri veya bu sol kanal şeylerin kitaplarını okumak, şey gibi, onun adı neydi, Rampa Sampa ve
bütün bu sözüm ona Budistler, bunlardan her hangi birisi kansere yol açabilir. Geçenlerde televizyonda bunun üzerine çok iyi bir
film gördüm burada, İngiliz televizyonunda. Bazı doktorların bu konuda araştırma yaptığını gösterdiler ve dediler ki, kanserin,
onların görebildikleri kimi proteinler tarafından tetiklendiğini gördüklerini söylediler, onlara 52 diyorlar – protein 52, 58 – onların
verdikleri isim bu. Ama onlar şunu anladılar ki, bunlar yaradılışımızdan bu yana içimizde bulunan bir bölgeden geliyorlar. Yani bu
kolektif bilinçaltıdır ve onlarda resimler de var, fotoğrafladılar. Gerçi, demek istiyorum ki, Benim on yıl önce söylediğim şeyi, onlar
şimdi söylüyorlar. Ama onlar, bizim sınırı aşmamız gereken noktaya ulaşıyorlar. Onlara sadece aydınlanmalarını vermeliyiz ve
çünkü doktorlar bu alana kendileri ulaşamazlar, kanseri iyileştiremezler, en fazla onu durdurabilirler. İhtimalini azaltmaya
çalışabilirler, hepsi bu ama tam bir çare sunamazlar çünkü insanları bu bölgeden tamamen çıkartamazlar. Eğer bu bölge bu
şekilde devam ederse, her zaman onun içine çekilebilirler. Tüm bunların içimizde nasıl oluştuğunu görmek çok ilginçtir. Bu
merkez, en önemli merkezlerden birisidir çünkü bize arayışımızı verir ve bizim saf arayışımız Ruh için bir arayış olmalıdır, başka
bir şey için değil. Ama yanlış yolda giden bu insanlar, yanlış kişiler önünde alınlarını yere eğmiş olanlara benzer insanlarda, bütün
bunlarda, onların başlarında (kafalarında) bir kabarıklık meydana gelir ve burada bir tümsek gibi ortaya çıkan on bir merkez
vardır. Bunlar, Ekadasha Rudra adı verilen ve yıkımdan/yok oluştan sorumlu, nihai yok edişten sorumlu, on bir adet merkez vardır
burada. Kalaki olarak adlandırılan veya ona siz ne diyorsunuz, Maitreya veya İsa’nın beyaz at üzerinde gelişi. Bu kabarıklık bir kez
oluşursa, daha da fazlasını oluşturmaya başlar ve yok ediş meydana gelir. Şunu söylemek zorundayım ki, pek çok kişi bilinç
dışından fikirler alırlar. Bu korkunç şey ile birlikte, çok şeytani bir kimsenin ve kare gibi bir şeyin ortaya çıktığını gösteren resimler
çizen veya bunları gösteren insanlar gördüm. Bu fikirleri nereden bulduklarını bilmiyorum ama bu bir gerçek. Aynı zamanda, yıkıcı
güçlerde aktifler. Onlarda kendi güçlerini çalıştırıyorlar. Bizler çok dikkatli olmalıyız, çok güvenilmez bir haldeyiz. Eskiden eğer
çok fazla sola ve sağa gittiysen, seno kadar da kötü bir durumda olmazdın ve insanlar buna pek de aldırmazlardı. Ama bu gün,
siz çok güvensiz bir yerdesiniz ve çok duyarlı ve savunmasızsınız. Bundan dolayı son derece dikkatli olmalısınız. Yıkım oranı çok
hızlıya ayarlandı ve inşa etmenin oranı ise, çok daha hızlıya ayarlanmalı. Etrafa bakarsanız, demek istiyorum ki, Ben yapıcı olan
nedir diye baktığım zaman, hiç bir şey yok ortada. Eğer sabahtan akşama kadar gazeteleri okursanız, tek bir iyi haber gelecektir, o
da prenses güzel bir oğlan doğurdu haberi, geri kalanlar korkutucudur. Onlardan güzel bir şeyler basmalarını istersiniz, Ben
onlardan Sahaja Yoga hakkında yayın yapmalarını istedim, bununla ilgilenmediler. Eğer bir aksilik, bir kaza varsa, kimi insanlar
ölmüşse, bazıları öldürülmüşse, onlar buna ilgi gösteriyorlar. İnsanların nasıl öldürüldüğünün ve hangi savaşların olduğunun,
şunun, bunun bütün fotoğraflarını koymak istiyorlar. Biraz iyi haber için zamanları yok. Bazı iyi mesajları, umut edilen bir şeyleri,
bunları istemiyorlar. İşte bu şekilde, bakın, bu gün çalışmakta olan her hangi bir organizasyona bakın, bu ego merkezli
organizasyonları nasıl oluşturuyorlar. Hayırsever olan organizasyonların bile, bunların hepsi ego merkezli organizasyonlardan
başka bir şey değiller. Ben, Kendim, bunun gibi pek çok organizasyonda bulundum ve onlarla çalıştım. Hayret ettim. Bu
insanlarda bir hayırseverlik yok. Hayırseverlik, şefkat şeklinde gelmesi gereken bir şey, bu sizden sadece akmalıdır ama bu daha
iyi bir pozisyon elde etmek için veya daha iyi bir konum elde etmek için bir tür kamuflaj. Bütün bu saçmalıklar sürüp gidiyor.
Hayırsever bir kişi, aslında sadece akan bir kişidir. Hayırsever olacak diğer kişi kimdir? Eğer onlar Benim bir parçam iseler,
hayırsever olacak olan Ben kimim? Eğer bu parmak ağrıyorsa, bu parmak için Ben hayırsever mi olacağım? Ben bal gibi ona
bakmak zorundayım çünkü bu Bana acı veriyor, Ben onu ovmalıyım, ne gerekiyorsa, onu yapmalıyım. Ve işte insanların
anlamadığı şey bu. Bütün bu façamız bir gün düşecek ve enerjimizi çok çok önemsiz şeyler için ziyan ettiğimizi fark edeceğiz.



Gerçekte, her şeyi Her yeri Saran Güç yapar. Biz hiç bir şey yapmayız, inanın Bana, biz hiç bir şey yapmıyoruz. Şu anda kaç tane
çiçek meyveye dönüyor? Bu işi kim yapıyor? Kaç tane tohum şu anda filizleniyor, tam şu anda? Bütün bunları kim yapıyor? Şu
anda kaç tane çocuk doğdu? İnsan bedeni içinde yabancı bir madde barınamaz, yabancı bir madde kalamaz. Onu dışarı atmaya
çalışır ama iş cenin’e gelince, beden sadece onu saklamakla kalmaz, ona destek olur, onu besler, ona bakar, büyütür ve doğru
zaman geldiğinde, onu dışarıya atar. Bunu kim yapar? Bizler her şeyi bize bahşedilmiş şeyler olarak alıyoruz. Gözleri ele alın, eğer
bir doktorsanız, gözlerin ne kadar karmaşık şey olarak yaratıldığını görebilirsiniz, bu gözler sayesinde insanları görürüz. Tüm
bunları kim yaptı? Biz mi yaptık? Tek bir göz bile yapabilir miyiz? Ve pek çok farklı tipte göz görüyoruz. Bu Tanrı’nın şefkatidir, bu
her yeri kaplayan Tanrının gücüdür. İlk kez aydınlanma aldığınız zaman, siz bu şefkati ilk kez hissedersiniz, bu vibrasyonları
hissedersiniz, her yeri saran bu gücü hissedersiniz. Her yeri saran bu gücün, orada olduğunu bilebilirsiniz ve sonrasında da, onu
yönetebilirsiniz. Onu çalıştırabilirsiniz, onu çalıştırabilirsiniz. Onu kullanın, siz enstrümansınız, dediğim gibi. Siz ustasınız, sizn
sadece bu hale gelmeniz gerek, bu gücü elinize alın. Warren, umarım kendisinin Bana nasıl geldiğini size anlatmıştır. Size anlattı
mı bilemiyorum, sadece bir telefon konuşması ile geldi. Onda Benim telefonum vardı ve onu Bana yollayan kişi Benimle ilgili ona
büyük bir fikir vermişti ona, kendisi müsait değildir falan diye, bütün bu saçmalıklar. En müsait kişi Benim. “Ona sadece Beni
aramasını söyle”. Ben de ona dedim ki, “Buraya gel”. Benim evime geldi, aydınlanmasını aldı ve şimdi o Avustralya’da pek çok
kişiyi transforme etti. Avustralya’nın yedi şehrinde aşramlarımız var. İngiltere en tembel olanı, bunu söylemek zorundayım.
Avustralya’nın yedi şehrinde şimdi var, almaya hazırlar. Bunu başaran pek çok kişi var çünkü ışığı bir kez alırsanız, bunu
başkalarına verirsiniz. Şimdi, bunun üzerinde bulunan diğer bir merkeze geçiyoruz, burası Evrenin Annesinin merkezidir. Baba, bu
merkezde oturur, bir önceki merkez, Nabhi çakra ve yukarıya doğru yükselir ve sonra da sağ tarafa yerleşir, burası babalıktır.
Söyleyin Bana, bir beyefendi dün Bana dedi ki, kendisinin astımla bir problemi varmış. Tekrar geldi mi, gelmedi mi bilemiyorum,
kendisi burada mı? Hayır, önemli değil. Şimdi, bu beyefendinin astımı var. Tabii ki Ben ona, Hindistan’daki çok fazla banyo yapma
âdeti nedeni ile sıkıntı çektiğini söyledim, bilirsiniz Hintliler, bizler çok fazla banyo yaparız. Bundan ayrı olarak, astım, bu baba için
duyulan kederden kaynaklanır. Bu beyefendinin babası öldü ve babası çocuktan ayrılmayı istemiyor, onun için endişe ediyor. Bu
bizlerden her hangi birisinin başına gelebilir, eğer bir adam oğluna karşı müşfik değilse, bu babalık prensibidir. Eğer oğul babaya
karşı müşfik değilse, bu nedenle baba incinir, bu da babalık prensibidir. Eğer bir şekilde bu prensip zarar görürse veya eğer baba
aniden ölürse, tüm yaşamınız boyunca buna ihtiyaç duyarsınız, tüm bunlar burada olabilir ve siz, bu sağ kalp catchine
yakalanırsınız ve bununla da astıma tutulursunuz. Homeopathy de bu söylenmiştir, onlar, daha fazla gerilimle birlikte, sizin buna
yakalandığınıza inanırlar çünkü daha fazla gerginsinizdir, babanızı hatırlıyorsunuz, eğer o orada olsaydı, size yardım ederdi.
Bilinçaltında bazen bu çalışır ve işte bu şekilde, bu problemi ekler. Bunu halletmek çok kolaydır, bir kişide sadece babalık
prensibini şu şekilde yükseltirseniz, siz kederli bir baba olabilirsiniz, zalim bir baba olabilirsiniz, babasını kaybetmiş bir oğul
olabilirsiniz, her hangi bir şey olabilirsiniz, elinizi sadece şu kısma koymalı ve sadece bir mantra söylemelisiniz, onu yükseltecek
veya tam bir tazelik içinde babalığı uyandıracak bir ilahiyi söylerseniz, iyileşirsiniz. Buna hayret edeceksiniz. Çok basittir bu. Orta
kalp, Evrenin Annesi tarafından yönetilir. O bizlere güven duygusunu verir. On iki yaşınıza geldiğinizde, bakın, ön tarafta bulunan
bu kemik, antikor yaymaya başlar, siz on iki yaşına gelene dek içinizde antikorlar üretir ve bu antikorlar gerçekten de Evrenin
Annesinin askerleridir. Biz Anneye, Sanskrit dilinde “Jagadamba” deriz ve antikorlar tüm bedene ve saldırı olan her yere yayılırlar,
birbirlerini haberdar ederler ve savaşırlar. Bu antikorlar, kaburgalar diyebiliriz, kaburgaların birleştiği yerin ön tarafında bulunan
sternum kemiği içinde oluşturulurlar, göğüs bölgesi, bu kısımda. Onlar orada kalırlar ve on iki yaşına kadar üretilirler. Özellikle
bayanlarda ne olur, onlar aynı zamanda annedirler de. Onların anneliklerine meydan okunduğu zaman, kadınlar problemle
karşılaşırlar. Kocası başkaları ile flört eden bir kadın da olduğu gibi, gözü dışarıda olan veya bunun gibi bir şeyde olan koca ile,
kadın kendisini güvensiz hisseder. O zaman bu annelik tehdit altındadır ve bu tehdit edildiği zaman, burada bir problem ortaya
çıkar ve göğsünde bir hastalığa yakalanır, göğüs kanserine ve tüm bunlara bir kadındaki güvensizlik neden olur. Bir kadın
güvende değilse, her hangi bir nedenle kadın güvende olmayabilir, o zaman kadın bu göğüs kanserine yakalanır. Evli bir kız vardı,
bir Katolik ile evlendi veya bunun gibi bir şeyle, ortada dinler arası bir evlilik vardı ve oğlan tarafındaki insanlar onu çok fazla
rahatsız ettiler. Bu Hindistan’da çok yaygındır ve burada da Ben bunu gördüm. Kıza bu tür şeyler söylemeye çalıştılar, bu şeyleri
ona söylediler ve onun ailesine, bu gibi şeyler ve bu kızın kalbi içinde bir güvensizlik doğdu, kız göğüs kanserine yakalandı.
Başkalarına karşı acımasız olduğumuz zaman, onlarda kanser meydana getirdiğimizi bilmiyoruz. Ailemizden birisi ile evlenmiş
bir kıza karşı kibar davranmak bizden ne götürür ki, bize kim geldi? Başkalarını incitecek şeyler söyleme hususunda uzmanız.
İnsanlarla nasıl konuşacağımızı çocukluğumuzdan itibaren öğreniriz ve bu sayede onlar gerçekten de incinirler. Onları inciterek,
kanser ederiz ama bunu kişi ancak aydınlanmasını aldığı zaman anlar. O zaman bir insanın ne kadar acı çektiğini gerçekten
anlarsınız çünkü sizde burada, biraz acı hissedersiniz, tüm konuşma şekliniz, tüm davranış şekliniz, başkaları ile olan iletişiminiz
tamamen değişir. Bu merkez çok önemlidir. Sol tarafı annenin tarafıdır ve annenin kendisi, eğer anne delirmişse, sizinde orada bir



probleminiz olur. Buna yakalanabilirsiniz, biz buraya bir kalp deriz, iki tane kalp vardır, bir tanesi Ruhun kalbi ve diğeri de Kalp
çakradır. Eğer anne bir fanatikse, yiyeceği konusunda, bunun gibi şeyler için, çok fanatik bir kadın ise, o zaman çocuklarda bunu
kaparlar. Çocuklarla bu şekilde oynamak çok tehlikeli bir şeydir, çocuklar üzerinde tam bir disiplin kurmak ve onları sadece, sanki
“bir at gibi dümdüz yürümek” zorunda bırakmak, iki şeyde tutmak, “çocuklar kendi özgürlüklerine sahip olmalılar”. Aslında onlara
çok fazla baskı yaptığımız zaman, onlar holigan haline gelirler, Bu yolda, Hintliler daha iyidirler, çocuklarını nasıl büyüteceklerini
bilirler. Çocuklarına bütün özgürlüklerini verirler. Çocuklara sadece asalet fikri aşılarlar ve çocuklar, çocuklukları sırasında
ebeveynleri ile bu kadar özgür olduklarında, zamanla, dört beş yaşına geldiklerinde, son derece ağırbaşlı olurlar. “Defol git, sıvış”
gibi laflar söyleyen çocuklar gördüm. Bu lafları nereden öğreniyorlar? Bunları ebeveynlerinden öğreniyorlar veya arkadaşlarından
öğreniyorlar veya birilerinden öğrenmiş olmalılar çünkü bu laflar normalde çocuklar tarafından kullanılmaz. “Kaybol buradan”,
küçük bir çocuğun bunu söylediğini gördüm, “kaybol”. Demek istiyorum ki, bunu birilerine söylemek çok fazla, ama bu oluyor
çünkü bizler çocukların önünde nasıl düzgün konuşmamız gerektiğini anlamıyoruz. Belki de biz en düzgün kişiyiz, bunun bir
önemi yok. Kesinlikle berbat insanlar olabiliriz, bir dacoit (Hindistan ve Burmada cinayet ve hırsızlıkla uğraşan haydut şebekesi,
eşkıya.) bile kendi çocukları önünde nasıl davranması gerektiğini bilir çünkü çocuklar dacoit olacaktır. Bir fahişe bile, bir fahişe
bile, çocuğun fahişe olmasına yol açacak bir şekilde davranmaması gerektiğini anlar. Bu çok yaygındır, biz ne yaparsak, çocuklar
bunu kolayca kabul ederler, yani onlara ne vermek istiyorsanız, onlara ne bildirmek istiyorsanız, onların önünde işte o şekilde
davranmalısınız. Ama bu günün toplumunda, insanlar hiç bir şekilde kendi çocuklarına çok fazla dikkat etmiyorlar. Böyleler,
demek istiyorum ki, bayanlar halen, anneler hala gelin gibiler, bilirsiniz, onlar yeni kocalar bulmakla meşguller. Kocalar hala
damat gibiler, yeni hanımlar buluyorlar ve çocuklar, zavallı şeyler, nereye bakacaklarını bilemiyorlar. Tanrı bilir hayatları hangi
yetimhanede son bulacak. , Hatta endüstri bile böyle, dün küçük bir çocuk için saf pamuktan bir entari almak istedim, hiç bir
yerde bulamadım, bütün Derbyshire’da saf pamuktan yapılmış tek bir entari bulamadım ve Londra’da da, bilginiz olsun. Demek
istiyorum ki, çocukların bu suni, insan yapımı elyaflara dayanamayacağını düşünemiyoruz. Bu çok tehlikeli, onların ciltleri için çok
kötü. Siz gençken pamuk kullanırdınız, pamuk fabrikalarınız vardı burada ve asla kendinizin kullanmadığı bu korkunç şeyleri
neden çocuklara veriyorsunuz? Zamanla onlarda sizin yaşınıza gelecekler, yüzlerinde bütün lekeler olacak. Onlar… ciltlerinde
hangi rahatsızlıkların oluşabileceğini bilemiyorum, kimse bunun sizin kullandığınız bir tür külot olduğunu anlamaz, onlar için
kullandığınız şeyler, bu çok tehlikeli. Onlara ne olacağını bilemiyorum. Kullandıkları şeyleri, siz gençken asla kullanmadınız, inanın
Bana ve bu zamanlar, onların gerçektende, tam bir dikkate gereksinim duydukları zamanlar ve bu zamanlar ise onlara kesinlikle
işkence edilen zamanlar. Endüstri bile onlar için endişe etmiyor. Neden çocuklar için pamuklu kıyafetler yapmayasınız? Aslında,
hükümetin meclisten bir yasa geçirmek zorunda olduğunu söylemeliyim, “çocukların kıyafetleri herhangi bir suni şeyden
yapılmamalıdır”. Bunun içine yaşlıları da alabilirsiniz, önemli değil ama genç çocuklar için, onlara giysinler diye atom bombası
veremezsiniz. Bu çok fazla ve bu modern zamanlar sanırım çocuklar için en zalim olan zamanlar, işte bu yüzden çok az sayıda
çocuk bu gelişmiş ülkelerde doğmak istiyor. Hindistan'daki yükü taşımak zorundayız. Eğer çocuklara karşı müşfik değilseniz,
düşünün, iki çocuk ebeveynleri tarafından öldürüldü, nasıl bir toplumumuz var? Her hafta Londra şehrinin kendisinde, Ben
İngiltere’dedir diye düşünmüştüm ama onlar Bana bunun Londra şehrinde olduğunu söylediler, iki çocuk ebeveynleri tarafından
öldürüldüler ve Ben, Hindistan’da böyle tek bir olay duymadım. Çocuklara yönelik bu zalimlikle, bilemiyorum kadınlar nereye
kadar gidecekler. Endamlarını ve güzelliklerini nereye kadar götürecekler ve her şey Tanrı’n önünde? Böylesi bir zalimlik var,
böylesi bir benmerkezcilik, sonra bütün bunlarla, çocuklar bu mücadeleyi geliştiriyorlar ve onlarda çarpıntı var. Çok zayıf kalpleri
var. Onlar size emanetler. Tanrı size bu kadar güzel çocuklar verdi ve sizler bunun için Ona teşekkür etmelisiniz. Onlar sizin
elinize düşen fazlalıklar değiller, Tanrı’nın size çocuk vermiş olması, sizin için bir kutsamadır. Hindistan’da bir kadın çocuk sahibi
olamazsa, gidip, ağlanır ve herkesten, her peygamberden, her Tanrıdan bir çocuk sahibi olabilmeyi diler. Almanya’dayken büyüme
eksi yüzde beşe doğru gidiyordu. Beş çocuğu olan bir kadına, başbakan kadar ve hatta daha bile fazla ödüyorlar ama kadınlar
bunu yapmazlar, onlar “görünümümü kaybedeceğim” derler. Bu görünüşünüzü nereye götüreceksiniz, anlamıyorum. Bu görünüm
ne içindir, senin görünümünle kim ilgileniyor? Neden, neden, neden kendinizi bu kadar ucuzlatıyorsunuz? Bizler anneyiz ve bizler
anneliğimizle gururlanmalıyız. Annelik bir kadının ulaşabileceği en büyük şeydir. Demek istiyorum ki Ben buna ulaştım çünkü Ben
binlerce kişinin Annesiyim. Ve sanırım bir kadının başına gelebilecek en büyük şey anne olmaktır. Bir Anne ve bir Guru, Benim
durumumu düşünebiliyor musunuz? Çocuklarınıza bir şeylerin yapılması gerektiğini söylemek çok daha kötü ve onları çok
seviyorsunuz ve onlara bunu söylemek istemiyorsunuz, o zaman da onları yola getirmek için bazı küçük tatlı numaralar
yapmalısınız. Bir anne olmak o kadar enteresan ve güzel bir hayattır ki, bizler gururlu anneler olmalıyız. Ama şunu söylemeliyim
ki, erkeklerde bu konuda suçlanmalılar çünkü onlar annelerle ilgilenmiyorlar, onlar daha genç ve daha da genç kızlarla
ilgileniyorlar, bu bir sapıklık belirtisi, bu tam bir sapıklık belirtisidir. Muhammed Peygamber zamanında çok, pek çok kadın ve çok
az erkek vardı çünkü çoğu öldürülmüştü, bu nedenle Muhammed Sahib ne yapacağını bilemedi. Bunun üzerinde düşündü, onlar



pragmatiktiler, size dün anlattığım gibi toplum içinde kişi pragmatik olmalıdır, bu yüzden dedi ki, “tamam, evlilikler yapmalıyız”,
çünkü evlilik olmadan her hangi bir şekilde ki her hangi bir ilişki adharmiktir, insan değerliliğine aykırıdır. Bu yüzden de,
“evliliklerimiz olmalı, tamam, şimdi pek çok kadın var, o zaman haydi kadınları elimizdeki erkeklere dağıtalım. Eğer daha fazla
erkek varsa, o zaman aksini yaparız ama onların evlenmeleri lazım” dedi. Bu bizlerin kolektif bir yaptırım/onay sahibi olmamız
gerektiği anlamına gelir, bir kolektif onay olmalı, bu kutsanmalıdır. Bu nedenle, “tamam, beş kadınla evlenin” dedi ama O, kendisi
de şuna şaşırdı, o zamanlar insanlar çok duyarlıydılar, genç kızlarla evlenmezlerdi, yaşlı erkekler genç kızlarla evlenmezlerdi.
Onlar ,”biz bu genç kızlarla nasıl evleniriz?”, dediler. Bu yüzden O, “hayır, tamam, Ben onlardan birisi ile evleneceğim çünkü bu
genç kızlar nereye gidecekler, elimizde genç erkekler yok, o zaman ne yapmalı?” dedi. Ama bu günlerde, seksen yaşındaki yaşlı
bir adama sorarsanız, 18 yaşındaki bir kızla evlenmek isteyecektir. Ben bu adama, aptal yaşlı bir salak derim, çünkü anlamıyor.
Bu kızın ona, bir koca olarak saygı duymayacağını ve bir koca olarak yaşamdan keyif alamayacağını anlamıyor. O bir büyükbaba
veya ona büyük büyükbaba denebilir, bir büyük büyükbaba gibi davranmalıdır, bir genç bir kızla sahip olmanız gereken ideal ilişki
budur. Tüm bu idealler bu gün bozuldu, başkaları ile olan ilişkilerimiz. Her kadın çekici olmalı, neden? Her erkek çekici olmalı,
Neden? Ne için? Bununla neye ulaşacaksınız? Bunun faydası nedir? İtici olmadığınız sürece, başkaları ile ideal ilişkiler
sürdürdüğünüz sürece çekicilikte sorun yok. Eğer ilişki bir köpekle kancığın teki arasındaki ilişkiye dönerse, bu tür bir fikre
kapılmamak daha iyidir. Bizim tarzımız olmayan bir şekilde, bir şeyin arkasından koşmak kesinlikle yanlıştır. İnsanoğulları,
birbirleri arasındaki ilişki söz konusu olduğu zaman olabildiğince asaletle ve tam bir idealizm hissi içinde yaşamalıdır. Eğer
sadece, “yanlış olan ne var bunda?” derseniz, o zaman bu bir iddiadır, her şey yanlıştır ve her şey yanlıştır, tek bir şey değil, hepsi,
her şey yanlıştır. Ama eğer çiçek açan bir toplum istiyorsanız, o zaman aile yaşamınızın ideallerini muhafaza etmek zorundasınız,
bu çok önemlidir ama aydınlanmanızı alır almaz, bu gerçekleşir. Bu konuda Benim bir konuşma yapmama gerek olmaz, siz
sadece bunu yaparsınız, sadece hoş bir koca ve hoş bir eş olursunuz. Sahaja Yoga’dan güzel aileler doğabilir ve pek çok aile var
onlardan, onları göreceksiniz. Şimdi Sahaja Yoga’da pek çok güzel aile var ve şimdi muhteşem çocuklar, doğmak isteyen büyük
azizler o ailelerde doğuyor. Pek çok muhteşem çocuk İngiltere’de doğmak istiyor ve doğmuş olan pek çoğu var ama onlara nasıl
davranılacağını bilmiyorum, insanlar onları anlarlar mı, anlamazlar mı. İnsanların onların aziz olup olmadığını anlayacak
vibrasyonları yok ama bazen onlara nasıl davranıldığını görünce pişmanlık duyduğum, aydınlanmış olarak doğan pek çok çocuk
var İngiltere’de. Hiç kimse onların aydınlanmış olarak doğduklarını bilmiyor- onların konuşma şekilleri, onlar bilgelikten başka bir
şeyden bahsetmezler. Tüm bu çocuklar, onlar hakkında çok cahil olan bizler tarafından aşağılandılar ve hakaret gördüler.
Söylemek zorundayım ki, onlar çok cesurlar, takdir edilmedikleri ve ilgilenilmedikleri ülkelerde doğmak hususunda çok cesurlar.
Söylemeliyim ki, insanların kendi çocukları uğruna bütün memleketi satacak olmaları, ülkemizde görülen diğer bir aşırılıktır.
Demek istiyorum ki,bu iş bu kadar ileri gidiyor, bu da yaptığımız bir başka saçmalık. Bunların arasında bir yerde sizler
çocuklarınızı sever, saygı gösterirsiniz, onlar sizin güvencenizdir, onlar aydınlanmış ruhlardır, onlar azizlerdir. Onlar gelecek olan
yeni dünyanın temelleridir ve işte bir annenin öğrenmesi gereken şey budur. Bir annenin asaletine saygı gösterilmelidir. Eminim
ki, hepiniz kendi annelerinize çok saygı göstermiş olmalısınız ama şimdi sizler anneler olarak saygı görecek misiniz, bunu
bilemiyorum. Bu bir kez oturtulduğu zaman, bir annenin kendisi (annelik), bir kadının ulaşabileceği en yüksek pozisyondur ve o
saygı görmelidir, kadınlar arasındaki bütün önceliklerde değişecektir çünkü ne yapabilirler? Anne olarak onların bir yerleri yok, bu
yüzden de sadece çocuklarını beslerler, “anneliğin ne faydası var ki? Takdir edilmeyen bir iş bu”, diye düşünürler. Tüm bunlar
ancak, erkek kendi içinde değiştiği zaman, dönüşüm gerçekleştiği zaman olabilir. Demeliyim ki, bu çok ortodoks olan bir yerde
işitebileceğiniz vaazlardan birisidir ama bu ortodoksluğun tümü, sizin bir parçanız olmaya başlar ve bununla uyum içinde olmaya
başlarsınız, kesinlikle siz bununla uyum içinde olursunuz. Bundan hoşlanırsınız. Karınızı sevmekten hoşlanırsınız ve hiç kimse
böyle değildir. Karısı kocasını özel bir şekilde severken, koca da, eşini özel bir şekilde sevmekten hoşlanır. Bu olur. Güvensizlik
yoktur. Aksi durumda, eve geri gelirsiniz ve karınızı birisi ile kaçtığını görürsünüz. Düşünün, nasıl bir durum bu! Buraya
geldiğimden beri, ilk yıl şok oldum. Kırk sekiz yaşında bir komşumuz vardı ve oğlu yaklaşık yirmi iki yaşındaydı ve oğlunun da,
yirmi yaşlarında bir arkadaşı vardı. Bu bayan, yirmi yaşındaki bu oğlanla kaçtı ve evde kadının terk ettiği üç çocuğu var. Ev satıldı,
bütün ev eşyaları da, çünkü yasal olarak bayan malların yarısını alır veya bunun gibi bir şey ve kadının üç kızı şimdi sokaktalar,
kim bakacak onlara? Bayan, kırk sekiz yaşındaki bu kadın, hala bir gelin, biliyor musunuz? Kiliseye gidiyor ve evleniyor. Bunda bir
asalet yok, sevgi yok, şefkat yok. Bizim takip ettiğimiz İsa, İsa dedi ki, “zina eden gözleriniz olmamalı”. O, bu süptil evreye kadar
gitti. Bizler İsa’yı takip ediyoruz, haç takıyoruz, kiliseye gidiyoruz. Neredeyiz biz? Şimdi, başka bir merkeze geldik, Bu,
Vishuddhi’dir. Burası insanoğlunda çok önemli bir merkezdir çünkü bu merkez uyandığı zaman, siz şahit olursunuz. Kolektif
olursunuz. Bu kolektif varlığın merkezidir. Siz, tekrar söylüyorum, bu merkez uyandığı zaman, siz kolektif bir varlık olursunuz.
Burası çok önemli bir merkezdir ve şimdi Ben sizlerle beraber olduğum için, bizim neden acı çektiğimizi veya Hintliler neden
dolayı acı çekerler, bunu söylemek zorundayım veya doğuluların neden dolayı acı çektikleri ise, başka bir şeydir. Örneğin



doğulular çok fazla konuşmaktan dolayı sıkıntı çekerler – buna sağ kanal Vishuddhi deriz ve batılılar da, hiç konuşmamaktan
dolayı acı çekerler, özellikle de İngilizler, onlar asla konuşmazlar. Aslında onları çimdiklemeniz gerekir ve asla gülmezler,
onlardaki problem budur, sadece gülümserler ve bu iyi bir şey sayılır ama bazen çok sıkıcıdır. Sol Vishuddhi bizim
düşündüğümüzden çok daha süptil bir şeydir, sol Vishuddhi problemleriniz olduğunda, bu çok komik bir durumdur ve bu batılı
insanlar arasında çok yaygındır çünkü onlar yeni bir suçluluk duygusu geliştirdiler. Demek istiyorum ki, herkes suçlu. Mahkemeye
gitmeden, herhangi bir suç işlemeden, herkes her zaman suçludur. “Oh, ben suçluyum”, diyen bayandaki gibi. “Ne oldu?”, “Ben
ona, teşekkür ederim demedim”. Önemli değil, sonuçta suçlu olacak ne var bunda? Ben çok suçluyum. “Ne oldu?” “Biraz kahve
döktüm.” “Tamam, önemli değil, temizlenebilir, bunda suçlu olacak ne var?” Ama bu insanların sahip oldukları bilinmeyen bir
suçluluk, neden suçlu olduklarını bilmiyorlar, neden her zaman bu duyguya kapılıyorlar. “Aman Tanrım, bunu yapmamalıydım, ben
bunu yapmamalıydım”. Ne? Bizlerin ne suçu olabilir ve bu suç korkunç bir şey. Ben Afrika’dan başlayarak, İngiltere, Portekiz,
İspanya, İtalya, tüm bunlarda, İsviçre, bütün bu yerlerde sol vishuddhi’den başka bir şey görmedim. Sol vishuddhi bizim
üstesinden gelmemiz gereken, ilk ve son problem. Bir bayan kalktı ve dedi ki, “Anne, ben Vietnam nedeni ile suçluyum”. Ben de
dedim ki, “Vietnam? Bu mesele çok önce bitti, bununla ilgili sen ne yapacaksın?”. “Hayır, ben bu konuda suçluyum.” “Ama Neden?
Bununla ilgili ne yapacaksın, sen bununla nasıl ilgili oluyorsun, bununla alakan nedir, neden sen suçlusun?” Ben sadece suçlu
hissediyorum. Ben de dedim ki, “Bu saçmalık”. Herkesin bunu geliştirmesi, şimdi bu nereden geliyor? Haydi, bunun kaynağına
bakalım, ilk kaynak, “sen bir günahkârsın, doğmuş bir günahkârsın”, denilerek çok yanlış bir şekilde yorumlanmış olan İncil’den
geliyor. Demek istiyorum ki, bu saçma. Bunun anlamı şudur, günahlarının farkında olan sadece sizsiniz, hayvanlar değil.
Cehaletinin farkında olan sadece sizsiniz, hayvanlar değil. Körlüğünün farkında olan sadece sizsiniz, diğerleri bunun farkında
değildir, hayvanlar değildir. Neden? Çünkü sizlerin içinde bu “Ben-lik” gelişti. Size dün anlattığım gibi bu, Ben-lik, ego ve süper
egonun bu noktada buluşması nedeni ile gelişti. Çünkü siz başınızı yukarı kaldırdınız çünkü sonuçta bu çakra aydınlanmalıydı.
Başınızı kaldırdınız ve ego ile süper ego gidip, burada buluştular, burası kireçleşti ve siz bu Ben-liği elde ettiniz ve işte bu yüzden
de, “Ben yanlış yaptım veyahut ben doğru yaptım” diye düşünüyorsunuz. Hayvanlar böyle düşünmezler, onlar ne yapmaları
gerektiği ile, ne yaptıkları ile ilgilenmezler, bunu yapmayı isterler, asla oturup da, ben suçluyum, demezler. Her zaman durmadan
bunu söyleyen insanlar dışında, hiç bunu söyleyen bir hayvan gördünüz mü? Şimdi, bu şuna geldi, bu bir efsanedir, bu sizin onunla
birlikte yaşamakta olduğunuz çok, çok büyük bir efsanedir, kesinlikle, inanın Bana. Suçluluk gibi bir şey yoktur ve bu suçluluk
sürekli olarak sizi yiyip bitiriyor, sizi bir uyuşuk haline getiriyor, size kendinizi çok fazla kaybolmuş hissettiriyor. Bu merkezin
açılması çok önemlidir. Yani Ben herhangi bir program başlamadan önce, her şeyden önce, onlara anlatırım, bir mantra
söylenmelidir, “Anne, ben suçlu değilim. Anne, ben suçlu değilim” diye, on altı kez söylenmelidir, suçlu olmanın cezası budur. Eğer
suçlu iseniz, cezalandırılmalısınız, tamam mı? Yani sizler için ceza bu, “Anne, ben suçlu değilim, Anne, ben suçlu değilim”, demek.
Bunu on altı kez söyleyin ve işte bu şekilde bundan kurtulacaksınız. Bu çok pratikitr ve işe yarar. Bununla omur iltihabına
yakalanırsınız, kalpte ağrı olur, bu elinizde olur, ne diyorsunuz buna, donuk/hissiz el, bununla her tür problem yakalanırsınız ve
bunların hepsi sizlerin çalıştırdığı uydurma suçluluk nedeni ile oluşur. Şimdi diğer bir efsane gelir, bunun kaynağı sanırım
psikologlar, sözde psikologlar. Onlarda psyche (ruh) hissi yok çünkü onların psyche’nin içine girmek için bir yolları yok, yaptıkları
şey kaydetmektir, bulmaya çalışmak ve insanları tedavi etmeye çalışmak. Kaç tane deli iyileşti? Sahaja Yoga yüzlercesini
iyileştirmiş olmalı. Onlar kaç kişiyi iyileştirdiler? Tek bir kişiyi bile iyileştirmediler. Aksine, eğer bir psikologa giderseniz, belki de
daha fazla delirebilirsiniz. Yöntemleri kendilerini delirtiyor çünkü bu psikologlar, insanlarla konuştukları zaman, patolojik
durumlarda, (hastalıktan dolayı meydana gelen) anormal durumlarla uğraştıkları zaman, ne ile uğraştıklarını bilmiyorlar. Patolojik
vakalarla uğraştığınızda, kendiniz bununla zehirlenirsiniz veya diyebilirsiniz ki, bir bulaşma vardır. Kendinizi nasıl koruyacağınızı
bilmiyorsunuz. Söylemeliyim ki, tek psikolog Jung’tur çünkü o kesinlikle peygamber gibi bir kişi idi, sonra aydınlanmasını aldı, o
bundan bahsetti, bir hekimin de hastalanabileceğinden. Şimdi onlar bu zavallı Freud gibi patolojik hale gelmeye başladılar, yarı
pişmiş. O seks ve bunun gibi şeyler hakkında konuşmaya başlayan birisiydi ama kendisi sapık bir adamdı. Kanserden öldü, kendi
yaşamında ne elde etti? Öyle sapık bir adamdı ki, demek istiyorum ki, düşünebiliyor musunuz, kanserden ölen sefil bir adamdı.
Freud, herhangi bir kişiye, her ne olursa olsun, her hangi bir konuda nasıl rehberlik edebilir? O her ne söylediyse, biz onu İncil gibi
kabul ettik, insanlar İncil’den daha fazla Freud’a inandılar. İsa’dan daha fazla, ona inandılar aslında ve eğer bunu minimum bir
cümleye indirgerseniz, onun herkesi bir seks nesnesi haline getirdiğini söyleyebilirsiniz. Bundan başka bir şey değilsiniz, bundan
daha fazla bir şey değilsiniz, bundan başka bir şey değilsiniz. Düşünün asaletinizi bu seviyeye indirgemek! Bir Anne olarak, bu
zavallı adamın patolojik davalarla uğraşması gerektiğini söyleyerek ona sadece bir merhamet işareti veriyorum ve o posses
olmuştu, yakalanmıştı ve insanlara bu yanlış fikirleri verdi. O sadece psyche (ruh) ile uğraştı, o buradan başlayan ama burada
sona eren, yani sizin süper egonuzda sona eren, sol kanal ile uğraştı. Yani seks bağımlılığı sizi süper egoya çeker, yani bu sizi
bilinçaltı akıla ve kolektif bilinçaltınıza çeker. Yani seks ile sahip olduğunuz bütün problemler, bu nedenle meydana gelir.



Duygusal davranışlar ve tüm sapıklıklar sizi kolektif bilinçaltına çeker. Hindistan’da çok anormal bir kız vardı. Bana geldi ve
kızlarla birlikte olmak istediğini ve bir kızla evlenmek istediğini, bir erkek gibi giyinmek istediğini söyledi. Ben de ona, “gerçekten
mi?” dedim. Bunun üzerine kendisine bazı Sahaja Yoga tedavileri verdim ve onun içinde bir adam olduğunu fark ettim. Hiç bir şey
derecesinde alçalmıştı, onu posses eden bu şey bir adamdı, ona bu fikirler bu adam tarafından veriliyordu ve işte bu yüzden böyle
konuşuyordu, kız posses edilmiş bir kişiydi. Tüm bu anormallikler siz posses olduğunuz için meydana gelir. Küba’da Beni
görmeye gelen bir kız vardı. Küba’dan Amerika’ya geldi, kısa boylu bir kız, çok küçük, ufak, iyi görünümlü ve Bana dedi ki, kızın
kocası Bana dedi ki, “Anne, şaşırıyorum, karım böyle biri, bir şişe sek viskiyi alıp bunu içer”. Bunun üzerine Ben, “tamam, oturun
siz” dedim. Ona bir bandhan ver, biz buna böyle diyoruz ve büyük bir, dünyayı gezen bir seyyahın, kocaman, gerçekten de çok
kocaman bir zencinin, onun içinden çıktığını gördüm ve kıza baktım. Dedim ki, “hiç tanıdığın zenci var mı?” Kız dedi ki, “Anne, siz
onu görüyor musunuz? Onu görüyor musunuz? İçki içen kişi o, ben içki içmem”, dedi Bana. Bu adam ondan uzaklaştırıldığında,
kız kocası için çok tatlı bir eş haline geldi. Bunda aşırıya kaçtığınızda tüm bu anormal davranışlar sizi, bu korkunç insanlar
tarafından ele geçirildiğiniz kolektif bilinçaltına sürükler ve eğer çok, çok egoist bir hale gelirseniz, bu da sizi kolektif bilinç üstüne
de çekebilir. O zaman da Hitler olabilirsiniz. “Bunda yanlış olan ne? Bunda yanlış olan ne? Hitler’de yanlış olan ne?” Yanlış olan hiç
bir şey yok, o bütün Aryan ırkını kurtarmaya geldiğini söylediğinde, mükemmelen doğru idi ve burnu da, özel olarak kibirli
yaratılmıştı. Demek istiyorum ki, tüm bunları duyduğu için Tanrı şaşırmış olmalı, yani siz biraz farklılık yaratmalısınız, değil mi?
Ama işte durum bu. Demek istiyorum ki, bunlar bizim yaşamımızda, “ne var ki bunda” diyerek yaptığımız saçmalıklar. Kafamızda
yükler oluşturmadan geriye dönemeyeceğimiz bu hendeklerin içine atlıyoruz ve bu yükler, bütün bu şeyleri harekete geçiriyor ve
sizlerde böylece anormal kişiler oluyorsunuz. Sonra da, caddede dikilip delinin teki gibi bağırırsınız ve eğer onları kışkırtırsanız,
daha da kötüleşirler, bu yüzden onlarla konuşmamak, tartışmamak daha iyidir. Unutun gitsin onları. Gördüğümüz bütün bu
fanatikler, posses olmuş (ele geçirilmiş) insanlardan başka bir şey değiller. Çoğu posses olmuşlar. Demeliyim ki çok sayıda
devlet başkanı, bu zorba insanların çoğu posses olmuşlar. Onlarla tanıştım, onlarla el sıkıştım, karşımda titrediler ve Ben onların
posses olduklarını, nasıl orada olduklarını anladım. Onlar orada olmamalılar, posses olmuşlar, onlar diğer insanları da posses
ediyorlar, bunu başarıyorlar ve posses etme güçleri ile tüm bu saldırganlık başlıyor. Yani bu merkez, sizi normal halinize
döndüren merkezlerden birisidir ve o zaman, Kundalini bir kez yükseldiğinde ve bıngıldak kemiği bölgesine dokunup, onu açtığı
zaman, sonrasında kendi elinizden bu merkeze doğru, bu kolektif kişilik kendisini ifade etmeye başlar. Kolektif bir kişi olursunuz,
olursunuz, Ben tekrar söylüyorum, bu bir gerçekleşmedir, bu, “biz kız ve erkek kardeşleriz, haydi oturup Birleşmiş Milletleri
oluşturalım ve sonra da, biz bundan para kazanalım” gibi bir şey değildir. Bu sizin, başka bir kişiyi, içinizde hissettiğiniz bir
gerçekleşmedir (bunun gerçekten olmasıdır). Ve en önemli olan şey budur. Bu merkez, demek istiyorum ki, bunun hakkında kaç
saat konuşabilirim bilmiyorum ama bu merkezin on altı tane alt pleksusu (sinir ağı) vardır ve bu merkez gözlerinizle, burun, kulak,
burun, boğaz -her şeyle, boyunla, hatta yüzünüzle ilgilenir, onlar bu merkez tarafından yönetilirler. Kolektif bir kişi, kolektif bir
varlık, etkinliği olan bir yüze sahiptir, hatta bu yüz vibrasyon da yayabilir ama bu sadece vibrasyonlar vasıtası ile görülebilir, bu
şekilde siz kimin kolektif bir varlık olduğunu bileceksinizdir. Ben size, yanlış şeyler önünde eğildiğiniz zaman, en büyük
tıkanmanın olduğunu söylediğim yer olan burası başın, en önemli kısmıdır ve burası Sanskrit dilinde Murdha adı verilen, beynin alt
tabakasıdır. Burası çok önemlidir, şişer ve büyük bir bariyer meydana getirir ve siz “her yeri saran güç ile” bağlantısı tamamen
kesilmiş bir kişi olursunuz. Bu tüm korunmanın, tüm yol göstermenin, tüm sizi besleyen şeylerin, her şeyin yaşamınızdan
kaybolmaya başlaması anlamına gelir. Şimdi bu merkezden, burada bulunan, çok önemli olan ve Benim size anlatmak zorunda
olduğum bu merkeze gidiyoruz, hal böyle olduğu halde, artık bu konuşmayı bitirmenin zamanıdır, burası Agnya merkezidir. Burası
hipofiz ile beyin epifizinin merkezine yerleştirilmiştir. Burada optik kaizma’nın arasında (görme sinirlerinin beyne girerken
çaprazlandığı yer) egomuzla, süper egomuzu kontrol eden, çok süptil bir merkez vardır. Kimi insanlar buna üçüncü göz derler
ama onların gördüğü üçüncü göz, Benim bu üzerinde konuştuğum şey değildir. Üçüncü göz, bizim dışarıdan değil, içeriden
gördüğümüz göz anlamına gelir. Bu merkez çok önemlidir ve Hint ismi ile “Mahavishnu”, İngiliz ismi ile “Lord Jesus Christ” olan
deity ile süslenmiştir. Burası çok önemli bir merkezdir. “Tanrını ara”. Nerede arayacaksın, O nerede bulunuyor? İsa uyanacaktır ve
burada oturuyor (Shri Mataji, agnya çakrayı işaret ediyor) çünkü çoğunuz Benim üzerinde konuşmak istediğim bir geçmişten
geliyorsunuz, gerçi Mahavira ve Buddha, her ikisi de bizim içimizde oturur. Mahavira burada oturur ve Buddha da burada oturur
ama İsa burada, bu merkezde oturur, beynin içinde. Şimdi bu şey, tüm Hıristiyan kurumlarının gözden kaçırdığı çok önemli bir şey
budur, İsa kişilerin içinde yeniden doğmalıdır. O bizlerin içinde yeniden uyanmalıdır. Bu ancak Kundalini’nin uyanışı ile yapılabilir.
Ve O bir kez uyanırsa, bu noktada, uyanışının bir sonucu olarak, ego ve süper ego, her ikisi de Onun tarafından emilir ve bu çok
büyük bir şeydir. İşte bu yüzden O, “Ben kapıyım”, demiştir. Ama çok hoş, onlar Onu çarmıha gerdiler ama bu çarmıha gerilişte, bu
bir drama idi çünkü ego ve süper ego, bu nokralarda o kadar sert bir şekilde bastırdı ki, onun içinden geçmek için, Tanrısal olan
birisine ihtiyacınız vardır ve İsa, Omkara’nın kendisi idi, O asla ölmemiş olan Tanrısal bir kişilikti ve bunun sayesinde geçti.



Krishna dedi ki, bu noktada olan her kim ise, Krishna şunu dedi, “Nainam chhindanti shastraani, nainam dahati paavakah.”
Krishna dedi ki, “bu Tanrısal güç, Omkara, asla hiç kimse tarafından öldürülemez, hiç kimse tarafından yok edilemez.” Ve O
kendisi, Jesus Christ olarak doğdu. Bizler için bir geçit yaratmak için doğdu ve Onun kanıtladığı şey budur, bu öldürülemez. Ama
Onların hepsi birdir ve birbirleri ile bağlantılıdırlar. Bunu Sahaja Yoga’da kendiniz keşfedeceksiniz. Çünkü bu ilişki kurulduğu
zaman, soru sormalısınız. Jesus ile Krishna arasındaki ilişki nedir? Siz bunu vibrasyonlarla keşfedebilirsiniz. Hepsi çok yakın bir
şekilde birbirleri ile bağlantılıdır. İsa dedi ki, “Bana karşı olmayanlar, Benimle birliktedirler.” Hiç kimse bunların kim olduğunu
bulmaya çalışmadı. İncil’de denilmiştir ki, “Ben sizin karşınızda, alevin dilleri olarak belireceğim” Hiç kimse bunun ne olduğunu
veya Yaşam ağacının ne olduğunu bulmaya çalışmadı. Yaşam ağacı (Shri Mataji, Virata çakrayı işaret ediyor). Yani İsa bizlerin
içinde uyanmalıdır, Onun söylediği esas nokta budur, “birisi gelecek ve bunu uyandıracak ve bu sayede siz, Babamı sonsuza dek
bileceksiniz”. Tanrımız olan Jesus Christ adına çalışmakta olan kurumlardan hangi birisi, bu işi yapıyor? Yaptıkları şey nedir, bir
şölen düzenlemek veya bir karnaval, para toplayarak kiliseler inşa etmek, şudur, budur. Onlarda İsa’yı uyandırarak her insanı, bir
kilise şeklinde inşa etmelisiniz. Vaftiz ile kast edilen şey buydu ama kim gerçek anlamı ile vaftizi gerçekleştirdi, bu Kundalini
uyanışıdır, o Kundalininin Brahmarandra adı verilen bıngıldak kemiği bölgesine geldiği ve onu delip geçtiği zaman, işte bu gerçek
vaftizdir. Bunu kim yaptı? Hiç birisi. Birlik kilisesi adı verilen bir kiliseye gittim, sanırım bütün kiliseleri birleştirdiler ve aynı
zamanda da dünya üzerindeki bütün hayaletleri de birleştirdiler. Her türden sahte guru orada, her türden, onların hiç bir şekilde
ayırt edicilikleri yok. Ben çok şaşırdım, bilirsiniz, Onun bütün bu insanları azarlama şeklinden dolayı İsa, o kadar da diplomatik
değildi demeliyim ve sonra dedi ki, “eğer sıcak iseler, biz onları yönetebiliriz”. Eğer onlar sıcak iseler ifadesinin anlamı, eğer
yakalanmışlarsa, catch ediyorlarsa, biz bunu halledeceğiz demektir. Eğer soğuk iseler, onları severiz. Ama eğer o kişiler
yetersizseler, “Ben onlara tükürürüm”. Bunlar Onun sözleri. Çünkü bu yarı pişmiş insanlar şeytanla uzlaşıp, sonra da Tanrıdan
bahsediyorlar. İyi olanı insanlara nasıl verecekler? Neden kendi içinizde İsa’nızı uyandırmayasınız ve bunu kendiniz
görmeyesiniz? Kundaliniyi yükselttiğiniz zaman şaşıracaksınız ve Kundalini bu noktaya kadar gelir ve daha ileriye geçemez, bu
tüm Hıristiyanlar için bir problemdir. Onlardan Lord’s Prayer’i (İsa’nın duası) okumalarını isteyin ve bu işe yarar, bu bir mantradır.
Merkeziniz catch ettiği zaman, bu merkez catch ediyor çünkü Krishna, O kolektif bir varlıktır, “Allah hu Akbar”, aynı anlama gelir.
Parmaklarınızı kulaklarınızın içine koyup, Allah hu akbar”, demelisiniz, aydınlanmış ruhlar ve siz Kundalininin yükselişini elde
edersiniz. Üçgen kemiğin içinde, Kundalininin kalp atışı benzeri hareketini görebilirsiniz. Kundalininin yükselişini görebilirsiniz,
Sahasrara’da, Kundalininin onu kırıp geçmesini hissedebilirsiniz, onun buraya gelip onu kırdığı bu noktada. Bu sayede, bu iki
yapıyı (ego ve süper ego) kendisinin içine çeken ve burada bir yol oluşturan İsa’nın kapısı vasıtası ile buradan geçersiniz ve
Kundalini bir kez Agnya’nın üzerine yükselirse, düşüncesiz hale gelirsiniz. Limbik bölge, sizlere rehberlik edilen ve Kundalininin
içinden geçtiği, Tanrının krallığıdır. Yapılması gereken nihai iş budur ve bu, şimdi gerçekleşti. Şimdi yapılmakta olan şey, kitlesel
aydınlanmadır. Bu yapılmalıdır, bu yapılmalıydı, bu vaat edilmişti, bunun zamanı geldi. Ama insanlar neredeler, bazen merak
ediyorum? Şimdi sizlerle birlikte İngiltere’deyim, buna Hindistan’da şaşarsınız, bu insanlar gördüler, köylerde aydınlanmalarını
almak üzere binlerce ve binlercesi oradadır. Burada gerçeği istemeyen insanlar görüyorum, sizin bir sirkinizin olması lazım. En
azından İngilizler geliyorlar ama burada Hintliler çok az sayıdalar ve onlar asla buna yapışmazlar, bu çok şaşırtıcı ve Ben
anlayamıyorum. Bir şeylerin nasıl çalıştığı çok şaşırtıcıdır. Bunu ne zaman alacağız? Demek istiyorum ki, bu bedava, hiç bir şey
ödemeniz gerekmiyor, bu sizin, bu kendiliğinden olan bir şey, o burada ama onlar hala aydınlanma alıp kayboluyorlar. Bu çok
şaşırtıcı bir şey, Ben burada çalışıyorum, inanmayacaksınız, şimdi on yıl oldu, sekiz yıl, sekiz yıl oldu. Dört yıl, ilk dört yılda Ben altı
kişi buldum, onlarda yukarı çıkar, aşağı inerlerdi, yukarı çıkar, aşağı inerlerdi. Bende, “ne tür insanlar bunlar?” dedim. Dört yıl,
düşünebiliyor musunuz? Hindistan’da, Ben oraya üç ay için gidiyorum ve binlercesini buluyorum. Bu, kurtarılacak olanların çok az
olması mıdır, bu John (Vaftizci Yahya) tarafından söylendiği gibi mi? O sadece bir kaç bin tanesinin kurtulacağını söyledi, Batıda
yapacağımız şey bu mudur? Ama İngiltere en minimum olanı, hayret edersiniz ama, İtalya bile daha iyi, İsviçre, Geneva, çok daha
iyi, neler oluyor? Buralarda, bir Rolls Royce isteyen adamın (Osho, eski adı ile Bhagwan Rajnees) arkasından koşuyorlar, 59 tane
Rolls Royce isteyen bir adam, onlar kendilerini aç bıraktılar ve onun için bir Rolls Royce yaptılar ve geldiği zaman Rolls Royce’u
ona verdiler, düşünün? Onun mükemmel bir üstat olduğunu söylediler. Bu saçma sapan Rolls Royce ile ruhunuzu nasıl elde
edebilirsiniz mevzusunu anlayacak kadar saf bir zekâ kalmamış akıllarda. En azından Derbyshire böyle değil, Derbyshire’lı
insanlar bundan çok fazla etkilenmemeliler çünkü onlar bunu, burada yaptılar. Siz bir Tanrı meydana getiremezsiniz, yapabilir
misiniz? Rolls Royces'i yapabilirsin, tamam, Rolls Royce'u Tanrı için değiştirebilir misin? Böyle korkunç şeylerin peşinden
koşuyorlar, buna benzer başka bir korkunç şeyde ise, birileri size nasıl uçacağınızı öğretmeye çalışıyor. (Transandantal
Meditasyon) Sara hastalığı nedeni ile acı çekmeye başlamış olan direktörün karısı burada oturuyor, kocası sara hastası oluyor,
kadının kızı sara oluyor, onların hepsi saralıydı ve binlerce pound ödüyorlardı, uçmak için üç bin pound ödüyorlardı ve onlar bir
kurbağa gibi sekmeye başladılar, düşünün? Saf bir akılla siz gidip bu gurudan, kendisini eğik Pisa kulesinden aşağıya bırakmasını



istemek zorundasınız. Bence kule sadece bunun için yapıldı ve bakın bakalım, o bir inch yüksekten bile uçabiliyor mu? Neden
akılınızı kullanmazsınız? Dün sizlere anlattım, sizler evrendeki en önemli yer olan Kalbe yerleştirilmişsiniz. İngiltere Evrenin
kalbidir ve Kalp tembel. Ben ne yapabilirim? Bana söylemelisiniz, ne yapmalıyım Ben? Bu kalbi gerçeğe pompalatmak için. Arayış
içinde olanlar var, burada arayış içinde olanların olmadığını söylemeyeceğim, onların pek çoğu hippiliğe geldiler, binlercesi hippi
oldu. Ama tüm bu saçma şeyleri onlar çok kolay bir şekilde kabul ettiler ve arayış içinde olduğunuzu neden düşünmeyesiniz ki?
Bu, Benim zihnimin ötesinde. Ben bunu anlayamam. Sizler anlattığım gibi, Ben buraya bir göçmen olarak gelmedim. Buraya
sadece bir şeyler olduğu için geldim, kocam bu ülke için seçildi, ki bu önemliydi, bu böyleydi, sanırım böyle olması daha önceden
takdir edilmişti. Böyle olmalıydı. Ama şimdi Ben, sizlere bunu almanız için ve bunun William Blake tarafından, sizlere anlatılmış
olan şey olduğunu anlamanız için sizler yalvarmak durumundayım. Blake dedi ki, “Bu ülkede peygamberler olacak, Tanrının
insanları peygamberler olacaklar ve onlarda, başkalarını da peygamber haline getirme gücü bulunacak”. Bu Sahaja Yoga’dır,
bunun gibi başka bir şey yok. O pek çok şey vaat etti, o Benim yaşadığım yerdeki evi bile tarif etti, bizim şimdi oturduğumuz evi
tarif etti, tam yerini. Temellerimizi atacağımız yerdeki ashramı da tarif etti, bu detaylara kadar tarif etti. Böylesine büyük bir azizin
ve kâhinin bu büyük ülkede doğmuş olmasına hayret ediyorum ve kimse bunu görmek istemiyor. Şimdi ne yapayım Ben? Umarım
çok yakında insanlar, kendilerinin çok büyük bir rol, bütün insanlığı değiştirmek için ve onlara bu felaketleri getiren bu zamanda
onları kurtarmak için, hayati ve çok önemli bir rol üstlenmeleri gerektiğini anlayacaklar. Onlar, insanları Tanrının Krallığına
götürmek için liderlik etmesi gereken insanlar. Bunu umut edebilir ve bunu kutsayabilirim. Tanrı hepinizi kutsasın. Şanslıyız ki,
Derbyshire’da çok iyi standartta Sahaja Yogilerimiz var, gerçekten de bu şaşırtıcı ve Blake, Derbyshire’dan çok bahsetti, onlar
Benden, Derbyshire’a gelmemi istediler. Bende onlara, “Birmingham Bana yetti, Derbyshire’a gitmeyeceğim”, dedim. Onlar da
“Anne, lütfen” dediler. Sonra da, “Blake Sizin Derbyshire’a gelişinizden bahsetti” dediler. İşte bu şekilde Ben buradayım ve umarım
bu merkez kesinlikle çok iyi Sahaja Yogiler yaratacaktır. Buradan büyük peygamberler yaratılabilir, nihayetinde Blake çok güçlü
bir şekilde Derbyshire’dan bahsetti, bunu tavsiye etti. Ama Benim bu gün araba ile gezindiğim sırada gördüğüm şey, çok fazla
kara büyü var, insanlar korkunç, korkunç şeylerle uğraşıyorlar. Endişe ettim, kesinlikle endişelendim. Çok tehlikeli bir şey bu. Bu
sizler için tehlikeli, çocuklarınız için, aileniz için, herkes için tehlikeli ve Ben bu torbaları buldum, burada nasıl başarılı olduklarına
şaşırdım. Tanrı size güç ve Tanrının bu büyük işi ile alakalı olarak buraya nasıl yerleştirildiğinizi anlamanız için, gereken bilgeliği
versin. Eğer sorularınız varsa, beş dakika içinde sorabilirsiniz, dün pek çok kişi pek çok soru sordu. Aslında sadece ilk gün
insanların soru sormasına izin veririm çünkü ikinci gün, tam bir zaman kaybı bu. Allah aşkına kişisel sorular sormayın, özel hiç bir
soru sormayın. Onlara daha sonra devam edeceğiz, şahsen, onlar katılabilirler ama genel anlamda herhangi bir şey sormak
istiyorsanız tamam, lütfen genel anlamda soru sorun. Seyircinin sorusu: Siz, kendiniz Tanrıyı gördünüz mü? Shri Mataji: O bir
Hintli (Yogi, soruyu Shri Mataji’ye tekrarlıyor) (Shri Mataji cevap veriyor) Neden bu soruyu soruyorsunuz? Bu soruyu soracak
yetkiniz var mı? Siz önce kendi ruhunuzu görün, bunun hakkında sonra konuşacağız. Neden siz böyle bir soru sormalısınız ki?
Hintli misiniz? O zaman bazı konularda, görgünüzü muhafaza edin. Lütfen oturun. Bu tür cahilce sorular sorulmamalıdır. “Tanrıyı
gördünüz mü?” Neden Bana böyle bir soru sormalısınız ki? Bana böyle bir soru soracak ne yetkiniz var sizin? Ben size soru
sormalıyım: Kendi ruhunuzu hissettiniz mi? Tamam, önce siz kendi ruhunuzu hissedin. İşte bu yüzden, Buddha asla Tanrı’dan
bahsetmedi, Ben dün size sadece söyledim çünkü siz aniden Tanrı’yı görmek istediniz, Tanrıyı görecek gözleriniz var mı? Beni
bile göremiyorsunuz ki, Tanrıyı nasıl görebilirsiniz? Her şeyden önce kendi ruhunuz olun, bunu sonra konuşuruz. Küçük bir çocuk,
kalkıp bir krala gidip, onunla konuşup, sonra da suratına bir tokat atamaz, atar mı? Bunu yapması gerekir mi? Bizler sınırlarımızı
bilmeliyiz, mariadalarımızı. Özellikle de Hintliler bunu bilmek zorundadırlar, Bazen hayret ediyorum. “Tanrıyı gördünüz mü?”, gibi
bir soru sormak. Onu görsem de, görmesem de, bunu size neden söylemeliyim? Ne diyor o? (Yogi: Boş verin lütfen, başka bir soru
alalım). Yakışmıyor, yakışmıyor, çok cahilce. Sizin burada böyle şeyler öğrenmiş olmanıza şaşırdım, böyle bir şey, bir Hintli
tarafından asla yapılmaz, çok utanç verici. Düşünün şimdi, eğer Ben Tanrıyı görmüşsem, o Bana inanacak mı veya Onu
görmemişsem. Demek istiyorum ki, nasıl bir soru bu? Onu gördün mü, yoksa görmedin mi? Ama bu adam Benares
Üniversitesinde Felsefe Masteri sahibi, belki de bu böyle ama Hindistan’da böyle insanlar göremezsiniz, bu maddiyatçılık nereden
geliyor bilemiyorum, kesinlikle kaba insanlar var orada, yani demek istiyorum ki, Bana sorulacak nasıl bir sorudur bu? Bu asla
olmadı. Ben sizlere aydınlanma vermek için buradayım, hepsi bu. Bunu almalısınız, bu sizin hakkınız. Bu bir banka demeliyim ve
sizde çeklerinizi imzalamalısınız, hepsi bu. Çekleriniz imzalanmışsa, hepsi bu, bitti, sizlerle olan ilişkim bu kadar, tekrar çarmıha
gerilmek için sizlere Kendimden bahsedecek değilim. İsa, kendisi hakkında bir şeyler anlatmaya çalıştı ve onu çarmıha gerdiler.
Şimdi eğer size “tabii ki Ben Tanrı hakkında bir şeyler biliyorum” desem, bu adam bunu kabul etmeyecek. Eğer “Ben bilmiyorum”,
desem, o zamanda bunu kabul etmeyecek. Aptal. Hintliler hiç bir şekilde aptal değildirler, onlar çok bilge insanlardır, bunu
söylemek zorundayım. Bu aptallığın nereden geldiğine hayret ediyorum. Çok bilgeler. Hintliler çok bilgedirler çünkü bakın, orası
yoga bhoomi, orası o kadar eski bir ülkemiz ki, bu ülkeye şükretmeyi bilmiyorsunuz, Ben bunu size veremem. Hindistan’ı



karşılaştığınız insanlarla yargılamayın, hayır, hayır, hayır. Orası çok yüce bir ülke, çok büyük, spritüel, kesinlikle spritüel bir ülkedir.
Bakın, bunlar, bunlara ne oluyor bilemiyorum, çok yüzeysel insanlar buraya geldiler, son derece yüzeysel, kimi büyük ruhlarda var,
bunu söylemeliyim ama yargılamayın, bu büyük ülkeyi yargılamayın. Bir keresinde kocamla Hindistan’a gidiyordum ve ona dedim
ki, “ülkemize dokunduk (vardık)”. O da dedi ki, “Nasıl biliyorsun bunu”. Dedim ki, “bak, vibrasyonlar. Bütün ülke vibrasyonlu,
atmosferi vibrasyonlu”. “Gerçekten mi?” dedi. Ben de, “git ve pilota sor” dedim. Birinci sınıftaydık, kocam gidip ona sordu. Pilot,
“efendim, bir dakika kadar önce girdik” dedi. Orası öylesine yüce bir ülke ki, tamamı, Evrenin Kundalinisi bu ülkede bulunuyor,
düşünebiliyor musunuz? Kundalini! Ve onların arayış yönünde bir arzuları yok, orada bulunan şey arzunun gücüdür ve onlarda
arayış gücü yok. (Hindi) Ben, kendim buna şaştım ve bu guru gibi gelenlerde, bu korkunç insanlar para kazanıyorlar. Şans eseri
olarak Ben bir Hintliysem, utandım bu durumdan veya eğer, utandığım kadar bazen de, “sahip olduğumuz şeylere ne yaptılar
bunlar” diye hissederek utanç duydum. Öylesine inanılmaz bir mirasımız var ki, sizler sadece bir sürgünsünüz, sizler sadece
dışarıdasınız, siz ağaçsınız bizler kökleriz, bizler olmadan yaşayamazsınız, biz kökleriz, bu kökleri Ben gördüm, Ben anlayamam.
Hala iyi durumda, bu bir Annenin endişesi. Şimdi bunu elde edelim, lütfen ellerinizi Bana doğru uzatın, hepiniz ayakkabılarınızı
çıkartın, aramalısınız, arayışınız yoksa Benim programıma gelmenizin ne faydası var.
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Shri Bhoomi Devi Puja. Derby (İngiltere), 12 Temmuz 1982.

Bu puja çok serin ve rüzgarlı bir günde dışarıda kutlandı. Shri Mataji geldiği zaman, gökyüzüne doğru baktı,  sonra koltuğuna
oturdu ve küçük bir kızı kollarına aldı. Bütün konuşma boyunca bu kızı kucağında tutu. 

Bu gün Rustom’a,  kesinlikle Bhumi Puja yapmalıyız diyordum çünkü O kızgın, çünkü burada yaşamış olan insanlar, Onun bu
insanlara verdiği güzelliği anlamamışlarken, negatif olan ve şeytani güçleri uyandıran çok günahkar ve çirkin yöntemleri
benimsemeye çalışmışlarken, Shri Bhumi ülkenin bu kısmında,  bu kadar güzel bir manzarayı meydana getirdi. Ve bu durum Onu
çok kızdırdı, Ben bunu geçen gün dışarı çıktığımız zaman hissettim. Ve bu, insanların cehaleti nedeni ile oldu, buna şüphe yok
ama hala, onların bazıları, hatta bunu bilerek, bu gibi şeylerle ilgileniyorlar. Bu çok ciddi bir şey, çünkü sizler bunu davet
ediyorsunuz, yıkımınız için çalışsın diye şeytani güçleri davet ediyorsunuz. Bu güçler asla sizin dostunuz değiller, onlar yıkıcılar,
onlar asla sizin dostunuz olamazlar, çünkü sizler Tanrının yaratısından geldiniz ve onlar ise yok edicilerdir. Bu yüzden de tabiat
kızgın olmalı, (Shri Mataji yukarıya doğru bakar) ve onlar bu ülkenin puja yapmayı hak etmediğini düşünüyorlar. (Shri Mataji
gülümser) Bu, onların bu konudaki kendi kararları, onlar bu ülkenin bunu hakketmediğini ileri sürüyorlar. .. Ama Ben düşünüyorum
ki, (?)  bu ülkenin neye dönüştüğünü bilemiyorum, ülkenin bu kısmının neye dönüştüğünü ve onlar için Benim ne yapmam
gerektiğini bilemiyorum. Birilerini cezalandırmak çok kolaydır ve onlara kızmak hatta daha da kolaydır. Ama denge sahibi olmak,
anlayış ve şefkat göstermek zordur. Bir annenin sabrına onlar sahip olamazlar, bu tamam, Ben onları anlayabilirim ama onlar
itaat etmeliler.

Bir şeyler yapılmalı, yapılmalı. Bunu halletmeliyiz. Eğer cehenneme de gitsem Ben bunu halletmeliyim. Bu Benim işim. İşte onların
hepsinin olduğu şey budur  ve siz, onların hepsini bir araya getirin, sizler Bana yardım etmelisiniz. Çünkü bütün bu öfke, her şey
geçip gidecektir. Geriye kalacak olan şey başarıdır, başarıyı bizler sabrımız ve azmimizle elde ettik. Yani bir kez başarıyı ve onun
önemini anlarsak, bizler bu geçici ruh halini bırakmayız. (Shri Mataji hızlı bir şekilde yukarıya doğru bakar), bizler kesinlikle
huzurlu olmalıyız ve bu konuda bir anlayışa sahip olmalıyız.

Aynı zamanda bu şekilde bizler, negative güçlerin elinde oyuncak oluruz çünkü onlar rahatsız olmak istiyorlar ve öfke içinde
olarak onların elinde oyuncak oluyoruz. Yani aslında öfkeli olduğumuz zaman, gerçekte kendimize karşı hareket ediyoruz.
Negativitenin ellerinde oyuncak oluyorsunuz. O zaman kızgınlık göstermenin ve sinirlenmenin ne faydası var ki? Bu durum, öfkeli
olan doğal şeylere hitap ediyor (Shri Mataji yukarıya doğru bakar ve güler) Tamam. Şimdi pujamızı başlatmalıyız çünkü
başlatmamız gerektiğini düşünüyorum ve puja ile birlikte bu durulacak.

İngiltere’ye ilk geldiğim zamanlarda olduğu gibi, Ben,  o zaman Tanrıça’nın bu ülke üzerinde büyük bir laneti olduğunu söyledim.
Gerçekten de. O zaman da, iklim bunun gibiydi ve kapınızdan dışarı bile çıkamazdınız. Biz, Alwich’de kalıyorduk, hatırlıyorum.
Araba ancak on feet kadar uzaktaydı ve arabaya nasıl ulaşabileceğimizi bilmiyorduk, o kadar rüzgarlıydı ki. Ve paltolarımızı, her
şeyi giyiyorduk ama her şey kesinlikle çok rüzgarlıydı. Ve o zaman Ben, bu ülkenin gerçekten de Tanrıça’nın laneti altında
olduğunu söyledim. Ama bir taraftan da lanetleyen kişi, laneti de geri alabilir, değil mi? (Shri Mataji gülümser) Ama bu
Vishnumaya,  O her zaman çok kızgındır. Gerçekte O çok, çok öfkeli bir kişidir. O kızdığı zaman, öfkesini göstermeye çalışır. Yani
kendisi olduğu gibidir, bilirsiniz, bu Benim bir parçam ama Benim kendi parçam şunu önerir, varsayalım yanan bir şeyler var ve
Ben ayağımı bu şeyin üzerine koydum. Bu durum bunu Benim aklıma getirir, ayağım bunun sıcak olduğunu Bana bildirir ve
ayağımı bunun üzerine koymasam daha iyi olacaktır. Bu buna benzer.

Bu yüzden de, bu gün pujanın nasıl çalışacağına bakalım. Bu hepimiz için büyük bir meydan okumadır. Haydi bunu Shraddha ile
yapalım, ashraddha’nız olmasın, o zaman bu işe yarayacaktır. Eminim ki bu işe yarayacaktır. Sizler Benim daha iyi olan
çocuklarımsınız. (Shri Mataji güler)

Tanrı sizleri kutsasın.

http://amruta.org/?p=20244




1982-0712, Bhoomi Puja'dan sonra Havan ve Ajwan

View online.

Bhoomi Puja’dan sonraki Havandan önce yapılan konuşma, Derby (İngiltere), 12 Temmuz 1982. [Konuşmanın muhtemelen bir
parçası kayıp] Sahaja Yoga öyle bir ışıktır ki, sizler bir şeyleri açıkça görmeye başladınız. Siz bir kişinin kim olduğunu, pozitif
olanın kim olduğunu, negatif olanın kim olduğunu anlarsınız. Geçen gün pozitif olduklarını hissedebildiğimiz kişiler, aydınlanmış
ruh olan ve olmayan yazarlar hakkında ve bazı insanların bu kişilerden etkilendikleri hakkında tartışıyorduk. Biz onların kaç kitap
basmış olduklarından, ne kadar popüler olduklarından, ne kadar para kazandıklarından veya bize ne kadar entelektüel akrobatlar
vermi olduklarından etkilenmedik. Hissettiğimiz şey şu, vibrasyonlar olmaksızın bile, vibrasyon hissetmeden bile, bu ışık öyledir
ki, o kişinin negatif olduğunu ve o her ne yazdıysa bunun negatif olduğunu veya bu kişinin saçma sapan bir şeyler yapmaya
çalıştığını veya o kişinin bir başkasından etkilenip etkilenmediğini veya onun kendinin, çok kötü birisi olup olmadığını siz
anlamaya başlarsınız. [Kendi kendisine konuşarak: Belki de başka bir zaman. Hepsi bu.] Her şey çok net hale gelir. Her tür eylemi
uygun bir ışık altında anlamaya başlarsınız ve bununla birlikte, onun ne olduğunu, problemin ne olduğunu ve buna nasıl
saldırılması gerektiğinide anlarsınız. Şimdi bakın, insanlar kendilerini nasıl da yanlış tipte olan diğer insanlarla tanımlandılar ve bu
tanımlama ile de, onların nasıl hareket etmeye başlamış oldukları çok açık hale gelir. Örneğin diyelim ki, negatif bir kişi olan Bay X
var. Şimdi kendisini o kişi ile özdeşleşmiş olan bazı insanlar da var. Kendilerini, kendi aydınlanmalarından, kendi özgürlüklerinden
daha çok, bu negatif olan ile özdeşleştirirler. Yani eğer bu kişinin (kolektiviteye) gelmemesini isterseniz, aniden onlara saldıran
insanların hepsinin ortadan kaybolduklarını görürsünüz. Aslında onlara pujaya çok fazla gelmeliler, bu çok önemlidir. Onlar bunu
(sorunu) halletmelidirler, bu çok temel bir şeydir. Onların kendilerine hiç bir şekilde aydınlanma vermemiş olan, ortak bir
şeylerinin bulunmadığı, hiç bir işlerinin olmadığı bu üçüncü kişilerle yapacak bir şeyleri yoktur. Eğer o kişinin gelmesi engellenirse,
bu o kişide bazı problemler olması sebebiyledir. Bu durumda bir anda göreceğiniz şey, bu kişiye bağımlı olan diğer insanların, bu
kişinin negativitesine bağımlı olan kimi insanların da, gelmeyi bıraktıkları olacaktır. O zaman bu ışık altında aniden
keşfedeceğiniz şey şu olacaktır ki, çok iyi Sahaja Yogiler olan, daha derin Sahaja Yogiler olduklarını düşündüğümüz kimi
insanların, aslında öyle olmadıklarıdır. Onlar halen negatif kişilerden etkilenmeye devam ederler. Yani, Sahaja Yogilerin kendi
ışıklarını elde ettiklerini görebiliriz. Onlar para gibi veya her hangi bir pozisyon gibi veya herhangi bir görünümden, onları dedikleri
şekilde, yapay şeylerden, dışsal şeylerden çok fazla etkilenmezler. Demek istiyorum ki, onlar kesinlikle daha derine giderler. Ama
o zaman da, diğerlerinin sahip oldukları başka türden, daha süptil tipte bir çekim vardır ve bu bizlerin çok dikkat etmesi gereken
bir negatif güçtür. Eğer birileri negatif ise, eğer böyle bir kişinin (kolektiviteye) gelmemesi gerektiği söylendiyse, o kişiyi r negatif
birisi olarak bulursunuz. Bu kişi bir süre için organizasyondan uzaklaşmalıdır. Organizasyonun sağlıklı kalmasını temin etmek ve
bu kişinin düzelmesine izin vermek için, bu kişi uzak durmalıdır. Verem gibi. Bir kişi verem olduğu zaman ne yaparız? Veremli
kişiye, kendisini diğer insanlardan ayırmasını, önce iyileşmesini ve sonra, tekrar geri gelebileceğini söyleriz. Aynı şekilde eğer
birisine şöyle denilmişse, “şimdi sen negatif bir gücün etkisindesin ve eğer daha fazla gelmeye deavm edersen bir medyum olup
çıkacaksın”. Bu kişi gelmemeyi kendisi düşünecek kadar yeterince duyarlı olmayabilir ama sonuçta negatif olan insanlar, bu
kişiye doğru çekileceklerdir ve bu Sahaja Yogiler arasında olan çok süptil bir çekimdir, o kadar süptildir ki bunu akıl edemezsiniz.
Örneğin bir A kişisi size aydınlanma verdi. Sizde bir B kişisisiniz. Bu kişi sizin gurunuz değildir. O size aydınlanma verdi çünkü o
kişi Tanrının bir enstrümanıdır ama o hiç bir şekilde sizin gurunuz değildir. Size aydınlanma vermiş olan yine bu kişi, kendisi
negatif birisi olabilir veya zamanla negatif birisi haline gelmiş olabilir, daha sonraları bozulmuş olabilir ama o kişi sonradan
bozulmuş bile olsa, bu sizin hala onunla yola devam edeceğiniz anlamına gelmez. Ama bunlar öyle süptil şeyler ki, bilirsiniz, bu
durum sizi başka bir kişiye bağlar. Yani yargılamanın en iyi yolu budur, herhangi bir kişi buradan ayrılsa da, ayrılmasa da, birileri
gelse de veya gelmese de, kendi iyiliğiniz için ne kadar ileriye gideceğiniz, bu konuda çıkarınızın ne olacağı tamamen sizinle
ilgilidir ve işte siz bu şekilde, kendi kendinizi yargılamalısınız. Size anlattığım gibi kendinizi yargılamanız, var olan ilişki, kendinizi
mükemmelleştireceğiniz, bir mükemmelliyet ilişkisi olmalıdır çünkü eğer Tanrıya bir şeyler sunmanız gerekiyorsa, Tanrıya
bağlanmak için sizin bir şeyler elde etmeniz gerekiyorsa, bu enstrüman mükemmel olmalıdır ama bunun aksine başkalarının
kusurları sizin için daha çekicidir. Mükemmel olmadığı için siz bu kişiye doğru koşarsınız. Bir şekilde ona yardım etmek zorunda
olduğunuzu, onu nasıl bundan kurtaracağınızı düşünmeye başlarsınız. Bu sizin işiniz değildir. Bu, Benim gözeteceğim bir şeydir.
Ben bunu kendim halledebilirim. Sahaja Yoga’dan atılmış olan bir kişinin peşinden koşmamalısınız. Ben onunla, sizinle
ilgilendiğimden daha fazla ilgileniyorum. Bu yüzden de, bununla siz ilgilenmemelisiniz, siz kolektiviteyi korumalı, siz sangaha’yı
korumalısınız, kolektif kişiliği korumalısınız çünkü sizde o kişinin kaybolduğu şekilde, o kişide, bu şahıs ile birlikte kaybolacaktır.
Bundan ayrı olarak ilaveten, Benim dikkatimde başka bir yöne doğru gidecektir çünkü Ben bu kişide, onda başka insanları
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kendisine doğru çeken bu tür bir negativite olduğunu düşüneceğim, bu yüzden Ben bunu sadece unutacağım. Yani siz hiç bir
şekilde bu kişiye yardım etmiyorsunuz ve kendinize de yardım etmiyorsunuz. Şimdi, kişi şunu anlamalıdır, siz daha ve daha da
süptil hale geldikçe, her zaman için, sizin içinizde daha süptil olan negativitenin bir atağı vardır ve bunu sizde hissedebilirsiniz.
Yani her zaman kendinizi, negativiteden ayrı tutun. İnsanlar, başka insanların negativitesinden uzak durmakla çok meşguller ama
asla kendilerindeki negatif şeylere aldırmazlar. Her zaman onlara açıklamalarda bulunursunuz. Şimdi sizler kendinizi
mükemmelleştirmelisiniz. Umarım kendinize karşı göstermeniz gereken tavrın, mükemmeliyet olduğuna dair bu basit açıklamayı
anlarsınız. Sizin başkalarına karşı olan tavırlarınızın da, ideal bir tabiatta veya saf bir tabiatta olması gerektiğini söyledim. Diğer
insanlarla her ne şekilde bir ilişkiniz olursa olsun, tam bir saflığı muhafaza etmek zorundasınız. Bu kocanın bir koca, eşin bir eş,
bir Sahaja Yoginin de bir Sahaja Yogi olması gerektiği gibidir. Kolektif yapı tarafından dışarı atılmış olan bir Sahaja Yogi, sizin hiç
bir şeyiniz değildir. Bu sizin için bir süreliğine, sadece bitmiştir çünkü bu sizin destek olmamanız gereken zamandır. Ne kadar
destek olacaksınız ki? Bu konuda ne yapabilirsiniz? Sadece unutun onu. Onu unutarak, ona karşı şefkatli davranmış oluyorsunuz
ve kendinize karşı da müşfik oluyorsunuz ama ona karşı iyi olmaya çalışmak ve ona karşı iyi davranmakla, bunu onunla
paylaşmakla, aslında bhootları onunla paylaşmaktan başka bir şey yapmıyorsunuz ve sizde onun bhootlarına dahil oluyorsunuz.
O bir medyum. Gelecek sefere aynı kişinin artık bir medyum olduğunu göreceksiniz. Bugün buraya gelmeyen bu kişileri, merak
etmeseniz daha iyi. Bunu yapmamalısınız çünkü bu kişiden bir medyum yaratacaksınız ve onun n geri gelmesine dair tüm şansını
mahvedeceksiniz ve dışarı çıkartılmış bir Sahaja Yogiyi, mecbur durumda bırakmanın yolu bu değildir. Şimdi söyleyeceğim
üçüncü şey, kolektivite ile olan, sangha ile olan ilişkimiz, nasıl olmalıdır? Sahaja Yogiler topluluğu içinde nasıl muamele etmeliyiz?
Ben şu şekilde muamele ediyorum ve sizlerde aynı şekilde muamele etmelisiniz. Ve bu çok basit bir yoldur, pragmatiktir. Ben bu
ülkede Sahaja Yogaya başladığımda eğer ne tür bir şey yaptığımı hatırlarsanız, başka türde bir meditasyon. Eğer Gavin’e
sorarsanız, O belki de Benim değişen pozisyonlarımın tarihçesini size anlatabilir. İlk önce Ben, “bunu dene” dedim. Sonra bu işe
yaradı. Sonra da dedim ki, “şunu dene”, bu da işe yaradı. Daha sonra da, “Bunu dene”, dedim. Sizlerle her tür şeyi denedim. Aynı
şekilde, bir toplum hiç bir düzenleme ile ve bir temel ile sınırlı değildir. Bu, bir kişinin ne kadar şeye ulaştığıdır. Vejeteryanizmi
dene. Tamam. İşe yarıyor ve iyi. Aksi halde unut gitsin. Karaciğer tedavisini dene. Yapıldı, bitti. Hiç bir şeye karşı, toplum içindeki
hiç bir sisteme karşı, bağımlı olmamalısınız. İşte pragmatik olan budur. Bu ne için bağımlı olduğunuz anlamına gelir. Bu sonuçta,
sizde bir şeye ulaşmak içindir. Hiç bir bağımlılık olmaksızın, neye ulaşmış olduğunuzu görmelisiniz. Kurallar, düzenlemeler
tamam ama bu bir noktaya kadar. Aksi takdirde fırlatıp atın onları. Eğer onlar Tanrı karşıtı iseler, onları fırlatıp atmak daha iyidir.
Bu yüzden de kişi şunu geliştirmelidir, diyebileceğim şey şu, bu miktarda yapılan bir düzenleme en iyi yoldur. Bir Sahaja Yogi
yöneticiye, kendisi neyin geri ayarlanacağını bilen kişi diyebilirsiniz. Gerekli olduğu zamanlarda bizler çok sert olabiliriz. Gerekli
olduğu zamanlarda da, çok neşeli olabiliriz. İşte biz böyle olmalıyız çünkü bu yapılan, pragmatik olmalıdır. Şimdi, umarım bu
sizler için çok açıktır ve bu gün gelmeyen bütün herkese de söyleyin, eğer onlar bir tür sempati nedeni ile geride kaldılarsa, bu çok
yanlış. Bu, onların Sahaja Yoganın özünü anlamadıklarını gösterir. Sahaja Yoga’da hiç kimse atılmaz. Atılmış olanlarda, bütün için
iyidirler ve bu durum, bir bireyin iyiliği içindir. Birey iyi olduğu zaman, yeniden iyi bir kişi olarak geri gelir. Yani hiç kimse, Anneniz
tarafından dışarı atılmaz. Bir kez Benim çocuğum olduğunuz zaman, siz Benim çocuğumsunuzdur ama siz böyle insanlar için
endişelenmeyin. Sanırım bu gün için bu durum, kişinin bilmesi gereken temel şeylerden birisi ve Sahaja Yogaya hangi kaynaktan
geldiyseniz gelin, bu fark etmez, bu sizi temizleyebilir ama kendinizi mükemmelleştirmek için bunu halletmek zorundasınız. Şimdi
kendinizi, kendi varlığınızla yan yana koyun ve şunu söyleyin, “Ben kendi kendimi düzeltmeliyim. Ben kendimi
mükemmelleştirmeliyim. Bunu ben yapmalıyım. Ben kim oluyorum da, başkalarından beni düzeltmelerini istiyorum? Kendimi
neden düzeltmemeliyim ki? Kendi kendimi, ben düzeltmeliyim”. Ama bu da bunun tersi. Eğer birisi size, “sizde şu yanlış” derse,
orada oturur ve öfkelenirsiniz, değil mi? “Tamam, ben iyiyim, bende yanlış olan hiçbir şey yok”, dersiniz. Bu, sizin kendi kendinizi
düzeltemeyeceğiniz anlamına gelmez. Bu, başkalarının sizi düzeltemeyeceği anlamına da gelmez. Bu anlamda değildir. Bunların
her biri birbirine benzer şeyler değildir. Bunun anlamı nedir, siz, kendi kendinizi tamamen düzeltebileceğinizi iddia etmelisiniz ve
birileri size yardım ederse de, bu kişiye teşekkür etmelisiniz. Demek istiyorum ki, varsayalım bir yerlerde Ben bir sorumluluk
almaya çalışıyorum ve bu yükü üstlenmeniz içinde, birileri size yardım ediyor, bu durumda neden öfkelenesiniz ki? Bu çok basit
bir şey. Yani kişi, kendisine yardım etmek isteyen birisine kızmamalıdır. Ama bütün bilgelik içinde hareket edildiğinde, sanırım
çokda fazla yardım etmek iyi değil çünkü bununla burnunuza yumruğu yiyeceksiniz. Onların kendi kendilerini düzeltmelerine izin
vermek daha iyidir. Bu dünyada herhangi birisini düzeltmek kolay değildir. Daha doğrusu burası kurnaz bir dünya, bilirsiniz. Yani
siz Annenin dokunuşuna sahip olana dek, böyle numaralar yapmaya çalışmamak daha iyidir. Ben sizin kara gözlerinizi
istemiyorum. Bu komik bir durum. Bu yüzden bırakın da, onlar kendi yüklerini taşısınlar, çıkarın onların ve bırakın temizlesinler. Bu
daha iyidir. Burada olmalarını beklediğim ama burada olmayan bazı kişiler var ve Ben buna oldukça hayret ediyorum. Tamam,
haydi şimdi Havan yapalım, bitirelim ve sonra da öğlen yemeğimizi yiyebiliriz. Bu şeyleri alabilir misiniz? [Hintçe konuşma]



Sanırım, sadece Derbyshire ve Birmingham’dan gelenler burada oturmalılar. Peter’e ne oldu? Sahaja Yogi: [İşitilemiyor] Shri
Mataji: Gelemedi mi? Ona söylemediniz mi? Sahaja Yogi: [İşitilemiyor] Shri Mataji: Bu gün gelmeliydi çünkü bakın, David’le
beraber orada olduğunda ne oldu, her zaman baskı altında kaldı. Asla vibrasyon alamadı. Bunu bu gün halledeceğimi düşündüm.
Zavallı David, ama iyi olacak. Siz onunla ilgilenmeyin, onunla Ben ilgileniyorum. . [Hintçe konuşma] Siz iyimisiniz [Bala]? Öyle
düşünüyorum ki, umarım bu bir Rolls Royce gibi çalışacak. Onun içinde ne var? Biraz … var mı, alın onları. Sahaja Yogi: Kağıt. Shri
Mataji: Kağıt…



1982-0801, Adi Shakti Puja

View online.

Adi Shakti Puja. Cowley Manor Seminer. Cheltenham (İngiltere), 1 Ağustos 1982. Shri Mataji: Ona yardım edin, tek kişi yapamaz
bunu, bir başkası, Marcus, Nick, herhangi birisi, ona yardım edin, bir kişi için çok fazla bu, lütfen. Alan, git ve Bai’ye mendilimi
benim şeyimden getirmesini söyle. … var. Hayır, hayır, bu tamam, o burada, cüzdanımla birlikte getirdin mi onu? Evet, o burada.
Endişe etme, endişe etme! Adam: Çantanız burada Anne. Shri Mataji: Amerikalılar geldi mi, bu puja yapmış olanları, onlar geldiler
mi? Buradalar mı? Adam: Evet. Shri Mataji: Oh, buradalar. O zaman tamam. Ve bu yeni merkezlerde herhangi bir yerde puja
yapmaya başladınız mı? Hayır, sizinki [bir ülkenin lideri ile konuşuyor, belki de Hindistan’ın ] tamam, Ben İngiltere’yi soruyorum.
Gavin: İngiltere’deki yeni insanların olduğu her merkezde mi…? Shri Mataji: Cheltenham, örneğin, Alan nerede, ona sorun. Adam
konuşuyor: O şimdi dışarıya çıktı. Gavin: İngiltere’deki her merkezdeki bulunan bütün yeni insanlar buradalar, tam şimdi? Shri
Mataji: Eğer onlara pujayı anlattıysanız, itirazım yok ama daha önce hiç puja görmediyseler, o zaman dikkatli olmalısınız. Onların
iyi bakış açılarından. Üzgünüm bunu söylemeliyim çünkü dünkü yük çok fazlaydı, biliyorsunuz, konuşamadım bile ve Kundaliniyi
yükseltmek yüz tane eşeği, kendi kafanın üstüne kaldırmak gibiydi. Bu çok fazla. Bütün bu az gelişmiş insanlar sanki
Adamger’deki köpek gibiler. Bunu almak istemiyorlar ve başkalarının da bunu almasına izin vermiyorlar. Programdan önce
tartışırlar, toplantı başlamadan önce, özellikle de puja başlamadan önce. Çünkü onlar sizin pujanın meyvelerinden neşe
duymanızı istemiyorlar, onlar dikkatinizi dağıtırlar, tartışır  ve münakaşa ederler. […? Sadece oturun.] Sahaja Yoga’da tartışacak
ne var ki? Bunu almalısınız, mesele bu, siz bunu almalısınız, tartışacak bir şey yok. Mesele, sizin ne kadar şey aldığınızdır. Ve en
kötü kısmı da şu ki, onlar büyümek istemiyorlar ve sizi de aşağıya çekmek istiyorlar. Yani, onlar önceden puja fikri ile
tanışmamışlarsa,  pujanın değerini sonrasında anlamaya başlarlar, aksi halde bunu yapmazlar, nasıl anlayacaklar ki? Bilirsiniz, bu
onların ötesinde bir şey. Bu yüzden onları pujaya dahil etmemelisiniz, en azından ve demeliyim ki, seminerlere de. Çünkü
seminerlerde yoğun bir şekilde Sahaja Yoga’nın içinde olan insanlar içindir, onların farkındalıklarını yoğunlaştırmak içindir. Az
gelişmiş insanlar için değildir, kendisi şüpheci Thomas olanlar için değildir, (Thomas, Hz. İsa’nın her şeyden şüphe eden havarisi,
Onun dirilişinden de şüphe eder, buna inanmaz), bu tür insanların hepsi kesinlikle işe yaramaz insanlardır, onları asla seminerlere
getirmemelisiniz. Bu kişi oğlunuz, babanız, erkek kardeşiniz, anneniz, kız kardeşiniz, kocanız, karısınız olsa da, hiç birisini
getirmemelisiniz. Tamamen uyanmış bir Sahaja Yogi olmayan, hiç kimseyi seminerlere getirmemelisiniz, çünkü seminerler çok
yoğun bir iş içindir. Gördüğüm şey şu ki, bu insanlar her zaman Benimle tartışırlar, soru soracak olan ilk kişi onlardır, her zaman
onların söyleyecek bir şeyleri vardır, [Shri Mataji gülüyor:], onlar tekdirler, Sahaja Yogiler sessiz kalırlar ve alırlar. Seminerde ne
olduğuna bile aldırmıyorum, sizler daha fazlasını almalısınız ve onlar almıyorlar, dikkatleri dışarıda, herkesi rahatsız ediyorlar.
Seminerler bile, bir şekilde, bir ashramdan daha önemlidir, çünkü ashramda onların kavgası dışında bir problem yoktur. Ama
burada gittiğimiz yeni bir yerde, çevremizde bulunanların hepsi ile savaşmalıyız, o yerin kendisi temizlenmeli, her şey yapılmalıdır.
Bunun üzerine bir de etrafınızda sizin ikna etmek zorunda olduğunuz bu korkunç insanlar var. Eğer ikna olmazlarsa, neden
buradalar? Ucuzlaşmak için neden bu kadar para harcadılar? Emin olun, bunlar bizi rahatsız etmek için buraya geldiler. Üzgünüm
ama bu şekilde yapmak zorundaydık. Ben insanların basit, açık sözlü olmalarını, karmaşık olmamalarını ve duyarlı olmalarını
dilerdim ama değiller. Onlar duyarlı insanlar değiller. Onlar ne kadar ehil olduklarını anlamıyorlar. Bununla kendi kendilerini yok
ediyorlar, buna şüphe yok ama onlar sizin de bir parçanızı yok ediyorlar ve aynı zamanda Beni de rahatsız ediyorlar. Dün, çok
ağırdı, bunu biliyorsunuz. Böylesine derin bir konu ve bu Benim için fazla ağırdı. Eğer kötü hissettiklerini söyleseler, tamam, bizde
onlara deriz ki, “üzgünüz, size yardım edemiyoruz”. Bakın,  gelebilenlere izin vermek için, bizim kendi özgürlüğümüzün olması
gereken yerde belli bazı noktalar var. İşte burası, bizim kapıyı kapadığımız nokta ve bunda yanlış olan bir şey yok çünkü siz, onları
dışarı çekmek için daha da fazla hazırlanmalısınız. Bu uzun bir süreden beri, her zaman bizim pratiğimiz oldu, yeni bir şey yok bu
konuda, sadece İngiltere’de değil veya herhangi başka bir yerde de değil, Hindistan’da bile. Biz asla, aydınlanmış bir ruh olmayan
bir kimsenin ve Sahaja Yogi olmayan bir kimsenin, pujaya gelmesine asla izin vermedik. Çok başından beri, her ne zaman bunu
denediysek, çok zordu bu. Bu yüzden umarım burada oturanlar içinde, aklında şüpheler olan hiç kimse yoktur. Eğer aranızda
böyle birileri varsa,  bu kişi tüm samimiyeti ile yükselişi için salonu terk etmeli ve bizi yalnız bırakmalıdır. Şüpheleri olan her
kimse, bu konuda nazik ve yüce gönüllü olmalıdır. Yaptığımız şey çok ciddi bir iş. Bu para kazanmak veya bir girişime atlamak
veya bir ev inşa etmek veya bunun gibi bir şey değil. Bu dünyalar yaratmak bile değil, bu bundan da fazla. Yaptığımız şey çok ciddi
bir iş ve hiç kimsenin dikkatimizi kesintiye uğratmasını istemiyoruz. Hatta bildiğim bazı Sahaja Yogiler bile, az gelişmişler. Onlar
düzeltilmek zorundalar, tamam, önemli değil ama onlar pujada açığa çıkmalılar ve bu da onları kötü değil, iyi yapacaktır. Ama
kimi insanlar Tanrı karşıtılar ve onların Tanrıya karşı, Tanrı adına yapmaya başladığınız her işe karşı, alerjileri var, onlar çok
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alerjikler ve reaksiyon gösterirler. Bunlar Tanrı karşıtı alerjiler ve onlar kendilerini farklı, komik yöntemlerle ifade ederler. Şimdi
bütün Sahaja Yogiler şunu bilmek zorundalar ki, bu durumda siz onlarla fazla uğraşmayacaksınız. Bu alerji kendisinde bulunan
herkesi keşfetmelisiniz. Demelisiniz ki, “üzgünüz, sizinle yapacak hiç bir şeyimiz yok”. Yani bu, bu ibadet, bunun için ayrıcalığa
sahip olması gereken kişiler içindir. Bu gün, özellikle de büyük bir ayrıcalık çünkü bu, o kadar da planlanmamıştı ama halloldu,
sadece halloldu. Dün pek çok temizlik yaptık. Şimdi bu gün, aklınıza biraz dinlenmesini söyleyin. Düşüncelerinize bir süre
durmalarını söyleyin ve alın, daha fazlasını alın. Herkes bu alıştan faydalandı ama sizler daha fazlasını almalısınız. İçinizde almak
için bir kapasite var. Puja, sizlere pek çok kez söylediğim gibi hiç bir şekilde Benim menfaatime değildir, siz Benden alın bunu.
Sizler olmadan Ben çok daha iyiyim. Çünkü hevesli deityler, sizler azizler olduğunuz için, sizin isteğiniz üzerine vibrasyon
yaymaya başladıkları zaman, onlar sadece, onlar sadece bunun için çok hevesliler. Orada oturuyorlar, işgüzarlar, bilirsiniz, bir
şans verilmesi için sessizce oturuyorlar, vibrasyon yaymak için, sizi kurtarmak için, onlar sadece acele etmek istiyorlar. O kadar
çok yayıyorlar ki, onlar kaybolurlar, sadece bekleyin, sadece bekleyin. Onlar sizi kurtarmak istiyorlar, size vermeyi istiyorlar, o
kadar hevesliler ki, onların heyecanı içlerinde, bakın? Ben bunu seviyorum, onların heyecanlı oluşlarını görmeyi seviyorum. Ama
siz bunu emmiyorsunuz, Benim tam burada bir problemim var. Bir kere verdikleri zaman, bunu tekrar geri almayı istemiyorlar. Siz
emmiyorsunuz, bu yüzden de bunun atmosfere gitmesi gerek, bir yerlerde kaybolması gerek. Bu size yöneltiliyor ve siz bunu
almıyorsunuz, o zaman nereye gidecek bu? Bu benim dokularıma asılıyor, bu Bana acı veriyor. Bu yüzden de, emme daha fazla
olmalıdır. Emme daha fazla olmalıdır. Ve pujadan önce sadece, “Anne, beni öyle bir hale getir ki, Tanrısal olanı içime daha fazla
çekebileyim’, demelisiniz. Sadece bu şekilde dua edin, kalbinizin bütün samimiyeti ile sadece böyle söyleyin. Özbekistan’da
gördüğüm başka bir jest var, çok iyi. Onlar her iki ellerini de bu şekilde kalplerine koyup, bastırıp, başlarını eğerek istekte
bulunuyorlar. Bakın, bu bir vakum yaratır. İşte bu şekilde boyunlarını eğiyorlar. [uzun bir sessizlik] Bu güzel! Bu gün çok güzel bir
gün. Haydi, çocuklar buraya gelsinler. Aja,… [Hintçe bazı kelimeler] Şimdi, orada oturun, hepiniz oturun, tamam mı? Şimdi oturun,
oturun, oturun! Gelin gelin, Mathew’da geliyor, oraya oturun, oturun, gelin gelin, bakalım, oturun. Çocukların hepsi çok tatlılar,
oturacaklar. Gelin, oturun, oturun, güzelce. [Bir çocukla Hintçe konuşma; bir tür şakalaşma] [Çocukla konuşmaya İngilizce olarak
devam ediyor:]… Tamam, şimdi Bana çiçek sunmalısınız, yani vibrasyon almanız  sizin için daha iyi. Çok teşekkür ederim, çok
teşekkür ederim. Zavallı Nishi’de hiç yok. Şimdi bunları Bana ver. Bana ver, Ver Bana, Anneye. Tamam, bunu da ver! Çocuk [belli
belirsizce]: Ama sende bir tane var. Shri Mataji: Yine de ver. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Tamam,
Yapacağımız şey puja değil mi? Onun önüne bir Thika koyun, herkesin önüne bir tane koyun, Pujari’ye değil. Tamam. Bu kajal?
Hayır, kajal koyma. O, Bhairava gibi olacak. [Güler] Ver onu. Tanrı seni kutsasın. Tamam. Şimdi çocuklar şöyle oturmalılar,
tamam, kenarlarda oturun, Ganesha Puja için, böyle düz şekilde. Bu sayede herkes de fotoğraf çekebilir, böyle otur, tamam mı?
Ah, onların fotoğraf çekmesi lazım. Evet, iyi, iyi. Oh, şimdi buraya oturun. Otur, otur, tamam. Çok iyi. Bu çok iyi ama
ayakkabılarınızı çıkarmalısınız. Ayakkabılarınızı burada tutamazsınız, ayakkabıları çıkartın. Ayakkabıları çıkartın, herkes
ayakkabılarını çıkarsın, çıkarın, çıkarın, ayakkabıları çıkarın. Ya. Tamam. Böyle oturun, yanlarda. [Hintçe : Shuddhi mein Ganesha
Puja?] Pujari Hintçe olarak: Ha, Ha, Shri Ganesha Puja. Pujari İngilizce olarak: Başlangıçta, ilk önce puja için duamızı yapacağız
sonrada Lord Ganesha’ya puja ve bunu Adi Shakti, Mataji Shri Nirmala Devi’ye yapılacak olan puja takip edecek. Devi Bhagavad
Purana’da, herhangi varlığa yapabileceğiniz pujalar içerisinde en büyük pujanın, Adi Shakti’ye yapılan puja olduğu yazılmıştır. Shri
Mataji: İşte bu yüzden de sizler ayrıcalıklısınız. Pujari: Tanrılar bile bunu yaparlar. Shri Mataji: Hiç birisi. Onlar sadece ayaklarıma
dokundular. Hiç biri Bana puja yapmadı. İnanın Bana. [Çocukların bazıları gülüyor] Shri Mataji: Tamam, oturun. [Bir çocuğa
yumuşakça, sanırım diyor] Pujari başlar ve yogiler ona katılırlar: Om Twameva Sakshat, Shri Ganesha Sakshat, Shri Adi Shakti
Sakshat, Shri Bhagawati Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. …. [Bazıları Mahamantrayı söylemeye
başlarken, Yogilerin pek çoğu Shri Ganesha mantrayı söylemeye başladılar] Shri Mataji: Tek kişi söylemeli, sonra da siz
tekrarlayabilirsiniz, böylesi daha iyi. Aradhana nerede, nerede o? Henüz gelmedi mi? Çocuk: Üst kata Anne. Pujari: Yeniden
başlayacağız. İlk olarak Ganesha, sonra Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali. Sonra Lord Kalki ve sonra da Lord Kalki ve
Sahasrara Swamini. – Yogi: Üç kez Shri Ganesha mı? Her seferinde kaç kez Ganesha mantra? Pujari: Her seferinde bir kez,
demek istiyorum ki. … [Herkes Shri Ganesha mantrayı söyledi ve ardından Mahamantra.] Pujari: Şimdi Lord Vishnu’nun isimleri.
“Om, Shri Keshavaya Namah, Om Shri Narayanaya Namah, Om Shri Madhavaya Namah… [Kaset sona ermeden önce on beş
ismin tamamı söylendi]
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Adanma ve Bağlılığın Önemi, Nirmala Palace, Nightingale Lane Ashram, Londra (İngiltere), 6 Ağustos 1982. Geçen gün sizlere,
Sahaja Yoga’da adamanın ve kişinin sahip olması gereken bağlılığın öneminden bahsettim. Gerçekte ne zaman bir dağa yakın
olsak, onun büyük kısmını göremeyiz ve bu nedenle bize çok yakın olanın değerini, yüz yüze geldiğimiz şeyin büyüklüğünü fark
etmeyiz. Ne için var olduklarını, nerede olduklarını, ne olacaklarını, ne bulduklarını, aydınlanmanın ne olduğunu, onun öneminin ne
olduğunu, ne kadar ileri gitmeleri gerektiğini, neden onların seçildiğini, hayatlarının gayesinin ne olduğunu, ne kadar
yükseldiklerini, ne kadar anlayabileceklerini aklen anlamayan insanlar için çalışan ilüzyonlardan birisidir bu. Bütün bunlar idrakin
çok ötesindedir ve insan afallar. İnsanlar aslında aydınlanma aldığı zaman kendisine ne olduğunu hiç bilmez. İşte bu yüzden
ancak eğer kendinizi nasıl adayacağınızı ve nasıl buna vakfedeceğinizi anlayabilirseniz, size olanı anlamak mümkün olur. Eğer
onu mantığınız çerçevesinde analiz etmek isterseniz çok afallarsınız çünkü o sizin çok ötenizdedir, bu inanılmazdır, çok fazladır.
Gerçekten sizin çok ötenizdedir. Şimdi şunu düşünün: “Siz Aydınlanma aldınız”, buna inanabiliyor musunuz? Bu hayatınız
sırasında bunu yapabilirsiniz… Eğer size birisi bunu söyleseydi “bu dünyada nasıl olupda aydınlanma alabileceğinize asla
inanmayacaktınız. Şüphesiz arıyordunuz çünkü birileri size aramanız gerektiğini söylüyordu, siz de aramanız gerektiğini
hissettiniz ama asla bunun böyle gerçekleşeceğini, aydınlanmanızı alacağınızı asla düşünmediniz. Aydınlanma aldıktan sonra,
bunun ne olduğunu hissedemediniz. Sanki damla olarak okyanusa düştünüz ve bu okyanusun boyutunun ne olduğunu
bilmiyorsunuz. Onun içinde ne kadar ilerlediniz? Bu ne? Biz neredeyiz? Bizim amacımız ne?” Tüm bu karışıklığı toparlayabilmek
için, düşüncesiz kaldık. Yani bunun ne olduğunu aklen bile bulamazsınız. Yani bu deneyimin sınırsızlığı, Anne’nizin gelişinin zaferi
veya aydınlanmanızın değerli armağanı, hiç bir şey, sizin anlayışınız içinde kavranamaz. Düşünmeye çalışın, ne elde ettiniz?
Anlayışınızla bunu ölçebilir misiniz? Hayır, yapamazsınız. Çünkü mantık, içine düşmüş olduğunuz boyutları size veremez.
Gerçekte mantık parçalandı, artık ne arıyordunuz, nereye geldiniz diye konuşmak için bile hiç mantık kalmadı. Yani, okyanus
haline gelmiş bir damla için şimdi elinizde olan tek yöntem veya size kalan tek yol, okyanusun içinde daha fazla erimenizdir ve bu
sayede en azından okyanusu hissedebilirsiniz. Ve yapabileceğiniz şey bu şekilde diğer damlalarla iletişimde olmak, onların hepsi
vasıtası ile bütünü bilmektir. Yani ilk şey, tam bir adanmadır. Bu çok önemlidir. Bu, sadece bu enkarnasyonda bu kadar çok
önemlidir çünkü sizler aydınlanma aldınız. Eğer aydınlanma almamış olsaydınız, tamam. Şikayet eden ruhlar, tamam. Yarı
olgunlaşmış insanlar, tamam. Biraz yanlış davranışlar, tamam. Bu affedilebilir, şu affedilebilir, her şey affedildi. Böyle bakınca
herkes “Anne bizi affediyor” diye düşünüyor. Ama asıl nokta bu değil. Ben kendi tabiatım nedeni ile affediyorum ama siz bunu
bahşedilmiş bir şey olarak almayın. Bu affedilmeyi kabul ederek kendinize zarar veriyorsunuz. Eğer sürekli olarak, “Anne, siz öyle
bağışlayıcısınız ki, lütfen beni affedin” diye düşündüğünüz zaman, zaten affedildiniz. Bana “Anne” diye bir kez seslenin,
affedildiniz ama bunun avantajı nedir? Bundan dolayı hiçbir avantaj elde etmezsiniz. Siz bir kaybedensiniz. Bu durumu en
azından mantıken anlarsanız, o zaman Adanmanın ne olduğunu anlayacaksınız. Yani kişi Sahaja Yoga’daki adanmasında şunu
anlamalıdır, Sahaja Yoga’da olan şeyler, Sahaja Yoga’da gördüğünüz şeyler, aklınızın çok ötesindedir, ilk şey bu. Onlar kesinlikle
insan kavrayışının çok ötesindedir. Yani insan boyutunda onları tartışmaz ve onlar hakkında konuşmazsınız ama kolektif boyutta
konuşabilirsiniz. Ve siz kolektif boyuta geldiğinizde, o zaman Benimle olan ilişkinin daha fazla oturtulduğunu anlamalısınız, eğer
başkaları ile olan ilişkinizi çok kolektif ve homojen bir şekilde oturtursanız, bu daha iyi oturtulur. Size söylediğim gibi, damla
okyanusa dönüşür ve damla, kendisinin tüm damlalığını, diğer damlalarla birlikte eriterek okyanus olmalıdır. Ve tüm damlalar,
kendi damlalıklarını üzerlerinden damlatarak, en sonunda bir okyanus olurlar. Öyleyse adanmanın ikili bir kama gibi olduğunu
göreceğiz, biri birbirinize adanmanızdır, birisi de Anne’nize. Sahaja Yoga’da Ben her ne görürsem, siz göremezsiniz. Bu sizlere
kanıtlandı veya kanıtlanmadı, yoksa daha fazla kanıt mı istiyorsunuz? Şimdi şu kanıtlandı ki, Anne bizim gördüğümüzün çok
ötesini görür ve O ne görürse , bu olur. Yani Anne ile oyun oynamaya kalkan herkes, aslında kendi kendisi ile oyun oynuyordur.
Benimle oynamaya çalıştığınız her numara ile veyahut “Anne çok affedici, öyleyse bizi affedecektir” diye düşündüğünüz zaman,
aslında kendinize işkence ediyorsunuz, bu size zarar verir. “Bu benim sol Swadishthan’ım” diyecek olan bir sürü insan var.
Bazıları “ben ele geçirilmiştim, bhoot vardı” diyeceklerdir. Bazıları başka bir şeyleri suçlayacaktır. Neden yakınırsanız yakının, kim
sizden açıklama istiyor ki? Kendinizden bunu isteyen sadece sizsiniz. Kendinizle yüzleşmiyorsunuz. Yani Bana adanmak aslında
gerçekte sizin kendinizle yüzleşmenizdir. Her şeyden önce siz kendinizle yüzleşin ve ne yaptığınızı kendiniz için görün. Kendi
kendinizin düşmanı, sizsiniz. Hiç kimse sizin düşmanınız değil, Anneniz değil, kesinlikle değil. Anne herhangi bir şekilde
düşmanınız değil ve bhootlar sizin düşmanınız değiller, eğer onlara izin vermezseniz, onlar orada olamazlar. Herhangi bir şeytani
kimsede, sizin düşmanınız değildir çünkü eğer siz ruhsal olarak iyi donatılmışsanız, o kişi etkili olamaz. Öyleyse kendi kendinizin
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düşmanı sizsiniz. Bu düşmanınızdan kurtulmanın tek yolu, kendinizi adamanızdır. Diyelim ki “benim Anne’ye veya Tanrı’ya
inancım var ” diyorsunuz, yani siz bir şeylere tutunuyorsunuz, değil mi? Ve bir şeylerden kurtuluyorsunuz ama bu tutunma çok
kuvvetli olmalıdır. Batmakta olduğunuz sırada mantıken, sizi kurtaran kişinin elini tutmak acaba doğru mudur, değil midir diye akıl
yürütür müsünüz. Hayır, sadece çok kuvvetli bir şekilde onu kavrayacaksınız. Bu son derece kuvvetli olacaktır ve siz ona bütün
gücünüzle, şöyle veya böyle, bir şekilde beni kurtar şeklinde tam bir inançla ona tutunacaksınız. Ben, kendisi yüzünden batmakta
olan birisiyim şeklinde bir his içimizde olmalıdır. Ve eğer kurtarılacaksam mutlaka, ben Sahaja Yoganın içine tamamen
dalmalıyım. Mutlaka onunla bir olmalıyım, ancak o zaman kurtarılabilirim ben. Çünkü daha yüksek bir boyutun aydınlanmış ruhları
olduğunuz bu seviyede, size söylediğim gibi şimdi bir sonraki sıçrama, ikinci adım olan Bağlılıktır. Bu şartlar altında diğer her şey
ikinci sırada olmalıdır. Eğer bu diğer şeyler birinci sırada ve dikkatiniz hala bunların üzerinde ise, o zaman bu ikinci adımı
atamazsınız. İlk adımı halihazırda attınız, aydınlanmanızı aldınız ama ilk sıçramadan ikinci sıçramaya doğru, çok sıkı çalıştınız.
İkinci sıçramaya ulaşmalısınız, ikinci adımda bununla yüzleşmelisiniz. Kendinizden iğrenmemelisiniz, ne kederlenmeli nede bir
şey yapmalısınız ama kendinize sanki başka bir varlıkmış gibi davranın. Adanma gerçekte kendinize dönmeniz ve sizdeki ilahi
kişiliğe doğru ileriye bakmaktır. Bir kez Tanrısal kişilik sizde olduğu zaman bağlılık problemi yoktur. Sadece onunla bir bütün
olacaksınız, bundan neşe duymaya başlayacaksınız. Ama sizinle oyun oynayan, bu güne dek her ne şekilde bir hayat
sürmüşseniz, bu yaşamın çok maddeci, hantal bir yaşam olduğunu anlamaktan sizi uzaklaştıran bu rasyonellik en kötü şeydir.
Sizden bunun içinden geldiniz, bunun içinde büyüdünüz ve yukarıya çıktınız. Şimdi,çiçek açmak, koku vermek için rasyonelliği
bırakmalısınız. Bu bağlayıcı bir [duyulamıyor]. Rasyonellikten sakınmaya çalışın, argümanlardan kaçınmaya çalışın, sebep
göstermekten kaçınmaya çalışın ve …. bazen psikolojik bir açıklama bile veren Sahaja Yogiler görüyorum: ”Anne, o kendisini
güvensiz hissesiyor olabilir.” Bu, tipik bir şekilde kitapta bir yerlerden okunmuş. “Güvensizlik yüzünden kimileri böyle yaparlar”.
Aslında Sahaja Yoga`da şunu gördük ki, bu sözüm ona güvensiz olanlar, en saldırgan olan kişilerdir. Bu kişiler başkalarına
oyunlar oynarlar, hayatlarını mahfeder ve bundan zevk alırlar. Onlar doğmuş olan en sadist kişilerdir. Bu tip insanları gördük biz.
İşte bu şekilde, onlar kendileriyle oyunlar oynarlar. Bir kez şunu anlayın ki, sizler kendinizle oyun oynamıyorsunuz, neden
kendinizle oyun oynamak istiyorsunuz ki? Kendiniz olmalısınız, hepsi bu. Bizler kendi kendimizin düşmanı olmamalıyız, değil mi?
Yani, bir kez kendinizle yüzleşmeye başlayınca, kendinizi seveceksiniz. İğrenme hissetmeyeceksiniz. Çünkü Benim hakkında
konuşmakta olduğum, kendiniz nesiniz, bu olağanüstüdür, güzeldir, kalank`sızdır, [kalank – leke] tamamen bağımsızdır. Fakat her
şeyden önce, dikkatiniz bunu kabul etmelidir, “bağımlı olmamak benim hayatım, ben farklı bir kişiliğim, bağımsızlık benim
besinimdir.” Kendinizi ayırın. Bir beyefendi Beni görmeye evime geldi. Benim çok güzel bir lambam vardı ve bunu çok beğendi.
“Onu alabilirsiniz” dedim. Çok şaşırmıştı. Karısı Bana telefon etti. “Bu nasıl olabilir? Bu kadar güzel bir lambayı siz nasıl
verirsiniz?”. Ben dedim ki, “Ne var bunda? Öldüğüm zaman onu yanımda mı götüreceğim? Benimle mi gelecek? Rasyonelliğe
bakın. Eğer bu bey lambayı beğenmişse, ona sahip olması daha iyi. Evde bir sürü lambam var, içlerinden birini alsa ne fark eder
ki?” dedim. “Ama bakın, ben kocama, bunun gibi bir lambayı sen Ona verir miydin diye sordum, oda bana ‘hayır, vermezdim. Ben
gerçekten… vermezdim, dedi. Çok dürüsttü, o ben vermezdim dedi. Ama Ben hala anlayamıyorum, neden olmasın? İşte böyle, son
ana kadar oradaki çok küçük bir şeylere tutunuyoruz. Bu… bu küçük şey bile sariyi tutuyor, bunu biliyorsunuz, tüm sariyi bu
tutabilir. Sariye tutturulan küçük bir şey ile bile, sari zapt edilebilir. Bütün her şey küçük bir toplu iğne ile tutturulabilir. Oradaki tüm
bu küçük toplu iğneler, – takıntılar, inkar edilecekler, ileriye gidilerek görülecekler. [Shri Mataji bunu bir jest ile ifade etti.]
Kendinize bakın. “Oh, bu Bay Ego, tamam. Şimdi ortadan yok ol, haydi nasıl geriye gittiğini göreyim.” Tüm bu şeyleri görmek için,
bir oyun olarak kendinizi görmelisiniz. Ve sonra egonuz ve süper egonuza oyunlar oynayın. Aslında onlar sizinle oyun oynuyorlar.
Bir kez ustalaştınız mı, onlarla siz oyun oynarsınız. Bir çok kereler gördüm, bir çok şey söyledim ve onlar bir süre sonra tekrar,
insanlar tekrar onun hakkında konuşmaya başlıyorlar. Bu, bundan sonraki bir veya iki ay içinde, bilimsel bir kanıt veya bunun gibi
bir şeyler olarak gelir. Siz bunu gördünüz, pek çok kereler oldu bu. Ben bir şey söylediğim zaman, bundan eminimdir. Ne
söylersem, asla gerçek olandan başka bir şey söylemem. Ben sadece gerçeği söylediğimi biliyorum. Ama içe gidip, bu gerçek mi,
yoksa değil mi, diye öğrenmem. Bunu bulmak için bir kitap okumam. Size sormam. Benim kendime inancım var ve kendime karşı
tam bir inanç. Ben ne söylesem gerçektir ve bunu kesin olarak bilirim, her ne söylersem bu gerçek olur. Ama aynı şey sizin için
geçerli değil. Söylediğiniz her şeyin gerçek olması, sizin konumunuz bu değil. Öyleyse ilk olarak, “ben her ne söylersem gerçektir”
şeklindeki bu konumu kendinizde oturtmalısınız. Şimdi, bunu nasıl yaparsınız? Diliniz öyle olmalıdır ki, her ne söylerseniz gerçek
olmalıdır. Nihayetinde bu şey, gerçek olarak ortaya çıkacaktır. Ve işte bu yüzden orada adanma olmalıdır. Ne adanması? Neden
ben yalanlar söylemeliyim? Yalanlar söylemeye gerek yoktur. Benim durumumda, eğer yalan söylesem bile, bu sözüm ona
yalanları, bunlar gerçeğe dönüşür. Onlar asla yalan değiller. Eğer Ben birisine, “o kötü bir adam” dersem, görünüşe göre sizler “Oh
Anne, o öyle iyi bir adam ki, Siz onun hakkında nasıl böyle bir şey söyleyebilirsiniz?” şeklinde (bir tepkiniz) olacaktır. Bizde böyle
Mr. Michael diye biri vardı. “Oh, o çok sevgi dolu bir adamdır, Anne!” Birisi de Bana “Anne, siz onu kıskanıyor musunuz?” dedi. Bu



dereceye kadar, biliyorsunuz, ama o adam gerçek dişlerini gösterdiği zaman insanlar gördüler. Yani gerçek hakkında böyle bir
anlayış geliştirmek için, her şeyden önce kendinizi kesinlikle gerçek üzerinde sabitlemelisiniz. Ve gerçek şu ki: “Siz Tanrı’nın
enstrümanısınız, aydınlanma aldınız, diğer insanlarda olmayan özel bir farkındalığa sahipsiniz.” Bunun üzerinde kalın ve bunu ilan
edin. Bundan korkacak değilsiniz. Aydınlanma aldınız, şüphe etmeyin, onu hissettiniz, bunu anlatın. “Ben aydınlanma aldım. Hiç
bir şey olmaz, Biliyorum, ben aydınlandım. ” Bunda sağlam olun. Gerçeğin bu ifade edilişi içinde ışık gibi olmak zorundasınız. Işık
ortaya çıkarır, o sadece ortaya çıkarmakla kalmaz, diğerlerine de kendisinin ışıldadığını gösterir. “Ben ışığım” diye başkalarına
gösterir, “benim ışığımda yürü ve eğer bunu yapmayı denemezsen, seni yakabilirim”. Yani siz, bu tejasvita dediğiniz şeye
sahipsiniz. Teja`lar- ışığın keskinliği. Bu tejasvita oradadır, ışığın bu keskinliği oradadır. Bu sizin gerçeğinizin ispatıdır. Siz
herhangi bir başbakandan veya herhangi bir bakandan veya kraldan veya herhangi bir kimseden korkmazsınız. Ama “hakikat bu.
Ben aydınlanmış bir ruhum, biliyorum, ben gerçeğim.” Eğer siz “ben gerçeğim” derseniz, her ne söylerseniz bu gerçek olacaktır,
buna şüphe yok. Yapacağınız her şey gerçek olacaktır ama “ben gerçeğim” deyin. Ama bunun için, kendinizle tamamen
yüzleşmeyle ilgili olarak, adanma içinde gerçek bir saflık gereklidir. Bunun anlamı, siz Anne’ye tutunuyorsunuz, siz Sahaja
Yoga’ya tutunuyorsunuz, siz bulduğunuz gerçeğe tutunuyorsunuz demektir. Ve burada diğerleriyle yüzleşiyorsunuz. Bunu, bu
olmaksızın yapamazsınız, sizin kaynağınız budur. Siz gerçeğin üstünde duruyorsunuz. Ve bu öylesine bir güç ve öylesi kuvvettir
ki. Eğer bakarsanız, hepsi de sahip oldu, İsa bu güce sahip oldu, Muhammet bu güce sahip oldu, tüm bu yüce insanlar, tam bir
cesaretle, insanların onu kabul edecekleri bir şekilde beyan etme ile, gerçeği söyleme gücüne sahip oldular. Ve bunun için bile acı
çekeceklerdi, onlar buna aldırmadılar. Ve gerçek her ne ise, söylenmek zorundadır. Kişinin adanma ile ilgili olarak bilmesi gereken
ilk nokta şudur, sizler tamamen adandınız, sizler hiç kimseden korkmuyorsunuz. Kaybettikleriniz için endişelenmediniz. Bazıları
kellelerini de kaybettiler, onların kafalarını tamamen kestiler. İnsanlar onlara işkence ettiler. Bazılarının tüm paraları ellerinden
alındı, her yolla işkence edildiler ama onlar gerçek budur, diye düşündüler, onlar bununla birlikte durdular. Onların bazıları aptal
budalalardı, gerçek olmayan bir şeylerin yanında durdular. Bunu yaptılar ama şimdi siz, gerçeğin üzerinde durduğunuzu
biliyorsunuz ve bu yüzden her şeyi feda etmeyi arzuluyor olmalısınız, sözüm ona feda etmek çünkü sizler gerçeği feda
etmiyorsunuz. Sizin feda ettiğiniz şey, gerçek olmayandır. Bunun için sizin istediğiniz böyle yarı olgunlaşmış insanlar değil, güçlü
ve cesaretli insanlardır. Bakın, sabahtan akşama kadar Anne’den af dilemek. Nedir bu? Af dileyecek ne var çünkü Ben sizi her an
affediyorum ama siz kendinize ne yapıyorsunuz? Siz ne biçim bir insansınız? Bunu hakkında düşünün, gerçeğin üstünde
oturduğunuz hakkında düşünün. Bunu için içinizdeki fenerin ışığı, bu tejasvita ile, bu keskinlikte güçlü ve cesaretli olmalısınız ama
aynı zamanda tam bir adanmaya da sahip olmalısınız. Varsayalım ki, bunun içinde (lambanın içinde) yağ yok. Bu sönecektir.
Yağa sahip olması lazımdır, yoksa sönecektir. Yani adanma kısmı sizdeki yağ, bağlılıktır, kendi kaynağınıza tam bağlılıktır. İşte
adanmak budur ama bu adanmanın sizin için başkalarının düzelten, diğer insanların yollarında onlara rehberlik eden, parlayan bir
ışık olduğu düşüncesinden başka bir düşünce vermemelidir. Eğer bu böyle değilse, o zaman emmekte olduğunuz kaynak size
tam olarak ulaşmıyordur ve ışığınız gerektiği gibi yanmıyordur. Yani, adanma içine girdiğiniz zaman, bunun herhangi bir teslimiyet
olduğunu düşünmemelisiniz, sözüm ona teslimiyet , siz bir lahana gibi (hissizleşmek anlamında) olursunuz. İşte insanların fikri,
sizin lahana gibi olduğunuzdur ama siz dinamik olursunuz. Etkin bir güç olursunuz, yıkıcı değil, yapıcı. Demek istiyorum ki, yıkım
için çok fazla güce ihtiyacınız yok, sadece yapıcı olmak için güce ihtiyacınız vardır. Yıkım için ne kadarına ihtiyacınız var? Çok az.
Çok kısa sürede her şeyi yok edebilirsiniz ama bir şey yapmak için gerçekten büyük bir güce ihtiyaç duyarsınız. Ve bu güç, sürekli
güç, akan güç orada olmalıdır. Bunun için adanma gereklidir. Güç kaynağınıza tutunmak için, sizler cesaretle, korku olmaksızın,
sağlam durmalısınız. Gerçek budur. Ulaşmanız gereken gerçek budur. Bu çok önemlidir. Ama bu hikayenin sadece bir yüzüdür.
Bu yeterli değildir. Sadece gerçek olmakla, bunun bir yüzünün görünüşü oradadır. Bunun diğer yüzünde, kaynak size eriştiği
zaman şefkat olursunuz. Gerçek ve şefkat tek bir şeydir. Buna inanmayacaksınız ama bu böyledir. Fitilin ve yağın, ışığı meydana
getirmek için bir araya gelmeleri gibi. Size ışık veren şey yağın yanmasıdır, aynı şekilde şefkat size gerçeği verir. Herhangi bir fark
yoktur. Sadece konum farklıdır, siz yağ olan ışığı ve yanmakta olan yağı göremezsiniz. Yani şefkat, sizin deponuz durumunda
olan kaynak, tektir. Yani siz şefkatinizi, kendi şefkat deponuzdan alırsınız. Görüyorsunuz Ben bazılarını, Benden şefkat isteyen
bazılarını gördüm, onları sevmemi istiyorlar ama bunu geri yansıtın, onlar diğerlerini böyle seviyorlar mı? Ben kimi insanlar
tanıyorum, söyleyin, başkalarına kırıcı şeyler söyleyen birisi gelir ve Bana, “Anne beni affet” der. Ama siz bunu istediğiniz zaman
Ben bilmek isterim ki, siz başka bir kişiye şefkat gösterdiniz mi? Benden affedilme elde ettikten sonra bile, bu affedicilik
kaynağından, bu şefkat kaynağından siz başkalarına şefkat gösterdiniz mi? Başkalarına karşı şefkatli oldunuz mu? Bakın, bu tek
taraflı olmamalıdır. Eğer Benim şefkatimi alma avantajını elde etmişseniz, bu avantajı kendi yararınız için kullanıp, sonra
unutacağınız şekilde tek taraflı olmaması gerekir. O zaman asla büyümeyeceksiniz. Siz asla büyüyemeyeceksiniz. Eğer
büyümeniz gerekiyorsa, o zaman içinizde bu şefkati depolamak zorundasınız. Size verdiğim şefkati, size verdiğim sevgiyi, bunu
içinizde depolamak zorundasınız ve bunu başkalarına geri verin. Aksi halde siz biteceksiniz, hiç bir yerde olmayacaksınız.



Sürdürülen şey sadece büyümedir, bu sadece bir taraftan emmek değil, aynı zamanda başkalarına vermektir. Yoksa
durgunlaşacaksınız. Orada dışarı bir akış / taşma olmalıdır. Fakat bu çok zor bir şeydir çünkü insanlar Anne’den şefkat almak
konusunda çok iyiler veya eğer şefkatlilerse bile, onlar insanlara karşı genelde şefkatli olacaklardır, söyleyin, ashram için değil de,
Vietnam için. Onlar Vietnamlılar için daha fazla endişeleniyorlar, bilirsiniz: “Oh Anne, biz Vietnamlılar için çok endişe ediyoruz,
onlar için para topluyoruz, Vietnam’a para yollamaya çalışıyoruz.” Ve burada da ashramitiler arasında (Ashramda yaşayanlar)
kavga var. Bu hiç bir şekilde şefkat değil. Sahaja Yogiler kendi içerilerinde değişik bir türdürler ve onlar birbirlerini her zaman
desteklerler ve birbirleri ile ilgilenirler. Sahaja Yogileri eleştiren Sahaja Yogiler gördüğümde, buna şaşırdım. Ben gerçekten
şaşırdım çünkü sizler aynı bütünün parçalarısınız. Nasıl eleştirirsiniz? Bir göz diğerini eleştiriyor, bunu sadece anlayamıyorum.
Ben eleştirebilirim, tamam, ama siz neden eleştirmelisiniz ki? Neden birbirinizi eleştirmeniz gereksin ki? Yapmanız gereken tek
şey birbirinizi sevmek. İsa bunu üç kez söyledi. Ben halihazırda 108 kere birbirinizi sevmelisiniz diye söylemiş olmalıyım,
şefkatinizi göstermenin tek yolu budur. Eğer size Ben herhangi bir zamanda, biraz sevgi vermişsem, sizde başkaları için sabır
sahibi olmalısınız, sevgi sahibi olmalısınız. Bazen insanların gönlünü almaya çalışıyorum, ama görüyorum ki insanlar hemen
başkalarını eleştirmeye veya buna benzer şeyler yapmaya başlıyorlar. Şimdi, temel şey şefkatimizdir, eğer bu akıyorsa, ancak o
zaman biz Anneden şefkat alabiliriz. Artık daha fazla yer yok, Ben çok fazla şefkat işi yaptım ve gördüğüm şey şu ki, siz onu
akıtmadığınız sürece, nasıl Ben size şefkat vereceğim? Demek istediğim şu ki, artık yer kalmadı. O yüzden de en iyisi bunu
vermek ve kendinizi biraz boşaltmaktır, o zaman Ben size daha fazla şefkat verebilirim. Bu basit bir iş. Kişi bu konuda şunu
anlamalıdır, akacak kadar dolmadığı sürece, kaynak akamaz. Thames nehri gibi. Thames nehrinin çıktığı yeri görmeye gittik. O
küçük, yedi küçük dereden oluşmuş küçük bir dere, küçük küçük, çok küçük küçük, damlıyordu diyebiliriz ve bu Thames nehri
oldu. Farz edin ki bu genişlemiyor, bu sadece başladığı yerde duracaktı. Dışarı çıkamaz, akamaz. Kızgın veya kırgın veya bunun
gibi başka bir şey olmasından değil, kendi akışının doğasından dolayı, akamaz, ne yapmalı? Yani bu ne ise odur, kişi başkalarına
şefkat göstermelidir. Bu bir şefkat resmi veya yapmacık bir şey olmamalıdır, doğal, çok doğal ve kendiliğinden içten gelen bir
duygu olmalıdır. Bu egonuzun, süper egonuzun veya aşırı duygusallığın bir ifadesi değildir. Bu onun bir Sahaja Yogi olduğu, sizin
de bir Sahaja Yogi olduğunuz ve sizlerin kardeş olduğu şeklinde bir tür anlayışdır. Sahip olduğunuz kardeşlerinizdeki gibi değil,
sizlerin spiritüel kardeşler olduğunuz farklı türde kardeşlerinizdir. Sizler ruhani insanlarsınız. Öyleyse bu şefkat orada olmalıdır ve
sizler bu şefkati geliştirmediğiniz sürece, başkaları için duyduğunuz annelik veya babalık duyguları ile, demek istiyorum ki, Ben
yaklaşık 108 yaşında olan birisi için bir Anneyim. Sizin başkalarına karşı gerçek bir anne olmanız lazım ve başkaları için bu şefkat
ve sevgi duygusuna sahip olmalısınız. Kendi rahatınızı düşünmemelisiniz, kendi avantajlarınızı düşünmemeli, başkalarının
rahatını düşünmelisiniz. Başkalarını rahat ettirmek için ne yapabilirim, diye düşünmelisiniz ve sonra sizi neyin rahat ettireceğine
bakın. Yani bu şefkat akışı başladığı zaman, bakın, adanma tamdır çünkü “Anne, sizden her ne aldıysak, biz onu başkalarına
veriyoruz.” İşte adanma budur. Öyleyse şefkatin akışı tek taraflı değil, çift taraflıdır. Siz bir şeye yapışırsınız, bundan bir şey elde
etmek için, bir şeyle bağlanır ve onu diğerlerine verirsiniz. Ve en sonunda bu kolektif varlığa ulaşır, yani kaynağa ulaştığınız
anlamına gelir. Anlamamız gereken şey, bu ışığın içindedir. Ayrıcalıklı olmak veya “şimdi evlenmeliyiz, bizim ayrı bir yerimiz
olmalı, bizim ayrı yaşamamız lazım”, bu tamam, evli insanlar olarak biraz özel yaşamınız olmalı, Ben bunu söylemiyorum. Ama
şefkat söz konusu olduğunda, evli insanlar olarak sizlerin daha fazla şefkatli olmanız gerekir. Ama siz sadece kendi çocuğunuz,
kendi rahatınız, kendi kocanız, kendi karınız için endişe edeceksiniz. Sahaja Yoga’da böyle insanlara yer yok. Her şey kolektiftir.
Kendi çocuğunuza tatlı getirirken, ashramdaki diğer çocuklar içinde tatlı getirin. Siz tek bir ailesiniz ve ailenin tümü aynı dalga ile
birlikte hareket etmelidirler. Size bunu daha önce söylemiştim, bizler yiyecek için ayrı düzenlemeler yapamayız, şunu ayır, bunu
ayır. Aynı şekilde, farklı insanlarla yaşamak için ayrı yaşam standartlarına sahip olamayız. Herkes tarafından neşe duyulan şey ne
ise, hepimiz ondan neşe duymalıyız. Bu böyle olmalıdır. Ve buna maddi boyuta da ulaşılmalıdır. Duygusal boyuttaki, saçma olan
ve herkesi mutsuz eden evlilikler anlamsızdır. Ama aslında evlilikler herkesi mutlu etmek için yapıldı. Bu nedenle evlenmeye karar
vermeden önce, oyun oynamadığınız üzerinde düşünün. Sahaja Yoga’da oyunlar oynamak çok, çok tehlikelidir. Evliliklerinizle
oyun oynamıyorsunuz. Annenin sizi affedeceğini ve tüm bu şeyleri düşünüp, bir başkasını bu işe dahil etmeye çalışmıyorsunuz.
Ben affedeceğim ama yükselişiniz zordur. Bu yüzden daha evvel yapıyor olduğunuz hiç bir şeyle oyun oynamaya çalışmayın,
kendinizi tümüyle değiştirin, kendinizi transforme edin. Şimdi hayata karşı olan tavrınızı değiştirin. Yapabilirsiniz, çünkü zaten
değişti bu. Eğer başka birisi olmaya çalışırsanız, olamazsınız. Siz şimdi bir çiçek oldunuz, aniden şimdi bir yaprak olamazsınız.
Siz bir çiçeksiniz ve bir çiçek gibi yaşamalısınız. Ve işte hatırlamanız gereken şey budur, şefkat öylesi bir dışarı akıştır ki, bir
Sahaja Yogi için o kadar doğal bir şeydir ki bu. Başka hiç kimse için bu doğal değildir. Şefkat hakkında, şunun, bunun hakkında
konuşan diğer insanlar aslında hiç de şefkatli değildirler. Onlar bunu para için yaparlar, bir pozisyon için yapıyorlar, ego tatmini
için yapıyorlar. Ama sizler şefkat duyarsınız çünkü sizler bal gibi buna sahip olmalısınız. Bu akıyor, şefkat akar çünkü bu
akmalıdır. Ve siz şefkat yüzünden şefkat duyarsınız. Bunun arkasında başka bir amaç yoktur. Ancak bu size kalıcı bir tabiatta



olan, sthayi tabiatta olan bir şeyler verecektir. Ben insanlar gördüm, bu sabah anlattığım gibi bir organizasyona katılan, burada
güzel bir organizasyon meydana getiren insanlar gördüm ve onlar bir ayrıldılar mı, organizasyon biter çünkü onlar bu
organizasyona önemli hiç bir şey vermemişlerdir. Verilmesi gereken şey, şefkat dolu kocaman bir yürektir. Eğer bunu
vermezseniz, siz oradan bir kez ayrılınca, kalanlar tekrar çoraklaşırlar. Büyümek bu değildir. Bu sanki, siz suyu getirirsiniz, bir
şeyler dikip, burayı sularsınız ve sonra burası çok güzel bir yer olur ve siz bunun çok bereketli bir büyüme olduğunu
söyleyebilirsiniz ama su kaynağı kesilir kesilmez, burası tekrar kurur. Ama Sahaja Yoga farklıdır. Sahaja Yoga’da sadece bir bitki
olarak büyümezsiniz, aynı zamanda bitkinin kaynağı olarak da gelişirsiniz. Eğer bu bitkiyi buradan kaldırıp başka bir yere
koyarsanız, o diğer bitkilere de su verecektir. Kendi içinizde sahip olduğunuz bu yeni boyutu biliyor musunuz? Bu bitki burada
kökünden sökülse dahi ölmeyecektir. Asla.. Büyüyecek ve diğerlerini de büyütecektir. Bizim sahip olduğumuz şey, başka tipte bir
büyümedir. Ve bizim içinde bulunduğumuz konum çok farklı bir pozisyondur ve işte şimdi Benim istediğim şey, hepinizden
istediğim şey, kökünüzden sökülmüş ve başka bir yere konmuş bile olsanız, Ben bunu gördüm, Ben insanlardan, “senin buradan
kalkıp oraya geçmen daha iyi olur” şeklinde istekte bulunduğum zaman sadece korkuya kapılıyorlar. “Sen en iyisi oraya git ve
şunu yap”. Onlar korkuya kapılıyorlar. Sadece herhangi bir yere gidip, orada gelişen bir bitki değilsiniz, diğer bitkilere de gerekli
besini vereceksiniz. İşte siz busunuz! Bu nedenle tek bir yere bağlanıp kalmayın. Eğer yapışırsanız, o zaman anlayın ki, o yerle
ilgili yanlış bir şey olması gerektiğini düşünün. Zamk gibi, eğer bir yere yapışıyorsanız bu çok tehlikelidir. Ve emin olun sizi
yapıştıran böyle bir yerden ayrılmalısınız. Bu, burada bulunan insanlar olarak “sizler asla evinizde kalmayın, sürekli dışarıya
koşun” anlamına gelmez. Bu, bu demek değildir. Tekrar bu konuyu vurgulamalıyım çünkü aksi takdirde buradaki insanlar her
zaman evlerinden kaçacaklardır. Konu bu değil. Asıl nokta şu, siz hiçbir şeye yapışmamalısınız ve herhangi bir yerde yaşamaktan
dolayı korkmamalısınız, çünkü şimdi siz Sahaja Yogilersiniz. Sizler okyanusa katıldınız ve okyanus sizi her yere götürebilir.
Öyleyse sadece kendinizi herhangi bir yere taşınmaya hazırlayın çünkü siz bu şefkati her yere götürmelisiniz ve Tanrı’nın
Krallığı’nda başarılı olmalı, O’na hizmet etmelisiniz. Ve bu hizmet ancak eğer siz burada çok yüce evrensel bir görevle
bulunduğunuzu bilirseniz mümkün olur. Yalnız İngiltere için, Hindistan için veya Amerika için değil, siz evriminizin özü olan global
görev için burada bulunuyorsunuz. Bu yaratılışımız için ve Yaradanımız için yapmamız gereken en yüksek şey ve sizler bunun için
seçildiniz. Öyleyse dikkatinizi, kendi tezahürünüzü gerçekleştirmenize engel olan hiç bir şey ile dağıtmayın. Her şeyden
uzaklaştırmalısınız. Hepsini bir kenara bırakın. Enerjinizi boşa harcamayın. Ve sizin tezahürünüz şefkatinizdir, sevginizdir. Ama
bu yine de akli olarak kalmamalıdır. Ben size her ne söylediysem bu sadece sizi vibrasyon verebileceğiniz gibi, vibrasyonları da
emebileceğiniz bir konuma sokmak içindir. Bu, içinizde yer alacak bir oluş olan bir eylemdir, bu rasyonellik değildir, bu onun
hakkında düşünmek değildir. Sadece bu şeyleri söyleyerek sizin düşüncelerinizi gerçekten afallatıyorum. Bunun olmasına izin
vermelisiniz, sadece vibrasyonel farkındalık içinde kendinizi yargılamalısınız, “Ben başkalarına vibrasyon veren biri miyim? Ben bu
vibrasyonları depolayan birisimiyim veya ben mahfoluyor muyum?” Tüm bunlar size yüce bir anlam ve bir görev verecek, dediğim
gibi, “Tanrı tarafından görevlenmek”. Eğer herhangi bir sorunuz varsa, sorun. Soru : Kızdığımız zaman, böyle reaksiyon gösteren
öfkemiz midir, bu sadece eğilimlerimiz midir? Shri Mataji: Bakın, eğer içinizde kızgınsanız ve eğer yanlış hiç bir şey
yapmadığınızdan eminseniz; bir Sahaja Yogi olarak kızgın olduğunuzu dışta söylemeye gerek yoktur. Buna gerek yoktur. O
kızgınlığın kendisi bir güçtür. Ve bandhanınızı vermeli ve yapmak istediğiniz her şeyi yapmalısınız ama öfkeli olduğunuzu
göstermemelisiniz. Kesinlikle sessiz olmalısınız çünkü bunu yapabilirsiniz, siz dış kenarda değil, eksendesiniz. Aslında öfke,
sadece kendi öfkenizi görmenizdir ve bu öfkeyi, bu amaçla kullanın. Ve bunu yapmaya bir kere başladınız mı, o öfkenin kendisi
çalışacaktır. Bu öfkenin kendisi kişiyi düzeltir. Ve nasıl çalıştığını gördükçe şaşıracaksınız. Ama çalışan öfkenizi görmeyi
öğrenmek zorundasınız. Tüm bunlar çok önemlidir. Bazen sadece bhootlara bağırarak -onlar giderler gittiler. Ve birçok deli insan
böyle iyileştirildi. Ama siz bunu yapmayın, bu benim için. Siz her zaman sakin, terbiyeli olmalısınız, ve tüm bunun gibi şeyler. Ama
eğer öfke sizin tabiatınız nedeni ile veya eğilimleriniz nedeni ile, veyahut kontrolsüz olarak oluşuyorsa, o zaman bu kötü bir
şeydir. Kontrolsüz olması nedeni ile sinirleniyorsanız, o zaman bu kötü bir şeydir. Ben çok öfkelenebilirim ama Ben tamamen
kontrol altındayım. Ben neden öfkelendiğimi biliyorum, nerede bhoot varsa, o bhoot nasıl kaçacak, Ben bunu görebiliyorum. Ama
siz bhoot göremezsiniz, siz hiç bir şey göremezsiniz. Bu yüzden sizin sinirlenmenize, öfke göstermeye ihtiyacınız yoktur. Ama
eğer öfkeliyseniz, diyelim ki bu kızgınlık sizi kontrolden çıkarıyor, o zaman bunun için bir mantra var : Shanti. “Ya Devi
Sarva-bhooteshu, Shanti roopena samsthita“. Bu mutluluğu, bu huzuru istemeniz gerekir. Bu sizin için bir mantradır. Kızgınlığınızı
kontrol etmek için, kendi kendinize söylemelisiniz: “Ya Devi Sarva bhooteshu Shanti, Roopena Sansthita“. Yani Shanti noktadır,
sizin her şeye karşı şahit olduğunuz eksen noktasıdır. Siz Shanti içindesiniz, siz tam bir huzur içindesiniz. Kızgın olsanız bile bir
hengamede değilsiniz. Hengamede değilsiniz. Ne olursa olsun, öfke bir güçtür ve güç idareyi ele alır. Ama buna erişilene dek,
yapmanız gereken şey kendinizi huzurlu olduğunuz bir pozisyona sokmaktır. Bu yüzden sanırım bu söylemesi çok güzel bir
mantra: “Ya Devi Sarva bhoothesu Shanti roopena sanshita.” Bunu söyleyebilir misiniz? (Seyirciler mantrayı tekrarlıyorlar)



Öyleyse Shanti sizin kalenizdir. Sükunet asla korkaklık demek değildir. Korkaklığı asla sükunet olarak adlandırmayın. Sükunet
içinde olan birisi asla korkak değildir çünkü hiçbir şey ona karşı gelemez, hiçbir şey ona boyun eğdiremez. Korkaklık ve huzur,
asla ve asla birlikte düşünülemez. Ama gücünüz dışarıda değil içerdedir. Öyleyse öfke gücünüzü dışarıya göstermeyin.
Göreceksiniz, birisine karşı duyulan azıcık bir öfke, göreceksiniz ki bu durumu düzene sokacaktır. Ama önce eksende olma
konumunuzu, öfkenin tepenizde oturmasına izin vermediğiniz bu konumu içinizde oturtun. Büyüme budur. Huzurlu olmanızdır,
işte bu büyümektir. Aynı zamanda, başka soru? Tamam? Şimdi tatmin oldunuz mu? Her iki yolu da bilmelisiniz: Bunlardan biri,
bağımlı olmayan bir öfke mükemmelen iyidir. Sizi saran bir öfke ise halledilmelidir. Öyleyse sizdekinin hangisi olduğuna dair,
kendinizi yargılayın. İyi soru. Biraz soru sorun, demek istiyorum ki, öyle entellektüeller burada oturuyor ki, Bana biraz soru sorun.
Soru: Planlarınız nedir? Sahaja Yoga'yı yaymak için? Shri Mataji: Benim planlarım ne? Ben plan yapmam. Ben plan yapmam çünkü
enstrümanlarımın ne derece hazır olduklarını bilmiyorum. İlk olarak şimdi, Benim tek planım, eğer Benim planım varsa, gerçekten
silahlarımı hazırlamaktır. Onlar bir kere hazır olduklarında, o zaman biz onları düzene sokacağız. Görüyorsunuz, bombanızın ne
kadar uzağa düşeceğini bilmediğiniz sürece, onu nasıl planlayabilirsiniz? Öyleyse her şeyden önce çocuklarımın gücünü
ölçmeliyim, onlar ne kadar güçlüler. Şu anda yapmaya çalıştığım şey bu, kullanmak için sahip oldukları kendi güçlerinin farkına
varmalarını sağlamak. Hanumana gibi, o doğduğu zaman, büyüdüğü zaman, O zamanı unuttu, kendi güçlerini unuttu. Bu yüzden
“sen şöyle şöyle güçlü bir kişisin” diye Ona hatırlatılması gerekli oldu. Kendi güçlerinizin neler olduğunu bilmiyorsunuz, siz tüm
Surya’yı yiyip bitirdiniz. Bunu çocukluğunuzda yaptınız, sizler bu güçle doğdunuz ama büyüdükten sonra bir şekilde bunu
unuttunuz ve aynı zamanda onları kullanmaktan koktunuz ve sanki bir tür dominant bir pozisyon gibi görünüyor. Ama o burada.
Eğer siz sadece onları hatırlamaya çabalarsanız, bu gelecektir. Onların muazzam güçleri var, bu insanlar muazzam güçlere
sahipler. Ama onlar üstlenmeliler ve bunun üzerinde durmalılar. Eğer böyle yapmazlarsa… Bakın, eğer onlara “şimdi, şu eve gidin”
desem, “Oh Anne, orada oturan bhootslar olabilir”….! (güler) Poses olmuş biri Ashrama gelir, hepsi kapılarını kaparlar: “Oh
Tanrım! Bu bhoot geldi” veya buna benzer bir şey, o zaman ne yararı var? Jamil: Anne, size bir şey sorabilir miyim? Nasıl başa
çıkabiliriz, görüyorsunuz, bir sorun var, Sahaja Yoga'da büyük bir sorun var, biliyorsunuz. Başkalarının pahasına size adananlar.
SHRI MATAJI: Bana adananlar… Yada size adanmış bahanesiyle, Anne. Bazen başkalarını sıkıştırıyorlar. SHRI MATAJI: Onlar ne?
Jamil: Bazı Sahaja Yogiler size olan adamalarını başkalarına hükmetmek için kullanıyorlar. Shri Mataji : Gene aynı şey, Jamil. Bu
aynı şey. Bakın, bu şudur, bunu siz yapmalısınız. Böyle yapan herkes, Ben sadece tüm bunları işaret ediyorum. Bu senin
kullandığın ifade, söyle, sizin Bana olan adamanızı başkalarına hükmetmek için, tamam mı? Yani bunu görecek olan sizsiniz.
Hükmedilebilecek hiç kimse yoktur çünkü Ruha hükmedilemez. Diyelim bir X ve bir Y var. Y, diyelim ki X’e hükmetmeye çalışan bir
kişi, tamam mı? O neye hükmedecek? O, onun ruhuna hükmedemez, edebilir mi? İlk nokta bu. Açık. Şimdi, bu adam, eğer onun
bağlılığının olması gerekiyorsa, kimse onu durduramaz. Hepinizin Benimle, başkaları aracılığı ile değil doğrudan bir ilişkiniz var.
Eğer birinin aracılığını kabul etmek istiyorsanız, Ben o zaman size yardım edemem. Ama öteki türlü, sizin Benimle direkt bir
bağlantınız var. Hepiniz kendi ruhunuzu büyütebilirsiniz, hiç kimse üzerinizde baskı kuramaz. Herkes kendi ruhunu bilmek için
tam bir özgürlüğe sahiptir. Ve ruh, kimse tarafından baskı altına alınamayan bir şeydir. Şimdi, diyelim ki birisi size hükmetmeye
çalışıyor. Size nasıl hükmedecek, hangi yolla? Onlar diyecekler ki, “Tamam, bu halıyı almıyoruz, şu halıyı alıyoruz”. Alın! Birisi de
“ben denize atlayacağım” diyecek. Atla! Hemen şimdi atla! Size neyi kabul ettirmeye çalışacaklar ki? Bakın, sadece bunu görün.
Sizin ruhsal büyümenizde değil, yapabilirler mi? Ve işte problemler böyle başlıyor, bakın, maddi şeylerde, diyelim ki şimdi bir
ashramda, birisi der ki, “Tamam, Anne’nin fotoğrafını buraya koymak istiyoruz”. Sonra bir başkası “Hayır, onu buraya koyacağız”
diyor. Fotoğrafı oraya veya buraya koymanız fark etmez. Benim fotoğrafım çalışacaktır. Hatta Puja meselelerinde bile, “Hayır,
Anne orada oturuyor, ayaklarını Anne’ye doğru uzatma.” Bu yaygın bir şey, bunun konulmaması gerektiğini herkes bilir. Ama onlar
hala “hayır, biz koymak istiyoruz” derler. Tamam, bırakın koysunlar. Gelecek sefer koymayacaklardır çünkü bunun yanlış
olduğunu bileceklerdir, fark edeceklerdir. Yani, bakın, kimse kimseye hükmedemez. Düzeltmek için Ben buradayım. Bir kere
kendinizin mükemmel olmadığınızı, diğerinin mükemmel olmadığını, hepimizin kendimizi mükemmelleştirmekte olduğunu
anladık mı hepimiz yükseliriz, Anne, bizlere bakmak için orada, bizi gözetiyor, o zaman biz asla bu şekilde düşünmeyeceğiz. Ben
şunu da anlatacak insanlar gördüm, diğer Sahaja Yogilerle konuşmakta olan iki Sahaja Yogi var. Biri çok hükmedici bir kişi, diğeri
de bu kişinin hükmedici olmasından dolayı üzgün. Bu durumda eğer sessizseniz, onu daima siz baskı altına alacaksınız. İnsanlar
sizi dinleyeceklerdir, onu değil. Ama siz “oh böyle söyleme..” gibi şeyler söylemeye başlasanız bile, diğerleri sizin kavga eden
horozlar olduğunuzu düşüneceklerdir. O zaman, o anda sizin daha bilgece olan bu davranışınız, onun durumu anlaması için bir
fırsat verecektir. Ama ne olur, birisi baskı altına almaya çalışır, diğeri de dışsal şeylerle öbürlerini baskı altına almaya çalışır ve
tüm gösteri biter. Dışsal şeylerle başka bir kişiyi baskı altına almaya gerek yoktur, eğer siz ona sessizliğinizin asaletini ve Sahaja
Yoga anlayışınızı gösterirseniz, o kendi kendine sakinleşecektir. “Sen sesini kes, sen otur, sen yapma!” demeye gerek yoktur.
(Shri Mataji güler) Bu tamamen yanlıştır. Onlar bunu yaparlar, Ben bunu gördüm! Benim huzurumda bunu gördüm! Çünkü bizler



hala yarı orada yarı burada yaşıyoruz. Bizim problem çözme yolumuz, diyelim ki siz bir meslek icra etmelisiniz. Bu işi yapan iki
kişi var. Birisi, bir şeyler söylüyor ve diğeri de ona “Niye böyle dedin? Sen böyle dememeliydin”, diyor. O zaman bu kişi, öbür kişiye
“sen benim davranışlarımı düzeltmemeliydin”, der. Bunun gibi, kavga başlar. Ama bu hiç bir şekilde yardımcı olmuyor, orada da
yardımcı olmuyor. Ama Sahaja Yoga’da bu asla işe yaramaz. Diğer kişi sadece kendi asaleti, kendi sessiz metodları ve
karşısındaki kişiye uygun şekilde davranması ile kazanabilir. Liderler de işte böyle ortaya çıkarlar. Onlar, bir başka kişiye vurarak
üste çıkmazlar. Hiç bir şekilde! Bu mümkün değil! Bu iyi bir liderlik değildir. İyi liderlik, diğer kişiyi nasıl alaşağı ettiğinizle değil,
olayları nasıl ele aldığınızla ölçülür. Çok kereler Benim sadece sessiz kaldığımı gördünüz. Bu işe yarar. O anda bağırmanız gerekli
değildir. Buna ihtiyaç yoktur. Ve bu kötü bir intibaa ve kötü bir liderlik yaratır. Her şeyden önce siz baskı altına alınamazsınız, bu
bir hakikattır, bu bir gerçektir. İnsanlar dünyevi şeylerle sizi her ne şekilde baskı altına almaya çalışsalar da, siz kendi
spiritüelliğiniz içinde büyüyebilirsiniz. Tanrı’ya şükür bizim hiçbir organizasyonumuz yok, Tanrı’ya şükür bizim sekreterlerimiz,
sekreter yardımcılarımız, alt sekreterlerimiz, sekreter muavinlerimiz, ast sekreterlerimiz, üst sekreterlerimiz yok, bizim hiçbir
saçmalığımız yok. Yoksa bu bile insanları baskı altına almaya yol açardı. Sonra da onların bununla savaşması gerekecekti. Bizim
bu sorunumuz yok. Bizim hiç para sorunumuz yok çünkü bizim tüm bu anlamsız fikirlerimiz yok. Ben bu problemleri hiçbir kurum
ve pozisyon yaratmayarak çözdüm. Herkesin bir pozisyonu var. Ama en büyük pozisyon, sizin oturttuğunuz ruhunuzdur. Dikkat
orada değil, dikkat daha çok ego merkezli. Bütün şeyler ego merkezlidir. Ego ile, egoyu kullanarak savaşamazsınız.
Yapamazsınız. Egonuz veya süper-egonuzla sadece ruhunuz ile savaşabilirsiniz. Ben size ne kadar hükmediyorum? Sizin tüm
öfkenizi de emiyorum ve sizi Ben ne kadar baskı altına alıyorum? Eğer sizi düzeltmem gerekiyorsa Ben ileri gidiyorum ve size,
beğenseniz de beğenmeseniz de sizi düzelttiğimi söylüyorum. Ve bakın, sonuç, bu tamam. Ama eğer sizde bu kapasite varsa,
bunu yapın. O zaman, bunu bu şekilde yapamayacağınıza dair bir zayıflık var orada, bu yüzden en azından Sahaja Yoga showunu
bozmamaya hazırlanmış olun. Bir kişi çok fazla konuşuyor, tamam, herkes onun için, “o hiç işe yaramaz ama ötekisi çok hassas
bir kişi” diyecektir. Ama eğer ikisi birden tartışıyorlarsa, o zaman, bilmiyorum. Bu hiçbir bilgelik veya büyüme işareti göstermez,
değil mi? Gösterir mi? Ufak ufak şeylerde baskı kurarak bir şeylere ulaşabileceklerini sanan insanlar çok yanlışlar. Gerçekte Ben
bunu gördüm, torunlarım aydınlanmış ruhlar ve böyle şeylerle hiç ilgilenmezler. Bunu yapmazlar. “Bunu nerede muhafaza edelim,
ne yapalım” gibi, bu tür bir çekişme onlarda yoktur. Onlarda bu yok, hiç bir şey. En fazla bir çukulata veya bir şey için tartışabilirler,
en fazla, ama ruhani konularda asla tartışmazlar. Spiritüel meselelerde asla tartışmazlar. Burası bir kişinin tartışmaması gereken
yerdir. Kişi münakaşa etmemelidir. Bu tartışılacak bir nokta değildir çünkü gerçek tektir. Bunda tartışılacak ne var? Benden
bahsetmiş olan tüm bu azizleri gördünüz. Ne diyorlar? Herkes Benim hakkımda aynı şeyi söylüyor. Azizler arasında asla kavga
olamaz, olabilir mi? Gerçek tek ise, orada nasıl kavga olabilir? Ama biri yetersiz kaldığı için, diğeri onu baskı altına alıyor, her ikisi
de bu konuma erişmelidir. Ama en iyisi daha asil bir şekilde, daha yetişkince, daha üstten bir şekilde davranmaktır. İnsanlar
kesinlikle sizi benimseyecektir çünkü siz lider olacaksınız. Tartışmalar sizi hiçbir yere götürmez, size bu kadarını söyleyebilirim.
Aranızda tartışmanın yararı yoktur. Eğer tartışmanız gerekiyorsa başkalarıyla tartışın ama kendi aranızda değil. Aksi takdirde,
başka ne var? Başka soru var mı? Soru : Anne bize anlatır mısın, ruhumuz ile, egomuzla nasıl mücadele edebiliriz? Nasıl
yapabiliriz... Shri Mataji : Ego ile nasıl savaşılmalıyız? Yogini: … ruhumuz aracılığıyla. Bakın, ego ile asla savaşmamalısınız. Eğer
onunla savaşmaya çalışırsanız, o başınızın üstüne daha çok oturacaktır. Bununla savaşmanın yolu bu değildir. Bu, ego vardır ve
siz egonuz ile savaşıyorsunuz, “Oh, seni kutuya koyuyorum”, o zaman bu daha fazla büyüyecektir, bakın. Kutuya daha fazla
koydukça, daha da fazla büyüyecektir. Egonuz ile asla savaşmayın. Tek yol, onu görmektir. Dikkatiniz çok önemlidir. Dikkatiniz
şimdi aydınlandı. Ne görürseniz, bu kendi doğru ölçüsüne gelir. kendi doğru ölçüsüne gelir. Ego deyin, eğer egonuz aşırı
büyümüyse, sadece egonuzu seyredin. En iyisi kendinizi aynada seyredin ve “Ah, Sayın Ego! Nasılsınız?” (Güler) O zaman ego
aşağıya iner ama onunla savaşmayın. Sadece görün. Her çeşit ego orada olabilir. Eğer çok fazla eğitimli iseniz, siz egoistsiniz.
Eğer eğitimsizseniz, siz egoistsiniz çünkü bir şeyler olduğunuzu göstermeye çalışmak zorundasınız. Her türlü ego oradadır. Yani
en iyisi, kendinizi görmektir. Bu yüzden Ben “kendinizle yüzleşin” diyorum. Kendiniz, ruhunuz demektir. Soru: Anne, bu super ego
içinde aynı mıdır? Shri Mataji : Evet, çok yani. Süper ego için de korkmayın. Siz sadece “çık dışarı! seni açıkça görebiliyorum, sen
oradasın! Sen çık buradan. Beni, korkutamaya nasıl cüret edebilirsin! Ben ruhum! Ne cüretle bunu yapabilirsin”, demelisiniz. İşte
böyle. Görüyor musunuz, ego sizi aptallaştırır, kesinlikle. Ego sizi aptallaştırır, sizden bir aptal yaratır. Süper ego sizi bir korkak
yapar. Sizi bir korkak yapar. Şimdi, bununla nasıl savaşmalı: “Ben bir aptal olmayacağım.” Eğer böyle derseniz, ego uzaklaşır.
Eğer bir aptal olmak istiyorsanız, o zaman ego size yardım etmek için orada olacaktır. Eğer bir aptal olmak istiyorsanız, tamam,
Bay ego’yu çağırın. Kolayca bir aptal olacaksınız. En kolay yoldur. Eğer aptal olmak istiyorsanız en basit şey egoyu çağırmaktır,
“Bay Ego gel ve benim içime yerleş.” Ve derhal… Bu çok kolay bir kompozisyondur. Ve süper ego, eğer siz bir korkaksanız, o
zaman o tepenizde oturur. “Ben böyle olmayacağım” deyin… Size dediğim gibi, ‘Ham‘, ‘Ksham‘ Agnya’daki mantralar. “Ben”
demeniz gerekse de, diğer ben, “ben seni affediyorum”, der. Soru: Anne, size bir soru sorabilir miyim? Onun süperego hakkında



söylediklerine benzer. Dikkatli olacağım. Hala yemek yememle ilgili sorunlar yaşıyorum. Burada çok yiyiyorum. Ama çok
korkuyorum. (Gülüyorum çünkü aptalca). Şişman olacağım. Ve çok korkuyorum. Her zaman yemek hakkında çok düşünüyorum.
Yine de ben... ...Biliyorum sizinle kötü bir şey olamaz bana. Shri Mataji: Tamam, şimdi siz sadece tek bir şey yapın. Sol elinizi
Bana doğru uzatın ve sağ elinizi dışarı doğru. Onda, burada Hamsa var, catch etmiş. Orada, bakın Hamsa. (Shri Mataji yeni gelen
bazı insanları selamlıyor ve onlara ön tarafa gelmelerini söylüyor) Kendinizle olan ilişkiniz gaddarca olmalı. Bu fikri kafanızdan
atmalısınız. Bunu kendiniz için çok net bir hale getirmelisiniz, “kendimi mükemmelleştirmeliyim, eğer bunu, yani kendi varlığımı
Tanrıya vermem gerekiyorsa, bu mükemmel olmalıdır.” İkinci olarak başkaları ile ilişkide olmanız gerekiyorsa, bunun ideal bir
ilişki olması gerekir. Sahaja Yogi ile Sahaja Yogi, bu muhteşem bir şey anlamına gelir. En yüce ilişki budur. Kız kardeşinizle, erkek
kardeşinizle, bunun ideal şekilde olması gerekir. Kolektivite içinde pragmatik (eğitici) olmalısınız. Kolektivite içinde tabii ki bizler
değişebiliriz, bunu dilediğimiz şekilde alacağız, gidişine göre bunu idare edeceğiz. Ama aksi takdirde… Bakın örneğin, bir uçağı
ele alın. Bunda da aynı şey vardır. Uçak, havada olduğu zaman nereye isterse gidebilir. Ama uçağa takılan vidalar, ideal şekilde
takılmışlardır. Onlar bunu başlatamazlar. Bir pilot koltuğu gibi, o geri gitmez ve arkası da öne gelmez. Bakın, ilişki korunmuştur.
Tamam mı? Ve yapılmış olan vidalar veya yapılmış olan her ne varsa onlar kusursuzdurlar. Ama uçak sabit değildir. Uçak güneye
veya kuzeye, nereye isterse gidebilir. Tek şey şu ki, onun içinde bulunan şeyler birbiri ile ilişkilendirilmiştir. Ancak uçağın içinde
bulunan şeyler, böylesi bir nicelik içinde kendi aralarında ilişki halindedirler ve kendi ideal konumlarından kıpırdatılamazlar. Ben
sizlere bu örneği veriyorum çünkü siz buradasınız. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Sizin ürettiğiniz bu şeyler, kendileri
mükemmeldirler. Eğer mükemmel değilseler, bir problem olacaktır. Bu böyledir. İlişkiler ve davranışlar arasındaki bu çok basit
şeyi anlarsanız, asla bir probleminiz olmaz. Sizin bir Sahaja Yogi ile olan ilişkiniz kesinlikle ideal bir ilişki olmalıdır. Kusursuz
olmalıdır. Öteki türlü, kimi vidalar gevşektir. İlişkiyi idealleştirmeye çalışın. Diyelim, bir kişi var. Siz bu insanı çok egoist veya
başka bir şey buluyorsunuz. Her şeyden önce siz kendinizde neyin ters gittiğini görmeye çalışın. “Ben mükemmel miyim? Ben iyi
miyim? Veya ben de aynı derece de baskıcı mıyım? Aynı derece de egoist miyim? Tamam, eğer öyle isem, en iyisi kendimi
düzeltmemdir, ama eğer öyle değilsem, eğer ben iyi bir insansam, eğer başkalarına hükmeden biri değilsem, o zaman ona karşı
tatlı davranarak, onunla güzel bir ilişki kurarak, onun egosunu aşağı çekmeğe çalışmalıyım.” Ona karşı nazik olmaya çalışın,
böylece onun egosu söner. Öyle ya da böyle, ideal bir ilişki kurmayı ayarlayın. Bu kesinlikle çok basittir. Yani, bu konuda size ne
anlatayım bilemiyorum, çünkü siz her şeyi biliyorsunuz, bunun uygun şekilde olması gerekir. Şimdi bakın, bununla (alev ile) Benim
aramdaki ilişki düzgün olmalıdır ki, o Beni yakmasın, değil mi? Hayatta da aynen böyledir, aynı şeyi bizim yapmamız gerekir. En iyi
sonucu yaratmak için başkalarıyla ilişkilerimiz ideal olmalıdır. Bu çok pratiktir. Bu konu hakkında ne anlatmalı bilmiyorum. Ve siz
mükemmel olmalısınız çünkü siz bütünsünüz. Bütün her şey pragmatik olabilir, sadece bu olabilir. Ama burada, tam tersi. Vidalar
pragmatik, ilişkiler mükemmel değil ve kolektivite kesinlikle devinimsiz. Kıpırdamıyor. Kolektivite. Her şeyden önce biz kolektifiz,
birbirimize bağlıyız. Nasıl hareket edebiliriz ki, Anne? Bizler şimdi devinimsiziz. Birbirimize bağlıyız, biz hareket edemeyiz.
Görüyorsunuz. Tam Gibralter Kayası (Cebelitarık Kayası) gibi. Şimdi siz bir uçak mühendisi oluyorsunuz, bu, bu örneği
başkalarından çok daha iyi anlamalısınız. Başka ne soru var? Nasılsınız? Tamam mı? Diğer soru nedir? Doktor Rustom: Shri
Mataji, bize dikkatimizi sabit tutmak konusunda, ki böylece dikkat olması gereken yerde kalır, bir şeyler söyleyebilir misiniz? Shri
Mataji: Rustom çok pratik bir soru sordu, bu doğru, “Dikkati olması gereken yerde tutmak.” Bakın, her şey için sizin bazı
eksersizler – abhyasas- yapmanız lazımdır, aydınlanma öncesinde değil, aydınlanmadan sonra. En iyi yol, “kendinizi nasıl
izleyeceğinizi” öğrenmektir. Hemen şimdi, burada oturarak, sadece kendinizi, kendini dışardan izlebileceğiniz bir pozisyona girin.
“Şimdi ne yapıyorum?” Bu abbhyas, bu ders çalışmak. Mantralardan ayrı olarak, her şeyden ayrı olarak, abhyasas pratiktir, şahit
olmanın pratiğidir. Şahit olmak, Ruhun konumudur. Dikkat, orada başka yere gitmeyecektir. Demek istiyorum ki, her şeyi
göreceksiniz, bu oradadır ama dikkat içte olacaktır. Bunu pratik etmeye çalışın: “Ben bir şahit miyim?” Şimdi, deyin ki, bazı
insanlar “Oh Tanrım! Anne, berbat bir zaman geçirdim. Şu oldu, bu oldu”, diyorlar. Görüyor musunuz, şahit konumunda değilsiniz!
Eğer ruhsanız, nasıl berbat geçen bir zamanınız olur. Berbat bir zaman ancak bir ruh değilseniz başınıza gelir. Eğer her şeyi
oynanan bir oyun gibi izlerseniz, o zaman kötü bir zamanınız olmaz, halbuki sizin izlemekte olduğunuz bu dışınız berbat bir
zaman geçiriyor. Eğer abhyasa’yı pratik ederseniz, işte bu şekilde dikkatiniz çok iyi sabitlenebilir, her zaman şahit olma egsersizi
yapın. Diyelim ki, dışarı çıkıyorsunuz ve bir şey görüyorsunuz. Sadece onu görmeye çalışın, onun hakkında düşünmeyin. Her şeye
karşı bir şahit olun. Neşe tam olacaktır ve aynı zamanda kesinlikle huzurlu olacaksınız. Dikkatiniz tamamen aydınlanmış
olacaktır. Ve o zaman elde edeceğiniz ilham, muhteşem olacaktır. (Uzun bir duraklamadan sonra) Bakın, işe yarıyor. İşe yarıyor.
İzlemeye çalışın. Ve eğer nasıl izleneceğini bilirseniz, onun muazzam bir hafızası vardır. Demek istiyorum ki, Benim için, eğer bir
şey görürsem, -demek istiyorum ki, Bana için bu, sadece aklımdaki bir film gibidir. Eğer bu odayı gördüysem, şimdi, bu dizaynda
ne olduğunu biliyorum, her şeyi biliyorum. Nasıl oturuyorsunuz, duruşunuz neydi, nasıldınız, o ne idi, her şey bir dizayn gibidir.
Bakın, bu sadece Bana gelir, sadece bir resim gibi -kesinlikle. Sadece bu hayatın değil, tüm ‘hayatların’! Çünkü bu, en iyi şekilde



kaydeden bir kayıt sistemidir. Eğer düşünceler varsa, bu aradaki bir şey gibidir. Görüyor musunuz, şimdi o Beni filme kaydetmeye
çalışıyor ve eğer hareketin arasında bir şeyler varsa, hiç bir şey bunun içine gelmeyecektir. Ama arada bir şey olmadığı zaman ve
eğer siz sadece doğrudan görüyorsanız, önemli olan her şeyi kaydediyorsunuz. Daha da ötesi, önemsiz şeyleri kaydetmediğinizi
görüp şaşıracaksınız. Bazılarında olduğu gibi, onlar bir köye giderler veya herhangi bir yere giderler. Onlar “Oh Tanrım, çok kirliydi
ve bu oldu ve oraya gittik ve uyunacak yer betondu, örneğin. (Shri Mataji güler) Ve sonra içeri girdik, ve orada oturacak uygun bir
iskemle yoktu. Ve iskemle çok sertti ve sırtım ağrımaya başladı” diye kayıt yapacaklardır. Onlar tüm bu şeyleri hatırlayacaklar. Ve
sonra ne oldu? “Oh Tanrım! Aydınlanma alamıyorum.” Her şey bu kadar kötü. Görüyor musunuz, tam gazetelerdeki gibi, bütün
kötü haberler. Ama doğru şekilde aydınlanmış ruh olan bir kişi görmez, yani demek istiyorum ki, siz kirli olan hiçbir şeyi
koklamazsınız. Daima güzel şeyleri koklarsınız. Asla koklamazsınız, kirli olan hiç bir şeyi düşünmezsiniz. Gittiğiniz her yer,
güzeldir. Sadece kum bile görseniz, onda siz bir şekil görürsünüz. Çorak bir tepe bile görseniz… Giden bazı insanlar gördüm,
onlara “Maharasthra’daki şu tepelerin güzelliğine bakın” dedim. Onlar “Anne, neresi güzel? Ağaçlarla kaplı değil” dediler. Ben de,
“işte güzellik bu, sadece şekline bakın” dedim. Benim gördüğüm şekilleri göremediler. Ama eğer Bana “bu tepe nedir?” diye
sorarsanız, Ben bunu da biliyorum. Çünkü Ben tüm tepelerin şekillerini biliyorum, bunun nasıl yer değiştirdiklerini, bu şekilleri nasıl
yaptıklarını ve bunun gibi şeyleri biliyorum. Çünkü onlar bunu görmüyorlar. Onlar güzelliği göremezler çünkü onlar kusur bulmak
için bakıyorlar. Veya, göreceli olarak, “İngiliz ağaçları X, Y, Z ağaçlarından daha iyi”. Yani, sonra, bu iyi değil. Karşılaştırmaya
başlarlar. Ama siz mutlak noktadasınız, siz her şeyin mutlağını elde ediyorsunuz. Her şey sizin. Yargılayacak ne var? Yorum:
Anne, belki de siz güzelliği görebilirsin, çünkü siz bir sanatçısınız. Shri Mataji: Ben sanatçıyım ve Ben sanatım. Ama ya siz? Siz
kimsiniz? Siz yaratılmış olansınız ve yaratabilirsiniz ve sanatçı olabilirsiniz. İşte benim söylediğim budur, siz sadece ışık
değilsiniz, aynı zamanda başkalarına ışık veren ışıklarsınız. Ve verdiğiniz ışığı, bu ışığı sürdürebilirsiniz de. Sizinle diğer insanlar
arasındaki fark budur. Sadece sanatçı olmayacaksınız, aynı zamanda sanatçının sanatından da haz duyacaksınız. Sahip
olduğunuz şey budur, bilmiyorsunuz, kendi güçlerinizin farkında değilsiniz. Sizin başınıza gelmiş olan, sizin almanız gereken şey,
dinamik bir şeydir. Ama dikkatimiz pisliğin geldiği yerin, pasağın geldiği yerin, çirkinliğin olduğu yer üzerindedir. Eğer dikkatiniz
çirkinlik üzerindeyse…. İnsanlar Bana “Vardı, bu çirkindi” derler. Ben, “Görmedim, sadece fillerin nasıl durduklarını gördüm.
Görüyor musun, ayaklarını nasıl kaldırmış ve hortumunu kaldırıyordu. Ben asla bunun pis tarafını görmedim. Nerede idi?” dedim.
“Onun arkasında” dediler. “Ben asla arka tarafa gitmem” dedim. Eğer dikkatiniz birisini tarif etmek üzerinde ise bile, Ben birisine,
“o nasıl ?” diye sorarım, onun tüm küçük komik tarafları aklınıza gelir. Gördüğüm fotoğrafçılar bile, ancak siz komik bir
durumdaysanız, yüzünüz biraz değiştiği zaman fotoğraf çekiyorlar. Demek istiyorum ki, bu bir çirkinlik arayışı, hata arayışı, yanlış
olan bir şeyler arayışı. Sürekli böyle yaparsanız, asla mutlu bir insan olmazsınız, sürekli olarak kusur, yanlışlık, hata, aptallık ve
kirlilik bulmaya çalışmak. Demek istediğim, siz başı belada olmak için varsınız! Siz bunu istiyorsunuz! Burada üç dört hendek var
diyen bir insan gibi. Ben de, “onlardan birinin içine atladın mı?” dedim. En iyisi sen içine atla, bu sayede sen bu sefer artık başka
çukurları görmezsin. Oyun alanını görmüyor, sadece çukurları görüyorsunuz. Ne için? Aynı şey, her şeyi çirkin görmek isteme
şeklinde bir davranışı olan birisine, aynı şey çirkin görünebilir. Davranışlarınızı değiştirin. Başkalarında iyi taraflar görmeye çalışın.
Görmeye çalışın. Başkaları için değil, en azından Sahaja Yogi’ler için söylüyorum, sizler bunu yapabilirsiniz. Onlarda iyilik görmeye
çalışın. “Sahaja Yoga için iyi olan ne yaptılar. Onlara ne borçlusunuz. Onlarla nasıl geçinebilirsiniz.” Neden onlardaki iyiyi
görmeyesiniz? İyi davranarak onları cesaretlendirerek, Sahaja Yoga’ya yardım ediyorsunuz. Ama egonuza yardım etmek
istiyorsunuz çünkü siz çok bilgesiniz. Bu nedenle sadece başka bir kişiyi takdir ederek, daha iyi ilişkiler kuruyorsunuz. Bu çok
basit bir gerçek. Herhangi bir filme bakın, orada, iki kişi sanki birbirleri ile havlarmış gibi konuşuyorlar. Kibar olmak, nazik olmak,
hoş şeyler söylemek için ne gerekli? Birisini görür görmez, “Oh Tanrım! Sen çok çirkin oldun.” Bu en iyi iltifattır! Başkalarının
hatalarını görmek, başkalarında yanlış olanı görmek, işte insan tabiatı budur. Her şeyde hata bulacaklardır. Birileri çok düzenlidir,
o zaman bu kişi kötüdür. Birisi çok dağınıktır, bu kişi kötüdür, her tür şeyde. Ama içinizde düzende olmayan bir şey olduğuna dair,
neden kendiniz bir şeyler yapmıyorsunuz? Ve çok üzücü olan şey sizin içinizdedir. Benim için bu fark etmez, bunu gördünüz. Fark
etmez. Eğer Benim burada uyuyacağımı söylerseniz, eğer Benim orada, çimen üzerinde uyuyacağımı söylerseniz, Benim için fark
etmez. Hangi banyoya gidiyorum, tüm bu şeyleri hatırlamam bile. Bir banyoda hatırlayacak ne vardır, şudur, budur. Tüm bunlar
saçmalık. Tüm bu şeyler için hafızam yok. Hatırlamamı isteseniz bile hatırlamayacağım. Eğer Bana “şu banyoya nasıl gittiniz?”
diye sorarsanız, “hangisine? “Şuna”. Tamam, Ben oradaydım. Ve sonra yemek. Tadı neye benziyordu, ne tür bir yiyecekti, insanlar
bu tür şeyler hakkında düşünmeye devam ediyorlar. Ne yararı var? Bütün yiyecekler aynı midede hazmedilecekler. Tüm bunlar
için bu kadar endişelenecek ne var? Enerjimizi boşuna harcıyoruz. Ben enerjimi boşa harcamam. Ziyan edecek enerjim yok. Aynı
şekilde, siz neden enerjinizi boşa harcayasınız? Neden insanların iyi taraflarını görmeyesiniz. Eğer kötü taraflarını görerek onu
iyileştirebiliyorsanız, tamam devam edin. Ama onu iyileştiremiyorsanız, siz kendiniz kötüleşirtiriyorsunuz. Bir de insanlar hep
şunu söylüyor:”Ben yapmazdım, ben bunu yapmazdım!” Ama sizde öbür kişinin yapmayacağı başka bir şeyi yapardınız.



Başkalarını yargıladığı zaman, kişi her şeyden önce kendini yargılaması gerektiğini bilmelidir. Çünkü siz ne ile yargılıyorsunuz?
Egonuz veya süper egonuzla. Bunun olmaması gereken ortak bir başarısızlık olduğunu gördüm. Siz artık aydınlanmış ruhlarsınız,
sizler azizlersiniz. Ve azizler, eski azizler ne yapmışlarsa onu yapıyor olabilirler, unutun onları. Ama sizler birbirinizin hatalarını
görmeyecek, herkesin iyi noktalarını göreceksiniz. Ben basit şeyleri gördüm. Biri yanlış bir İngilizce kelime söyler veya Sanskritçe
bir kelime veya yanlış bir şey, derhal onu yakalayacaksınız. Ama o kişi büyük bir konferans veriyor, tamam, ama kimse onu
dinlemez. Aklınız çalışıyor, “Şimdi neyi yanlış söyleyecek?” diye bekliyorlar. Dikkat onun ne kadar güzel söylediği şeyde olmalı. Ve
o zaman Benimki gibi bir davranış geliştirirsiniz; asla başkalarının hatalarını görmeyeceksiniz. Asla. Asla. Bu bilinmelirdir.
Görecek gözleriniz olmayacak. Demek istiyorum ki, Benim ki böyle, şartlar böyle, size anlatıyorum. Bu böyle olacak. Bu çok
zordur. Sanki birinin, “Gel, parayla kağıt oynayalım”, demesi gibi, Ben asla hatırlamam. Daima kaybederim, bu yüzden “kağıt
oynamanın ne yararı var. Ben hatırlamıyorum”. Herkes der ki, “sizin ilaveten bu kadar beyniniz var, yani şu üç tane kağıdı
hatırlayamıyorsunuz.” Yapamam. Yapamam, Beynim sadece durur. Hepsini unutuyorum. Bilmiyorum. Bu oyunu oynadığım
zaman aptal biri gibi görünüyorum. Neden oynayayım? Bunun gibi şeylerde, kesinlikle iyi değilim. Bu yüzden, insanların Benim
hakkımda bildikleri bir şey bu, ”Onun yararı yok, unut onu gitsin” derler. Ama bu sizde de otomatikman olmalıdır. O zaman bu çok
eğlencelidir, etrafımızdaki her şey çok güzel ki, bizler ne kadar güzeliz, böyle bir güzelliğin var olduğunu görmek ve biz bunu
görmeyiz! Ne muhteşem bir neşe! Tüm mutluluk orada, içimizden akıyor. Ve biz bilmiyoruz, bunu fark etmeyiz. Bu öyle mutlu bir
şeydir ki, bu öyle güzel bir şeydir ki. Aman Tanrım! Böyle bir neşenin kaynağı tam yanımda duruyordu. Asla bilmedim! Ve sadece
arkama baktım ve bu kaynağı gördüm. “Arkama baktım”! Arkanıza dönün. Tüm şartlanmalarınıza, sahip olduğunuz tüm
fikirlerinize. Yargılamaya geçmeyin, ilk şey. Büyük sanat eleştirileri ve bunun gibi her şey, lütfen, sizlere yalvarıyorum, her zaman
her şeyde yorumlara geçmeyin. Bu oyunlar oynayan egodur. Sadece onu seyredin. Bu ne kadar harika biri olduğunuzu, nasıl size
hissettiriyor. Dikkatli olun. (Bir duraksamadan sonra) Amerikadan gelen insanlar vardı, onlar geldiler mi? Yogini: Steve ve
Christine, onlar söylemek için aradı… Shri Mataji: Gelmediler. Yogini: Bir hafta içinde geliyorlar. Bir hafta daha geliyorlar. Shri
Mataji: Yani o zaman onlar geldiği zaman, ne yapılacağına karar vereceğiz. SHRİ MATAJİ BİR YOGİNİYE KENDİ ANNESİ İLE OLAN
İLİŞKİSİ HAKKINDA TAVSİYEDE BULUNUYOR. [Not: Shri Mataji`nin konuştuğu yogini mikrofondan uzakta olduğu için, onun
sözlerini deşifre etmek mümkün değildir. Bu yüzden sadece Shri Mataji`nin sözleri aktarılmıştır.] Linda, senin problemin için,
yapılacak şey ne? Şahsi problemlerinden kurtulacak mısın, kurtulmayacak mısın? Linda: Evet, Anne Shri Mataji: Hayır şimdi
Linda'ya konuşuyorum. Sana annen ile kalman gerektiğini tavsiye ederdim. Onun sana ihtiyacı var. Yaşlı bir kadın ve onun sana
ihtiyacı var. Ona hizmet etmek zorundasın. Bunda yanlış olan hiç bir şey yok. Linda: Çok sahiplenilmiş. Hayır, hayır, hayır. Sen
durumla başa çıkamıyorsun. O durumla başa çıkamıyor değil. Sen ona hizmet etmelisin. Ona sevgi ver ve şefkat göster. O yanlız.
Yanlız olduğu için böyle davranıyor. Sen yetersizsin. Ben onun için hiç bir şey söylemeyeceğim. Asla sevgisi olmadı ve sen onun
sahip olduğu tek çocuksun. Onu sevmelisin. Ona daha fazla sevgi ver, daha fazla şefkat göster ve aynı zamanda da Peter
hakkında ne söylerse, sen bunu yapmalısın. Onu teselli et, bundan dolayı delirecek. Linda: Anne, sorun, “On yıldır Sahaja Yoga
yapıyor gibi” diyor. Shri Mataji: Bırak söylesin. Onun sözledikleri önemli değil. Bak, bu hiç bir şey. Bu sadece bir kaçış. Çünkü sen
çılgınsın, işte bu yüzden bu şekilde düşünüyor. Linda: Bunu biliyorum. Suçlamıyorum tabi Shri Mataji: Ama daha fazla sabırla,
daha fazla sevgi ve şefkat ile kendini oturtmalısın. Yüz kere Sahaja Yoga yap dedi. Davranışlarını nasıl değiştirdi çünkü oraya
gittiğin zaman, sen çıldırdın. Gördüğüm kadarı ile bazen kesinlikle çıldırmış haldesin. Her şeyden önce düzenli, muntazam birisi
olmak zorundasın, ona bakmak zorundasın. Ona bakmak yükümlülüğünü almak zorundasın. Yaşamı boyunca sevgi görmemiş
yaşlı bir kadın. İstediği şey sevgi ve bir çocuk olarak, bir kız evlat olarak, ona sevgi vermek zorundasın. O her ne ise, onu yanlız
bırakamazsın. Eğer ona sevgi verirsen, eminim ki onu iyileştirebilirsin. Bunu bir meydan okuma olarak al ve ona bir bandhan ver.
Herkes onun için bir bandhan verebilir ve onu düzeltebilir. Annene karşı olan görevlerinden kaçacak şekilde umutsuz olamazsın,
Ben asla buna izin vermeyeceğim. Chelsham`a gidebilir ve orada bir merkez kurabilirsin, buna kulak ver, bunu yap. Yapmalısın.
Linda: Aslında benim onunla birlikte mi yaşamamı istiyorsunuz? (Bir yogiden gelen soru: Annesi ile mi yaşamalı, Anne?) Evet,
tabii ki, neden olmasın? O senin kendi annen. Öyle zalim bir kadın değil. Böyle olduğunu sanmıyorum. Onu gördüm. Ama sen
çıldırdın, kendin. Biliyorum. Bunu biliyorum İşte bu şekilde kendini test edeceksin. Onunla yaşamalısın, sonuçta çok yaşlı o şimdi.
Yaşı kaç? Linda: Altmış dört… altmış üç Shri Mataji: Bak, o evde altmış üç yaşında yanlız. Ne yapacak? Ona şunu söyle, Peter
hakkında bana söylediğin şeyi yapmaya karar verdim. Linda: Söylediğinizin çoğunu yapıyorum. Shri Mataji: O iyi olacak. Bak, ona
bunları söylemeye çalış, o iyi olacak. Ona sadece böyle söyle, “Şimdi, sen hastasın, iyi değilsin, sana ben bakacağım. İlgileceğim”.
Zaman zaman onunla yumuşak bir şekilde konuştun mu? Linda: Denedim. Shri Mataji: Hayır, yapmadın, yapmadın, işte olan bu.
Bir Sahaja Yogi olarak ona karşı son derece iyi kalpli ve şefkatli olmalısın. O yaşlı bir kadın, kocasından sevgi görmemiş. Her
zaman senin için bir şeyler yapmaya çalıştı. Bu yüzden bir kız evlat olarak, bir görevin var. Linda: Bumble için çok endişeliyim.
(Linda, çocuğu için endişe ettiğini söylüyor, “Bumble” gibi bir isim duyuluyor) Linda: Çünkü açığa çıkan bir çeşit üç köşeli



düzenleme. Shri Mataji: Bumble hakkında ne oluyor? Linda: Bumble bir çeşit bitiş, benimle onun arasında. Shri Mataji: Eğer
kendini bitirirsen, o bu şekilde bitmeyecek. Bak, sen onunla kendin arasında bir problem yarattığın zaman, her şeyden önce, arada
ayrılık olmayacak. Eğer bir ayrılık yoksa, o zaman orada hiç bir problem olmayacaktır. Problem şu ki, çünkü sen bir problemsin ve
o bir problem, bu yüzden çocuk acı çeker. Ama eğer sende hiç bir şey yoksa, eğer o söylerse, aksine, eğer bir çocuk annen
hakkında bir şeyler söylerse, “ona böyle şeyler söyleme, o benim annem” demelisin. Yarın o sana dönecek ve oda sana bunu
söyleyecektir. Bunu Benden al. Kızın bu konuda senden daha duyarlı. Kızına kendi annen hakkında hiç bir şey söylememelisin.
“Annem bana karşı çok kibardı, bana karşı çok iyi idi”, demelisin. Eğer bunu ona bildirirse, eğer Bumble sayesinde, bu şeyler
düzelecek. Bak, sahip olduğu bu tarz bir hayat ile ne kadar yaşayacak. Tamam mı? eğer kendi annende denemeyeceksen, Sahaja
Yogayı nerede deneyeceksin? Linda: Bu olmazdı. Shri Mataji: Hayır, bunun yolu bu değil. Bu dışarıda değildir, bu içeridedir. Linda:
Onun için yemek yapmaya çalışıyorum ve o ne pişirsem yemiyor. Shri Mataji: Bunu dışardan yapmamalısın, bunu onunla birlikte
içeriden yapmalısın. Kibar ol, nazik ol, hizmet et, en fazla bazen bağıracaktır, önemli değil. Onu affet, onu affet. Linda: Onda
kusma var, beni gerçekten endişelendiriyor. Gece uyumuyor. O kendi kendine konuşarak etrafta dolaşıyor tüm zaman. (Linda,
annesinin geceleri uyuyamadığını, kendi kendine konuşarak etrafta dolaştığını söyledi.) Shri Mataji: Bak, bu tamam, eğer
uyumazsa o zaman kalbinden bazı mantraları söyleyebilirsin. Biliyorsun, nidra mantrası var. Sol tarafını yükseltip sağ tarafını
indir, uyuyacaktır. Sen bunları yap, o uyuyacaktır. Bunu üç kez kuvvetli bir şekilde söylemelisin, sen uyuyacaksın. Annen
konuştuğu zamanda, eğer sen uyursan, seni tekrar uyandırmayacaktır. Senin sadece için geçecek ve o da “tamam, sen git ve
resmen uyu” diyecektir. Bu şeylerle savaşmak çok kolaydır. Demek istiyorum ki, onun sana çok fazla ihtiyacı var. O uyuyamaz.
Sadece düşün, bir anne uyuyamaz. Sen ondan nasıl kaçarsın? Onun içinde olduğu şartları düşün. O senin annen. Linda: O
korkunç bir durumda. Shri Mataji: O zaman onu nasıl terk edersin? Yapamazsın. Onu terk edemezsin. Hayır, Ben bunu
söyleyemem. Anneni terk edemezsin. Biliyorsun, Kathy Benimle birlikte gelmek istedi. Hatırladın mı Kathy? Kathy: Evet Anne.
SHRI MATAJI: Ona söylediğimde. Ben ona, “anneni hastahanede bırakıp Benimle Hindistan`a gelemezsin” dedim. Hayır,
yapamazsın. Bu durumu tamamen gözden kaçırdı, ona “Sen annenle birlikte kal” dedim. Kendisi burada, ona sor. Ona bunu
söyledim. Annesi kanserdi, Sahaja Yoga ile bu şey ve tüm bunlar ve o annesine hizmet ederdi. O arkada kaldı. Hayır, sizler
ebeveynlerinizi böyle terk edemezsiniz, bakın. Ebeveynler çok önemlidir. Belli bir yaştan sonra sizler onlara bakmalısınız. Onlar
her ne iseler, sizler ebevenlerinize bakmak zorundasınız. Sahaja Yogada bu çok önemlidir. Sağ kalbiniz iyi bir halde olamaz, eğer
annenize bakmazsanız, Shri Rama iyi durumda olamaz. Annen o kadar kötü bir kadın değil. Onu gördüm. Eğer o çok zalim,
korkunç biri, bu tür bir şey olsaydı, o zaman Ben “unut onu” derdim. Annen böyle biri değil. O çok … da değil. İçiyor çünkü arkadaşı
yok, kendi başına ne yapacağını bilmiyor. Bak, o kendisinden kaçmaya çalışıyor. Bunu anlamak çok basit. Nazik ve kibar ol. Senin
için anlamı olduğu şeklinde ona değer ver, o iyi olacak. Kötü bir kadın değil, Ben gördüm. Ondaki bir sürü şey sana da geçti. Onun
iyiliği. Linda: Rahatsız ettim sanırım, Grazyna (dayısı) gelip kaldığında. Hissetti Grazyna bunu hissetti. Onun erkek kardeşi vardı,
gördünüz onu. (net değil) Kendini öldürdü. (Motor yarışında) Onun önünde öldüğünü gördü. SHRI MATAJI: Bu nedir? Linda: Erkek
kardeşi vardı, annemin. Onu çok severdi. Ve o... (Linda, Shri Mataji`ye dayısı hakkında bir şeyler söylüyor.) SHRI MATAJI: Bunu
zaten duydum. Bu hikayeyi biliyorum, annen ne yaptı, ne idi, önemli değil. Onu terk etmekle, bunu yapmakla ona yardımcı olacak
mısın? Dayının bu pozisyonunu sen dolduracaksın. Sen demelisin ki, “önemli değil, eğer erkek kardeşin ölmüşse, sana bakmak
için ben buradayım”. Annen kardeşini neden özlüyor, eğer kardeşi yaşasaydı, yaşlı bir kadın ona bakabilirdi diye düşünüyor? Ama
Tanrı bilir, eğer dayına bakmış olsaydı, o da kaçardı. Neden dayının yerini sen dolduramayasın? Yapabilirsin. Neden olmasın?
Bunu sen kendin üstlen. Bunu yapabilirsin. Biliyorum. Tamam mı? Bana baktığın gibi, ona bak. Neden olmasın? Sadece dene,
buna değer. Bu buna değer. Kibar ve nazik ol. Güzel şeyler söyle, ona hoş şeyler söyle. Onun yaşamına ilgini göster. Gerçekte,
tüm bu şeyler bu psikologlardan da geldi. Korkunç birileri (yogilerden gülüşler). Hayır, her zaman derler ki, “Anne bir şeyler yaptı”.
Herkesi Ben gördüm, onlar dediler ki, “benim annem şöyle..” Ben de dedim ki, “herkesin annesi nasıl bu kadar zalim olabilir.” Bazı
insanların ki olabilir ama herkesin annesi değil. Eğer doğru yoldan sapmışlarsa da, bu onların asla sevgi sahibi
olmamalarındandır, yaşamdaki yerlerine asla sahip olamadılar. Bakın, kocaları onları çileden çıkarmış olmalı, yaşamlarında
işkence edilmiş olmalılar ve onlardan sonra bu olmuş olmalı veya belki de kendi ebeveynlerinden getirdikleri başka problemleri
veya bir şeyler olmuş olmalı. Herkesin annesine işkence edildi. (Shri Mataji güler) Bu bir psikoloji, sanırım. Bu şekilde bir anne, her
zaman bir şekilde, eğer siz ona yanlış bir açıdan bakarsanız, düşmanınız gibi görünür. Batıda anne resmi korkunçtur. Aynı
zamanda savaşlar, bu şeyler, bu nesilde meydana geldi. İnsanlar, değerlerini harap ettiler. İyi olan kadınlara bu korkunç Batı
toplumunun ne tür bir yaşam verebileceğini anlamak zorundasınız. İyi olan kadınlara, bu toplumda gerçekten işkence edildi.
Sadece akıllı olanlar, küstah olanlar, erkekleri ve kadınları kendi yerlerinde nasıl düzelteceklerini bilenler var olabilirler, bakın, olan
şey budur. Bu değişmez bir mücadele burada. Her iyi kadına bu toplumda işkence edildi. Demek istiyorum ki, eğer o var olur ve
gerçekten yaşarsa, bu şaşırtıcı bir şeydir. Sor, Maria sana anlatacaktır. Ona, onları nasıl aşağıya çektiklerini, onları nasıl



aşağıladıklarını sor. Demek istiyorum ki, bu olanı herkes burada gördü, her zaman anneyi suçlamayın. Bu konumda, sizler ona
bakmak zorundasınız. Sırada ne var? Soru: Beni ve kız arkadaşımı evlendirebilir misiniz gelecekte bir zaman da sizce? Shri
Mataji: Kız arkadaşın kim? O bir Sahaj Yogini değil? Yogi: O Bedford'dan geliyor. Evet o bir Sahaja Yogini Shri Mataji: O bir Sahaj
Yogini. Yani sen Krishna Ashtami sırasında bir evlilik istiyorsun ? Bazı evlilikler gerçekleşecek? Krishna Ashtami ne zaman? (Bir
yogi, “gelecek pazar” diyor.) (Bir çoğu güler ve sonra Shri Mataji`den kendisini evlendirmesini isteyen yogi, “gelecekte bir
zamanda, … değil) Bak, evlenmek için en iyi yer Hindistan`dır. Çok kolay ve gerçek bir duyguya sahip olursun çünkü bir at üzerinde
gelirsin ve şu ve bu, gördün mü? Ama eğer Krishna Ashtami günü yapmak istesen bile, bilemiyorum gerçekten bunu yapacak
birilerini bulabilir misin, eğer birilerini bulabilirsek, bunu yapmalıyız. Evlenmek isteyen insanlar var, ama bak, Sahaja Yoga
evlilikleri bir lütüf olarak değerlendirilmelidir. Bunu anlamayan insanlar gördüm ve bununla oyun oynamak çok tehlikelidir, çok
tehlikelidir. Anladın mı? Yani sanırım, eğer kendine biraz zaman verirsen, Ben kesinlikle seni evlendireceğim. Sanırım en iyi şey,
insanların biraz zaman ayırıp karar vermeleri çünkü… bu çok komik, kimse bu konuda sorumluluk hissetmiyor. Bir açıklama ile
geleceklerdir, “ben anlamadım, ben bunu yapacak durumda değildim, halen bir bhoot tarafından posses edilmiştim ve başka bir
bhoot ile evlendim”. (Yogiler gülerler) (Yogi, Shri Mataji`ye, kız arkadaşını onunla tanıştıracağını söyler) Bakın, sizlere şimdi yeterli
zaman verildi ama tek şey şu ki, Batıda yaşayan şey, onlar basit insanlar ama onlara “evlilik” derseniz, aman Tanrım, cinnet
geçirir, deliye dönerler. Eğer bu bir evlilik ise, “Ahhhhh.” David Prall`a sorun, o size anlatacaktır. Bakın, çünkü burada yaşam
korkutucu derecede komik, “evlilik, Tanrım, bu korkunç bir şey demek. Ayrılmalısın. Eğer boşanman gerekiyorsa, boşanma
hakkındaki ilk şey, senin çok fazla miktarda para vermenin gerekmesidir. Hanım paranın yarısını alacaktır. Seni katledecektir. ”
Kocanın karısını öldürdüğünü, karısının kocasını öldürdüğünü göstereceklerdir, biliyorsunuz, her zaman her tür şey bu ülkede
olmaya devam ediyor. Bu evlilik hakkındaki bir delilik. Yani sanırım, bu iyi bir fikir. Eğer ayarlayabilirseniz, memnun olurum çünkü
Krishna Ashtami insanları evlendirmek için iyi bir zaman. On altı evliliğimizden hangisi başarısız oldu? Son seferinde, on altısı
için. Hayır, onaltı burada Londra`da. Onaltı kişi kimdi, göreyim. Hepsi birinci sınıf? Hepsi birinci sınıf, Yah. İyi. Yani bir sonraki
evliliğin kısmeti. Bazıları Nick`in gerisinde kalacaklar. Ben onu evlendirmek istiyorum. Şimdi o kadar korkmuyorsun, korkuyor
musun? Nick? Dashehra günü evlilik yapabiliriz. Dashehra günü, sizin evlenebileceğiniz bir başka gündür. Şimdi Krishna Ashtami,
Dashehra günü. Tabii ki Diwaliden sonra, Tulasi`nin evliliğinden sonra, ancak o zaman insanlar başlarlar ama Dashehra günü çok,
çok iyidir. Çok hayırlıdır. Yani Dashehra günü evlilikler olacak. O zamana dek insanları evlilik için hazırlayın. Tamam mı? Dashehra
günü eylülün sonu gibi. Tamam mı? Şimdi nerede olacağını bulalım. Yani hepsi bu. YOGI: Anne, bende şunu soracaktım... Sahaja
Yoga'da uzun süredir bulunan bazı Sahaja Yogiler serin esinti hissetmiyor; hiçbir şey hissetmiyorlar Bazı insanlar sürekli yanıyor;
bazı insanlar bu şeyleri kafalarında hissediyorlar vücutlarında, ayak parmaklarında, ellerde İlerleyeceğimiz yol bu. birşeyleri
hissettiğimiz yer - hepimiz, her yerde - ya da sadece bazı insanlar farklı şeyler mi hissediyor? Soru: [Bir adam, bir süredir Sahaja
Yoga’da bulunuyor ama hala serin esintiyi veya catch’leri hissetmiyor, Shri Mataji’ye kendisinin ve onun gibi olan diğerlerinin
vibrasyon hissetmek için ne yapabileceğini soruyor. ] Shri Mataji: Hayır, hayır. Bakın, başlangıçta, bunun sinirlerinizle ilgili bir
şeyler yapması lazım, Tamam mı? Yani eğer sinir sisteminiz bozulmuşsa, bunu hissetmeyebilirsiniz, tamamen. Sinir sisteminiz
için, en iyi şey masaj yapmaktır. Biri sırtınıza, ellerinize masaj yapmalıdır, ayrıca daha evvelde söylediğim gibi vibrasyonlu yağ ile
ellerinizi bol bol ovun. Onları ovun ki duyarlı olsunlar. Bu duyarsızlıktan kaynaklanıyor olabilir ama onlar vücut üzerinde catchleri
hissediyorlarsa, bu onlar iyi demektir, sadece Vishuddhileri iyi değildir. Vishuddhinizi ovun. Vishuddhinizin üstünde çalışın, onu
temizleyin. Ve Vishuddhi için, eğer kullanabilirseniz, diyelim, tereyağı, burayı ovun (ensesini gösterir) ve bütün bu kasları ovun,
(çene kasları) bakın, bununla, tüm bu şeyler eller için işe yarayacaktır. Ama diyelim ki başınızdan gelen serin esinti yok, olabilir, o
zaman aydınlanma henüz oturmamıştır. Başkaları sizden gelen bir serin esinti var deseler de, çünkü aydınlanmamış bir kişi bunu
hissetmeyebilir. Diyelim o, bunu hissetmiyor ama siz hissediyorsunuz, o zaman tek şey, o aydınlanmış demektir, sadece
çakralarının temizlenmesi gerekiyordur. Bu farklıdır, farklı kategoride insanlar. Sonra, Kundalinileri yükselmemiş bazı insanlar var,
onlar hala böyle Sahaja Yogiler. Belki de, hiç varlar mı bilmiyorum? Uzun süre evlenmemiş insanlar, onlar çok zor insanlardır
çünkü asla serin esintiyi ellerinde hissetmemişlerdir, böyle insanlar çok var. Ama bakın, bu böyle değil, onlar aydınlanmış ruhlar.
Nasıl olursa olsun, hissetmeyebilirler, ama onlar aydınlanmış ruhlardır çünkü orada olmayan bir çeşit yumuşaklıkları, bir çeşit
denge evlilikten sonra gelişti. İşte bu şekilde bazı insanlar bunu hissetmezler. Çeşitli nedenler vardır. Kimi insanlardaha fazla ego
merkezcildir, onların pek çok kez sollarını yükseltip sağlarını indirmeleri gerekir. Ellerden bunu bulmaları gerekir. Bir el daha
büyüktür, bir el daha küçüktür. Ego merkezli insanların sürekli sollarını sağa çevirmeleri gerekir. Bunu ellerinden anlayabilirler. Bir
el daha büyüktür, diğer el daha küçüktür. Eğer sol el daha küçükse o zaman solunuzu sağa doğru yükseltmelisiniz. İşte, ellerin
büyüklüğünden , tüm bunları görebilirsiniz. Bir eli fotoğrafa doğru tutmak ve diğerini dışarıya doğru tutmak. Bir çok yönden
çalışacaktır çünkü sizde bazı kesin hatalarla ilgili permütasyonlar ve kombinasyonlar vardır. Ama bu hiç bir şekilde sol Vishuddhi
geliştirmeniz anlamına gelmez çünkü bu olabilecek en kötü şeydir. Eğer sol Vishuddhi (problemi) geliştirirseniz, o zaman bu çok



zor bir durumdur. Şimdi, böyle bir durumla ilgili, sanırım bir gün size tam bir konuşma yapacağım, tam, farklı çakraların hangi
permütasyonları ve kombinasyonları yaratacağını görmek için. Tamam mı? Ama belirtileri dışarıdadır. Belirtiler çoğunlukla
dışarıdadır. Gerek yoktur, bir insanın kişiliğinden onda nelerin catch ettiğini görebilirsiniz. Vibrasyon hissetmeyen insanlarda bu
büyük bir problemdir. Kimi insanlar sadece hissetmezler. Kaç tane böyle, asla hiç bir vibrasyon hissetmemiş olan kişi var, asla
hissetmemiş? Ellerinizi kaldırın. Biliyorum Kevin. YOGI: Asla değil Sen zaman zaman hissettin mi? Tamam. (Sesi zorlukla işitilen
bir adam, Shri Mataji`ye kendisi ashramda iş yaparken ellerinin sıcak olduğunu anlatıyor) Shri Mataji: Hangi? YOGI: Ama içerdeki
catch leri hissediyorum Shri Mataji: Her iki elde mi?… Ashramda ne iş yapıyordun? YOGI: Çok değil, Anne Shri Mataji: Tamam, bir
sol kanal catchin oldu. Tamam, sağ elinin çok parlak olduğunu açıkça görebilirsin. Sol, bir problem var. bakın, bu parmaklar
şeylerin olduğu kadar çok parlak değil. Senin bir sol kanal problemin var, hatırlarsan. Tamam mı? Yani, bu savaşmak. Ashramda
vibrasyonlar savaşıyor, işte bu yüzden sen sıcak hissettin. Bunda yanlış olan hiç bir şey yok. Bu düzelecek. Serin esinti olacak.
Her zaman sol elini Bana doğru ve sağ elini yukarıda tut. Bu düzelecek.- Ne zaman geldin? Ah anlıyorum. Burada mı kalıyorsun?
Ashramda YOGI: Hayır, o ashramda değil, Anne. SHRI MATAJI: Hayır. Nerede kalıyor? YOGI: Otelde. SHRI MATAJI: Neden burada
kalıyorsun? Ve Sahaja Yoga'nızı iyi bir şekilde alın Şimdi daha iyi. Tamam YOGI: Yarın geliyor anne, kalmak için SHRI MATAJI:
Tamam, iyi fikir Öylese, şimdi gidebilir miyim YOGI: Size bir sari sunmakmalıyız SHRI MATAJI: Bu Gavin’in fikri, bir sari, değil mi?
Bu ne renk. Bu ne kadar güzel! Bunu nereden aldın? Resim gibi YOGI: Paris'te Sahasrara Puja SHRI MATAJI: Paris’te Bu güzel! Bu
benim için mi yoksa ashram için mi? YOGI: Onu size getirdi, Anne SHRI MATAJI: Teşekkür ederim. Bu çok güzel. çok güzel...
Teşekkür ederim. Tanrı sizi kutsasın. Bir süreliğine burada kalacaksın YOGI: Bir hafta, Anne SHRI MATAJI: Bir hafta, tamam, iyi.
Christine, o zaman gelip hepinizi burada görecekmiyim, Amerikalılar dahil, hı? Burada Pazartesi. Ve gelecek programda ne
yapılması gerektiği hakkında konuşacağız. Şimdi. Başka? YOGI: Anne, Sana bir hediye getirdim SHRI MATAJI: Hediye mi? YOGI:
küçük bir şey. Bazı fotoğraflar. SHRI MATAJI: Teşekkür ederim. Görmek isterim. Güzel, değil mi? Bu İtalyan tarzında.
Görüyorsunuz değil mi? İtalyan.Onlar her şeyi bu kadar güzel yapıyor. Bu çok sevgidolu ve güzel. Bu fotoğrafı sen mi çektin? Ve
büyüttün? Bu çok güzel. Çok kibar ve güzel. Bu benim görmediğim o bahçeden mi? Rustom'un Derbyshire'de ki güzel lotusları.
Derbyshire'de, gerçekten bunu göremedim. Şaşırdım, burada lotus yetiştiremezsin dediler. Gerçekten, nasıl yaptıklarını
bilmiyorum. YOGINI: Onlar o çeşite başka bir şey diyorlar... SHRI MATAJI: İşte bu. Buna bakın. Çok güzeller. Rustom, sen büyük
bir fotoğrafçı olmuşsunuz. YOGI: Onun dört yıllık tecrübesi var. YOGI: Onlar Hampstead'da da yetişiyorlar, Anne. SHRI MATAJI:
Hampstead? YOGI: Evet, onlar Hampstead'da göletlerde yetişiyor. [anlaşılmıyor]. SHRI MATAJI: Bu soğukta, bunu nasıl
başarıyorlar bilemiyorum. Bu muazzamn. Fakat onlar o soğukta da yetişiyor, çünkü [anlaşılmıyor]... onlarda da var. Öyle olmalı.
YOGI: Onlar soğukta büyür. Sorun değil. SHRI MATAJI: Şimdi… [SHRI MATAJI bir Sahaja Yogi ile Hintçe konuşur] Şimdi, Harry
senin sorunun çözüldümü? YOGI: Henüz değil, Anne. SHRI MATAJI: Neden? Ne oldu? YOGI: İş verenimi aradım ve onlar dedi ki
beni yeniden işe almaları gerekip gerekmediğini tam olarak bilemiyorlar. Yani, bir hafta zaman istediler. Haftaya arayacaklarını
söylediler. SHRI MATAJI: Ya da git onlara sadece de ki “Bana sadece bir iş verin” de ki “en fazla, sadece üç ay için”. YOGI: Evet
SHRI MATAJI: Ama sadece de ki Size iş veriyoruz, sizi yeniden çalıştırıyoruz,” hepsi bu. YOGI: Peki, gideceğim. SHRI MATAJI:
Başka? YOGI: Bu bayanlara içeri gel demek için çok çekingenler, Anne. SHRI MATAJI: Kim? YOGI: Sana sari vermek isteyen
bayanlar, Anne. SHRI MATAJI: Bana sari mi vermek? Tamam. Bu puja sari Gavin'in getirdiği şey. Kim verecek? Şimdi verin. Gelin
kızlar. O da bana bir sari getirdi, ki onu Janmashtami'de de kullandım [Hintçe açıklıyor], Bombay’den. Tanrı Sizi kutsasın! SHRI
MATAJI: O nasıl? İş buldu mu? YOGINI: [anlaşılmıyor]. SHRI MATAJI: O ne dedi? [Yogiler anlaşılmıyor] SHRI MATAJI: O
konuşmadı mı? YOGI: Onun işi var, İspanya'da ki tüm tercümanların başı. YOGINI: geçtiğimiz Salı aradı, dedi ki, başlarıymış …
Büyükelçilikte… tercümanlık yapan kişilerin. YOGI: tercümanların şefi, elçilikteki tercüman ekibinin başındaymış. SHRI MATAJI:
Gerçekten mi? YOGINI: O diyor ki şimdi çok büyük sorumluluğu varmış, Anne. SHRI MATAJI: İyi. Ne kadar maaş alıyor? Ne kadar
alıyor? YOGINI: 240 pound. SHRI MATAJI: Ne kadar? YOGINI: ayda 240 pound. SHRI MATAJI: İki bin mi? YOGINI: İki yüz. SHRI
MATAJI: Ve kırk pound. Aylık. YOGI: Çok makul bir gidişat... Yogini [net değil]. SHRI MATAJI: İspanya için öyle. Bu çok makul.
YOGINI: Ayrıca, günde sadece altı saat çalışıyor. SHRI MATAJI: O nerede yaşıyor? YOGINI: Jose Antonio ile kalıyor. SHRI MATAJI:
Orada mutlu mu? İyi bir işi olması güzel bir şey. Tamam. Bu yaptığın şey nedir? YOGINI: Michelle yaptı, Anne. Taç gibi bir şey,
Anne. SHRI MATAJI: Bunu Bana Krishnashtami de vermen daha iyi olur. Bu şey ile değilmi? YOGINI: Michelle yaptı, Anne. SHRI
MATAJI: Michelle? Bunu Bana Krishnashtami'de ver, tamam mı? Bu güzel. Tamam. Tamam. Sariyi aç ve [anlaşılmıyor] koy. YOGI:
Anne, Sizin yüz sekiz isminizi okuyabilir miyim? Sizin yüz sekiz isminizi okuyabilir miyim? Shloka olarak yazılmış olanlar. SHRI
MATAJI: Kim? Sen? YOGI: Sizin isimleriniz, evet. SHRI MATAJI: Lütfen, oku. Sesli….. Daha yükseltmelesiniz, Garland'ı takın [net
değil]. Güzel bir renk. Teşekkür ederim. Dr. Singh'in davranışı çok tatl değil mi Don, ona bu kadar güzel bir iş vermesi? [SHRI
MATAJI bir Yogi ile Hintçe konuşur] Biz oraya gerçek bir Sahaja Yogi'nin gitmesini istedik. O aynı zamanda İspanyolca da biliyor.
Ama Dr Singh çok ilgileniyor, söylemeliyim. YOGINI: Anne, fakat sadece üç ay için. SHRI MATAJI: Tamam. Evet, dediği buydu üç



ay için. Bu kadar. Belki ilerler. YOGI: Bu işten sonra mükemmel referansı olacak. SHRI MATAJI: Şimdi o başka yerlere gidebilir.
Onda gördüğüm şey, o hiç bir şeye o kadar bağımlı değil. Görüyorsunuz, Don çok derin bir Sahaja Yogi, çok derin. Ve dedi ki,
“İspanya ya özgü değilim. Beni göndereceğin her yere giderim, Anne.” Yani o çok bağımlı değil… o çok derin bir kişi. Bu iyi bir
cevaptı. Yani, o her yere gidebilir eğer diyorsa,”Ben İspanya'ya bağlı değilim." Bakalım. Ama sen artık büyümelisin. O sana
sorunun ne olduğunu söyledi mi? Ve sen İngilizceyi daha doğru öğrenmelisin, anlıyorsun değil mi? Bu çok önemli çünkü, Sahaja
Yoga… Ben bütün dilleri konuşamam. Öyleyse öğrenmeye çalış. İngilizce bilmeyenlere insanlara, burada İngilizce öğretmeli,
tamam mı? İngilizce Tanrı'nın dili olduğundan değil, en azından anladığım için. Aksi taktirde İngilizlerin Büyük bir Egosu olacak.
Ve Ben o kadar çok dil öğrenemem ki, tamam mı? İngilizce dilini öğrenmeye çalışın ve Sahaja Yoga'yı akli olarak da anlamaya
çalışın. Bu önemli. Çünkü insnalara izah etmelisiniz, onlarla konuşmalısınız. Çünkü siz konuşursnuz, fakat zihnen
donatılmamışsanız diğer insanlarda bir anlam oluşmaz. Sahaja Yoga'ya sadece kalben bağlı olanlar kendilerini aklen de
donatmalılar, Sahaja Yoga'yı aklen de anlamış olmalılar, bu çok önemli! Ve sadece aklen anlamış olanlar da kalpten anlamalılar,
tamam mı? YOGINI: “The Advent” kitabını okumak, Anne, çok faydalı bu sorunu aşmak için çok faydalı, çünkü benimde aynı
sorunum vardı. SHRI MATAJI: Tamam. “Advent” okumaya çalış, açıkla ona, onun anlamasını sağla. (Shri Mataji başkasına sorar)
Nasılsın? Sen hiç.... gelmedin. YOGI: Maalesef çalışmak zorundaydım. SHRI MATAJI: Anladım. YOGI: Fakat, Size haber vermeyi
unuttum. SHRI MATAJI: Tamam. [SHRI MATAJI Hintçe konuşur] [anlaşılmıyor] mangalsutra? Kim iki tane aldı? Bir tane yeterli, bir
tanesini sonraki puja için saklayın. [SHRI MATAJI Hintçe konuşur] Altın olanından almalısınız. Hindistana gittiğimde, bir tane
getireyim. Bu puja için kullanılmalı. [SHRI MATAJI Hintçe konuşur] Ve aynı zamanda kullanılabilir. Tanrı Sizi kutsasın. YOGI: Anne,
lütfen bizi affet, puja sırasında yaptığımız herhangi bir hata için. SHRI MATAJI: Tanrı Sizi kutsasın. Şimdi, bir liste hazırlayın ve bir
ara doğrulayın. Ve tam bir liste hazırlayın, anlıyorsunuz değil mi; her ne zaman oraya giderseniz hatırlamaya çalışın. Birini hazır
tutun. Aksi halde, istemeyin. Çünkü orası bir komik, öyle değil mi? Bu iyi görünmüyor. Çünkü siz olgunlaşmış Sahaja Yogilersiniz.
Çocuklar için hata yapmak kabul edilebilir, fakat siz yetişkin insanlarsınız, yani - bu güzel görünmüyor. Tanrı Sizi kutsasın.
YOGINI: Anne, Hampstead için biz puja protokolünü çok bilmiyoruz ve nasıl davranılmalı... size karşı bir hareket yok. Peki,
kendimizi nasıl yetiştireceğimize dair tavsiyeniz nedir? SHRI MATAJI: Bir daha ki sefer bunun hakkında konuşma yaparım. Çünkü
bunun için büyük gerçek bir konuşma olması gerek, Maria. Tanrı Sizi kutsasın. YOGI: Anne, biri Sizin yemeğinizi getiriyor. Diğer
YOGI: Yemek geldi, Anne. SHRI MATAJI: Hayır. Görüyorsunuz, ailem benimle yemek yiyecek. Üzügünüm. Onlar hepsi evde.
Üzgünüm, gitmek zorundayım.
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Shri Ganesha Puja. Troinex, (Geneva, İsviçre), 22 Ağustos 1982. Konuşma Öncesi: Onları çağırın, insanları çağırın. Öne doğru
gelebilir ve arkada da oturabilirsiniz. Gregoire, bazı yeni gelenler olduğu için Puja için bir açıklama yapılması gerekip
gerekmediğini soruyor. Shri Mataji: Burada tercüme edebilecek biri var mı? İki kişiye ihtiyacınız var. Buraya oturabilirsiniz.
Gregoire: Ben İtalyanca’ya da çevirebilirim Shri Mataji: Ama o gelmedi mi? Puja için gelmeli, biliyorsunuz. Herkes içeri girmeli.
Hepsi burada geldiği zaman, başlayacağım. Şimdi, öne gelin. Burada yer var. Yerde oturabilenler ön tarafta oturabilir. Lütfen
gelin. (Anne, bir yogini'ye döner) Beğendin mi? Renk tamam mı? Nerede, başka kim tercüme edecek? Tamam, gelebilirsin. Sen
Fransızca tercümeyi yap, o da İtalyanca yapabilir. Arnaut gelmedi mi? Sen oradasın. Başka kim var? Çocuklar önde oturabilir –
çocuklar önde otursunlar. Dört çocuğun hepsi, daha sonra pujaya başladığınız zaman gelebilirler. Herkes geldi mi? Ah! Robotik
motorlu arabalar! Harika! … Aynen öyle! Kim dışarıda? Tamam. Öncelikle sizlere pujanın anlamından bahsetmek istiyorum. Bunun
iki niteliği var. Niteliklerden birisi, içinizde sizin kendi Deitylerinize sahip olmanızdır. Ve bu Deityler içinizde uyandırılacaktır.
Deityler, tek bir Tanrı'nın farklı nitelikleridir. Yani bir tarafta, Tanrının sahip olduğu nitelikler anlamına gelen ve sizde her zaman
uyanık olan Deityleriniz var. Diğer taraftan, bazen uyanmış olan, bazen yarı uyanık olan, bazen uyuyan ve bazende hasta olan sizin
kendi Deityleriniz var. Bu yüzden siz iki yöntem kullanmalısınız: birincisi Tanrı'nın Deitylerini memnun etmek ve onlardan sizin
Deitylerinizi kutsamalarını istemek ya da onların sizin Deitylerinizi uyandırmalarını istemektir. Yani puja yaparak, bu şu anlama
gelir, siz sunmak üzere sahip olduğunuz herhangi bir şeyi sunduğunuz zaman, sunduğunuz herhangi bir şey – deyin ki çiçekler,
eğer siz Tanrı'ya çiçek sunmak istiyorsanız, hiçbir şey söylemeniz gerekmez, “bu Sizin için” diyerek, sadece onu sunmanız
gerekir. Sunulan şeyi herkes anlayabilir, bunun için (ağzınızda) bir dilinizin bile olması gerekmez. Orada olan kişi kör biri bile olsa,
eğer o size bir şey vermek isterse, sadece bu şekilde onu size verebilir. Ve o kişinin bunu sunabileceğine inanmış olan herhangi
bir kişi için, bu ifade ediş yeterlidir. Bunun için herhangi bir şey söylemeniz gerekmez. Şimdi, Tanrı'ya bir çiçek sunduğunuzda, bir
mantra söylemeseniz bile, o şey sunulur - tamam, o verildi, ama bunun kabul edilip edilmemesi bir problemdir. Ama şimdi, siz
aydınlanmış bir ruh olduğunuz zaman ve siz bir şey sunduğunuzda, eğer hiçbir şey söylemeseniz bile, bu Tanrı tarafından kabul
edilebilir. Ama sunu karşılığında, siz bundan herhangi bir mükafat kazanmak için ne dersiniz? Aydınlanma aldıktan sonra, siz
Tanrı'ya bir şey sunduğunuzda, O bunu kabul eder, çünkü bu şey aydınlanmış bir ruhtan gelir, bu yüzden de kabul eder. Şimdi,
Tanrı'ya bir çiçek vererek biz O'nun tarafından nasıl kutsanacağız? Şimdi, eğer siz bunun hakkında hiçbir şey söylemez ve sadece
bir çiçek sunarsınız, o zaman hayat içinde siz otomatik olarak birçok çiçekle ödüllendirilebilirsiniz ya da belki de, maddi olarak
her ne sunuyorsanız, maddi olarak kutsanmış olabilirsiniz. Sonra, eğer siz daha süptil bir şekilde bir şey söylerseniz, herhangi bir
kişiye bir şey sunarken söylediğiniz gibi, alçak gönüllü bir şekilde "eğer bunu kabul ederseniz ben mutlu olurum" derseniz, belki de
bunun daha süptil sonuçları bile olabilecektir, bu çok daha geniş olabilir, belki de çok daha derin. Şimdi, siz bir şeyin çok, prensibi,
özü olan sembolik bir şey yapıyorsunuz. Çiçekler gibi - onlar Toprak Ana ilkesini temsil ederler. Şimdi, Tanrı'ya sunabileceğimiz
her şeyin sembolizmi üzerinde düşünüldü ve bunlar keşfedildi. Yani onlar bizim burada sahip olduğumuz gibi panchamruta (Beş
Amruta / Beş farklı yiyecekten hazırlanan şey) denilen beş şeyi kullanıyorlar. Çünkü eğer siz prensibe ulaştıysanız, o zaman
gerçekten bütüne ulaştınız demek, öyle değil mi? Çünkü spiritüel esenlik, tam bir esenliktir. Bu sadece kısmen maddi refahınız
veya fiziksel refahınız veya duygusal refahınız veyahut zihinsel refahınız değildir. O, bütün olandır, bütünlük içinde tamamen
dengelenmiş olan bir bütünlüktür. Şimdi siz diğer tüm bu şeyleri sunduğunuzda, biz onlara akshadas (Tanrının kutsamaları)
diyoruz, siz buna ne diyorsunuz? Zerdeçal. Zerdeçallı pirinç, bilirsiniz, bu sarı şey, bakın. Bunu sunduğunuzda, bilirsiniz, sarı renk
Swadisthana Çakranın rengidir. Ve pirinç tüm tanrılar için çok değerlidir. Şimdi bunun içinde bir numara var, çünkü bu bir insan
numarası. Tanrılar pirinci severler. Onlarda, onun üzerine biraz zerdeçal koydular, buda biz "Size sarı renkli bir pirinç sunuyoruz"
anlamına gelir – bu, "bize yaratıcılığımızın nimetlerini vermelisiniz" anlamına gelir. Onu yediğiniz zaman, daha fazla yaratıcılık
akacak ve biz o Deity tarafından kutsanacağız - bu bir numaradır. Puja'nın tamamı, insan azizlerin numarasıdır, görüyorsunuz, siz
Tanrı'yı size daha fazla nimet vermesi için nasıl kandıracaksınız! Ama Tanrı neyi severse, bu şey hayırlı ve mukaddes olmalıdır.
Yani nihayetinde azizlerin kutsallığı ve onların basit kalpleri için, bu şey çalışır. Şimdi, puja, aydınlanmış ruh olmayan bir kişi
tarafından yapılamaz. Vaaz edenin de aydınlanmış bir ruh, namaz kılanın aydınlanmış bir ruh, dua edeninde aydınlanmış bir ruh
olması lâzımdır. Dolayısıyla ibadet için kullanılan tüm kap kaçaklar, bir şekilde kutsal şeyler olacaktır, onlar saygı duyulacak
şeylerdir. Hiçbir şeyi kullanamazsınız, deyin ki, yani sizin banyoda kullandığınız bir şeyi, yine bu şeyi, puja için kullanmanız,
saçmalıktır. Üç şey çok önemlidir, bir ghatah, bu su kabı anlamına gelir, Kundalini'yi içinde bulunduran kap, bu içimizde Tanrı'ya
ulaşmak için (duyulan) Ezeli arzuyu içeren kaptır, ilk ibadet edilecek olan şey budur, arzumuzdur. Ghatah’tır, burada yapılandır?
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Ve üstünde olan şeye, Shriphala (Hindistan cevizi) denir, buda içinde su olan anlamına gelir, eğer bakarsanız, hindistancevizi de
aynı şeyi temsil eder. Şimdi, daha süptil formda, o bu dünyadaki tüm nehirlerin suyudur. Ve hindistancevizi, tüm okyanusların
suyudur. Okyanustan veya denizden gelen su, hindistancevizi ağacının gövdesi içinden yükselir ve hindistancevizinin içinde
bulunan, tatlı su olur. Bu sembolik bir şeydir. Yani bu ghatah-puja denen su kabıdır, bu ghatah-puja’dır. Bugün ayrıntılara girmek
istemiyorum çünkü Ganesha hakkında konuşmamız gerekiyor. Aynı şey - şimdi bu su, tamam. O zaman Ghanta'ya (çan) ve
Shankha'ya (kabuk) ibadet etmeliyiz. Bunlar sesi temsil eden iki şeydir. Kabuk. Aslında Shankha, etheri temsil eder. Sonra,
Deepa'mız var, bu ne anlama geliyor? Bu Işıktır, tejas olarak adlandırılan ışık elementini temsil eder. Normalde de, Tanrıça'ya da
hava elementini temsil eden bir yelpaze verirler. Bu şekilde, beş elementin hepsi, onlar kullanılarak öncesinde memnun edilmiş
olurlar. Yani bunların özleri veya bu beş elementin kozal (nedensel) özleri bu sırada memnun edilmeli, pujayı desteklemelidir.
Şimdi her türden başka şeyler de var, aile Deityleriniz gibi, ailenizde bazı Deitylere ibadet ediyor olabilirsiniz. Onlar bu sırada
pujayı da üzmemelidirler; ya da belki ölmüş olan atalar. Tüm bunlar susturulmalı, onlara bunun böyle bir puja olduğu ve bu zaman
içinde bizi rahatsız etmemeleri söylenmelidir. Bu, size düşüncelerin dahi gelmemesi gerektiği anlamına gelir, onların düşünceleri
veya onlardan gelen - herhangi bir rahatsızlık. Bu yüzden önce her şey huzura kavuşturulmalıdır. Şimdi size kısaca anlattığım
nitelik bu, çünkü çok uzun bir şeydir. Bunun hakkında konuşmam gerekirse, en az üç kez konuşmam gerekecek ve her seferinde
üç saat sürmeli, yine de bitmeyebilir. Şimdi ikinci niteliğine geliyoruz, size hangi soruyu sormuştum", siz ne yapıyorsunuz, bundan
nasıl faydalanıyorsunuz?" Yani bu teknik dışında, kutsamaların en iyi etkisine veya içimizde Lütfun en iyi akışına sahip olmak için,
mantraları söylüyoruz. Mantraların sesi, ses, ses Tanrı'nın varlığında yankılanır. Ve onlar çakralarımızda tekrar yankılanırlar ve
sonrasında çakralar daha fazla açılmaya başlarlar. Bu sayede Tanrı'nın Lütufunun akışı elde edilir ama bir mantrayı ancak
aydınlanmış bir ruh söylemelidir. Çünkü bağlantı olmaksızın, bu şey Tanrı'ya nasıl ulaşacak? Bu bir kısır döngüdür. Şimdi kişi
şöyle diyebilir: "Anne, Tanrı’nın Lütufunu elde etmeden aydınlanma alamazsınız. Ve aydınlanmış ruh olmayan bir kişi tarafından
çakralar açılmayacaktır. Ve çakraları açmadan aydınlanma alamazsınız." İşte Anne'nin ve sizin gibi olan tüm bu azizlerin oyunu
bu şekilde ortaya çıkar. Sahaja Yogilerin bu kısır döngüyü kırmaları gerektiğini söyleyebilirim. Kundaliniyi kendiniz
yükseltmelisiniz. Kundaliniyi bir kez yükselttiğiniz zaman, kundalini çakraları biraz açar çünkü siz kendi vibrasyonlarınızı
çakralara vermiş oluyorsunuz. Yani o, arayış içinde olan kişinin arkasında duranın, bir Sahaja Yogi olduğunu bir kez fark ettiği
zaman, yükselir. Sizin, Onun erkek ve kız kardeşleri olduğunuzu ve Onunda mensup olduğu, aynı aileye ait olduğunuzu bilir. O
büyümesi gereken toprakları bilir, anlıyorsunuz, O bunu hissedebilir ve sonrasında da kendi asaleti içinde yükselir. İşte o bu kısır
döngüyü bu şekilde kırar. Bu yüzden başlangıçta biz onlara mantralardan bahsetmiyoruz, çünkü mantralarda sizin, Beni Deity
olarak kabul etmeniz gerekir. Bu gelişimde, Beni tanımanız zorunlu kılınmıştır. Bu çok belirsiz olduğu için, buna yeniden diriliş
Zamanı veya sizin Son Yargınızın Zamanı da diyebiliriz. İlk önce, herhangi bir tanıma olmadan size aydınlanma verilmelidir ama
Beni inkar edenlere veya aşağılayanlara değil. Her ne denerseniz deneyin, onlar hiçbir koşul altında aydınlanma alamazlar.
Aydınlanma aldıktan sonra bile, eğer insanlar Benim aleyhimde düşünmeye başlarlarsa, Sahastrara nedeniyle vibrasyonlar
duracaktır. Ve kalp, Benimle tamamen uyum içinde olmalıdır, aksi takdirde Sahastrara kapanır. Şimdi o sade, açık yürekli insanlar,
bakın, böyle insanlar, onlar Beni çok iyi anlıyorlar ve Beni kalplerine yerleştiriyorlar. Aydınlanmadan sonra, Sahaja Yoga
anlayışından geçtikten sonra, zihinsel faaliyetleriyle, entelektüeller de Beni anlarlar, onlar Beni biraz dolambaçlı bir yoldan tanırlar.
Pujadan sonra, kutsamaları aldıkları zaman, çok mutlu bir konuma ulaşırlar ve o zamanda pujanın da değerini anlarlar – yani
sonrasında. Şimdi, puja sisteminin geleneksel olarak süre geldiği ve bunun oldukça uzun süre korunduğu Hindistan'da, onlar
bunu herhangi bir zihinsel sürece gerek olmaksızın anlıyorlar. Ama onlar Sahaja Yogi olmuş bir entelektüelle karşılaştıkları
zaman, bilirsiniz, onları anlayamazlar. Onlar bu konudaki şeyleri dinlemek istemiyorlar, beynin tüm hareketinin bütün bu
dolambaçlı işlerini dinlemek istemiyorlar. Ve bazıları, bilirsiniz, biraz batılılaşmaya çalışmış olanlar, onlar bunu denerler, bilirsiniz,
onlar bir aşağılık kompleksi geliştirirler ve sol kanala geçerler ama onu akıl ile anlamaya gerek yoktur, demek istiyorum ki, her
zaman başından sonuna dek sizin bunu zihinsel sürecinizle analiz etmenize ve sonrasında, her şeyi anlamaya ve ardından açık
kalpli Sahaja Yogiler olmanıza gerek yok. Bu oldukça dolambaçlı ama ne yapmalı? Onlar o tarafa gittiler, yani onlar bu o tarafa
gelmeliler çünkü onlar Sahaja Yogi olsalar bile, onu sorgulamaya, üzerinde düşünmeye ve endişelenmeye başlarlar. Yani sahte
insanlar onları büyüler ve bu büyülemenin avantajlarını kullanırlar. Yani kişi kendini kötü hissetmemelidir. Eğer analiz ediyormuş
gibi hissediyorsanız, buna devam etmelisiniz çünkü Ben sizin önünüzü kesemem, sizi büyüleyecek de değilim. Sahaja Yoga'da
özgürlüğe saygı duyulmalıdır ama biz Sahaja Yoga'yı zihinsel olarak belirli bir düzeyde anlamamış insanların puja için gelmesine
izin vermiyoruz - Batılı insanlardan, Hindistan'da bu böyle değildir, ama burada bir kısıtlama var. Çünkü diyelim ki Hindistan'da,
Ben onlara açıklama yapmam, onlar bilmek istemezler. Vibrasyon alacaklarını bilirler. Vibrasyonları zaten biliyorlar, bu yüzden
Benim onlara "siz daha fazla vibrasyon alacaksınız" dememe gerek yoktur. Eğer daha fazla vibrasyon alırlarsa, onlar Benim
Shakti olduğumu anlarlar, hepsi bu, açıklamama gerek yoktur. Sizin hangi şarabın en iyisi olduğunu anlayabileceğiniz gibi,



onlarda kimin gerçek olan kişi olduğunu anlayabilirler. Onlar bunun tadını biliyorlar. Şimdi, bir keresinde bir puja sırasında
Ayaklarıma dokunan yaklaşık altı bin kişi vardı. Ben de dedim ki, "Şimdi bir pujada, lütfen bunu yapmayın - insanların Ayaklarıma
dokunmasına gerek yok", dedim ama onlar bunu söyleyenin Dhumal olduğunu düşündüler, bu yüzden hepsi onun hayatına kast
ettiler. "Anne’nin Ayağının tüm kutsamalarını sadece sen almak istiyorsun, sen bizim de kutsama almamızı istemedin" dediler ve
onun peşine düştüler. Başka bir hususta, bilirsiniz, Batı'da panchamruta'yı Ben asla Ayaklarımla değil, Ellerimle yapardım, çünkü
burada insanlar bunun, yani ayakların pis bir şey olduğunu düşünürler ve bizim ayaklarımızın olmaması gerekir ama aslında
Ayaklar çok güçlüdür ve onlar asla kirli olamazlar. Ganj Nehrinin kendi vibrasyonlarının olması gibi. Eğer sizde Ganj suyu varsa,
onun asla kirlenmeyeceğini göreceksiniz. Aksine, o hiçbir zaman çok temiz tutulmadığı için, içinde her ne varsa, içine ne kadar
pislik girmiş olursa olsun, o yerleşir ve şeyleri hiçbir şekilde kirletmez. O her zaman vibrasyon veren çok temiz bir sudur. Bu
yüzden saf olanın, saflıktan sorumlu olanın, saflığın kaynağı olanın her tür pisliği temizleyebileceğini anlamak gerekir. O zaman o
nasıl saf olmayabilir? Ama eğer bunu beyinle düşünürseniz, bu çok sınırlıdır. Sadece saflığın bedenlenmesi olan bir şeyi
düşünemezsiniz. Şimdi geldiğimiz nokta burası, bence Benim Mutlak olan hakkında konuşmam gerekiyor. Bu Shri Ganesha'dır.
Bugün Onun Pujası. İsviçre'de Cenevre'de yaptığımız bu puja çok harika bir şey. Cenevre bence sağ Kalp. Onun olduğu şey, Sağ
Kalbe karşıdır. Ayodhya'daki Rama gibi herkesin hayatı bir trajedi. İşte bu yüzden burada Shri Ganesha'ya ibadet edilmesi çok
önemli. Şimdi bildiğiniz gibi, Shri Ganesha, masumiyetin vücut bulmuş halidir. Şimdi Ganesha'nın rengi kırmızı veya turuncudur.
Çünkü çocuk, bir cenin olarak dünyaya geldiğinde gördüğü ilk renk, ana rahmindeki kırmızı duvarın, kanın turuncusudur. Sahaja
Yoga'da, şimdi bunu öğrenmiş olmalısınız ki, her eylemin bir tepkisi vardır, o da buna etki eder. Orijinal rengi, Ezeli Ganesha'nın
sadece kil olduğunu söyleyebiliriz, çünkü O Toprak Ana'dan yapılmıştır. Şimdi, Ganesha'nın Annesi olan Gauri, banyo yaparken,
İffetini koruması için O'nu yarattığında, O'nu kırmızıya boyadı, çünkü herkes Onu koruyacak birinin orada oturduğunu
görebiliyordu. Yani bir fetüs olarak etrafınızdaki kırmızı rengi gördüğünüz zaman, o rengi içinize emersiniz ve sizin Ganesha'nız
aynı güzel şekilde, bu kırmızı ile renklenir. Onun sadece bir kırmızı renge dönme tepkisi var ve bu etki eder, bu da Ganesha'nın
kırmızı renginin, Ganesha'nın kırmızı rengine sahip olan kişinin, başkalarını korkuttuğu anlamına gelir. Onlar, orada oturan
Ganesha olduğunu biliyorlar, saf, iffetli, tüm öfkeli kişiliğiyle Ganesha oradadır. Şimdi, Ganesha çocukluğu sırasında, bildiğiniz
gibi, çocuk doğduğu zaman, çocuklar masumiyetlerine dokunan herhangi birine karşı son derece koruyucu veya öfkelidir, buna
böyle diyebilirsiniz,. Tamamen yeni doğmuş olduklarında, bunun farkında bile değildirler ama biraz büyümeye başlar başlamaz,
bunun çok farkına varırlar ve başkalarının yanında kıyafetlerinin çıkarılmasından hoşlanmazlar. Masumiyetleri için çok utangaç
olurlar. Yani utangaç değil, utangaçlık değil - çıplaklıkları anlamında, masumiyetlerine saldırılmasın diye çıplaklıklarından çok
utanç duyarlar. Eğer onların masumiyetlerine saldırılmazsa ve eğer onlar saflarsa, eğer çıplak bir kadın görürlerse, gözlerini
kapatırlar. Çıplak bir kadın ya da çıplak bir adam görmek istemezler. Yani bu doğuştan gelen bir anlayıştır, masumiyetlerini
korumalarının önemli olduğuna dair sezgisel bir anlayıştır. Şimdi, içimizdeki masumiyet nedir? Bize ne yapar? Olduğu şekliyle,
size daha önce bunun bize bilgelik verdiğini söylemiştim. Egomuzla yaptığımız her türlü aptallığı; Başkanınkini, o yaşta olan ve
konumları bu derece yüksek olan pek çok başkası hakkında size anlattığım gibi, bunun nedeni, Ganesha'nın onlarda tamamen
kaybolmasıdır. Bir plajı olan Brighton'a gittik, çıplak şeyler yapabileceğiniz bir tür plaj. Ve hizmetçim, o masumdur, bilirsiniz, biz
oraya gittik ve o, orada olanı anlayamadı, bilirsiniz. Bana, "ama onlar bunu neden yapıyorlar?" diye sordu. Ama Batı'da göreceğiniz
gibi, orada gerçekten bilge olan bir insan bulmak zordur. İnsanların aşırı eğitimli olduklarını ve onların hayatın maddi yönüne dair,
bu diğer anlayış hususunda çok iyi donanımlı olduklarını söyleyebilirsiniz. Ancak bilgelik söz konusu olduğunda, onların ne halde
oldukları hususunda şok olabilirsiniz. Demek istediğim, Ben bu durumu sadece anlamıyorum, bunun arkasındaki bilgelik nedir?
Çünkü onların tüm bilgelikleri seksten başka bir şey olmadı. Onlar her zaman seks düşünürler ve her zaman sekse dair tüm
saçmalıklarını anlamak isterler. Eğer cinsiyetiniz üzerine düşünmeye başlarsanız, doğal olarak orada masumiyetiniz yok olacaktır
çünkü zekanızı seks için kullanamazsınız. Seksi nasıl rasyonalize edebileceğinize dair bilgeliği anlamıyorum. Bu çok spontane bir
şeydir. Ve bunu düşünerek, siz bundan zevk alacak mısınız? Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bu, biz düşünerek bir çiçeği meyveye
dönüştürebiliriz demek gibi bir şey. Ve daha ciddi olan şey ise, şu şekildedir, diyelim ki siz "ben yapabilirim" dediniz ve bir çiçeği
bir meyveye dönüştürebileceğinizi söylediniz -tabii ki sizler asla böyle düşünemezsiniz, umarım bu böyledir, ama bazı insanlar "bn
bunu değişebilirim" diye düşünebilir, deyin ki örneğin "bu şeyi buradan buraya, ben bunu zihnimle değiştirebilirim" diyebilirsiniz ya
da ben bir şeyleri cisimleştirebilirim. Yani siz bunu yapabileceğinizi biliyorsunuz, yapabileceğinize inanıyorsunuz çünkü bazı
insanlar bunu yaptılar ama Sahaja Yogiler olarak siz, bunların bhootlar, ölü ruhlar tarafından yapıldığını biliyorsunuz, bunu onlar
sizin için yapıyorlar, çünkü onlar size yardım etmeye çalışan ve her şeye burnunu sokan şeyler. Şimdi, seks söz konusu
olduğunda da aynı şey oluyor. Entelektüel uğraşlarınız vasıtasıyla seks yapmak istediğinizde, sadece bunu sizin için yapacak
bhootlar elde edersiniz. Çünkü zihninizden çok fazla şey yansıttığınız zaman, bu sizin onlar tarafından ele geçirildiğiniz alanlara
gider. Ve onlar bazen çok kurnazca, bazen ahlaksızca, bazen de saldırgan olan, her türlü şeyi toplarlar ve sonuç olarak seks bir



saçmalık haline gelir. Pek çok ahlaksız insan, size saldırdıkları zaman tatmin olurlar ve siz, ya çok heyecanlı bir şekilde seks
yaparsınız ki, yüz kadına bile tecavüz etseniz tatmin olmazsınız ya da sizde en kötü türden bir iktidarsızlık olur. Yani her zaman
tatmin olmamış bir halde kalıyorsunuz. Bu tipteki insanların tümü, öldükleri zaman, onlarda aynı türden bhootlar olurlar, bir seks
arkadaşının gelmesini ve onun üzerine atlamayı beklerler. Masum kişiler de, çok masum oldukları için evlendikten sonra bile,
onlar uzun yıllar boyunca cinsel ilişkiye girmeyebilirler. Çok çocuksu olan insanlarda da böyle şeyler olabilir ama burada, daha
çocukluktan itibaren öğretilen bir bilim var - sadece bunu bir düşünün. Buna ne gerek var? Hayvanlar, çocukluklarından itibaren
seks hakkında bir şeyler mi öğrenmek zorundalar? Onlar çocuk da üretiyorlar. (Söyledin mi?) Yani Benim öğrettiğim şey çilecilik
değildir. Birincisi, masumiyet koruyucu ve kırmızıdır, diyelim ki en fazla elli yaşına kadar, sonra yavaş yavaş, eğer kişi uygun
şekilde olgunlaşıyorlarsa, aptal insanlar için değil, düzgün şekilde olgunlaşanlarında, elliden sonra turuncu olmaya başlar.
Turuncu olur. Bu, siz evlendiğiniz zaman, bu kızıllık süreci geçer ve turuncuya dönüşmeye başlar, anlamına gelir. Bu da, koruma
kısmının bittiği anlamına gelir. Yani evlenmeden önce bekaret korunmalıdır. Evleneceğiniz kişiyle tanışana kadar, bu kızıllık o
bekaretin koruyucusudur. Sonra evlendiğiniz zaman, bunun koruma kısmına gerek kalmıyor ama bu sadece tek bir kişiye karşı
olmalıdır, o kişi sizin kocanız ya da karınızdır. Sonrasında, uygun bir olgunlaşma gerçekleşir ve siz yaklaşık elli yaşına
geldiğinizde, turuncu olur – bu bundan azad olma anlamına gelir. Siz artık seks hayatınız olacak gibi hissetmiyorsunuz. Buna
gerek de yoktur. Ve sonra siz, düzgün şekilde pişirilmiş bir toprak kapla karşılaştırılabileceğiniz şekilde, tam anlamıyla
olgunlaşmış bir masumiyet dediğiniz bir şeyi geliştirirsiniz. Yani ileri yaş, bu kişinin, insanın baştan sona tüm davranışlarında
parlayan bir bilgeliğe sahip olduğu, gerçekten de altın çağdır. Ama neden - yine, neden siz bu olgunluğa sahip olasınız, neden bu
masumiyete sahip olasınız? Yine, sizler mantıklı insanlar olduğunuz için, kişi şu soruyu sorabilir, neden? Masumiyet, sizin
başkalarına gerçekten neşe verme şeklinizdir, sizin bunun eğlenceli kısmını yaratmanızdır. Eğlence, sadece masumiyet yoluyla
yaratılır. Ve masumiyet, eğlenceyi de gerçekten yayabilmenizin tek yoludur. Bu dünyayı eğlence olmadan bir hayal edin, ne
olurdu? Ancak insanlar eğlence ve zevki, birbirine çok karıştırırlar. Zevk başlangıçta hoştur ve sonunda korkunçtur ama eğlence,
o bir hazinedir. Tüm hayatınız boyunca hatırladığınız eğlence dolu olan her şeyi, başkalarına anlatabilirsiniz, bu eğlence
yaratmanın somutlaşmış bir halidir. Yogi: Fransızcada "eğlence" için bir kelime yok! Düşünebiliyor musunuz? Fransız dili
diplomatiktir - "eğlence" için bir kelime yok! Çocukların herşeyden bir eğlence yarattıklarına dair size basit bir örnek vereceğim.
Onlar her şeyi bir eğlenceye dönüştürüyorlar, biliyorsunuz. Ve şimdi, bakın, konuştuklarında ya da bir şeyler söyledikleri zaman
bile bundan çok eğlenceli bir şey yaratıyorlar. Geçen gün en küçük torunum, bu Anupama - şu anda neredeyse altı yaşında – o
oyun oynuyordu ve evin tepesine bir yere çıktı ve sonra büyük bir gümbürtü duyduk. Ve kızım, çok telaşlı bir anne, her zaman
çocuklarının iyiliği için endişe ediyor. Eğlenceli, eh? Ve kızım yürüyemedi bile, anlıyor musunuz, onun bacakları endişesinden
dolayı ağırlaştı ve şimdi de ne olduğunu öğrenmek için oraya doğru yürüyordu. Bu yüzden çocuğa bağırdı ve çocuk koşarak geldi,
gayet iyiydi. Ona bağırdı, ona "Ne oldu? Nereye gittin? Neden yukarı çıktın?" dedi. Çocuğa sadece bağırmaya başladı. Bunun
üzerine çocuk ona, oldukça şaşırmış bir halde baktı ve onun bağırmayı kesmesini bekledi. Ve çok sessiz bir şekilde, "ben
Riyadh'dan buraya bunca yolu, burada ölmek için gelmedim!" dedi. Yani yazdığınız o kadar çok şey var ki, hepsi eğlenceli ve onlar
her şeyden elde ettikleri doğal bir eğlenceye sahipler. Görüyorsunuz, şimdi burada bulunan bütün çocukları burada tutabiliriz,
onlar hakkında yazabileceğiniz çok şey var, ne kadar güzel şeyler yapıyorlar ve gözlerinde nasıl bir yaramazlık pırıltısı var, onlar
her şeyden bir eğlence yaratmak istiyorlar. Eğlence neşe verir, size neşe verir. Bu herhangi bir şekilde bir tür kandırma, herhangi
bir şekilde incitme ya da içinde sadistçe bir şey değil, sadece bir çiçek açmadır. Yogi: Anne, Sizce daha fazla çeviri yapmasak, bu
mümkün mü, çünkü bence bu çok fazla zaman gerektiriyor. Yogi: İngilizce kelimeler, onlara sonunda anlatacağız, aynı zamanda
İngilizce anlamayanlar sadece bir kaç kişi, Sizin söylediklerinizi sonunda açıklayacağız. Sizin için bu uygun mu? Sona yaklaştığım
için, Gregoire, on iki buçukta bitireceğim için, o yüzden bu günlük böyle yapalım ama bir dahaki sefere, daha sonra tercüme
etmenin daha iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Biraz daha çeviri yapın çünkü sona yaklaşıyoruz ve bu yüzden bu kadar çok
zaman aldı, o durumda (konuşma) üçte biri kadar zaman alacak. Evet, sadece bu kısmı çevirin, söylediğim şey, eğlencenin çiçek
açmaktan başka bir şey olmadığıdır. Bu kimseyi kızdırmaz, kimseyi incitmez, kimseyi rahatsız etmez, sadece çiçek açar, her şey,
kokuya dönüşür. Bu, Tanrı'nın numarasıdır. Bu, bundan daha yüksek bir şeye de sahiptir, eğer siz masumsanız, neşeyi gerçekten
hissedebilirsiniz. Yani masum bir insan, çok ciddi ve çok mantıklı bir insanın asla göremediği bir şeyin sevincini hissedebilir.
Masum bir insan bir şeye yüksek sesle gülebilir, bu diğer insanlara komik gelmeyebilir. Yani eğlence yaratmak, şüpheli bir şey
değildir, basit, kendiliğinden gelişen bir şeydir. Şimdi Cenevre'de insanlar, onlar gerçektende her konuda çok ciddiler. Daha çok da
İsviçre'de. Öyle ki bunun bir sonucu olarak, intiharlar çünkü sizler para odaklısınız ve aynı zamanda bir nevi, tüm dünyaya yardım
etme rolünü üstleniyorsunuz. Bu da sizin çok ego odaklı olduğunuz anlamına geliyor çünkü siz tüm dünyaya yardım etmek
istiyorsunuz. Siz kime yardım edeceksiniz ki? Üçüncüsü de, burada hiç ihtiyaç duyulmayan aptal bir ordunuz var. Yogini: Anne,
afedersiniz, dün gazetelerde yine bir askeri uçağın İsviçre'de düştüğünü ve iki kişinin öldüğünü biliyorsunuz. Yanında da sizin



fotoğrafınızla. Beni suçlamak için bu çok fazla! Yogini: O kişi, onların tüm askeri güçlerini göstermek istedikleri bir gösteri
sırasında bunun gerçekleştiğini söylüyor. Bu eğlence - eğlence bu, anlıyor musunuz? Yani herkes bundan memnun, görüyorsunuz,
bu işte sizin eğlenceli olarak gördüğünüz şey. Şimdi eğlenceye daha fazla yardımcı olmanız için, bizim Hanumana'mız var. O, Shri
Ganesh'in eğlenceli kısmına yardım ediyor. Tıpkı sol kanal olan insanlara, eğlence numaraları yapan Ganesha gibi, O, sağ kanal
insanlara da oyunlar oynuyor. Çok fazla ağlayan biri varmış, onun kocası ölmüş, "Şimdi ne yapacağım? Bittim ben", budur, şudur,
bilirsiniz - ve aniden kocasını odada yürürken görüyor! Ama O bunu sadece masum insanlara yapar ama kurnaz olanları
cezalandırır. Her türden sefaleti birbiri ardına dökmeye devam edecektir ve "Şimdi daha çok ağla, daha da çok ağla. Ağlamak mı
istiyorsun? Tamam, daha çok al, daha da çok al" diyecektir. Ve Hanumana Onun tarafındadır - örneğin, Lakshmana hasta olduğu
ve üyük bir dağdan ilaç getirmek zorunda kaldığında, Hanumana bütün dağı oraya getirdi, biliyorsunuz. Çünkü “Benim onu
bulmaya vaktim yoktu, görüyorsunuz, onu şimdi (siz) bulsanız daha iyi olur” dedi ve tüm dağı getirdi. Onda da aynı tarz var, bencil
insanlar söz konusu olduğunda O çok yıkıcı olabiliyor, Ravana’ya olduğu gibi – O bütün Lanka'yı yaktı. Ganesha kırmızıya
boyanırsa, O turuncuya boyanır. Ve Ganesha tek bir yerde kalıcı olarak yerleşmek zorunda olduğu için, O sol kanalda aşağı yukarı
koşmak için Saint Michael'ı (Melek Mikhail) kullanır. Hanumana yukarı ve aşağı koşabildiği için, Onun tek bir yere yerleşmesine
gerek yoktur. Ama O (Shri Ganesha) yerleşik bir Deity olmasına rağmen, O Sthita'dır -yerleşik olması gereken kişidir - bir kez
yerleştiğinde, o zaman her yere giden vibrasyonlar yayar. O masumiyetin kaynağıdır. Vibrasyonların kaynağıdır. O bir bakıma her
şeydir. Burada, içinizde Mahaganesha olarak yükseldiğinde ve Tanrı'da O, Ganesha olarak aşağı iner - buradan, arkadan /sırttan.
Yani siz seks hakkında çok fazla düşündüğünüzde, Mahaganesha kullandığınız için gözleriniz bozuluyor. Sizin Mahaganesha'nız
bozulur ve gözleriniz yalpalamaya başlar. Gözler masumiyetini, saflığını kaybeder ve pis olan her şeyi emmeye başlar. Saf ve
masum olan gözler başkalarına masumiyet verir. Sadece bu da değil, onlar gözlerdir, ruhun içinden baktığı gözlerdir. Size
anlatacak kadar vaktim olmadığı birçok kombinasyonu var, ama insanların o pis gözlere, bhoot gibi olan gözlere sahip olması
çok kötü bir şey. Ve etrafta bhoot gibi olan herkes, gözlerini o kişiye çevirecektir, çünkü bu, şeytanın şu anda oynanmakta olan bir
oyunudur, bu negativitedir. Ganesha'yı doğru yerlere yerleştirmediğimiz zaman, yaptığımız şey budur. Bu noktada eğer biz
Ganesha'yı, Mahaganesha konumumuza yansıtmamız gerekiyorsa, gözlerimizi çok temiz tutmaya çalışmalıyız, böylece
Mahaganesha'nın oturduğu yeri temiz tutabilirsiniz. Shri Ganesh'in Pujasında bu yumuşak otu da getirmelisiniz, çünkü Durva (bir
tür ayrık otu), O Durva'yı sever, durva, buna durva denir- çünkü bu yumuşak çimen gözleri yatıştırır. Sadece buda değil, bu size
Swadisthana Çakranın yeşil kısmını da verir, o - biz düşünmeye başlamadığımız zaman o var olur, düşünme sürecini
başlatmadığınızda. Bu, Swadisthana'nın bir kısmını işaret eder, düşünmediğiniz zaman, onun yeşil kısmını, Swadisthana'nın alt
kısmının yeşil olduğunu gösterir. Yani yeşil birdir: o aşamada biz insan olmadık, o aşamada tüm evreni, bunun her şeyi yarattığı
Swadisthana'nın yeşilini temsil eder. Oraya kadar bu yeşildir. Sonra güneşi kullandığında, aksiyon kısmını kullandığında, O bu
egoyu yaratmaya başladığında sarı renk olur. Güneşi "kullanmaz" ama O aktif hale gelir, güneş tarafını temsil eder. Yani yeşil
aslında Ganesha'nın parçasını, bir şekilde Ganesha'nın bir parçasını temsil eder, çünkü siz o zamana kadar düşünmüyorsunuz.
Toprak Ana'ya yakın olduğunuz bir seviyedesiniz, görüyorsunuz. Yani Toprak Ana verir, bilirsiniz. Yeşil orada varken güneş kısmı
başlamamıştır, çünkü bu yeşili Toprak Ana verir. Tabii ki güneş onu yeşil yapar, bu farklı bir nokta, ama siz bunu yapmaya
başlamazsınız. İnsan düzeyinde bir şeyler yapmaya başladığınız zaman, her şey sarı olur. Yani Swadisthana'nın fiziksel ve
zihinsel olmak üzere iki tarafı vardır. Fiziksel kısım yeşil taraf, zihinsel kısım ise sarı taraftır. Yani bugün biz Shri Ganesha’ya
ibadet etmek için buradayız. Şimdi sizden bahçeden biraz çimen almanzıı istiyorum, çünkü bu Onun önemli bir parçasıdır. Bu
yüzden Ganesha'nızı geliştirmek için yeşilliklere göz atmalısınız. Ve hava çok sıcak olduğunda, sabahları, üzerinde çiy olduğu
zaman, yeşilin üzerinde çıplak ayakla da yürüyebilirsiniz. Çok aşırı aktif olanlar vejeteryan diyete geçmeli, bu onların daha dengeli
tarafa yönelmelerine yardımcı olacaktır. Bir fanatizm olarak değil ama siz daha fazla sebze ve çok küçük olan hayvanları yiyin,
yani bu sorun değil. (Grass is brought to Shri Mataji) But today I have not talked about His vahana and all that, because I’ve
talked in other lectures. His vahana, His conveyance, I’ve not talked about it because I’ve talked about it in other lectures of Mine.
Shri Mataji: (Shri Mataji looks carefully at the grass and chooses a blade out of it:) “This is the best, if you can find it. Very thin.
This kind. This is Durva. This one, it’s alright. You can get more, yes. With this the water is sprinkled. Those who have not washed
My Feet, should wash My Feet today. (To a sahaja yogi who brought some grass) Oh, that’s good, that’s the thing. You got it
exactly what I mean! Exactly! This is Durva, yes. But still some of them are hard, doesn’t matter. But it is this kind. They are round,
with round blades. You can take out some of them? With round blades. Not the flat, but the round. Not with the edge, but the
round ones. They are round, are they? Round, yes, that’s it, that’s it. They are not round ones. The round ones, alright? They’re all
flat. This one’s round. Now this is flat, too. I don’t think you have here in this country. I think we should get (…) This will do. You
just tie them with a string, that’s all, that will do, that is sufficient. Just to tie it up with some sort of a string. Just tie it up with a
little string Gavin, and use it for sprinkling water. They are called as ‘durvankura’, means the…Ankura is the ‘tingling’s, tingling’s of



that. Discussion among yogis about traditions in usage of grass (A yogi says that in his country this grass is used to package
Easter eggs for children). Shri Mataji: In this? Other yogi: Also, in England. Shri Mataji: What do they do? (Yogi says the grass is
used to package Easter eggs for children) Shri Mataji: Just see. (A child brings more grass). Oh, that’s correct. Yes. (…) Good,
thank you. Just tie it up, this one also. Good. Can you tie this with the string also? That’s it. Good. Ah, you got some more. (Shri
Mataji ties the grass into a small bunch). It’s big. Better to have the bigger ones, Gavin, because we haven’t got much choice.
Now those who have to wash Me …use it for sprinkling on My Feet. (2:00:54) Those people who haven’t washed My Feet should
come forward. (Gregoire speaks in French to some yogis) Shri Mataji: Let her come, let her come. I’m so happy you could come!
So nice to see you! Alright. Now come here. Now Gavin, one should do the washing and somebody should start reading. You can
ask Me, yes, come along. Good, good, good. Now this will be after the puja, alright? So, all the four young children, where are
they? Four. Where’s Arneau? (2:02:05) These have to wash Me first. Now. What about these four things I gave you? For the
children. Alright, where have the children gone, four of them? Alright, we’ll have these four. Come along. Alright, now, come
along. First of all, the children should come and wash My Feet. Come along. First of all, all the children. Come along, come along.
Hold on. Wash My Feet, put some water. I think – where is she? Mari Amelia, Mari Amelia, and also, the yellow one, you bring
from there, one yellow one. Rub it hard, rub it hard. (Gavin takes mantras in Sanskrit) Alright, have done the job. Now. (Gavin
takes more mantras in Sanskrit) May God bless you all. Good. Shri Mataji: (Unclear) – is younger to her, is he? Yogi answers: Yes,
he is younger than she is. Yogini says: Barbara is younger. Shri Mataji: Barbara is younger, alright. (Gavin continues with
mantras) Louder, now this is for you. (Gavin continues with mantras) (Shri Mataji presents some scarfs to the children) Hello,
this is for you! For doing the puja, alright? (…) should be given dakshina, you see…Alright. According to the sizes I’ve given, to
their age. Alright now. Now take out the thing. It is to be given to the people…after children they’ll do it. They have to put it on
their heads. Ask (unclear) to do it. Something should be under My Feet, a towel, somebody should…I think somebody who knows
this should be here. Somebody to wipe My Feet, can you? The other one, who doesn’t have a camera. Come along. Come along.
The towels could be there just to wipe My Feet. Just to put it here (Gavin recites a stotra. Shri Mataji explains and clarifies some
of the names/terms used) (2:08;14) Today cannot be Dwitya, has to be Chaturthi. According to Indian, is Chaturthi, has to be. Or
Chaturdashi, could be. When was this rakhi? (Yogi: Seventeen, sixteen days ago). Sixteen days ago, so it is after rakhi. (Gavin:
Two days after new moon). That is, two days after new moon it is. It is, has to be Chaturdashi, fourth day, has to be in Indian
time. Because Chaturthi is the day He is established, Ganesha is established on this Chaturthi – because Indian, is different, little
bit particular. Must be starting now, about 12 o’clock, Chaturthi. Chaturthi. So, you need your translators. Gavin: (Laughing) It’s
just started, a few minutes! Shri Mataji: It’s a Chaturthi, has to be. You see how it works out? Now, those who have not washed
My Feet have to come. Now what you do is to take that thing now. Use this for washing. (Shri Mataji tells people to rub the Feet
hard). Those who have not washed, please come. The lower part, yes rub it hard, hard, Tell her, very hard. Just turn, this water for
drinking, good now, alright. (To a yogi): Now you realise that by rubbing My Feet, you’ve got your vibrations more. So rationally
you understand. May God bless you. Shri Mataji: Are you getting more now? Others can come! (2:13:51) (Gavin continues
reciting mantras) Shri Mataji: Not to hold but to rub, more. Not to hold too much but to rub. Better now? Good. Has he been to
Hari Rama? But he has done some mantras? (unclear) Right Vishuddhi. (Unclear) Better now? Now he has to read about
Ganesha…Artharva (conversation continues) Your fingers should be rubbed, your fingers are to be rubbed, not Me. Alright. You
are to rub your fingers, so that they become more sensitive. Alright? Come here, come. Read loudly. Loudly. Now. Listen to what
he says, alright? Now, he’s reading, listen to him. (The divine essence of the prayer is read: Let Your presence be awakened…Shri
Mataji comments:) That means awakening of Christ within us. Awakening of Shri Ganesha within us. (To a person who has
washed Her Feet) Now enjoy (yourself?). Now the flowers. You can put these first I think. First of all the washing should be done,
all the washing should be done first and then…so, would you like to do of My feet or hands? (Yogis: Your feet) Alright. Get
somebody who is free. You come along. You can. Yes. Brilliant. You come along. These two can, yes. So, what we can do this, we
can work hard, because there has to be Swiss, and she is German, so it will help both. You come this side. Alright? Now. You
pour the water; you will be in charge of water. Now you’ll do the rest, now tell her whatever is to be done. Yes, Panchamruta.
Whatever Gavin says. Shri Mataji gives instructions throughout and Gavin recites mantras. (Two ladies come to wash Her Feet.
One small spoonful of water is put on Shri Mataji’s hands. She puts the drops into Her mouth and on Her Sahasrara) So your
Mother doesn’t feel thirsty. Alright. (…) First is the ghee… (Then the two ladies rub the Amrut elements on Shri Mataji’s Feet). We
need more milk. Milk is the last one, is better. Little bit. He’s taking a photograph. Now have they got the milk? You put some
water. Some sugar in between would be better. Water. Pour some more water, a little bit, on the toes. (Unclear), Rub it hard. Shri
Mataji: Such vibrations…her hands are shaking! Put it down. Her hands are shaking through vibrations! Just put it down. Such
vibrations are there…Tremendous. This has vibrations also, just put it on your faces, and see the vibrations, May God bless you,



turn around let them see on the faces, you can see the vibrations. May God bless you. You have to be careful, you have to put
flowers, now what about other things, married ladies. Alright, I think first the unmarried should put, Unmarried ladies. In Sahaja
Yoga you hardly find them! We have seven, I think. Three, four, five, six, seven. We have, somewhere, great. We have seven I think
Good. Annie, come along, you aren’t married. Or are you married? (laughter). You just have to start, that’s all. Just put the line,
best is put the line through it, just put the line, the front line, just put the front line then it’s better. Maybe (unclear) from where did
you get this? This Kum Kum is very red, Shri Ganesha is there. Yes, no, Ganesha. But you have to do the Havana later…you can do
108…or Devi’s names. Devi’s names you can read, what Gregoire has given you. That’s a good one. Gauri’s names, yes. She’s
Gauri, see, She’s the One Virgin, is the Mother of Shri Ganesh, so Her names can be read. You can read the names of the Virgin
that Gregoire has given you. In French, somebody, and in English. Gregoire can do it. Gregoire: I’ll read in Latin and then I’ll
translate in English? Shri Mataji: Yes. (The Kyrie Eleison is read in Latin as well as the names in Latin of the Virgin Mary. The
yogis reply “Ora pro nobis”) Married ladies, how many of you came? Unmarried ladies? How many were here? Seven. So, can you
bring those plants? Seven plants should be given to unmarried people. Seven plants, that we brought. Begonias. Alright. I’ll give
them. Come along. You have to look after. Unmarried. They are eight, bring one more. They are all coming from the heart, that is
London! Bring one more. We have a lot more. I think there are two more are there? Two more? Two more, or three? Two. Bring
two more. Two other, two virgins were here in the beginning. Who? Barbara and the other. Yes, your daughter, yes. They have the
special day of the virgins and the children. Now where is Barbara gone? Who never married? Never married ladies? They are
virgins too. They never married. Madeleine was married? How many more left? Three more. Alright, three more. (Lady says
something) But still you are a virgin. Virgin is a virgin and she must be respected, whatever may be the age, alright? Now there
are two boys, three boys left, is it? Let them give, let them have the three boys, you see, they should not be left unhappy. That
solves the problem. Shouldn’t make them unhappy. We have exactly three for the three boys. Come along, the boys. Where are
they? That is their day today. Alright. May God bless you. Look after it. Alright? Now where are the other, other two boys?
Matthew never came for the puja. Here, but he didn’t come at the time of washing. What was he doing? Where were you,
Matthew, at the time…why didn’t you come? You are a boy! For little boys, alright? Now this can go to Vincent, because the little
are to look after the plants. You have to look after it immediately, I think. They are in a big mess. Where is he gone? Just call
Vincent, that’s all. (The child takes the plant; the yogis around make admired comments about him). And how seriously he lifts
his Kundalini, you should see the way he lifts it and how he ties it, wonderful to see how he does it. (A child takes some food and
the adults react). What about (unclear) now. Some flowers, one rose, some flowers. That’s the beauty of (unclear) the right
thing…….Nothing serious, nothing serious. Let him have some something to eat. Get him something to eat, now I have had, eaten
something, now you can give to everyone, because for the children specially. Give it to children, the Prasad. I’ve taken the Prasad.
Now what else? Now for the married ladies. Married Ladies. To the children, to the children, just to the children. Where are the
other married ladies? (Name unclear) Come along, all of you who are married. All the married ladies, come forward. Alright. Let’s
have two sets of people. How many are there? Alright, we can manage. Who else is there? All the married ladies come forward.
This is not for you, it’s for me. Alright, there’s another set. There’s one more, Now done, you have to put it in my hand, Now the
red, now the green, now the red, now the green, thank you, now the red, the green, now the red, the green, now the red, how they
tingle, they create fun (laughter). Now my hand is to be done, (Mother gives instructions) use this finger, agnya finger. (The
ladies put the bangles on the wrists of Shri Mataji following Her instructions.)
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Shri Durga Puja. Viyana (Avusturya), 26 Eylül 1982. Hepiniz bandhan vermelisiniz. Pujadan önce iyidir bu. Bugün bu Avusturya
ülkesinde, bu Pujayı yaptığımız ilk gün. Bu ülke, farklı karışıklıklarla dolu olan tarihi bir ülke, bunlar sayesinde yaşamda pek çok
ders aldı. Ancak insanlar öyledirler ki, felaketlerin kendi hataları ile olan bağlantısını kurmazlar. O yüzden de aynı hataları tekrar
tekrar yapmaya devam ederler. Viyana ziyareti gecikmişti ve Ben Machindranath’ın (Machindranath, Sahaja Yogi bir bebek)
doğum gününü kutlamamız gereken bir günde geldim. Bugün, onun yaşamının bir senesini tamamlamış olması hepiniz için çok
hayırlıdır. Ben onu bütün çiçeklerle, en seçkin çiçeklerle, güzellik ve mutlulukla kutsuyorum, ailesini, bütün akrabalarını ve ailesini.
İlk kez yaptığımız o kadar çok şey var ki. Diyebilirim ki, Viyana’ya Ben ilk defa geldim, Avusturya’ya ve bir çocuğun doğum gününe
de ilk defa geldim, onun birinci yaşgününe. Ve bir Ashtami`de, bu o gün, ayın sekizinci günü ve büyüyen ay günü, shuklapakshi, ilk
kez Tanrıça’nın tüm silahlarına ibadet edilecek. Bu harika bir fikirdi çünkü sadece şeytanları öldürmek için değil, aynı zamanda
iyileri korumak için de olan ve her zaman çalışmakta olan bu silahlara daha önce hiç ibadet edilmedi ve bugün insanlar onların
öneminin ve özelliklerinin farkına varırsa, o zaman atom bombasının getirdiği bir çok problem ve tüm bu şeyler, bu silahların
doğru yöne yönlendirilmesi ile, onların iyilerin değilde, şeytani güçlerin yok edilmesi için kullanılması ile ve bunun yanı sıra insan
yaşamının korunması, insan yaşamının geliştirilmesi için kullanılması ile çözülebilir. Aynı silahlar yanlış yönde de kullanılabilir
ama iyi yönde değerlendirildikleri takdirde Tanrı’nın işi için kullanılmaya adanabilirler. Görünüşe göre yok edici bir enstrüman olan
bütün bu şeyler, insanoğlu tarafından yaratıldı ama insanoğlu, bilgeliğini kullanırsa, bilinç dışının harekete geçmesi ile onlara
gelen bütün bu yeni buluşların Tanrı’nın işi için olduğunu görecektir. Bütün bilimsel araştırmalar,yapılan şeylerin hepsi, ürettiğiniz
bütün bu aletler Tanrı’nın işinde kullanmak içindir. Diyebiliriz ki, bir şekilde insanoğlu, Tanrı`nın işine ait mekanizmanın gelişmesi
için enstrümanlar olarak, sosyal olarak, ekonomik, politik kurumlar şeklinde metodlar yaratmaya çalıştı. Bilinçaltı insanoğlu
aracılığıyla işledi. Şayet tüm bu kurumlar, cehennemi aktivitelerde bulunmazlar ve faaliyetlerini doğru şekilde yürütürse hepsi
Tanrı’nın işini tamamlamak için birleşebilirler. Doğu’da olduğu gibi, insanlar Tanrı’nın insanoğlunun bu güzel bedenini yarattığına
ve Tanrı’nın yarattığı güzelliği geliştirmek için, Tanrı’nın yarattığı güzelliği övmek için, Tanrı’nın yarattığı güzelliğe saygı göstermek
için güzel artistik kıyafetler yaratmanın insanlar için olduğuna inanırlar. İşte yaşamın bir çok alanlarında, insan aktivitelerinde olan
şey bu ve eğer bilgeliklerini kullansalardı, hepsinde bu böyle olmalıydı. Daha evvel tartıştığım bilgi meselesinin anlaşılması çok
önemli. Bir zamanlar bilgi yasaklanmıştı, Adem ve Havva gibi, insanlar için bunu anlamak çok büyük bir problem oldu. Tanrı,
kusursuz olan göksel varlıklardan ayrı olarak, ilk kez insanları yarattığında, insanoğlunun kendi popülasyonları içinde, kendi
farkındalıkları içinde, kendi masumiyetleri içinde büyüyüp büyüyemeyeceklerini görmek istedi, onlar aydınlanacaklardı. Ama bu
bir deneme idi ve o zaman insanlar Tanrı’yı başarısızlığa uğrattılar çünkü onlar kaba gelişmelerini veya kaba motivasyonlarını
dinlediler. İşte bu şekilde başarısız oldular ve masumiyetlerini kaybettiler. Masumiyetin kaybı işlenen ilk günahtır ve bu günah
insanlar için farklı bir hal aldı. Şimdi, o bilgi, Benim bahsettiğim gerçek bilgi değildir. Bu avidya idi, sahte-yapay bilgi, “Ben bir
şeyim”, “Yapan benim” şeklindeki bilgi egodur. Hayvan konumuna kadar ego yoktu ve sonra ego büyümeye başladı. Bunun orjinal
günahın başlangıcı olduğunu söyleyebiliriz, ki bu, “ben bir şeylerim, ben bir şeyler yapıyorum, bunu yapabilecek olan benim”
şeklindedir. (Tamam mı?) (Açıklama Notu: Orjinal Günah, Hristiyan terminolojisinde, Adem`in işlediği ilk günah olarak tarif edilir.
Bilgi ağacının meyvesini yemesidir. Gelen tüm bilgi ile birlikte cinselliği de fark etmiştir. Bu sayede bu günahın sonucu olarak
bizler Adem in soyundan geliyoruz. Hristiyan teolojisine gore, Orjinal Günah, İnsanın cennetten kovulmasına yol açmıştır) Bunun
üzerine Tanrı dedi ki “Görelim öyleyse, küçük cesaretlerini görelim ve bırakalım kendileri karar versinler”. Planlar değişti. Kişinin,
bu insanlara yardım etmek, yol göstermek, onları dengeye sokmak ve bu dengeyi korumaları için, dharmayı anlamalarını
sağlamak için dünyada enkarnasyonlarımız olması lazım diye düşünmesi gerekirdi. Ama her seferinde bu “ben” dengeyi kabul
etmeyi red etti. Bu “ben”, gerçeklikten çok uzağa gider. Bugün de, Sahaja Yogaya geldiğimiz zaman, insanları görüyorum, hızlı
büyümüyorlar. Bu “ben” yüzünden soruları var, şüpheleri var, problemleri var. Bu orjinal günah yüzünden insanlar çok hızlı
büyüyemezler. Bu “ben tekim, ben özgürüm. Neden bu?, Neden şu?”. Soru soracak olan sen kimsin? Seni kim yarattı? Kendini,
kendin mi yarattın? İnsan olmak için ne yaptın? Neden Tanrı’ya karşı bu tür egoist davranışlar var? Tanrı neden bizi yarattı? Neden
bu şey? Sen kimsin ki soru soracak olan? Ama bu böyle, sorgulama devam ediyor ve bu tür insanlar Sahaja Yoga için çok
tehlikelidir. Eğer Puja’ya gelmeleri gerekirse Ben endişelenirim, Puja’ya bir şey olacağından değil ama bizler, onları tamamıyla
kaybedebiliriz. Bu tür egoist, aptal insanlar kaybolurlar. Benim Anne olarak onlara karşı basit bir şevkatim ve sevgim var,
üzülüyorum çünkü onlar kurtulabilirlerdi. Ama bu sorgulayan akılları onları boğabilir. İnsanların yarattığı esas orjinal günah budur.
Bunun dışında hayvan konumundan bu konuma geldiğimiz içinde problemlerimiz vardı. O yüzden içinizde hayvani vahşi
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şartlanmalar var. Sonrada tarihte aynı bu Sayın “Ben”, tarafından yaratılan diğer şartlanmalara gittik, kurumlar yaratan, dinler
organize eden, örneğin Hıristiyanlığı ele alın. İsa egonuzu kırmak için buraya geldi. Ama tam tersi insanlar bununla bir ego inşa
ettiler. Şimdi Sahaja Yoganın, bir Hıristiyan Sahaja Yogası veya bir Hindu Sahaja Yogası olduğuna inanan bazı Sahaja Yogiler var.
Hala bununla oyanıyorlar, bununla oyanıyorlar, bu bir Hıristiyan Sahaja Yoga. Hıristiyanlar için o Hıristiyan Sahaja Yogası olmalı,
Hindular için o Hindu Sahaja Yogası olmalı ve Müslümanlar için bu bir Müslüman Sahaja Yogasıdır, o İslamla bağlantılı olmalıdır,
kendi şartlanmalarından kurtulamazlar. Bu yüzden bunun bağlantılı olmalıdır. Orada her şeyi açıklanmalıdır. Bundan
kurtulamazlar, gördünüz mü. Bu Katolik Sahaja Yogası da olabilir veya Protestan Sahaja Yogası. Bundan daha da derin olabilir.
Bunun gibi, bakın, bu devam eder. Yani siz Sahaja Yogayı kendi kategorinize çekiyorsunuz, kendi küçük bardaklarınıza. Ama bu
sadece bunun tersidir. Sahaja Yoga okyanustur, evrensel bir şeydir, o bir Maha-Yoga’dır. Hıristiyanlar için, Hindular için,
Müslümanlar için demek değildir. Onlar gibi insanlar içindir. Hıristiyan, Hindu ve Müslüman olan hayvanlarınız oldu mu? Bütün
bunlar sadece orjinal günahtan kaynaklanıyor, yani bizler bir şeyiz, bizler Hıristiyanız, biz Hinduyuz, biz Müslümanız. Sahaja
Yogada, kişi anlamalıdır ki, anlamanız gerekir ki bütün nehirler, ister Ganj nehri, ister Yamuna nehri veya Thames nehri veya
Danube nehri olsun, her nehir, onların hepsi aynı okyanusa akar ve okyanus olurlar. Derler ki, bütün nehirler Ganj nehrine aktığı
zaman, onlara “Surasari” deriz, yani Tanrıların nehri demektir. Artık kimse onları, oralardaki kollarının farklı isimleriyle
adlandırmıyor. Aynı şekilde Sahaja Yoga okyanustur. Onu adlandıramazsınız. Onun kimliğini başka şeylerle bulmaya çalışmayın.
Eğer bunu yapmaya başlarsanız, o zaman aklınız o küçük bardak olmaya başlar. İlaveten, şayet organize olmuş bazı dinlerden
geliyorsanız, şunu anlamanız çok önemlidir ki, organize dinler bardağınızı daha da bile sertleştirir, okyanus içinde çözünmez.
Eğer organize olmamış bir din ise, o zaman topraktan yapılma bardağınız bu okyanus içinde çözünebilir. Ama eğer o katı ise,
güzel bir porselen, – Meissen - imkanı yoktur. O zaman bütün bu şartlanmalara yapışıp kaldınız demektir, tüm bu katılık ve o
zaman bu çok zordur. Her zaman İsa’yı getirmek zorundasınız veya Muhammed’i getirmek zorundasınız Zoroasteri getirmek
zorundasınız veya orada size yol gösterecek olan birini. Şimdi sizin rehberiniz sınırsız olan ruhunuzdur. O yüzden onlardan birini
getirmenize gerek yok. Hepsi içinizde, sizin bir parçanız. Ama tek bir kişiye yapışıp kalmak büyümediğinizin bir işaretidir.
Biliyorsunuz ki, siz hepinizsiniz. İçinizde uyanmış olan Shri Krishna’nız var, içinizde İsa var, içinizde Ganesha var, içinizde
Brahmadeva var ve içinizde Muhammed var. Bunların hepsine sahipsiniz. Musa, her biri içinizde, O yüzden nasıl tek bir kişi ile
kendinizi tanımlayabilirsiniz? Bunun nedeni hala şartlanmalarınız var ve onu kendi şartlanmalarınıza sürüklemek istiyorsunuz. O
yüzden onu, şartlanma olmayan bir pozisyona getirin. Kendi şartlanmalarımızın fazlası ile kendi tarzımızda çalıştığını görebiliriz
çünkü insanlar olarak, bizlerin kapalı bir hizip oluşturma adetimiz var, yeter ki bizim olsun, ilk olarak kendimizi “Ben”, “Ben
XYZyim” diyerek kapatırız. Sonra şöyle diyerek bir araya toplanabiliriz, “Biz, deyin ki, çatal bıçak kullananlarız”. Çatal bıçağı
sadece şu biçimde kullanan insanlar orada olacaktır, bu biçimde kullananlar başka bir şekilde olabilirler. Bakın, bu böyle devam
eder, bu insanları her tür aptallıkları bir araya gelmelidir. Tamam, istediğiniz şekilde kullanın, hiçbir şey değişmez. Aynı yemekleri
yersiniz, aynı şekilde sindirilir, aynı şekilde işler. Ancak dışarısı söz konusu olduğunda, insanların faaliyetlerine gelince, çatalı ve
kaşığı farklı biçimde tutarlar, biri ellerini, diğeri parmaklarını kullanacaktır ve bazıları bilemiyorum, hançerlerini kullanabilir.
Bilmiyorum hangi sınırlara dek ilerleyeceklerini nasıl idare ediyorlar. İşte bu odur. Bir şey yaparken, herhangi bir şey yaparken, o
zaman sadece insanlar bunu kapalı bir çember yaparlar, “biz şöyle yaparız, onlar böyle yaparlar”, bu nasıl- bir başka kurumun
veya insanları metodu. Gruplaşma her şeyin en kötüsüdür ve doğanın yasalarına aykırıdır. Görünüşünüz açısından bir birey
olabilirsiniz, saç renginiz açısından veya göz renginiz açısından, Tanrı sizi o şekilde yarattı. Ama yarattığınız diğer tüm şeyler ölü.
Yarattığınız tüm bir araya gelme metodlarının kesinlikle hiçbir değeri yok. Onlar sadece efsane. İçinde hiçbir gerçek yok,
ilgilenmeye değecek hiçbir şey olmayacak. Bu sadece bir efsane! Onun için kişi anlamalıdır ki, Hıristiyan Sahaja Yoga olan bir
Sahaja yoga veya Protestan Sahaja Yoga olan veya Katolik Sahaja Yoga gibi bir Sahaja Yoga yok. Bunu, insanların kolektiviteden
konuştukları çok süptil bir noktada görüyorum ki, kolektif olmadığımızı da insanlar anlamıyorlar çünkü bir çok yaftamız var, bakın,
bizlere yapışmış olan, kendi yaptıklarımıza dair şartlanmalarımız gibi. İsviçre’de olabilir, Avusturya’da olabilir veya Roma’da
olabilir veya Hindistan’da olabilir, her yerde. Bu şartlanmalardan kurtulmamız lazım. Şunu bilmeliyiz ki , bizler Tanrı tarafından
yaratılmış olan insanlarız ve içimizde gerçek olan ne varsa, Onun tarafından yaratılmıştır. Bu bizlerin olması gereken tek şeydir ve
geri kalan tüm şartlanmaları bırakmaya çalışmalıyız. Her şey tamamlayıcıdır. Bu yerden bir şeyler öğrenmelisiniz, bu yerden bir
şeyler öğrenmelisiniz. Her yerden öğrenilecek bir şeyler vardır. Kimi insanlar tarafından bir şeylerin daha yüksek veya daha
alçakmış gibi değerlendirileceği hiç bir şey yoktur. Ama şüphe yok ki, nerede bu ego daha fazla geliştiyse, bu orjinal günah daha
fazla gelişti, bu tür insanların daha fazla şartlanma geliştirmiş olması ihtimali var. Doğal olarak şartlanma daha fazladır. Veya
onların din hakkında, Tanrı hakkında tüm bu hareketlenmedikleri yerlerde ve buna yapıştıkları yerlerde, diyebilirsiniz ki, Afrika gibi
ve tüm bu yerlerde bu şartlanmalar olabilir, şartlanmalar Adibhautik adı verilen başka güçler sebebi ile olabilir, bu Tanrı`nın
yarattığı şeylerden yaratılanlar anlamına gelir. Tıpkı, onlar eğer mehtap görürlerse, mehtaptan korkarlar. Eğer ağaç görürlerse



ağaçtan korkarlar. Doğa hakkındaki bir tür efsanevi fikirler. Bakın, hep bildiğiniz gibi iki stil vardır. Biri, doğa hakkında efsanevi
fikirler yarattıkları yer, doğanın efsanevi tarafı ki bu, Adibhautik tir ve Adidaivik sizlerin üretebileceği efsanevi fikirlerdir, sen
Tanrısın, siz Devalarsın ve sizler bunu yaratmak istersiniz. “ben şuyum, ben buyum.” Çalışmakta olan iki tür şartlanma vardır ve
modern zamanlarda bu her iki tarafta da böyle bir karışıklık var. Nerede hareket ettiklerini bilmiyorum. Mesela geçen gün
Viyana`da bir mezarlığa yaklaşıyordum ve şaşırdım bu bir mezarlıktı ama sağ Swadishthana catch vardı. Ben de şunu dedim:
“Herhalde bütün bhootslar harekete geçti şimdi çünkü bir mezarlıkta nasıl sağ swadistan olur, anlayamıyorum”. Bu böyle izah
edilebilir çünkü şimdi bütün bhootlar harekete geçtiler veya tekrar doğdular, bakın. Yüzlerce kere ölmüş olmalılar, mezar ardına
mezar meydana getirmiş olmalılar ve sadece boş mezarlar var ve şimdi onlar aktifler. Veya belki de bhutalar kendileri aktifler,
artık orada değiller, hepsi oradan kayboldular. Bu olabilir. O yüzden şimdi, kendi anlayışımızla değil veya ne düşündüğümüzle
veya bu beynin vasıtası ile ne anladığımızla değil, vibrasyonlarımızla yargılamalıyız. Sorular sorarak veya çok fazla konuşarak
Sahaja Yoga’yı anlayamazsınız. Sahaja Yoga için vibrasyonları alabileceğiniz, vibrasyonları hissedebileceğiniz, onlarla tam olarak
bir uyum için olmak zorunda olduğunuz süper konumda bir aklınız olmalı. Eğer hala bu egonun yaftası varsa, hala Sahaja Yogayı
çok fazla sorguluyorsanız ve kendinizin bir sonu olmadığını düşünüyorsanız, böyle bir kişinin pujalara katılmaması daha iyidir,
puja’ya girmesin. Kendi için daha iyi olur. Şüpheleri olan birisinin Puja’ya girmeyecek olması kendisi için iyidir çünkü Puja sadece,
vikalpanın olmadığı, aklınızda şüphe olmadığı ve aklın Nirvikalpa adı verilen konuma ulaşmış olduğu, buna erişmiş olan kişiler
içindir. Eğer hala aklınızda şüpheler varsa, aklınız hala çok kuvvetlidir ve bu sizi aşağıya çekecektir. O zaman Puja’dan evvel de
aklınıza sessiz olmasını söyleyin, Ona şimdi konuşmamasını söyleyin. Ona şunu deyin: “Şimdi sessiz kalman daha iyi olur, şimdi
benim yükselmem lazım ve Tanrı’nın kutsamalarısını almam lazım. Bu yüzden sadece sessiz kal ve eğer sen sessiz kalamazsan,
o zaman ben yükselemem.“ Ben size bir çok kez söyledim, o bir eşek gibidir, akıl sadece bir eşek gibidir. Eğer bir eşeğin ardından
giderseniz, sizi tekmeler, Size, sen kötü bir adamsın, sen en kötü adamsın diyecektir, tüm bu kendine acıma üstünüze gelecektir.
Şayet eşekle ilerlerseniz, o size doğru kulaklarını uzatır ve bir ego gibi onu tutarsınız, gördünüz mü, İstediğiniz her yere
gidebilirsiniz, ne isterseniz yapabilirsiniz, “Bunda yanlış olan ne var ki”. Bu sizi kontrol etmeyecektir. Eğer eşeğin üstüne
oturursanız, nasıl halledeceğinizi görmek için sizinle hala oynayacaktır. Bu yüzden eğer bakışlarınızla veya dikkatinizle veya
herhangibir yerde veya dilinizle veya duyularınızla aklın oraya buraya gitmesine izin verirseniz, diyecektir ki, tamam, kenardaki
otları yiyecektir, hareket etmeyecektir. Otları yemeye bu tarafa gidecektir, şu tarafa. Gregoire: Bu aşamada, Siz konuşurken,
ingilizce anlamayanlar için hızlıca Fransızcaya tercüme etmeli miyim? Shri Mataji: Oh, her şeyi tercüme etmek istiyorsun?
Gregoire: İki dakikada yapabilirim. Shri Mataji: Sanırım daha sonra, Gregoire, sonra tercüme edebilirsen daha iyi olacak, çünkü
akış şimdi daha iyi, tamam mı? İşte bu eşek. eşek çimen yemek ister. Biliyor ki onun çimen yemesine siz aldırmıyorsunuz.
Tamam, etrafta dolaşır, çimen yer, her türlü pisliği yer, o her ne ise. Her ne yemesine izin verirseniz, yemeğe devam eder, her türlü
pisliği, her türlü pis düşünceleri, her tür pis düşünceleri, sorgulamadan her tür şeyi, görüyormusunuz. Sadece Sahaja Yogada,
buraya gelirler ve soru sorarlar ama pislik ve pasak yemek zorunda oldukları, kutsal olmayan her tür şeyi yaptıkları, günah olan
şeyleri yaptıkları zaman değil, o zaman asla soru sormazlar. O zaman “Bunda ne var ki?” diyeceklerdir. Ama Sahaja Yogaya
gelince soru soracaklar. Sahaja Yoga kutsalın en kutsalıdır, en yücenin yücesidir. Sadece bu kapılar size açıktır, işte bu şekilde
onu alabilirsiniz, aksi mümkün değildir, tüm insanların buna erişmesi yasakalnmıştır. Benim ayaklarımı yıkayan su ambrosia`dır,
“tirtha`dır”, eski günlerde bu su doktorlara bile yasaklanmıştı, Vaidya`lara izin verilmezdi ve bunun için savaşmaları lazımdı.
Sadece Tanrıların bu suyu içmesine izin verilmişti. Sadece Tanrıların bu suyu içmesine izin verilmişti. Bu gün Tanrıların
pozisyonuna yerleştirildiniz. Ama bunu yapabilecek ehliyette misiniz? Bunu hak ediyor musunuz? Veya hala sorguluyor
musunuz? Hala problemleriniz var? O zaman bunun size yasaklanması daha iyi. “Ambrosia”yı alabilmeniz çok nadir bir şeydir. Bu
Devi Pranaya Bhajwatana`nın içindedir, şayet okursanız, onların bunu almaları yasaklanmıştı. İşte ne olduğu budur, akıl bir eşek
gibi gider. Ama şayet eşek kimin binici olduğunu biliyorsa, kimin yolu bildiğini, o zaman aklını nasıl kontrol edeceğini bilir ve
nereye çalışması gerektiğini bilir. Aynı eşek, aynı enstrüman, aynı kurum, sizde olan aynı şey sizi çok rahat bir şekilde oraya daha
hızlı ulaştırır. O zaman bu gün aklınıza, zihinle oynamanın artık yettiğini söyleyin. Şimdi bizler Tanrı’nın krallığında olmak istiyoruz.
Aklınıza söyleyin, tamamen, aklınıza söyleyin. Bu önemli. Bu sizi her türlü şeye götüren akıldır, size her türlü pisliği, kiri verdi ve
her şeyi. Bu yüzden sadece aklınıza söyleyin. Tanrı sizi korusun ! Şimdi bugünün teması, içimizdeki masumiyetimize ulaşmak
zorunda olduğumuzu söylemeli ve Virata’nın masumiyetini hissetmeliyiz. Ganesha Virata meselesi için, diyebiliriz ki, Virata
Ganesha, ki orada, Virata’da, masumiyeti hissetmeliyiz, böylece bizler masum olduk. Günahlarımız yıkandı, masumiyetimiz
tarafından temizlendik ve “ben- lik” sizlerde yok oldu. Orjinal günah bizlerden akıp gitti ve Swadishthan günahı bizden temizlendi
ve bizler, Tanrı’nın onurlu çocuğu olan ve bu yaratılışın mükafatı olan bu güzel varlık olduk. Tanrı sizi korusun! Şimdi tercüme
edebilirsin, Gregoire. Tamam. Tercüme edebilirsin. Biliyorum uzun ama bazen akış korunmazsa gibi hissediyorum. Gregoire:
Özür dilerim, Anne, Araya girmemeliydim. Shri Mataji: Hayır, Tamam, Tamam. Shri Mataji: Tekrar çalabilirsin ve bu arka planda



onu alçak düzeyde tutabilirsin – böylece spontan olarak bir şeyler söylemeye devam edebilirsin. Bu uygun olacak mı? Tekrar
çalmak? Bu sana uygun bir ... Gregoire: Ben sadece üç dakika Fransızca için ve üç dakikada İtalyanca için düşünüyordum, çok
özet şekilde. Shri Mataji: Yapabilirsin? Gregoire: Yapabilirim, evet. Shri Mataji: Tamam. [Gregoire, tercüme etmeye devam eder]
Shri Mataji: Bir çok insan bana sorar, daha önce de, “Anne, biz neden böyle olduk? Neden Tanrı bizi tüm bu hataları yapmaksızın
kendimizin farkında olacağımız şekilde yaratmadı? Ve neden bizler tüm bu acımasız çevrimin içine girmeliyiz?” O zaman, Ben,
Tanrıya itaat etmediğinizi, orjinal günahı işlediğinizi söylemek istemedim. Aksi halde şeyler farklı bir yolla çalışmış olacaktı, bu
kadar uzun şekilde olmayacaktı. Çünkü onlara bunu söylersen, o zaman onlara başka bir şey olur, sol kanal olurlar ve orjinal
günah nedeni ile suçlu hissetmeye başlıyorlar, bakın. Bu nedenle bizler egodan bunun orjinal günah tarafına sıçramak
zorundayız. Ama eğer bu kısımdan kaçınırsanız, başlangıçta, size verilmiş olan bu özgürlük olmaksızın, evrim olamazdı.
Gördünüz mü? Çünkü ilk test edilen özgürlükdü. Size bir özgürlük verilmişti, yaşamak için güzel bir yeriniz oldu, Eden (cennet)
bahçesinde Tanrı’nın tam koruması altında yaşadınız, diyebilirsiniz ki, güzellik içinde, ... orada her şey muhteşemdi, Orada hiçbir
şey eksik değildi. Ama buna rağmen, insanoğlu, özgürlüğünün olduğu zaman, sadece bu özgürlük test edilecekti, derhal kaba
olan bu şeyleri aldılar. İşte o zaman bu şekilde Tanrı tüm planları değiştirmek zorunda kaldı çünkü sahip oldukları bütün
kutsamalara rağmen yaşamda, aşağı seviyede olan şeyler onları cezb ediyordu. Bütün düşmanlık ve diyebiliriz ki, tüm hayvani
duygular, diyebiliriz ki, insan oğlu için hala cezb edicidir ve en şaşırtıcı olan buydu. Bu şeylerin olduğu zamanda, doğal olarak
özgürlüğün kendisi gelişme-düzelme testine girmeliydi. Ve bu test, insanoğlunun meydana gelmiş olan tüm yaratılışı idi. Ama
onlara, bir problem yaratmış olanın sadece orjinal günah olduğu şeklinde, bütün bunları onlara anlattığın zaman, onlar “Oh,
Tanrım, orjinal günahı neden yarattın ki?“ gibi hissederler. Bu yüzden evrimsel süreciniz için, bunun kaçınılmaz olduğunu,
özgürlüğünüzün test edilmesi gerektiğini söylemek daha iyi çünkü eğer supreme -en yüksek özgürlüğün içine girmeniz
gerekiyorsa, ilk önce buna dayanıp dayanamayacağınızı bilmek zorundasınız. Ve bunu görerek, ... bu nedenle insanoğlu için
bunun içinde büyümek, insanoğlunun hiçbir şeye dayanamayacağını anlamak yıllar sürdü, O özgürlüğe dayanamaz, paraya
dayanamaz, mevkiye dayanamaz, konfora dayanamaz, hiçbir şeye dayanamaz. İşte şimdi Sahaja Yoga’da dahi gördüğümüz şey
bu. Onlar rahata kavuştukları zaman sadece oturuyorlar. Maddi zenginliğin her hangi bir kutsamasına eriştiklerinde, tekrar daha
önce olduğu gibi olacak, aynısı, Eden bahçesi size geri geliyor ve o size geri gelmeye başlayınca, siz tekrar aynı konuma
dönüyorsunuz. Bu iyi değil. Şimdi şunu anlamalısınız ki, yüksek seviyede olmalısınız, bu sayede tüm bunları vakıf olmak
zorundasınız. Hiçbir şey önemli değil, hiçbir şey önemli değil, sadece ruh önemlidir. Sadece o zaman bundan kurtulabilirsiniz....
Bu aynı zamanda sizi yoldan çıkaran bir şey olarak da hareket edebilir. Size gelen tüm kutsamalar yoldan çıkan şeylerdir. Bu
yüzden hazırlıklı olmalısınız. Hiçbir şey Ruhunuzdan daha önemli değildir, bakın. Biz ruha ulaşmak için her tür şey için hazırlandık.
Hangi kutsamaları veya herhangi bir şey elde edeceğimize aldırmıyoruz ama istediğimiz şey, hiçbir şeyin peşinde koşmayan,
maddi şeylerin peşinde koşmayan ruhun özgürlüğüdür. Böylece siz, lambanın kendisi ile ilgilenmeksizin, ışık veren bir lamba gibi
olursunuz. Lamba altından da olabilir gümüştende veya başka bir maddeden, o yanabilir, ışık, çamurdan yapılmış bile olsa. İşte
Sahaja Yogiler tarafından ulaşılması gereken şey, anlaşılması gereken budur çünkü bu çok istikrarsız bir konum ve Ben burada
insanların tekrar aşağıya sürüklendiklerini görüyorum. Şimdi, bu nedenle bizler kendimizi mütevazileştirmeliyiz, şunu söylemek,
“Anne, bu güne dek hiç bir şey bilmiyorum, Ben bilmeliyim.” Çünkü bu sizin bilmediğiniz kökün bilgisi. Bu sizin için yeni bir bilgi.
Bununla ilgili neyi sorgulayabilirsiniz ki, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Sizin kökün bilgisini bilmeniz lazım, o yüzden kendinizi
mütevazileştirin ve ancak o zaman bu yeni büyümenin kutsamalarını alabilirsiniz. Bu içsel olan büyümedir, içerden, Antar Yoga.
Alçak gönüllü olmadığınız sürece bu çalışmayacaktır. Alçak gönüllü olmalısınız, çünkü siz soru sormaya başlar başlamaz, soruyu
soran egodur. Bu yüzden onun içinde büyümek için alçak gönüllü olun ve köklerin bilgisi ile ileri gidin. Şaşırtıcıdır ki Hindistan’da
sadece gerçekten aranan bilgi olmuştur ve insanlar çok derinlere gittiler. İşte bu yüzden onların her biri Hindistan’a gelmeliydi. İsa
bile insanların bunu nasıl aradıklarını bilmek için, onlara yardım etmek için, destek olmak için Hindistan’a geldi. O yüzden,
(ulaşmanın) daha fazla mümkün olduğu bölgede kökün bilgisinin tamamlanması önemlidir. Köklerin bozulmadığı yerde bunu
yapmak daha kolaydır ve işte insanların bunu araştırdıkları ülke hangisi idi, Hindistan. Ama onlar tekrar büyümeye başladıkları
zaman, aptal ve budala oldular ve onları gördüğümüz zaman, onları görülür, onlar dışardalar. Ama kahinlerin – peygamberlerin
Hindistanda ne kadar olağan üstü bir iş yaptıklarını görmeyiz, olağan üstü. Demek istiyorum ki, onlardan birini alın ve bu size
Sahaja Yoga hakkında tam bir fikir verme hususunda yeterli olacaktır. Basit bir kişiyi alın, çok sade birisi, Sai Nath, ki o, bakın, çok
sade ama nasıl olağan üstü bir bilgi okyanusuna sahipti. Eğitilmiş falan bir şey değildi. Hiç kimse nerede doğduğunu bilmez, ne
olduğunu, nereden geldiğini, nerede yaşadığını ve bu yaşa nasıl geldiğini bilmez. Kimse Onun geçmişini bilmez veya Adi
Sankaracharya`yı ele alın veya Kabira`yı alabilirsiniz veya herhangi birini. Örneğin, Machindranath`ı alın. Eğer Machindranath
hakkında okursanız, bilmeyeceksiniz, onun verdiğinin bir tür gizemli bilgi olduğunu düşüneceksiniz. Onların yaptıkları olağan üstü
bir iş. Onlar bütün sola ve sağa gittiler ve her şeyi yaptılar, her tür deneyimi. Onların NavNath lar hakkında, Dokuz Natha hakkında



ve Machindra’nın hayatı hakkında yazdıkları kitaplara bakarsanız, Machindranath öyle derinlere gitti ki ve o kadınların hükümdar
oldukları yerler hakkında da çok şey buldu. Sanırım bu Belgian sarayı olmalı (Belçika?), kadınların hükümdar ve kocaların sadece
lahana gibi oldukları bu yerde bulunmuş olmalı. Şu, bu ve onun keşfettiği her tür şey ve sonra ne oldu ve o nasıl bunu tedavi
etmeye çalıştı. Bu başka yönde bir hareket, bakın, kökün istikametinde. İşte bu köklerin nasıl ilerlediği ve orada, burada böylesi
korkunç ağaçların nasıl yükseldiği ve nasıl çalıştığıdır. Onların işlerini anlamak sembolik bir şey gibidir. Bu güne dek onların
yaptıkları işin büyüklüğünü görmeye muktedir olamayan insan aklı için, sizler gerçekten çok derin ve çok içine nüfuz eden bir
yapıda olmalısınız. Görmek mümkün değildir. Adi Shankaracharya’nın tarif edişine veya hatta Markandeya’nın Annenizi tarif
edişine bakarsanız, küçük küçük şeyleri nasıl da görebildiği fevkaladedir. Nereden, hangi açılardan. Annenin her bir küçük kısmını
bir çocuğun görebileceği gibi görebildi, bakın, kesinlikle Anneye yakın. Bu masumiyetin tam ve mükemmel olduğu anlamına gelir.
Aksi halde onların gördüğü bu noktaları göremezsiniz, Annenin bu üç katmanı gibi tüm bu küçük şeyleri. Herhangi biri nasıl
görebilir ama çocuk annelerin bu üç katmanının orada olduğunu, onun bedeninde üç katmanı bulunduğunu görebilir. Sadece bir
çocuk görebilir. Bu olağanüstüdür. Sizlere anlatıyorum, bu olağanüstüdür, bu masumiyet, onların nüfuz edişleri ve cesaretleri. Bu
içe işleyiş içeridinde büyümek gerçek bir cesaret gerektirir. Bu yüzden masumiyet kişinin her şeyden önce ilk olarak ulaşması
gereken şeydir ama bu İsa vasıtası ile veya Ganesha vasıtası ileymiş gibi olmamalıdır, buna sahip olacak olan siz olmalısınız. Bu
demektir ki, siz, siz masumiyetsiniz. Bunu söylemek zorunda değilsiniz, birisi vasıtası ile gelmek zorunda değilsiniz. Siz busunuz,
siz sadece doğrudan sahip olabilirsiniz. Aydınlamamış insanlar için, aptal insanlar için, doğrudan ulaşamayan insanlar için bu bir
iştir –ticarettir. Siz hepiniz doğrudan ona ulaşabilirsiniz. Bu sizin kutsamanızdır, tüm bu doğrudan ulaşabilecekleriniz en yüce
şeydir. Ama sizlerin çok süptil olabileceğiniz, çok sukshma olabileceğiniz masumiyet konumuna ulaşmalısınız çünkü masumiyet,
Yaşam Ağacının bilgisini, köklerin bilgisini bilmek için tüm alanlara gireceğiniz en süptil şeydir. Bu egoist saçmasapan insanlar
için değildir. Onlar rakshasa oldular, size söyleyeyim, onlar rakshasalar. Bu yüzden bizler onların yolundan gitmeyeceğiz, bizler
aksi istikametteki yoldan gitmeliyiz. Kendi içimizde alçakgönüllü olmalıyız ve masumiyetinizi uyandırmaya çalışın, bu hemen
kutsal masumiyettir, içinizdeki pavitra masumiyettir. Şaşıracaksınız ki, Sanskritçede masumiyet için bir kelime yoktur. Çünkü
onlar için kutsal olan, kutlu olan her ne ise, her şey onun içindedir. Masumiyet için ayrıca bir kelime yoktur çünkü bunun gibi hava
içinde var olan bir masumiyet olacağını onlar düşünemezler. Bu içerde olan bir şey olmalıdır, bakın, o her zaman içinde sadece
bunun gibi içinde su bulunan bir tür fincan gibidir. Bu yüzden onlar düşünemezler, suyun böyle havada asılı olduğunu
düşünemezler, bakın. Onun bir fincana sahip olması gerek. Bu nedenle, “hayırlı zaman”, “hayırlı kişi” veya “hayırlı şey”
diyeceklerdir. Her şey içindedir, konteyner – (içine yük konulan kap), bir konteyner gibi. Masumiyet sahibi olabilecek olan
konteynerdir. Şimdi, hayırlı olmak. Tekrar, hayırlı, bu bir sıfattır. Bu katı bir masumiyettir gibi söylenilebilecek bir şey yoktur,
shubha. Shubhanın kendisi bir sıfattır, masumiyet için bir isim yoktur. Masumiyet olabilir ama masumiyetin kendisi onlar için
mevcut değildir çünkü o her yerde mevcuttur, bu masumiyettir. O öylesine daha geniş bir fikirdir ki. O, Virat Ganesha`nın daha
geniş olan tasavvurudur. O tüm Virata`nın içinde olduğu zaman, nasıl Onu masumiyet olarak indirgersiniz. Çok daha süptildir, bir
isim haline getirmek için çok süptildir. Bir şey için çok süptildir ve bizler bu süptillik olmalıyız. Tanrı hepinizi kutsasın! Tanrı
hepinizi kutsasın! (Şimdi, Puja protokolü başladı. Aşağıdakiler, Puja protokolü sırasında Shri Mataji’nin yapmış olduğu bir kaç
açıklamadır.) Ayaklarımı yıkamaya başlayabilirsiniz. İlk olarak, ne yapabiliriz, Ayaklarımı yıkamamış olanlar ellerini kaldırsınlar –
şimdiye dek. … O yıkadı mı (Sahaja Yogi:Herkes yıkadı) Herkes yıkadı. O yıkamadı? Tamam, gel. İlk önce böyle. Pujaya
başladığınız zaman onu kaldırabilirsin. Bu gün, sanırım herşeyden önce, Pujamı yapmak isteyenler, herşeyden önce Ayaklarımı
yıkamaya karar verdiler. Ve sonra siz Ayaklarımı yıkayabilirsiniz. Pujayı yapmak isteyenler kimler? Sen. Ve kim? Karın. Haydi ilk
olarak Ganesha puja için Machindranath`ı alalım. Başka kim? O puja yaptı, bu bayan? Bir tane oradan alabiliriz, o İsviçre`den,
diğeri Roma`dan, iki kişi. Bu size yardım edecek. Tamam. Bırakın buraya gelsin, İsviçre`den. Guido`yu alabiliriz, ....dan, Guido, yere
oturabilirmisin? Yere oturabilecekmisin? Oturabileceksin? Tamam. İki kişimiz olacak. Tamam? Şimdi burada yardım etmelisiniz.
Tüm bu şeyleri dışarı çıkartın, şimdi (...) Haydi gel. İlk yapman gereken şey kendi ayaklarını yıkaman. Sonra Benim Ayaklarımı
yıkayacaksın ve geri dön. Hepiniz tek tek gidebilirsiniz. Tamam? Saatini çıkarman daha iyi. Adın nedir? (Sahaja Yogi:Giovanni)
Çok iyi. Tanrı seni kutsasın. Şimdi vibrasyonlarına bak. Ellerinle, bak. Tamam, iyi. Tanrı seni kutsasın. Ona biraz su verin. Bu suyu
orada olabilir, yıkamak için. (...) O buna konabilir veya başka bir şeyiniz var mı, bir sürahi veya bir şeyler. Veya bunu olduğu gibi
dışarı alabilirmiyiz. Eğer yapabilirseniz. (...) Bunu dışarı çıkarabilirsiniz ve orada dökün. Onlardan bahçeye dökmelerini isteyin.
Sonra herhangi biri gidip onu bahçeye dökebilir ve onu yıkayıp getirin. Sen onu yıkayıp getir. Machindranath, sen buraya gel.
Buraya gel. Çalışman gerek. (…) Şimdi iyi, Şimdi işte bu. O işini yaptı. (…) Yakına gel, Ayaklarımı ovala. Ah, iyi. Tamam. Şimdi bitti,
bu tamam, bunu yaptı. Onu alın. Onlar neşe duyarlar, bundan neşe duyarlar. Ah, evet. Şimdi Kundalini nerede? Tamam, şimdi
bırakın gitsin, buradan alın. Şimdi yapabileceğiniz şey, Ayağımı su ile yıkamak veya biraz daha su alın (çünkü) Machindranath
zaten onu döktü. Bunu herkesin Sahasrarasına koyabilirsiniz. Bunu herkesin Sahasrarasına koyun. Şimdi Ayağımı yıkayın.



Ellerinizi ovuşturun sonra benimkini, bu şekilde ovun. Elleriniz ovuşturulmalıdır. Solunuzu ovun çünkü ... sol kanal, solunuzu daha
fazla ovuşturun. (Mantraların ezberden okunması başladı) (Shri Vishnu`nun isimlerinin ezberden okunmasına başlandı) Bunlar
yirmibir isim, evriminizin, dharmanızın görünümü olan Shri Vishnu`nun yirmibir ismi. İlki yaşatma-besleme ve sonra evrim. Bu
içinizdeki Babadır. Bu yüzden sizler ilk önce hepiniz, kendi evriminizi arıyorsunuz. Biz yirmibir güce dua ediyoruz, Tanrının bu
Baba görünümü olan yirmibir güce dua ediyoruz. Yirmibir güç. Bunlar içimizdeki evrimin yirmibir gücünü temsil eden yirmibir
isim. Sushumna kanalı yirmibir güce sahiptir. Fransızcaya tercüme edebilirsiniz, daha iyi. Vishnu, Vishnu, Bu Vishnu gücüdür veya
diyebiliriz ki, Narayana, Vishnu, Baba. Bu sağ kanalınızı yükseltmek içindir çünkü aktivite şimdi devam ediyor. (Gayatri Mantra
okundu sonra) (Devi Mahatmya dan Shri Durga için mantraların ezberden okunması) Krita Yuga. Bu Krita Yugadır. Krita, ne
zaman nerede etkili olacak, ne zaman nerede etkisi olacak demektir. İş yapılacak. Bu Yugadır, onun yapılacağı zamandır. Krita
Yuga. Bu Kali Yuga ile Satya Yuga arasındaki özel bir zamandır. Krita Yuga şeylerin yapılacağı zamandır, iş yapılacak. Yeniden
Diriliş zamanı elleriniz konuşacak. İşte olay bu. Bakın. Bunu tercüme edin. Krita Yuga. Kri, yapmak anlamına gelir.
(Machindranath`ya) Buraya gel, otur. Puja yapman lazım. Yakına gel, buraya gel. Bu tarafa gel. Puja yapman lazım. Tamam mı.
Anne çocuğu yere bırakır. Tamam, Çicekler için heyecanlandı, bu çocuk. Ganesha Atharva Sheersha Twam bhoomi rapo… Anne
açıklama yapmak için Atharva Sheershayı durdurdu. Bakın, svatojayte, prensip anlamına gelir, tüm evrendeki prensibi
uyandırısınız, evrenin prensibi ve Pratye, siz aynı zamanda bunun deneyimini de verirsiniz anlamına gelir, bu sayede O prensibi
üretendir ve aynı zamanda size bunun tecrübesini de verir. (İtalyancaya tercüme) Pratye, pratye kanıtlayan deneyimdir, sizin
mevcudiyetinizi kanıtlar, bakın. Siz kendi pratyenizi kazanırsınız, bu sizin mevcut olduğunuzu kanıtlayan kendi deneyiminizi
kazanırsınız anlamına gelir. (Yogi Ganesha Atharva Sheershanın tercümesini okuyor) Shri Mataji: Tercüme, birisi okumalı.
Gregoire, Sanskritçesini okuyabilir misin. Böylece o başladığı zaman, bu Brahma Twan, bu nedir? (SY: Twam Brahma, twam
Vishnus, twam Rudras…) O, Rudra olarak adlandırılır, bakın? Sadashiva olarak değil, bakın, çünkü Rudra konumunda, çünkü O her
şeyin Tattwa`sıdır. O Tattwadır. O prensiptir. Rudra.. (Ekadasha Rudra ya işaret eder) (Shri Ganesha`ya duanın Tanrısal Özünü
-Divine Essence okurlar) Shri Mataji: Bu, “Sen insanın içindeki Tanrı” olmalı. Bu daha iyi olacak. İnsan içindeki Tanrı. O bir insan
değil ama her ihtimalde, Onu nasıl çağırabilirsiniz. (Shri Mataji, Mangala sutra ister.) Shri Mataji to Machindranath: Haydi
Mangala Sutrayı o taksın. O bir ... Shri Ganesha Mangala Sutra verme gücüne sahiptir. Bana bunu tak. Yakına gel. Teşekkürler.
(Açıklama: Mangala sutra Sanskritçe bir kelimedir ve Mangal, kutsal, hayırlı anlamına gelir. Sutra, ise ip demektir ve kutsal bir
kolyedir. Üzerinde bu kolye bulunan bayanın evli olduğunu gösterir. Mangala sutra` ya önem verilmesi ilk olarak Adi Shankara nın
ünlü kitabı Soundarya Lahari de görülmüştür. Karı – koca arasındaki kopmaz bağı gösterir. Mangala sutra`nın evliliği her tür
kötülükten koruduğuna inanılır. Üzerindeki üç düğüm, ilki kadının kocasına itaat edeceğini, ikincisi kocasının ana babasına itaat
edeceğini ve üçüncüsü kadının Tanrı olan saygısını sembolize eder. ) En yüce hakka sahipsiniz. (Mangala Sutra yı gösterir). O
ters tarafa çevirdi. Bu tarzda kullanılması evliliğin ilk yılı dolduktan sonra yapılır – bakın, bu doğru. İşte o bu şekilde koydu.
Sadece evli kadınlar. Evli kadınlar bunu yapmalıdır. Tamam mı? Tüm evli kadınlar ve sonra kanya (evli olmayan kadınlar) başka
bir şeyler yapmalılar. Hepiniz, her seferinde iki alalım yoksa olmayacak. Kargaşa yaratabilirsiniz, zarar olmasın. Bütün evli
kadınlar için bekleyin. Siz yakına gelin. Haydi. Tüm mücevherlerimi getirmedim. Shri Mataji: Bu iyi. Tanrı hepinizi kutsasın.
Akhanda saubhAgnya. Bu tüm evli kadınlara verilen kutsamadır, bırakın saubhAgnya`nız bütün yaşamınız boyunca hiç bir mani
olmadan sürsün. Tanrı sizi kutsasın. Shri Mataji: Şimdi kumkum için. Sizler gelebilirsiniz ve evlenmiş kızlar su ile gelebilirler. (Shri
Mataji elleri ile bir şeyleri ovalıyor ve bizler göremiyoruz, video sadece üst kısmı gösteriyor, sonra O dedi ki) Shri Mataji: Herkes
için biraz ayırın ve dolaştırın. Bunu ellerine koyabilirler. Onlar için iyi bu. Guido, sen dolaştır ve herkesin eline ver, böylece onlar
küçük küçük ovalarlar, böylece ... Gregoire, sen hazırladığın isimleri oku, senin isimlerin nerede? (Gregoire sorar, “Shri Shiva
içinmi yoksa Shri Mahakali için mi?”) Shri Mataji: Evet….Shri Shiva… Tüm bunlar sadece Onun neşe duyması için, değil mi? yogi:
Om Twameva Sakshat Shri Nav Jerusalemeshwara – Shri Mataji: Tekrar! yogi: Om Twameva Sakshat Shri Nav
Jerusalemeshwara – O, New Jerusalem`in Lordudur. (Om Twameva Sakshat Shri Adi Nirmalatma) – O, Shri Mataji`nin ezeli
özüdür. (Om Twameva Sakshat Shri Sahaja Yogi Priya) – O, Sahaja yogileri sever Shri Mataji: Bu O, Sahaja yogiler tarafından
sevilendir anlamına gelir. Yogi: Bu başka bir isim, başka bir isim var, Anne, bunun için, Sahaja Yogi Vatsala, Shri Mataji: Sahaja
Yogi Vatsala. Yogi: Priya Bhakta, O, müridlerinin gözdesidir. Shri Mataji: Priya Bhakta; Priya, ilktir ama eğer onu sona koyarsanız,
bakın – Bhakta Priya, O bhaktalarını sever anlamına gelir, bakın, Bhakta Priya. Ama varsayalım siz onu O sevilendir şeklinde
koydunuz, çünkü Priya, nereye koyduğunuz, sonra Benim ismim, bu yüzden Ben sevilenim. Onu Premi ile değiştirebiilirsiniz, daha
iyi olur. Ona Premi koyarsanız o zaman tamam olacak. Siz koyabilirsiniz. Priya – Gregoire – Sahaja Yogi Priya, olacak. Bu tamam,
ama eğer bunu ‘Priyaa’ olarak koyarsanız, o zaman derhal anlam diğer tarafa gider çünkü siz hitap ediyorsunuz, bunu siz Bana
doğru yapıyorsunuz. Ben şu deity oldum, gördünüz mü? Sanskritçe inanılmaz, orada buradaki küçük değişiklik böyle bir şey
yapıyor çünkü her, her ünsüzün bir anlamı var, her ünlünün bir anlamı var. Düşünebiliyor musunuz her ünsüz ve her ünlünün bir



anlamı var ve bir mantrası var çünkü bu bir devanandra. Bu sadece Devalar tarafından anlaşıldı, devanand, devalar tarafından
yaratıldı. Bu yüzden tüm bu şeyleri bir araya getirdiğinizde tüm bunların böylesi inanılmaz bir etkisi var. Sahaja yogi: Ben sizin için
bazı isimler okuyacağım You Shri Mataji? Shri Mataji: Tamam. (daha çok isim, hepsi Nirmala ile başlıyor) Shri Mataji: Güzel. Bu
fotograftakı aynı tarak-sorguç, ışık olarak göründü, bunu gördünüz mü? Sadece bir alev gibi, bu tarak. Bu fotografı gördünüz mü?
senin, evet, senin albumünde. Yağ, Amla, Amla yağı? (Saç için. Bir Yogi başka bir işimle yogi cevap verir). (Anne, khus parfümü
ister) Shri Mataji: Ben biraz Khus gördüm, Gregoire, senin banyonda. Biraz khus gördüm, bu khus parfümüdür. Khus. Ben bir tane
gördüm, o “Athar” olmalı, Hindistandan çünkü bakın bu da “Mogra”… Burada insanların kullandıkları türdeki parfümler çok
tehlikeli, özelliklede bu ‘Tabac’, bu tütünden başka bir şey değil. Görüyorsunuz kimi insanlar buna bağımlı oluyorlar çünkü bu bir
bağımlılık. Evet, bu tamam, bu tamam. Bu hina – Üzerinde ‘hina’ olarak mı yazılı? “Khus, aynı şey. Sadece aynı. Bu tamam.
Sadece aynı. Siz tüm Sahaja Yogiler sürebilirsiniz, bu khus parfümü. O tüm Vishuddhinizi temizler, özellikle de sağ vishuddhi.
Eğer hina nız varsa en iyisi budur çünkü sağ vishuddhinizi çok temizler, ama bu hızlı insanlar, ısınmışlar, karaciğer hastaları için
iyidir. (Sahaja yogi mantra söylüyor) Shri Mataji: Ben kılıcı tutarken o bunu yapsın. Kılıcı bu elde tutacağım (Hintçe) (Sahaja Yogi,
Lalita Sahasranama`yı okumak için soruyor) Shri Mataji: 108 İsim. 108 ismin kopyaları var mı bizde? (Sy: Hayır) Ama siz tercüme
edebilirsiniz. Yogi: Bunu seçen benim karım, ben masumum. (Sarileri, Shri Mataji`ye gösteriyor) Shri Mataji: O (erkek) seçti ve
suçu onun üzerine atıyor. Hanımlar bunun için oradalar, suçu üstlenmek için. (Shri Mataji, yoginilerin sariyi nasıl katlayacaklarını
ve Onun arkasına nasıl koyacaklarını açıklıyor) Onu diğer türlü açmalısınız, bunun gibi, diğer türlü açın, bunun gibi, yarım şekilde –
yarım açın, gördünüz mü? İşte bu şekilde almalısınız, evet, bu tarafa katlayın. (…) Şimdi. Onu daire şekline getirmelisiniz, problem
bu. Shri Krishna`nın zamanında yaptıkları şekli budur (ön tarafta pallu) Saçımı geriden alın, saçımı dışarı çıkartın. Modern saatlere
sahip olmayın. Ama Ben zamana inanmıyorum! (garland sunuldu) En iyi kombinasyon yeşil, portakal ve sarı. (Portakal renkli bir
taç sunuldu) Çiçeklerin başın üstünde/çevresinde olması en iyisidir. Öyle söylerler. Güzelliğin işareti, sizin artık hiçbir kusura
tolerans göstermemenizdir. Bu [taç] çok güzel. Bu yüzden her şeyi buna uygun – buna göre yapmalısınız, yapılacaktır. Çok iyi
yapıldı. Tanrı sizleri kutsasın. Bütün bir fotograf da çekmeye çalış. (Silahlar Shri Durga`ya verildi. Shri Mataji, kılıcı aldı ama
topuzu almadı) Buna ihtiyacım yok. (Sonra Conch istedi) Okuyabilirsin… (Aarti) Ayağa kalk, o aşağı gitmeli. Tanrı hepinizi
kutsasın, lendinize bir bandhan verin. (Yogiler, Jagadambe der) Lord’un duasını okuyun. Shri Mataji: Bir kez daha. Shri Mataji: Bir
kez daha.
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Dördüncü Public Program. Viyana (Avusturya), 30 Eylül 1982. Gerçeği arayanların önünde saygıyla eğiliyorum. Son
konuşmalarımda size, vücudun alt kısımlarında bulunan enerji merkezlerinden bahsettim. Bugün, kalan üç merkezden
bahsetmek istiyorum. Burada, burada ve burada olanlardan. Bu merkezler insanlar için çok önemli. İnsanoğlu başını doğrulttuğu
anda bu merkez yeni bir boyut geliştirdi. Bu merkeze Vishuddhi çakra denir. Bu çakranın sempatik ya da parasempatik sinir
sisteminde kendini ifade eden 16 tane pleksusu vardır ve bunlar, gözlerimiz, burnumuz, boğazımız ve dilimiz, gözlerimiz,
gözlerimizin farklı kısımları ve yüzün tüm ifadesinden sorumludur. İnsanoğlu ego merkezliyken başını böyle geriye iter. Süperego
merkezli ise başını böyle aşağı eğer. Bu merkez insanlar için son derece önemlidir. Sahaja Yoga için de çok önemlidir çünkü eller
Sahaja Yoga’da büyük rol oynar. Evrensel bir dile sahip olabilmek için ellerimizi kullanmalıyız. Kör olan, duyamayan ya da
konuşamayan insanlar için en iyisi budur - ellerini kullanmak. Biz her ne kadar kendimizi parmaklarımızı hareket ettirerek ifade
etsek de ellerimiz hala aydınlanmadı. Bu merkez aydınlandığı zaman bu eller de aydınlanırlar. Bu merkezin iki kısmı vardır. Biri
sağda, biri solda. Soldaki merkez insan kendini suçlu hissedince tıkanır ve Kundalini’nin yükselmesine engel olur. O yüzden
Batı’da arayış içinde olanlardan, önce hep kalplerinde, “Anne, ben suçlu değilim” demelerini istedim. Bunlar bize sözde dinlerden
gelen şartlanmalar. Sözde psikologlardan ve çocukluğumuzda gelişimimizden sorumlu olan diğer kişilerden. Anne babalar için
materyal şeyler çok önemliyse onlar çocuklarına hep bağırırlar ya da onları düzeltirler. “Halıyı mahvetme, onu mahvetme, bunu
mahvetme” derler. Böylece içimizde bir çeşit suçluluk hissi geliştiririz. Bu, okullarda ve kolejlerde yetişirken de içimize çok ağır
biçimde yerleştirilebilir. Çocuklar çok büyük bir sevgi ve anlayış ile eğitilmeli. Büyük bir his var. Özellikle çok gelişmiş kişiler
çocukların beyni yıkanarak kontrol edilmeleri gerektiğine inanıyorlar. Fakat bu beyin yıkama, suçluluk duygusu denilen komik bir
soruna yol açıyor. Aynı şekilde, suçluluk duygusu hakkında konuşan psikologlar da bu çeşit tartışmaların etkilerini gerçekten de
anlamıyorlar. Bu psikologlar suçluluk duyma sorunu hakkında konuşurken bunların patolojik vakalar olduğunu bilmiyorlar. Bu
normal değil, anormal bir vaka. Fakat bu anormal vakalar hakkında genel bir şekilde konuşunca bu, yaygın bir hastalık haline
geliyor. Onlar kendileri bu hasta ve sahiplenilmiş insanlarla çalışıyorlar ve kendilerini bu hasta insanlardan korumalarının hiçbir
yolu yok. Onlar da bu şekilde hastalanıyorlar. Kendi içlerinde bu hastalığa yakalandıklarında kişi suçluluk duygusu geliştirir,
şuçluluk ile bu olur, suçluluk duygusu ile şu olur demeye başlar. Tanrı insanı kendi yansıması olarak yarattı. İnsanların kendilerini
herhangi bir şey için suçlu hissetmelerine hiç gerek yok. İnsan olan bu yargıçlar sizi suçlu bulamadılarsa sırf şefkat olan O yargıç
sizi nasıl suçlu olarak yargılayabilir? Sizler amipten bu aşamaya geldiniz ve Tanrı sizi tüm Yaratılışın ideali olarak yarattı. Sizler bu
aşamada suçluluk duyuyorsunuz. O, sizin, ruhunuzun tahtını süslemenizi istediği bu yüce anda sizler suçluğa kapılıyorsunuz. Bu
çok büyük bir hayal kırıklığı. Her şey çok hayal kırıklığı yaratıyor. İçinizde evrimle ilgili bütün bu şeyler size kendinizi suçlu
hissettirmek için olmadı. Bu, tam kral olarak ilan edilecek bir prensin aniden durup “Aman Tanrım, ben suçluyum, Kral olamam”
demesine benzer. Kendine acımak intihar etmekten beterdir. Yani sağ kanalın sorunu sol kanaldakinin tam tersidir. Böyle bir kişi
saldırganca konuşur, kişiliği öyledir ki insanları etkileyecek ve küçük düşürecek biçimde konuşur. Böyle bir insan çok katı ve kuru
bir mizaç geliştirir. Beni ziyarete gelen bir dişçi vardı. Bey bir dişçiydi fakat bana dedi ki, “Anne, ben gülümseme gücümü yitirdim.
Artık gülemiyorum. Kaslarım gülümseme şeklini bile alamıyor. O kadar duygusuzlaştım ki gülemiyor, ağlayamıyorum.”� Sözde bir
azize gitti ve aziz ona demiş ki, “Artık her şeyin ötesine geçtin.” Ruhaniyette büyük mertebelerde olan insanlarla ilgili böyle yanlış
bir fikrimiz var. Böyle bir insan şefkat okyanusu, sevgi okyanusu ve affedicilik okyanusu olmalı. Her şeyden öte insanlara keder
değil neşe verebilmeli. Normalde ne zaman bir azizin resmini görsem ya da bir azizin heykelini, bana çok zavallı görünür.
Sanatçılar ve mimarlar nerede bu papaların ve papazların heykellerini yaptılarsa, o kadar zavallı görünürler ki kimse onların yerini
almak istemez. Bu saldırgan insanlar da bazen saldırganlıklarının sonucu olarak sol kanal geliştirirler çünkü başkalarıyla
konuşma tarzlarından ötürü kendilerini suçlu hissederler. Böylece sorunlar geliştirirsiniz. Eğer bu enerji merkezinin iki tarafında
da dengesizlik varsa bu merkez o kadar tıkanır ki omur yangısı denen fiziksel bir sorun ortaya çıkar. Bu, iki sebepten de olabilir –
kendinizi suçlu ya da saldırgan hissediyorsanız. Özellikle de kendinizi suçlu hissediyorsanız kalpte göğüs ağrısı denen bir sorun
oluşur. Ayrıca sol eliniz de katılaşır. Size kısaca Vishuddhi çakradan bahsettim. Üç çakrayı da bitirmemiz gerekiyor. Size ruhtan
bahsetmek istiyorum. Onun üstünde Agnya denen enerji merkezi var. Agnya çarka, hipofiz ve pineal kısımda yer alır. Optik
kiyazmanın tam ortasına yerleşmiştir. Agnya çakrasının pencerelerinden biri burada Benim alnımdaki işarette görünüyor. Diğeri
de başın arkasındadır. Bu enerji merkezi de son derece önemlidir çünkü egonuzu ve süperegonuzu kontrol eder. Burası, Hz.
İsa’nın yer aldığı merkezdir. Pek çok rahip onlara bunu söylediğimde şok oldu. O’nun çarmıhı, egonun ve süperegonun çapraz
yaptığı ve birbirlerine çok yakın oldukları bu hacı simgeler. Burası, İsa’nın yerleşeceği ve bahşedileceği merkezdi ve bu, O’nun
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ruhani bedeninin farkındalığımızın alanına girebilmesi için çarmıha gerilmesi ile başarıldı. İsa, çarmıha gerildiği zaman “şimdi
yerleşti”� dediğinde başarılmış olan, İsa’nın, çok çok hassas olan ve girilmesi çok zor olan o merkeze yerleşmiş olmasıdır. O,
O’nun vücudu, sadece O’nun vücudu hissettiğiniz bu vibrasyonlardan oluşuyordu. Bu vibrasyonlara Sanskrit dilinde Om ya da
Chaitanya denir. O sadece bundan oluştuğu için su üzerinde yürüyebildi. Geçen gün birisi bana İsa’nın bir yerde doğduğunu ve
şimdi televizyona çıkacağını söyledi. Ben de, “En iyisi O’ndan suyun üstünde yürümesini isteyin, o zaman O’nun kim olduğunu
öğrenirsiniz” dedim. Bu tecelli önemliydi ve çarmıha gerilme anında, o konumdayken sadece bir cümle söyledi. Bu da, çarmıha
gerildiğinde bir şeyin başarılacağı anlamındaydı. “O”. “Her şey başarıldı” demedi - “Başarıldı” dedi.�Gelecek zamandan, “Kutsal
Ruh”tan bahsetti. O’na karşı yapılan her şeyin, cehaletten dolayı yapıldığından dolayı affedileceğini söyledi. Fakat Kutsal Ruh’a
karşı yapılan hiçbir şey affedilmeyecek dedi. “Size her şeyi açıklayacak olan bir rehber göndereceğim. Sizi kurtaracak birisini
göndereceğim. Ve sizi rahatlatacak olan birisini göndereceğim” dedi. Söylediği üçüncü şey de, “Yeniden doğmalısınız.” İncil’de,
Musa ve diğer tüm insanların arasında bunu söyleyen bir tek O’dur. O, “Yeniden doğmalısınız” dedi.�Çünkü size geçen gün
söylediğim gibi Musa ve İbrahim, vücudun o yeşil kısmında dengeyi kurmakla meşgullerdi. Fakat içinizde İsa’nın uyanması, ikinci
doğum olarak gücünüzün uyanması sadece İsa tarafından anlatıldı. Biz de insanları vaftiz etmeye başladık. Bir yerden bir su
alırsınız, birisini din adamı olarak atarsınız, suyu kişinin başının üstüne koyar ve “Vaftiz oldun” dersiniz.� Bu çok yapay bir şeydir
çünkü olan hiçbir şey yoktur. Biraz su koydunuz o kadar. Bunu herkes yapabilir. Fakat vaftize sahip olmak için, Kundalini’yi son
noktayı açması için yükseltmelisiniz. İsa, “Su alın ve birisinin başının üstüne sürün”�demedi. Dedi mi? Fakat ikinci bir doğum
gerçekleşmeli. Ve ikinci doğum - doğumun kendisi evrimsel bir süreç demektir. Ya da yaşayan bir süreç gerçekleşmeli
diyebilirsiniz. Sanskrit dilinde kuşa Dvijaha denir ve aydınlanmış ruha da Dvijaha denir. İki kez doğmuş olan anlamına gelir. Nasıl
bir kuş ilk önce yumurtadır, sonra yumurta kabuğunun içinde büyür, geliştiği zaman kabuğu kırar ve dönüşmüş bir kişilik olarak
dışarı çıkar. Başka bir şey olarak. Yumurtadan çok farklı bir şey. Paskalya gününde insanlara, “Sen şimdi bir yumurtasın ve kuş
olmalısın” diye hatırlatmak için onlara yumurta veririz. Fakat insanların bunu bildiklerini sanmıyorum çünkü İsa’nın vermek
istediği mesaj yeniden doğmak. Başardığı şey çarmıha gerilmek olsa da vermek istediği mesaj Diriliş. Neden İsa’yı o kadar zavallı
bir şekilde gösterdiğimizi anlayamıyorum. İsa’yı orada bir deri bir kemik asılı biçimde gösteriyorlar. Bir iskelet o kadar büyük bir
haç taşıyabilir mi? Michelangelo, İsa’yı gerçek haliyle, kocaman bir insan olarak resmeden bir başka aydınlanmış ruhtu. Sağlıklı,
güç ve neşe dolu bir insan. Zavallı, acınacak bir karikatür değil. Bence sadist insanlar başkalarını zavallı durumda görmekten
hoşlanıyorlar. Belki sebebi odur çünkü tam orada aşağıda, masanın üstüne İsa diye konmuş zavallı bir iskelet görüyorum. Ruhani
hayat hiçbir şekilde sefalet değildir. İsa’nın bu dünyaya gelmiş olması çok gurur vericiydi çünkü O, bu noktada içimizde
uyandığında egoyu ve süperegoyu kendi içine emer. Yani bütün şartlanmalarımızı ve eylemlerimizi, karmaları siler. Hristiyan
dilinde O bütün günahlarımızı emer diyebiliriz. O, bizim için öldü. Bütün ızdırapları yaşadı. Bize yaşamamız gereken hiçbir ızdırap
bırakmadı. Artık hiç kimsenin acı içinde olmasına gerek yok. Mesela Yahudiler “Biz... dediler - İsa’yı reddettiler ve bu yüzden,
"Izdıraplarımız olmalı. Acı çekmeliyiz." dediler. O yüzden iyice acı çektiler. Hitler geldiğinde onlara ızdırap çektirdi. Ruhani hayatın
bu olduğunu düşünüyorlardı, öyle mi? Ve bugün, acı çekmiş olan o insanlar tam tersi bir hal aldılar ve dinleriyle hiçbir bağlantısı
olmayan her türlü şeyi yapıyorlar. Çünkü, Emirlerin en yücesinin en yücesi, “Kimseyi öldürmeyeceksin”. O zaman, bu kadar çok
savunmasız insanı İsa adına öldüren bu Hristiyan ordusunu nasıl açıklarız? Küçük çocukları, masum küçük çocukları, kadınları.
Hiçbir suçları olmamasına rağmen. Tanrı adına, İsa adına, Muhammed adına bu insanlar sadece sadistliklerini kullanıyorlar.
Tanrı’nın sevgisi ve şefkati denen o kelimeler nerede? Muhammed Rahmet’ten bahsetti. Hep Rahmet’ten bahsetti ve Tanrı’ya
Rahim dedi. Rahmet şefkat demektir, Rahim, şefkatin vücut bulması demektir. Bu ulusların, Tanrı’yı ve bu enkarnasyonları ne hale
soktuklarını kimse anlayamaz. Bunu kimse açıklayamaz. Buddha’yı takip etmiş olanlar, mesela Japonlar ve Çinliler ne yapıyorlar?
Mahavira’yı takip eden bazı insanlar var. O kadar aşırı vejeteryan oldular ki sokaktaki bütün sivrisinekleri ve küçük solucanları
kurtarmaya çalışıyorlar. O kadar aptallar ki, böceklerin aydınlanma alması için onlara aydınlanmış bir ruhun kanını emdiriyorlar.
Bu saçmasapan vejeteryanlık – insan şunu anlamalı Bizler tavuklara mı aydınlanma vereceğiz? Bizler hayvanlara, masalarımıza
ve taburelerimize kendi çocuklarımıza davrandığımızdan daha nazik davranıyoruz. İnsanlar yanlış yolda ilerliyorlar. Doğru yön
merkezde olmak ve son Yükselişi beklemektir. Ve Kundalini yükseldiğinde O, sizi, İsa’nın bu geçidinden geçirir. Sadece O’nun
aracılığıyla geçirir. O yüzden herkesin O’nun aracılığıyla Tanrı’nın Krallığı diyarına girmesi gerektiğini söyledim. Bu da içinizdeki
Limbik bölgedir. Süperego ve ego sizin geçmişinizi ve geleceğinizi temsil eder. Bir düşünce gelir ve gider, bir diğer düşünce gelir
ve gider. Biri geçmişle ilgili, biri gelecek ile. Aklımız bu düşüncelerin üstünde zıplar. Bu iki tür düşüncenin ortasında olmalıyız. Şu
anda olmalıyız. Fakat sadece nutuk çekerek ve “Şimdi merkezde olun” diyerek bunu yapamazsınız. Nutuk çekerek, rozet
dağıtarak, organizasyon kurarak ya da başınıza bir çeşit kartpostal yapıştırarak bunu olamazsınız. Arayış içindeki bütün dürüst
insanlar bunların hep dışsal şeyler olduklarını, içinizle bir ilgisi olmadığını bilmeliler. Eğer dürüstçe arayış içinde olan
insanlarsanız, tüm bunların egoyu okşadığını ve çok yanıltıcı olduğunu bilmelisiniz. Bu, doğru açıdan anlaşılmalı. Bir insanın



düzgün bilgeliği ile anlaşılmalı. Agnya çakranızdan geçtiğinizde düşüncesiz farkındalık içinde olursunuz çünkü dikkatinizi şu anın
içine yerleştirirsiniz. Size şunu tekrar söylemeliyim, bu bir efsane değildir. Gerçekleşmesi gereken bir şeydir, içinizde olmalıdır.
Farkındalığınız aydınlanmalı. Bu sadece, “Ben aydınlanmış bir varlığım” demek değildir. Kendinize sahte bir sertifika vermek değil.
Sonra Kundalini, 1000 yapraklı, Sahasrara denilen son çakradan geçer ve Tanrı’nın hassas enerjisine açılır. O’nun sevgisine ve
şefkatine. O an siz düşüncesiz farkındalıkta ve tamamen neşeli ve rahatlamış bir konumda olursunuz. Her yanı saran Gücü ilk
kez, Serin Esinti olarak hissedersiniz. Bu, Kutsal Ruh’un serin esintisidir. Kuran’da “Ruh” olarak tarif edilir. Hint yazıtlarında buna
Chaitanya Lahari denir, yani farkındalık dalgaları. Aydınlanmış farkındalık dalgaları yaratabiliriz. Sanskrit dilinde bu konu hakkında
yazılmış sayısız kitap vardır fakat onlar tercüme edilmemiştir. Hindistan’a Sanskritçe öğrenmeye giden bazı kişiler sadece
kültürdeki boşluklara ilgi duyuyordu. Tıpkı bir hırsızın, bankanın bütün zayıflıklarına ilgi duyması gibi, onlar da oraya, zayıflıklarını
destekleyecek şeyler bulmaya gittiler. Ülkemizde, 6. Yüzyılın sonlarında, Tanrı’ya karşı, tantrizm denilen çok büyük bir başkaldırı
başladı. Tanrısal varlıklara hakaret etmek ve kutsal olmayan davranışlar sergilemek tantrizmin işaretleri oldu. Öyle bir biçimde
davrandılar ki o reddetme ile tanrısal varlıklar ortadan kayboldu. Bütün negatif şeytani güçleri kullanabilmek için etraflarında bir
alan oluşturdular. Sanskritçe’de buna kısaca “mezarlığın bilgisi” demek olan bhoota vidya, preta vidya denir. Lütfen başkalarını
rahatsız etmeyin. Bu vidya (bilgi), bu bilim, başka insanları etkilemek, hipnotize etmek ve bu şekilde para elde etmek isteyen
insanlar tarafından uygulandı. Fakat oraya giden insanlar sadece bu erotik ve pis şeyleri incelediler. Oranın felsefesiyle hiçbir
ilgisi olmayan şeyleri. Kızlarımla iki kez Nepal’e gittim. Orada asla yanlış olan bir şey görmedik. Fakat bir Sahaja Yogi bana,
Nepal’in bu erotik görüntülerle dolu olduğunu söyledi. Ben de, “Neredeler? Ben göremiyorum.” dedim. “Oraya bakın,” dedi,
“tapınağın üstüne.”� Bütün Japonlar onu görebilmek için kameralarına yakınlaştırıcı lensler takmışlardı. Tırmanmak amacıyla
özel merdivenler getirmişlerdi – özel merdivenler. Özel beyinlerin özel resmini çekmek için. Nepalli insanlar Bana, bu aptal
insanların hiç kutsal, tanrısal olmayan bir şey yaptıklarını söylediler. Kutsallıkla ilgili hiçbir hisleri yok. Ben de, “öyle değil.” dedim.
“Bu hisleri var fakat şimdi onu kaybettiler. Ondan para kazanabilirler.” dedim. Fakat şaşırmışlardı. “Ev için hayırlı olmayan bütün
bu şeyleri kim alacak? Eve bütün kötü ruhları getirecek.” dediler. Fakat bu tantrikalar zavallı sanatçıları, tapınakların üstüne böyle
heykeller yapmaya ikna etmişlerdi. Şimşek Tanrıçası bakire olduğu için asla buna yaklaşmaz diye. Çok pis olduğu için. İnsanın
şunu anlaması gerekiyor. Tanrı saflıktır. Kutsallıktır ve O, Kutsaldır. Kutsaldır. Şimdi bu fikirle size içinizde yaşayan en kutsal ve
en kutsal şeyden bahsedeceğim. İçinizdeki güzellikten. İçinizde yaşayan neşeden ve sizi seyreden ışıktan. O sizin Ruhunuzdur.
Kalbinizin içinde Yüce Tanrı’nın yansımasıdır. Kutsal Ruh da Yüce Tanrı’nın gücüdür. Tanrı, Kutsal Ruh’un oynadığı oyunun
şahididir. İsa’nın Anne’sinin kendisi bunun enkarnasyonuydu fakat İncil’de bundan bahsedilmedi çünkü Romalılar ya da Yahudiler
O’nun kim olduğunu bilselerdi onu parçalara ayırır ve O’na saldırırlardı. Yani bu söylenmedi çünkü İsa’nın bu çarmıha gerilme
oyununu oynaması gerekiyordu. Fakat siz aydınlanma aldıktan sonra vibrasyonel farkındalığınızla, onlar hakkında söylediğim her
şeyin mutlak gerçek olduğunu bulabilirsiniz. Çünkü “Mutlak olan” Ruhunuz size mutlak bilgiler verir. Size göreceli bilgiler vermez.
Sizi bu göreceli dünyadan çıkartır. Ve siz yeni farkındalığınız aracılığıyla mutlak olanı bilirsiniz. Bu, vibrasyonel farkındalıktır.
Kutsanmış farkındalık diyebilirz. Kutsal farkındalık. Kundalini bu noktadan hızla geçtiği zaman Ruhu aydınlatır çünkü Ruhun tahtı
buradadır. Beynimizde tüm bu yedi merkez bu şekilde yerleşiktir. Bütün merkezlerin yeri beyindedir. Yani Kundalini bu merkezden
çıktığı zaman tüm merkezler birleşirler çünkü Ruh sizi bütünleştirir. Tıpkı odada ışık olmadığında farklı farklı yerler, farklı farklı
şeyler için kavga etmeniz gibi. Fakat ışık olduğu zaman ne ile nerede durduğunuzu bilirsiniz. Görecelilik kaybolur. Fakat siz Ruh
olduğunuzda dikkatiniz kolektif farkındalığın içinde aydınlanır: bu hali alır çünkü içinizdeki Ruh kolektif varlığın kendisidir.
Herkesin Ruhu birbiriyle bağlantıdadır. Kolektif olan bir mesaj verir. Ellerinizi kendinize doğru tutup auranızı doğru şekilde
bağladığınızda kendiniz hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Eğer fiziksel ya da zihinsel bir dengesizlik varsa sağ eldeki parmaklar
farklı merkezlere işaret eder. Duygusal bir sorun olduğunda sol el bunu gösterir. Ellerinizde hissettiğiniz bütün bu vibrasyonların
şifresi çözülür ve her şeyi teyit edebilirsiniz. Burada otururken herhangi birisinin vibrasyonlarını hissedebilirsiniz. Geçen gün,
Mozart’ın aydınlanmış ruh olduğunu söyledim. “Bunu nasıl bilebiliriz?” dediler. “Sadece ellerinizi açın ve Mozart’ı düşünün” dedim.
Bir anda muhteşem vibrasyonlar akmaya başladı. Aydınlanmış ruhlar herhangi bir müzik ya da resim yaptıklarında, aydınlanmış
bir kişilik için bu en yüce neşe kaynağıdır. Çünkü onun hakkında düşünmezsiniz. O neşeyi yaratan kişinin özü sizinkiyle bir olur.
İçinizden neşenin aktığını hissedersiniz. Ve sırf neşe uğruna ondan keyif alırsınız. Çünkü Ruh içinizdeki neşedir. Ruh neşedir. Yani
ne mutluluk ne de mutsuzluktur. Tek bir şeydir. Neşe. Egonuz pohpohlandığında mutluluk gelir. Süperegonuz acı çektiği zaman
da mutsuzluk gelir. Bu ikilemden çıkarsınız ve neşe haline gelirsiniz ki bu da tekildir. Oyunun şahidi haline geldiğiniz için bu his
gelir. Artık oyuna dahil değilsiniz. Suyun içinde olduğunuzu farz edin. Etraftaki dalgaları gördüğünüz için boğulma korkusuna
kapılırsınız. Fakat tekneye bindiğinizi ve oraya yerleştiğinizi, teknenin içine yerleştiğinizi düşünün. O zaman da aynı dalgalardan
neşe duyarsınız. Ulaşmanız gereken ustalık konumu bu. Size bir başka genel örnek vereyim. Fakat aklınızı çok çalıştırmayın. Bir
arabada hem gaz hem fren vardır. Aynı şekilde bizim de gaz ve fren pedalımız var. Şoför olarak insan ikisini dengelemeye çalışır.



Ve uzman şoför haline gelir. Bu durumda arabayı da otomatik olarak kullanır. Artık efendi geride oturuyordur – o da Ruhtur.
Sonra bu uzman şoför, efendi haline gelir ve kendi içindeki şoförün arabayı kullanmasını izler. Şimdi, kendinizi üçüncü şahıs
olarak gördüğünüzde şakaya dahil olmazsınız. Bazı küçük çocukların bu şekilde, üçüncü şahısmış gibi konuştuklarını
görmüşsünüzdür. Mesela, “John oraya gitmeyecek.” derler. Bugünlerde, Avrupa’da İngiltere’de ve Amerika’da o kadar çok
aydınlanmış ruh doğdu ki onlara bakabilmemiz için Aydınlanma almamız lazım. Çok sayıda büyük aziz doğdu. Vibrasyonel
farkındalık denen farklı bir dil konuşuyorlar. Bir sorunları varsa onu belli etmek için parmaklarını emiyorlar. Pek çok aziz doğmak
istiyor. Fakat çocukların anlaşılmadıkları, saygı ve sevgi görmedikleri yerlere gelmek istemiyorlar. Şimdi evlenmiş olan bütün
Sahaja Yogilerin yüce azizler olan çocukları oldu. Çok yüce insanlar. Sizin, hepinizin, Diriliş zamanının geldiğini bilmenizi
istiyorum. Yargılanmanızın vakti geldi. Bana pek çok kişi hep bir soru sordu. “Yemeğe gelmeden önce kendimizi temizlememiz
gerekmiyor mu – biz daha hazır değiliz.” Sizin kendinizi yargılamanıza gerek yok. Önceki yaşamlarınızda bunların hepsini
yaptınız. Artık yapmanıza gerek yok. Ayrıca, bu Evreni yaratmış olanın, kendi yarattığını kurtarmak konusunda çok daha endişeli
olduğunu bilmeliyiz. Eğer O, Yaratmış olduğu şeyi kurtaracaksa, O’nun bütün kaliteleri size yardım etmek için meşguller. O’nun
insanoğlunu kurtarması gerekiyor. Ve şimdi çiçek açma zamanı geldi. Pek çok filiz meyve haline gelecek. Sahaja Yoga,
hatırlanamayacak kadar eskiden beri vardı. Aydınlanmasını almış olan herkes bunu kendiliğinden aldı. Başka yolu yok. Her
tohumun kendi yaşayan gücüyle filizlenmesi gibi. Hayat ağacında ilk başta bir ya da iki çiçek vardı. Fakat bugün pek çok çiçek
var. Yani bu kitlesel bir şekilde gerçekleşmeli. Benimle birlikte Hindistan’a gelmiş olan çoğunuz binlerce kişinin Aydınlanma
aldığını görmüştür. Çünkü köylerdeki insanlar o kadar karmaşık değiller. Bu dünyada bu olay, pek çok kişide gerçekleşecek.
Benimle ropörtaj yapan bir bayan sormuştu, “Tanışmadığınız kişilere bu nasıl ulaşacak?” Bu çok basit çünkü ben Hong
Kong’dayken bir televizyon kanalının sahibi benden ayağa kalkarak insanlara vibrasyon vermemi istedi. Ve o korkunç olan ,
meşgul şehirde pek çok insan televizyondan Aydınlanma aldı. Bilim pek çok şey geliştirdi. Mesela, kameralarla vibrasyonları olan
resimler çekebilirsiniz. Bu modern zamanlarda, İsa’nın ya da herhangi birisinin yapabileceğinden çok daha hızlı bir şekilde bunu
yayabiliriz. Fakat bu zordur çünkü bu bir gerçekleşmedir. İnsanlar uygun bir yoga tarzından hoşlanırlar. Onlara baş aşağı durun
derseniz mutlu olurlar. Ama onlara sırf, “Ellerinizi açın” dediğinizde bunu bir türlü anlamıyorlar. Fakat bu dünyada pek çok hayati
şey çok basit, çok basit bir şekilde yapılır. Evriminiz dışında nefes almanız, görmeniz, her şey çok basittir. Çok hayati olduğu için
çok basit olmalı. O yüzden Sahaja Yoga ile pek çok zihinsel tartışmaya girmek isteyenler bunu kabul etmekte zorlanırlar. Size
beyinlerinizi kapatın demiyorum. Tam aksine onu açın, tamamen. Sonuçlara mantıken ulaşın. Körükörüne değil. Kör bir inançla
değil. Fakat bu mantıklı sonuca bir kez ulaşmalısınız. Bu sınırlı beyinle bunu yapamazsınız. Çünkü sınırsız olana girmeniz lazım.
Bu yüzden bu sınırlı olan şeyi geride bırakmalıyız. Fakat bir kez aydınlandınız mı her şey mantıklı olur. Her şeyi doğrulayabilirsiniz.
O kadar basittir ki. Mesela körlere renklerden bahsedemeyiz. Sadece, “Tamam, gözlerin açıldığında görürsün” deriz. Aydınlanma
almak da işte bu kadar basittir. Hiçbir tehlike, hiçbir sorun yoktur. Tanrı hepinizi kutsasın! Bugün son gün ve bana bu fırsatı
verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerle, arayış içindeki bu kadar yüce ruhlarla birlikte olma fırsatını. Eminim seneye
tekrar geleceğim. Aydınlanmanızı bugün almasanız bile hepiniz bunu alacaksınız. Burada bir merkez kuracağız. Devam
toplantımız da zaten ayarlandı. Herhangi bir para işi olmadığı için Viyana ve Avusturya için bunu kendiniz organize etmelisiniz.
Bunu sizin gözetmeniz gerekecek. Fakat hepiniz bana, Londra’ya sorunlarınızı yazabilirsiniz. Tanrı sizi kutsasın! Bugün son gün
ve eğer arzu ederseniz beş dakikalığına soru sorabilirsiniz. Fakat Aydınlanmanızı almanız daha iyi olur. Sizler buraya,
merdivenlere gelebilirsiniz. Bence kimisi aşağı inebilir çünkü daha fazla insan geliyor. Bu tarafa gelin, lütfen. Kapıda durmayın,
buraya gelin. Size söylediğim gibi, bu, size ait. Sahibi sizsiniz. Aydınlanmış bir ışık bir diğerini aydınlatabilir. Bu, mecburiyetten
dolayı yapılmıyor. Tıpkı, parmağım ağrırsa ve onu ovarsam bunu zorunluluktan yapmadığım gibi. Siz benden ayrı olmadığınız için
benim için “öteki” diye kimse yok. Yani eğer parmağımı ovup onu rahatlatıyorsam bunu zorunluluk olduğu için yapmıyorum.
Yapsam daha iyi olur. Şimdi, size ne söylersem lütfen beni dinleyin ve benimle işbirliği yapın, o kadar. İlk olarak, neşeli bir
mizacınız olması gerektiğini bilmelisiniz. Bu konuda ciddi ya da havai olmanıza gerek yok. Fakat neşeli olun çünkü şimdi son
yükselişi yaşayacaksınız. Şimdi ellerinizi bana doğru çok rahatça uzatın. Ellerinizi dizlerinize koyun. Fakat ondan önce
ayakkabılarınızı çıkartmanız iyi olur çünkü onlar çok sıkı ve Toprak Anne ile olan bağlantınızı kesiyorlar. Boğazınızda sıkı bir şey
varsa ya da belinizde çok sıkı bir şey varsa onu gevşetebilirsiniz. Yani rahat olmalısınız. Ya da ağır bir kolye gibi bir şey varsa,
çakralara yük yapan bir şey, onu çıkartın çünkü bu çok hassas bir şey. Gözlüklerinizi bile çıkarabilirsiniz. Sorun olmaz. Şimdi bunu
herkes yapmalı. Yapmayacak olanlar dışarı çıkmalılar. Herkes gözlerini kapatmalı. Birisi gözlerini açarsa bu vibrasyonları rahatsız
eder. O yüzden herkesin iyiliği açısından sizden medeni olmanızı ve gitmenizi rica ediyorum. Kendinize karşı da nazik olmalısınız.
Şimdi lütfen gözlerinizi kapatın. Dikkatinize, bir yere gitmesi için hiçbir baskı uygulamayın. Onu sadece serbest bırakın. Bir yere
odaklanmak gibi şeyler yapılmamalı. Sadece dikkatinizi tamamen serbest bırakın. Düşünsün, istediğini yapsın. Şimdi, ona hiçbir
baskı yapmayın. Sol elinizin, arzunuzun gücünü ifade ettiğini bilmelisiniz. Sağ el de eylemin gücüdür. O yüzden sağ eli hareket



etmek için kullanmalıyız ve sol eli de parmakları biraz açarak bana doğru uzatın. Eliniz çok rahat olsun. Şimdi sağ el ile, size
söylediğim gibi, aklımızdaki bu suçluluk duygusu fikrinden kurtulmalıyız. O yüzden sağ elinizi ön taraftan boynunuzun soluna
koyun. Fakat gözlerinizi açmayın ve sol elinizi bana doğru açık biçimde uzatın. Eliniz dizinizin üstünde olsun. Şimdi sağ elinizi
oraya koyduktan sonra, “Anne, ben suçlu değilim” deyin. Lütfen tekrar edin, “Anne, ben suçlu değilim.” Bu önemli çünkü Batı
ülkelerindeki en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Şimdi sağ elinizi kalbinize koyun. Ve tamamen anlayarak ve tüm kalbinizden bir
sorun sorun, “Anne, ben saf Ruh muyum?” Bu soruyu üç kere sorun. Kalbin üstünde – biraz daha yukarıda. Kalp biraz daha
yukarıda, evet. Bu soruyu üç kez sorun. Çünkü siz zaten öylesiniz ama bu soruyu sorun. Şimdi lütfen sağ elinizi, midenizin sol
tarafına koyun ve bir soru sorun: “Anne, ben kendi kendimin efendisi miyim?” Bunu lütfen 10 kere sorun. “Ben kendi kendimin
efendisi miyim?” Sadece sorun. Herhangi bir gurunuz varsa ya da bir şartlanma varsa bu hemen gidecek çünkü siz kendi
kendinizin efendisisiniz. Sizin hiçbir guruya ihtiyacınız yok. Siz efendi haline geldiğinizde bir efendiye ihtiyacınız kalmaz. O
yüzden lütfen kendinize tam güvenle sorun. Bayanın ismi ne? Bakın, bu negativitedir. Bunun ne gereği var? Eşiniz burada
öldürülmeyecek. Böyle saldırıyorlar, gördünüz mü? Şimdi gitseniz iyi olur. Eşinize, kendine mukayet olmasını söyleyin. Kimseyi
rahatsız edemezsiniz. Bırakın gitsin. Konu bu, medeni bile değiller, medeni insanlar değiller. Nasıl Aydınlanma alabilirler? Hiç
medeni değil. Tamam, sorun değil. Affedin, affedin, affedin. Sağ elinizi tekrar midenizin olduğu sol tarafa koyun ve 10 kere şunu
söyleyin: “Anne, ben kendi kendimin efendisiyim.” Lütfen tekrar söyleyin: “Tek arzum Ruh olmak, saf arzum Ruh olabilmek, gerçek
ben olabilmek, Öz olabilmek, Mutlak olabilmek. O yüzden kendisini ifade etsin.”� Sağ elinizi tekrar kalbinize koyun ve “Anne, ben
saf Ruhum” deyin.� Böyle olduğunuza dair tam bir inançla söyleyin. Bana güvenin. Ayaklarınızı Toprak Anne’ye düz olarak koyun,
ona dokunun, düz biçimde bakın. Bacaklarınızı öne uzatmayın. Yerde oturanlarda sorun yok, Onların endişelenmelerine gerek
yok. O yüzden elinizi kalbinizin üstüne koyun ve “Anne, ben saf Ruhum”�deyin. Bunu 12 kere söyleyin. Kendinizi suçlu
hissetmeyin. Lütfen, tek engeliniz bu, hepiniz bunu söylerken kendinizi suçlu hissediyorsunuz. Kendinize güvenin. Size saf ruh
olduğunuzu söylüyorum. Neden kendinizi yargılıyorsunuz? Bırakın sizi Tanrı yargılasın. O yüzden kendinizi suçlu hissetmeden
bunu söyleyin yeter. Tamam, suçluluk hissetmeden şunu söyleyin: “Herhangi bir hata yaptıysam beni affet.”� Tanrı’ya bunu
söyleyebilirsiniz: “Tanrım, herhangi bir hata yaptıysam lütfen beni affet.”� Suçluluk hissetmeden çünkü ben bunu sadece suçluluk
hissinizi gidermek için söylüyorum. Daha iyi. Daha iyi. Hala var. Şimdi sağ elinizi lütfen tekrar sol omzunuza koyun, boynun
yakınına ve lütfen 16 kere tekrar söyleyin: “Anne, ben suçlu değilim.”� Bunu lütfen söyleyin. Kendinize acıyarak değil ama
özgüven ile. Hıım, daha iyi. Şimdi sağ elinizle tekrar alnınızı kavrayın ve bastırın. Elinizin üst çizgisini alnınız boyunca bastırın ve,
“Anne, ben herkesi affediyorum” deyin. Çok daha iyi. Şimdi bu eli başınızın üstüne koyun, bıngıldak kemiğinin üstüne, bebekken
yumuşak olan kemiğe ve kafanızın ortasında başınızın kalınlığını hissetmeye çalışın. İleri, geri ve bastırmaya çalışın. Elinizin
ayasıyla bastırabilirsiniz. Elinizin ayasıyla bastırabilirsiniz. Bastırmaya çalışın, bunu kendiniz yapabilirsiniz. Tabanıyla, elinizin
tabanıyla. Şimdi, çok iyi. Şimdi elinizi yukarı koyun ve serin bir esinti geliyor mu kontrol edin. Şimdi, “Anne, ben Aydınlanmamı
almak istiyorum” demelisiniz çünkü ben sizin özgürlüğünüzü çiğneyemem. Sizin bunu istemeniz lazım. Diğer elinizi
kullanabilirsiniz. Sağ elinizi dizinize koyun, bana doğru uzatın ve sol elinizle kendinizi kontrol edin. Elinizi aşağı yukarı hareket
ettirerek serin esinti var mı bakın. Onu bulmak için elinizi değiştirebilirsiniz. Bu grupta gazeteciler varsa onlardan
Aydınlanmalarını almalarını rica ediyorum yoksa hiçbir şey yayınlamamalılar çünkü bu olmadan Sahaja Yoga’yı anlayamazsınız.
Bu yüzeysel bir şey değil. Aydınlanmanızı almalısınız yoksa arayış içinde olan insanları rahatsız eder ya da onları yanlış
yönlendirirsiniz. Şimdi, daha iyi. Çok kişi alıyor. Şimdi iki elinizi bana doğru uzatın ve serin esinti geliyor mu kontrol edin.
Ellerinizin içinde, gözlerinizi açmayın, boynunuzu dik tutun. Serin esintiyi hissediyorsanız bu çok güzel. Hissetmiyorsanız da
hiçbir sorun yok. Lütfen gözlerinizi açın. Kundalininizi tek başınıza nasıl yükselteceğinizi anlatacağım. Şimdi düşünmeden beni
seyretmelisiniz. Ellerinizi sadece böyle koyun. (Shri Mataji mikrofona üfler)
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İlk TV Röportajı, Northampton, İngiltere, 7 Ekim 1982 .. bir Birleşmiş Milletler diplomatının eşi. Şimdilerde Londra`da yaşıyor ama
Onu Hindistan`ın yaşayan en büyük azizi olarak selamlayan dünyanın her tarafından binlerce takipçisi var. Kendisi bir aydınlanma
ve mutluluk konumu öğretiyor ve bir spiritüel güç ile, kendisinin tedavi edilemez olanları tedavi edebildiğini söylüyor. Bu akşam
Bedford`da ve yarın akşamda Northampton`daki halk toplantılarında konuşuyor ve bu gün İngiltere`deki ilk televizyon ropörtajını
verdi. Muhabirimiz, Rebecca. (duyulamıyor) Mataji Nirmala Devi Hazretleri dünyanın her yerinde şifa güçleri ile tanınıyor.
Takipçileri Ona Tanrısal Anne gözü ile bakıyorlar. Kendisinden bahsedildiği şekli ile, bir barış müjdesi vaaz ediyor. Bu bu grafik
üzerinde gösterilen ve Kundalini adı verilen bir spiritüel gücü keşfetti. Kendisi, Onun verdiği isimle seekerlara (arayış
içindekilerde) tam bir farkındalık vermek için, onlarda bunu açığa çıkartabiliyor. Kendisi pek çok Batılının Onun güçleri hakkında
kuşku duyduklarını itiraf ediyor ama kendisi, (insanlara) verdiği hediye için para almak fikrini aşağılıyor. İyileştirme ve tedavi
etmekteki başarılarına dair iddiaları olağandışı. Alkolikler içki içmeyi bıraktılar, uyuşturucu kullananlar tedavi oldular ama belki de
iddialar içinde en sıra dışı olanı da, Onun pek çok kanser kurbanını iyileştirdiği iddiası. MUHABİR: Kanseri olan kaç kişiyi tedavi
etmeyi başardınız? SHRI MATAJİ: Binlerce...Bilemiyorum .... Demeliyim ki ..... MUHABİR: Binlerce? Söyledikleriniz hakkında
doktorlar ne diyorlar? SHRI MATAJİ: Problem şu ki, Ben kendim, tıp okudum ve .. doktorlar bunun “kökleri” ile değil, yaşamın
“vuruş” kısmı ile çalışan insanlar. Yani onlardaki sorun şu ki, birileri, bu insan farkındalığından daha yüksek bir yöntem ile
(hastalıklar) iyileştirilebilir diye konuşmaya başlıyor ve o zaman da onlar, kişinin ulaşması gereken bu daha yüksek farkındalığın
içine atlamayı istemiyorlar, çünkü insan farkındalığı hala sürekli bir halde değil. Sizler, Tanrısal farkındalık olan bu farkındalığa
ulaşmalısınız. Bu farkındalığa ulaştığınızda, ancak o zaman bunu iyileştirebilirsiniz. MUHABİR: Kendinizi nasıl tanımlarsınız, bir
şifacı olarak mı yoksa bir spiritüelci mi? SHRI MATAJİ: Bakın, Ben kendimi herhangi bir kategoriye sokmak istemiyorum çünkü ...
Ben bir ev kadınıyım ve bir ev hanımının yaptığı bütün işlerini yapmalıyım. Ben aynı zamanda bir diplomatın eşiyim, yani bir
diplomat eşi olarak davranmalıyım. Ben aynı zamanda da, Sahaja Yoganın bu işi için çalışması gereken bir kişiyim. Yani kendimi
nasıl tanımlayacağımı bilmiyorum? MUHABİR: Eğer bana ulaşabilirseniz, size bir soru sorabilir miyim? SHRI MATAJİ: Evet, evet,
kişi kitlelere ulaşabilir. Şimdi sizin durumunuzda ilk önce problemin ne olduğunu görmeliyiz. İlk olarak bir dengesizlik var, küçük
bir dengesizlik çünkü siz çok fazla dışarıda çalışıyorsunuz, sanırım çok fazla dışarıya gitmek zorundasınız ve duygusal yaşamınız
için çok fazla zamanınız yok. Yani siz daha çok akli ve fizikselsiniz ama duygular daha az, yani bir denge olması gerek. Bu yüzden
ilk olarak size bu şekilde denge vermeliyim, tamam mı? Sizi şimdi dengeye getirmeliyim. Şimdi bu, çok fazla aklınızla
çalışıyorsunuz, bu yüzden bu aşırı çalışıyor ve karaciğeriniz gitmiş. Karaciğer de hararetlenmiş. Yani onu düzeltmek için, ne
yapmalıyız, sizi ... MUHABİR: Ne yapıyorsunuz? SHRI MATAJİ: Sadece karaciğerdeki baskıyı uzaklaştırıyorum. Karaciğer bu
kısımda ve elin bu kısmında ifade edilir. Yani karaciğerinizdeki baskı azaldı. Bu çok basit. MUHABİR: Şimdi, bu olanları izleyen
birisi, Sizden gelen herhengi bir etkiyi veya duyguyu hissedecek mi? SHRI MATAJİ: Benden mi? MUHABİR: Evet. SHRI MATAJİ:
Hayır, hayır, etki yok. Hayır, hiç bir şey. Çünkü bu sadece, bu yıkımın yeniden inşası gibi, sadece siz inşaattan yıkımı çıkarırsınız,
hepsi bu. Bu çok basit. Şimdi, Ben ne yapıyorum. Siz şimdi sadece kendi içinizden söyleyin veya eğer istiyorsanız yüksek sesle
şunu söyleyin, “Anne, ben herkesi affediyorum”. Sadece bunu söyleyin. MUHABİR: Anne, ben herkesi affediyorum. SHRI MATAJİ:
Evet, bunu iki kez söylemelisiniz. Şimdi bakalım. Söyleyin. MUHABİR: Anne, ben herkesi affediyorum. SHRI MATAJİ: Tekrar.
MUHABİR: Anne, ben herkesi affediyorum. SHRI MATAJİ: Tekrar. MUHABİR: Anne, ben herkesi affediyorum. SHRI MATAJİ: Şimdi
bak. Akıyor mu? Birazcık. Bu çok hassastır, çok süptildir. MUHABİR: Güzel, ben yapabilirim.... Onun netliğini hissedebilirim. Evet.
SHRI MATAJİ: Bu başladı. Başladı, bakın? Ben sadece... Ben ne yapıyorum... senin ellerinde bir haç. Bak, bu affetmen gerektiğini
söyleyen İsa`dır. Şimdi bak. Bu çalışıyor? MUHABİR: Ve uzun vadede bu benim için ne yapacak? SHRI MATAJİ: Uzun vadede, bu
sizin gücünüzdür, şimdi tezahür edecek. Kendi içinizde bu güce sahipsiniz. Şimdi bununla çok huzurlu hissedeceksin,
düşüncelerini kontrol edeceksin. Her zaman düşünmen gerekmez. Düşünmeden dinlenebilirsin. Eğer istersen düşünebilirsin,
bunun dışında düşünmene gerek yok. O zaman kendi güçlerin, kendilerini gösterecekler ve bunun siz bu gücü başkalarına da
verebilirsiniz. Yapabileceğiniz pek çok şey var.
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İkinci TV Röportajı, Northampton, İngiltere, 7 Ekim 1982 Kendisinin ismi, Mataji Nirmala Devi. Hindistan`da bir doktor olarak
eğitim görmüş ve Birleşmiş Milletlerde üst düzey bir diplomat ile evli. Londra`da yaşıyor ama bu hafta öğretilerini halka duyurmak
için, bir seri halk toplantısı yapıyor. Kendisi, omurganın altında bulunan, uyandırılabilen ve akması için bedene gönderilen
Kundalini adı verilen spiritüel bir enerji formunun hepimizde bulunduğuna inanıyor. Bu yüzden ayakkabılarımı kaptım ve bu sabah
Northampton`a Onunla buluşmaya gittim. SHRI MATAJİ: Siz daha aktif ve çok fazla düşünmeye, çok fazla çalışmaya çalışan bir
kişisiniz. MUHABİR: Ben çok fazla düşünüyorum? Hiç kimse bunu daha önce bana söylemedi. Doğru… SHRI MATAJİ: Ve siz
fiziksel olarak çok fazla çalışıyorsunuz, koşturuyorsunuz ve daha çok dışarıda çalışıyorsunuz. Ve sol taraf, duygusal taraftır, yani
sol taraf – duygusal hayat içindir. Güzel, işte sizdeki dengesizlik bu. Şimdi bunun için önce size bir denge vermemiz gerek,
tamam mı? Yapacağım şey, donmuş olan tarafı uyandırmak ve onu aşağıya indirmek, bu sayede bu tarafı tatmin etmek için lütuf
buraya gelir. Yani bu uyandırılacak, bakın, duygusal tarafı uyandı. Ve bu taraf, Her Yeri Saran güç ile sizin sağ tarafınızdan gelen
bir tür rahatlatıcı efekt verdi. Yani bu, onun sağ tarafa hareket edişi bu şekildedir. Yolu bu. MUHABİR: Ama bu enerji ve bu arzu,
herkesin kendisi için en iyisini yapmak, mutlu olmak, memnun olmak için duyduğu arzudan daha mı fazladır? SHRI MATAJİ:
Maddi şeylerle memnun olamazsınız. Olamazsınız. Bu ekonominin temel prensibidir. MUHABİR: Öyleyse ben size bir itirazda
bulunabilir miyim, geçmişte bütün bu gurular batıda meşhur oldukları zaman, hepsi çok zengin ziynetlerle, büyük miktarda
zenginlik ve para ile donanmış görülüyorlardı. Bu onların söylediklerine kıyasla büyük bir tezatmış gibi göründü. SHRI MATAJİ:
Bunu gördüğünüz için mutluyum, ama kaç tanesi bunu gördü? Kişinin anlaması gereken bir şey bu. Bu bir iş değildir, bundan
dolayı para kazanamazsınız. MUHABİR: Ama onlar bu kullanarak çok başarılı bir iş yapıyorlar. SHRI MATAJİ: Çünkü sizler çok
safsınız. Bu ülkede insanlar beyinlerini kullanmıyor. Sizler doğru yargılara ulaşmalısınız, eğer size bir şey olması gerekiyorsa, bu
sizin farkındalığınız içinde olacaktır. Güçlerinizi göstermelisiniz ve kendi evriminiz için para ödeyemeyeceğinizi ancak o zaman
anlayacaksınız. MUHABİR: Şimdi şu anda bizi izleyen belki de üç milyon kişi var. Sadece sizi televizyonda izledikleri için her hangi
bir şey hissediyor veya bir şeyler kazanıyor olmalılar mı? SHRI MATAJİ: Evet, bazıları bunu yapabilirler. Eğer orada iseler, eğer
ellerini şimdi Bana doğru böyle tutarlarsa, ellerinde serin esintiyi hissediyor olabilirler. Demek istiyorum ki, bu bir çok yerde oldu.
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1982-1008, Radyo Röportajı
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Radyo Röportajı, Wellington, İngiltere, 8 Ekim 1982 MUHABİR: Ben, Wellingborough, Palk Road`da bulunan Victoria Centre`deki
County Show`dan Phil Malone. Yanımdaki kişi, Sahaja Yoga öğreten Mataji. Şimdi Mataji, Tam olarak neleri içeriyor bu yoga?
SHRI MATAJİ: Sahaja kelimesinde, “saha” birlikte, “ja” ise doğan anlamına gelir. Yani her ne sizinle birlikte doğmuşsa, bu
kendiliğindendir. Bu etrafımızı saran, her yerde bulunan, bir nabız gibi her şeyin içinde atmakta olan yaşayan gücün, yaşayan bir
sürecidir. Bu oluş bir atılımdır. Psikolojik olarak bu, bizim bilinçdışına doğru yaptığımız nihai atılım olarak tarif edilebilir.
MUHABİR: Bu yüzden bazı kişiler buna aydınlanma diyorlar. SHRI MATAJİ: Aynı şey. MUHABİR: Şimdi, geçmişiniz Hindistan`da
Hristiyan bir aileye dayanıyor. SHRI MATAJİ: Evet. MUHABİR: Öğretiniz, Hristiyanlıkla ilgili mi, yoksa değil mi? SHRI MATAJİ: Tabii
ki ilgili çünkü Sahaja Yoga için İsa çok önemlidir, buna şüphe yok ama İncil metni dışında İsa`yı anlama şeklimiz çok sınırlı Bizler
Onun hakkındaki diğer metinlerede bakmalıyız, Onu açmalı ve Onun ne kast ettiğini açıklamalıyız. MUHABİR: Yani sizin mesajınız,
bir barış mesajı mı ve bu, bu bağlamda dünyanın geri kalanı için barış mı yoksa insanların içindeki barış mı? SHRI MATAJİ:
Kesinlikle. Sadece içinizdeki barış, dıştaki barışı getirecektir. İçimizde ne varsa biz dışımızda da onu ifade ederiz. MUHABİR:
Şimdi, geçmişte insanları tedavi etmekte veya insanları iyileştirmekte bazı başarılar gösterdiniz. Bu yaptığınız şeyin içerden
dışarıya olması nedeniyle mi veya siz bunu nasıl yapıyorsunuz? SHRI MATAJİ: Bu çok basit sadece çünkü sizde yaşam gücü var,
bu güç yaşam gücünün kendisidir ve siz içinizden akana bir kez sahip olduğunuzda, eğer siz bu yaşam gücünü başkalarına
verirseniz, bu kişi yaşam gücü ile yeniden dolar. Basit sözcüklerle bu şekilde anlatabilirsiniz ama gerçekte bu sizin içinde
meydana gelen bir oluştur. Arta kalan/tortu şeklinde bir güç, buna filizlenme gücü diyebilirsiniz veya yükselip, size ruhunuzu
deneyimleten yükseliş gücü diyebilirsiniz. Bu ruhunuzun dikkatinize gelmesi anlamına gelir, bu sizin onu merkezi sinir sisteminiz
üzerinde hissedebileceğiniz anlamına gelir. Yani siz bilgi alırsınız veya diyebiliriz ki, siz mutlak olan ruhunuz tarafından
aydınlatılırsınız. Mutlak olanı bir kez aldığınız zaman, bunun bir çıktısı olarak her şey akıp gider, tüm uyumsuzluklarınız, her şey.
MUHABİR: Şimdi, siz bu akşam Northampton`daki Guildhall (esnaf birliği) salonunda olacaksınız. SHRI MATAJİ: Evet. MUHABİR:
Eğer insanlar bu akşam birlikte oraya gitseler, sizin bu akşam onlara ne demeniz gerekir? SHRI MATAJİ: Benim onlara, gerçekte
onların ne olduklarını açıklamam gerekecek. Gerçekte onlar ruh, ve bu beden, akıl ve tüm bu şeyler sadece örtüdür. Şimdi
dikkatimiz beden mertebesinde, akıl mertebesinde veya duygular mertebesindedir. Ama sizler bunun ötesine geçmelisiniz ve bu
olacak şey ile bütün bunlar olur. Bu olduğu zaman, bir yumurtanın değişim geçirerek bir kuş olması gibi, buna verilen isimle siz iki
kez doğmuş olursunuz. MUHABİR: Yani bu ikinci doğum geliyor, kimi insanlar belki de bunun öldükleri zaman olacağına inanıyor
olabilirler. SHRI MATAJİ: Bu mümkün değil. Bu nasıl olabilir ki? Bu bir yanlış anlama. Bizlerin bu şeyler hakkında onlardan
kurtulabileceğimiz pek çok yanlış anlama var. İlk olarak bizler kesin sonuçlara mantıken ulaşmalıyız, mantıken. Yani bu şudur ki,
beynimizi tam olarak durduramayız. Bizlerin mantıki anlayışımız vasıtası ile bakarak ulaşmamız gereken şudur ki, eğer bu
yaşayan bir güç ise, o zaman bizler buna ulaşmalıyız ve bir kez bunu elde edince de, sonrasında bunun böyle olup olmadığını
doğrulamalıyız. Bu tamamen açık. MUHABİR: Yani, o zaman takipçileriniz, onlar bu formda bir yogayı nasıl tatbik ediyorlar?
Demek istiyorum ki, bunu diğer dinlerle birleştirerek mi yapıyorlar, örneğin? SHRI MATAJİ: Bakın, sizin gördüğünüz bu din ile,
dinlerin hepsi dışarıdan farklı farklı dinler gibi görünürler ama gerçekte hepsi tektir. Onların hepsi tek bir yaşam ağacının
çiçekleridir. Görünüşte onlar farklı çiçeklerdir ama değiller. Aynı gerçeği yaşıyorlar, hepsinin birbirleri arasında fark yoktur. Ama
onları (ağaçtan) kopardığınız ve “Bu benim, bu benim” dediğiniz zaman, onlar ölürler, çirkinleşirler ve tuhaflaşırlar. İşte fanatizm
bu şekilde geldi. Tüm dinler gerçeğin kendisinden doğdular ve siz burada onların entegrasyonunu bulursunuz, tam
bütünleşmelerini. MUHABİR: Güzel, bu akşam Guildhall`da siz, Northampton`dan gelen insanlarla ve ülkenin geri kalanı ile
buluşacaksınız ve bizlerle konuştuğunuz için çok teşekkür ederiz. SHRI MATAJİ: Adres, Guildhall, St. Giles meydanı,
Northampton. MUHABİR: Yedi buçukta başlıyor. SHRI MATAJİ: Evet, yedi buçukta başlıyor. Görüşmeyi umut ediyorum.
MUHABİR: Çok teşekkür ederim. Wellingborough, Palk Road, Victoria Centre`deki County Show`dan Phil Malone. SHRI MATAJİ:
İyi miydi? MUHABİR: Çok iyi, bu iyi, tamam, çok teşekkürler. Çiçekleri yanınıza alın. SHRI MATAJİ: Gurular hakkında sorular
sormalıydınız, sanıyorum bu önemli. MUHABİR: [söylediği anlaşılmıyor]. SHRI MATAJİ: İşte bu çok önemli, biliyorsunuz, çünkü
bütün bu insanlar gurular tarafından yanlış yönlendirildiler ve bütün bu hipnoz şeyleri ile kara büyü. Sizler tüm bu insanları
kurtarmalısınız. Çok önemli bu. MUHABİR: Evet, onların kafaları karıştı, değil mi? SHRI MATAJİ: Kafaları çok fazla karıştı, bakın,
kafa karışıklığı çok fazla. Bu da modern zamanların işareti. Ne bekleyeceğinizi bilmek zorundasınız. MUHABİR: Mm, neyse, en iyi
dileklerimle, gerçekten çok teşekkürler. MUHABİR: Teşekkür ederim. Tamam. [söylediği anlaşılmıyor]. SHRI MATAJİ: Çok
teşekkür ederim. MUHABİR: Tamam. Teşekkür ederim. [söylediği anlaşılmıyor]. SHRI MATAJİ: Üzgünüm, geç kaldım ama dün
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öyle komik bir deneyimdi ki. Kırk mil boyunca koşarak geldik ve hiçbir şey olmadı. Çok teşekkür ederim, teşekkürler. Hoşçakalın.



1982-1008, Gazete Röportajı
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Gazete Röportajı, Wellington, İngiltere, 8 Ekim 1982 Nasılsınız? Buyrun lütfen, İsminiz nedir. MUHABİR: İsmim, David [Cooper?],
Ben … [söylediği anlaşılmıyor]. Neden bu hafta buraya, Northampton`a geldiğinizi bana söyleyebilir misiniz? SHRI MATAJİ: Neden
buraya geldim? MUHABİR: Siz bir … tarafından davet edilmişken, buraya kadar geldiniz. SHRI MATAJİ: Bu bir tür … mesaj, bir
metod keşfedildi. MUHABİR: Northampton`a ilk gelişiniz mi? SHRI MATAJİ: Hayır, daha önce de buraya geldim. MUHABİR: O
zaman ne tür bir tepki aldınız? SHRI MATAJİ: Tepki, çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Hiç bir gazete gelmedi. Dün de, hiç
kimse yoktu, çok şaşırtıcı idi bu. MUHABİR: Pek çok kişinin kuşkulu olduğunu gördünüz, değil mi? SHRI MATAJİ: Neye
benzediklerini bilmiyorum çünkü hiç kimse gelmedi, gördünüz. MUHABİR: O da Guild Hall`da idi? SHRI MATAJİ: Hayır, dün Guild
Hall`da pek çok kişi vardı ama bildiğim kadarı ile gazeteler ilgiliydiler, orada bazı insanlarla tanıştık ama ilk kez buraya geldiğim
zaman, pek çoğu Beni görmeye geldi. Onlar işçi sınıfından insanlardılar. Posses gibi her tür illet nedeni ile acı çekiyorlardı ve bir
centilmen ayağa kalkıp her tarafta yürümeye başladı ve şey gibi konuşuyordu… bu biraz komikti. MUHABİR: Aslında, geçen gece
Bedford`daydınız, değil mi? SHRI MATAJİ: Evet, oradaydım. MUHABİR: Ve nasıl gitti? SHRI MATAJİ: Çok iyi, çok güzel. MUHABİR:
İyi gitti. Geçmişte, anlıyorum ki siz, um, olduukça büyük sayıda insanın iyileşmesine yardım ettiniz? SHRI MATAJİ: Evet.
MUHABİR: Bana birkaç örnek verebilir misiniz, sizin gerçekleştirdiğiniz iyileştirmelerden biraz daha sıradışı olanları? SHRI
MATAJİ: Her şeyi, bakın, kanser gibi. Sonra diyebiliriz ki, özellikle de kan kanseri. Bir Sahaja Yogini, birisinin arkadaşının kan
kanserini iyileştirdi. Sonra diyabetler. MUHABİR: Aslında, anlıyorum, bir keresinde kör bir kadın sizi görmeye geldi, bu doğru mu?
SHRI MATAJİ: Evet, körlük – eğer gözler açıksa. MUHABİR: Bu tam olarak hangisiydi? Olan şey neydi? SHRI MATAJİ: Bu bir
posses nedeni ile olmuştu, arka tarafta, burada, optik lobumuz var. Bakın, eğer bu, yaşayan bir varlık tarafından ele geçirildi ise,
gözleriniz açıktır ama orada karanlık vardır, hiç bir şey göremezsiniz ve eğer bunu nasıl açacağınızı ve bu ele geçirilmeden
kendinizin nasıl kurtulacağınızı biliyorsanız, sağır insanlar işitirler, evet. MUHABİR: Siz gerçekte sağırlığı da iyileştirdiniz,
iyileştirdiniz mi? SHRI MATAJİ: Evet, yaptım. Orada Genova`da bu oldu. MUHABİR: Siz, demek istiyorum ki, bunun gerçekte nasıl
olduğunu anlamak insanlar için çok zor. Demek istiyorum ki, bu biraz mistik görünüyor, bilirsiniz… SHRI MATAJİ: Evet, bu mistik
değil, size anlatayım, mistik olan hiç bir şey yok. Bakın, bizler bir çiçeğin meyve olduğunu görürüz. Bizler bunu bahşedilmiş bir şey
olarak kabul ederiz, değil mi? Bunu mistik bir şey bulur muyuz? Çünkü her gün bunun olduğunu görüyoruz ama bir şeyler var,
bunu yapan bir güç var, değil mi? Farz edelim, siz bu güce sahip oldunuz, deyin ki, veya eğer kendi içinizde bu güce sahipseniz,
siz de bir çok şeyi yapabilirsiniz. MUHABİR: Ama, yine de, demek istiyorum ki, eğer bir hastalığım varsa, bir doktoru görmeye
giderim, o bana ilaç verir ve böyle devam eder… Demek istiyorum ki, aslında gelip sizi görmek ve siz bana diyorsunuz ki, Benim
içimde kendimi iyileştirecek bir güç var, demek istiyorum ki, bu gücü nasıl elde ediyorsunuz? SHRI MATAJİ: Bakın, aydınlandığınız
zaman veya aydınlanmış olduğunuz zaman olan şey nedir, buna iki kez doğmak denir. O zaman siz kolektif bilinçte olursunuz,
olursunuz. Bu sadece Benim size lafla söylemem şeklinde değildir. “Tamam, şimdi siz şu ve şu oldunuz” demem şeklinde bir
beyin yıkama veya beyin tedavisi değildir. Siz gerçekten bu olursunuz ve onları parmak uçlarında hissetmeye başlarsınız – bunlar
parmak uçlarınızdaki merkezlerdir. MUHABİR:Yani gerçekte siz onları hisseder misiniz? SHRI MATAJİ: Parmak uçlarınızda,
hissedebilirsiniz, bunu herkes çok net şekilde hissedebilir. MUHABİR: Yani bu bir rehber gibi, teşhis etmenin yolu bu. SHRI
MATAJİ: Tanı koymak. Bakın, doktor sizsiniz, teşhis koyan sizsiniz, hasta da siz olabilirsiniz ve ilaç sizsiniz. MUHABİR: Bir kere
teşhis koyduğunuz zaman, yanlış olan nedir….. SHRI MATAJİ: O zaman belli bir merkezi nasıl iyileştireceğinizi siz bilmelisiniz.
Örneğin, şimdi, İsa`nın merkezi hangisidir? Orası burada. O budur. Bu ikisi İsa merkezleridir, hipofiz ve epifiz. Şimdi hangi
hastalıklara yakalanırsınız? Siz gözlerdeki bütün hastalıklardan kurtulursunuz. Diğerleri posseslerdir. Bakın, insanlar zihinsel
olarak depresyondalar, bu, şu, tüm bunlar bu merkezin problemleri ile alakalıdır. Orada ego problemleri de olabilir. İnsanlar
egoistler ve çok gösterişciler/samimiyetsizler ve egoları ile başkalarını da yok etmeye çalışırlar. Eğer İsa`yı siz kendi içinizde
uyandırabilirseniz, tüm bu problemler çözülebilir. Çünkü Onun bizim günahlarımız için öldüğü söylenmiştir. MUHABİR: Ve bu
iyileştirme yöntemini kullanarak sizler buna sahip oluyorsunuz, gerçekte bu (iyileştirme) güçleri uyanıyor. SHRI MATAJİ: Evet. Siz
sadece Benim önümde Lord`un duasını söylemelisiniz ve O (İsa) uyanır çünkü Ben Onunla bağlantıdayım. Bu yüzden siz Bana bir
şey söylediğiniz zaman, bu bağlantı kurulur ve bu uyanır. Başınızda içe doğru emilmiş olan ego ve süper ego vardır ve bunlar sizin
eylemleriniz anlamına gelir, bunlar sizin karmalarınızdır ve günahlarınız tümü, bunların içine emilmişlerdir. Onlar bir kere içe
çekilirlerse, bu kısım açılır. Bu açıldığı zaman, Kundalinin yukarıya çıkışını elde etmiş olursunuz. Bu, bu çok basittir, bilirsiniz
çünkü bunların hepsi hazırlanmıştır. Örneğin, şimdi şuna bakın. Buna bakıyor olmak çok basit bir şey olarak görülür ama içeride
bu oldukça karmaşık olabilir ve bunu yapmak yıllar aldı. Yani her şeyi yapmak çağlar boyu sürdü. Bu insan bedeni, amipten bu
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duruma geldi, hatta onun maddeden bu duruma gelmesi. Tüm bunlar sizin içinizde bina edildi. Sadece bu da değil, size olacak
olan şey, ruh, içinizde, o sizin kalbinizde zaten mevcuttur. Şimdi tek şey, nihai atılımın gerçekleşmesidir. Bu dahi içinizde bina
edilmiştir, bu Sahaja`dır. Bunun anlamı, sizin içinizde bina edilmiş demektir. Bu sizinle birlikte doğmuştur. Sahaja, “sizinle birlikte
doğan” anlamına gelir. Yani bu hepinizin içindedir. Ve eğer birileri sadece işin nasıl yapılacağını biliyorsa, birisinde bu kapasite
varsa .... Toprak Ana`da tohumları filizlendirme kapasitesinin olması gibi. Bizler bunu başka şekilde yapamayız, eğer büyürseniz,
her şeyi yapsanızda bunu siz yapamazsınız. Bu yaşayan bir süreçtir. Ama Ana, Toprak Ana yardım edebilir. Onu oraya koyun,
bunu elde edersiniz. Aynı şekilde, Benim bu kapasiteye sahip olduğumu varsayarak, bunu Ben yapabilirim. Varsayalım ki, yarın
ışığı elde ettiniz, sizde bunu yapabilirsiniz, başka insanları aydınlatabilirsiniz. Aydınlanmış olan bir kişi, bir başka kişiyi
aydınlatabilir ama ilk önce o kişinin kendisinin aydınlanmış olması gerekir. MUHABİR: Şunu görüyormusunuz, demek istiyorum ki,
sizin de dediğiniz gibi, demek istiyorum ki insanlar Sizi bir kez gördükleri zaman ve bunun nasıl çalışabileceğini keşfettikleri
zaman, onlar bunu bütün dünyaya yayabilirler? SHRI MATAJİ: Evet. MUHABİR: Ama bununla birlikte Siz, geçen sefer bir çok
kuşkucu kişi ile karşılaştığınızı söylediniz. Temel problemin bu olduğunu düşünüyor musunuz, demek istiyorum ki, Sizin sahip
olduğunuz bu iyileştirme süreci olduğunu düşünüyor musunuz? Daha yaygın şekildekullanılabilirdi ve bir tür ... SHRI MATAJİ:
Ama, iyileşmek için gelen insanlar gördüm ve iyileştikleri zaman, bu noktada tatmin oldular ama daha ötesine gitmediler. Şunu
söylemek zorundasınız ki, Tanrının bile sağduyusu vardır, bizlerin ışık verecek bu lambaları inşa etmek, düzeltmek, tamir etmek
isteyeceğimiz gibi, Tanrı insanları sadece iyileştirmek isteyecektir, normalde, değil mi? Yani bunu çalıştırmayacak olanları, ilgi
daha az ama hala işe yarıyor, demek istiyorum ki bu şefkat, yani bu iyileşir, şüphesiz insanlar iyileştiler ama bunların dışında
iyileşmek için gelenlerin içinden çok azının Sahaja Yogaya geleceğini düşünüyorum. Ama ruhu arayanlar, onlar özel bir
kategorinin insanlarıdır. Onlar son derece güzel insanlar ve arayış içindeler. Belki uyuşturucu kullanıyorlar, yanlış gurulara
gidiyorlar, her ne yapıyorlarsa yapıyorlar. Bu farklı bir nokta ama onlar arayış içindeler, esas olarak onlar gerçeği arayanlar ve en
iyi insanlar onlardır. Ve onlar sadece bedenlerinin iyi durumda olmasını arzu eden insanlar değiller, Sahaja Yoga için (uygun) olan
insanlar onlar. Bedenin ne faydası var, onunla ne yapacaksınız? Bakın, bu bedenin bir anlamı olabilir ve en iyi şekilde yardım
edilenler, bu anlamı bulanlardır. Tabii ki onlar tüm illetlerinden kurtulurlar ve herşey, bu bir yan ürün olarak … ama esas şey budur,
bu önemlidir. MUHABİR: Şunu anladım ki, Kocanız gerçekten çok seçkin bir pozisyonda bulunuyor. SHRI MATAJİ: Evet, kendisi
öyle. MUHABİR: Bana biraz bundan bahseder misiniz? SHRI MATAJİ: O Genel Sekreter olarak seçildi. MUHABİR: Tam olarak
neyin? SHRI MATAJİ: Sizin uluslararası organizasyonlarınızdan birisinin, bu ülkede bulunan, 134 (ayrı) milletin kendisini seçtiği
Uluslararası Denizcilik Organizasyonu isminde bir ajans. İşte bu yüzden biz buradayız. MUHABİR: Siz düşünüyor musunuz…
demek istiyorum ki, onun işinin sizinkinden tamamen farklı olmasının zorunluluk olduğunu düşünüyor musunuz. SHRI MATAJİ:
Hayır, bu tamamen aynı, Ben böyle hissesdiyorum çünkü Benim işim ancak insanlarla tanışırsam olur, değil mi? Ve insanlarla
tanıştığım zaman, onların Benim işimden hoşlandıklarını görüyorum. Bazen bu insanlara yardım da ediyorum, diyebilirsiniz ki bu
onlarda yanlış giden bir şeyler için ama bu, hiç bir şekilde asla Benim işimle bir çatışma içinde olmaz çünkü sizler çok, sizler çok
sevgi dolu, şefkatli, tolaranslısınız ve sizler sadece başka bir şey hissetmiyorsunuz. Yeni insanlarla tanışmak çok hoş çünkü…
kocamın sayesinde bir çok komünist ülkeye gittim, Rusya ve Çin`i ziyaret ettim. Bütün bu yerlere gidememiştim. MUHABİR:
Demek istiyorum ki, um… demek istiyorum ki, Sizin gerçekten, iyi niyetli bir kişi olduğunuza dair insanları ikna etmek hususunda
oldukça çok zorlukla karşılaşmış olmalısınız. Biliyorsunuz, bu biraz tehlikeli. Orada, bir tür aşırılıkları olan insanlarla, aşırı
insanlarla bir problem olduğunu düşünüyor musunuz? SHRI MATAJİ: Bu hangi ülkede olduğunuza bağlı. Söyleyin, Hindistan`da
bu hiç bir şekilde zor değil çünkü onlar bunu anlarlar, onlar bilirler, Kundalinisi uyanmış olanın gerçek bir kişi olduğuna dair bir
eğitimleri oldu onların. Onlar yükselen Kundaliniyi görebilirler, Kundalinin kalp atışı gibi atmasını görebilirler, onlar bu atımları
burada hissedebilirler. Onlara söylenen bu, yani bunu onlar biliyorlar. Onlarla çalışmam gerekmez ama aksi halde, diğer ülkelerde
bulunan arayış içindekilerin doğru yargılara ulaşmaları gerekir çünkü onlar çok kötü zamanlar geçirdiler. Bu yüzden onların doğru
bir kanıya ulaşmaları gerekir, demek istiyorum ki, bu zor değil ama tabii ki, bilirsiniz, eğer çok fazla akli projeksiyon varsa, o
zaman bu nispeten zordur. Ama önemli değil bu. MUHABİR: Bu ülkede sahtekarlar var mı? SHRI MATAJİ: Çok fazla, bir çoğu
böyle. MUHABİR: Demek istiyorum ki, bu kişilerin sizin için en büyük baş ağrıları olduklarını düşünebilirim, belki de. SHRI MATAJİ:
Onlar sadece Benim için değil, tüm arayış içindekiler için böyleler ve bu doğru. Onlar gerçekten de arayış içinde olanları
mahfediyorlar. Bu insanları biliyorum, onlar para yapıyorlar, bu insanları işlerinden çıkartıyorlar, yaşamlarından koparıyorlar,
anormal hale getiriyorlar, lahana gibi hasta ediyorlar, alıp götürüyorlar, çocuklar mahfoldu, bu korkunç. Bazıları sara hastası oldu,
bazıları kanser oldu...her tür hastalığa yakalandılar. Bazıları kör oldu. Hepsi onları cezalandıracak. MUHABİR: Siz gerçekten hiç
bir ücret almıyorsunuz, alıyor musunuz? SHRI MATAJİ: Hayır, hayır, hayır, hayır. MUHABİR: O zaman nasıl, ülke içindeki
seyahatleriniz, farklı ülkelere, Britanya civarına ve bu böyle devam ediyor, aslında onlar bunu nasıl finanse ediyorlar o zaman?
SHRI MATAJİ: Bakın, bu çoğunlukla kocam tarafından finanse edildi, çoğunlukla, o cömert bir adamdır. MUHABİR: Şans bu, değil



mi! SHRI MATAJİ: O cömerttir. Bununla birlikte Benim de, kendime ait gelirlerimde var. MUHABİR: Bunu dünyaya yaymak için siz
ne kadar harcayacağınızı tahmin ediyorsunuz, bir yılda? SHRI MATAJİ: Bunu söyleyemem, hesaplar konusunda pek iyi değilim
ama şunu söyleyebilirm ki, seyahat ettiğim zaman, örneğin, varsayalım ki Ben başka bir ülkeye gidiyorum, bazen Sahaja Yogiler,
“kendi kurtuluşum için bunu benim ödemem gerekir” diye düşünüyorlar. Yani kendilerine olan saygılarından dolayı bazen, onlar
Benim seyahatimi öderler, en fazla Benim için bilet alırlar , hepsi bu. Ama çok fazla değil, her yıl çok fazla değil. MUHABİR: Bu
sene nereye gittiniz? SHRI MATAJİ: Şimdi, bu yıl, haydi başlayalım. Ne zaman, Ben nereye gittim,.. siz ? Şimdi Amerika`dan
geldim, Genova, Avusturya, Belçika, İspanya, Portekiz, Fransa, Almanya, Rusya, Rusya`ya gittim, Özbekiskan, MUHABİR: Bunların
hepsi bu yıl, öyle mi? SHRI MATAJİ: Evet, bu yıl, evet. MUHABİR: Yorulmuş olmalısınız. SHRI MATAJİ: Böyle mi görünüyorum?
Ben altmış yaşındayım, şimdi altmış oldum. MUHABİR: Gerçekten mi? SHRI MATAJİ: Evet, Ben altmış yaşındayım, gerçekten.
MUHABİR: Hiç bir şekilde altmış göstermiyorsunuz. Bunların hepsi sizin için nasıl başladı, o zaman demek istiyorum ki en
başında? SHRI MATAJİ: Demek istiyorum ki, insanların çoğu bu tür şeyler hakkında çok az şey biliyorlar, Ben de dahil. MUHABİR:
Ama bunlar başlangıçta gerçekte sizin için nasıl başladı? SHRI MATAJİ: Bakın, aslında sizin farkında olduğunuz gibi,
çocukluğumdan bu yana Ben bunun farkındaydım, söyleyin, örneğin, siz bir insan olduğunuzun farkındasınızdır, aynı şekilde Ben
de farkındaydım. Kesinlikle kendimin ve görevimin farkındaydım ve Benim neyim, neden burada olduğumun, Benim ne
olduğumun farkındaydım. Çok küçüklüğümden itibaren her şeyin farkındaydım ama bunu kitlesel bir aydınlanma olarak nasıl
gerçekleştireceğim üzerine çalışıyordum. Bu kitlesel olmalıydı. Babam, kendisi aydınlanmış bir ruhtu ve o günlerde kendisi
Parlemento ve Meclisin üyesi idi ve seçilen yegane Hintli idi, seçilen Hristiyan Hintli idi, bunu söylemeliyim. Erkek kardeşim de
bakandı, ne bakanı idi? Haberleşme ve başka bir şeylerin bakanı. MUHABİR: Yani demek istiyorum ki, Ben varsayıyorum ki
Hindistan`da, demek istiyorum ki, bu o kadar zor değil gerçekte, um, insanların anlamasını sağlamak. Bu sadece,... Siz ne zaman
yurt dışına seyahat etmeye başladınız? SHRI MATAJİ: Hintliler çok daha iyi anlıyorlar. MUHABİR: İşte bu benim söylediğim şey.
SHRI MATAJİ: Ama yurt dışı problem, çünkü, bakın, onlar, onlar naifler/saflar, bilmiyorlar. İsa sadece dört yıl yaşadı. O, bunun
hakkında bu kadar fazla şeyi anlatamazdı, Kutsal Ruh hakkında. Bunların hepsi bir gizem. Hristiyanlık size bunu veremezdi çünkü
onlar asla bunu araştırmaya girişmediler, bunun derinliklerine. Sadece İncil okumak, bir şekilde yorumlar anlatmak size hiç bir şey
vermez. Yani bunun ikinci doğum kısmını, onlar çalıştırmadılar ve işte bu yüzden insanları daha fazla kaybolmuş halde
buluyorum. Çünkü bu gurular geliyor ve onlara “şudur, budur” diye kimi fikirler veriyor ve o insanlar büyük ölçüde bir şekilde
hipnotize edilmiş haldeler. Tüm bu insanlar hipnotize edilmişler, beyinleri yıkanmış, sonra onların bazıları uyuşturucu kullandılar.
Bir çok şey, onlar kendi kendilerini yok ediyorlar. İşte bu şekilde insanları çok fazla kafaları karışmış halde buldum, kafaları çok
fazla karışık. Şüphe yok ki, Hindistan`daki insanlar, örneğin, bu organizasyonun düzenleyicisi, Benim bir aziz olduğumu biliyor ve
bu yüzden de Bana bir aziz gibi davranıyor. Bu çok büyük bir şey ve sonra o Beni almaya gelecek ve hatta Hindistan başbakanı,
Mr. Lal Bahadur Shastri, Kocam kendisinin sekreteriydi ve kendisi sıksık araba ile gelir ve Beni görürdü. Yani Hindistan`da bu bir
.... , bir aziz tüm krallardan daha yüksektir ve herkes bir araya gelir. Yani onlar bir azize nasıl saygı gösterileceğini bilirler,
popülerite için bile. MUHABİR: Şöyle düşünüyor musunuz, demek istiyorum ki, … kendinize aziz demek,… düşünüyor musunuz ki
İngiltere`deki insanların... SHRI MATAJİ: Onlar çok fazla değiller. MUHABİR: Biliyorsunuz, onlar değiller… onlar kesinlikle hevesli
değiller…. SHRI MATAJİ: (anlaşılmıyor...) azizler, sanırım. Hayır, bu insanlar politikacılara daha fazla önem veriyorlar. MUHABİR:
Bu doğru, bu doğru. Demek istiyorum ki, böyle düşünüyor musunuz, bilirsiniz, bir tür … demek istiyorum ki, onlar bazen sizi biraz
aşağıladılar? SHRI MATAJİ: Aah, bu tamam. MUHABİR: Demek istiyorum ki, siz kuvvetle yaptığınız şeye inanıyorsunuz, belli ki ve
başka insanlar görmezden gelirken, bu size inanılmaz gelmiş olmalı. SHRI MATAJİ: Bu tamam, bakın, sonuçta onların hepsi
çocuk, anlamıyorlar, tüm söyleyebileceğim bu. Çünkü ruhani yaşam içinde hala çocuk onlar ama Beni bu sefer çarmıha
germezler değil mi? Yani bu sorun değil. MUHABİR: Şimdi siz Northampton ve bunun gibi kasabaları ziyaret ettiğiniz zaman
yanınızda olan bir kaç kişi var. Bu ekip her seferinde sizinle birlikte geliyor mu? SHRI MATAJİ: Hayır, onlar buralılar, bazıları şimdi,
bazıları oradaydılar. Tabii ki diğerlerinin tümü, Avusturalya`dan geldiler. Güney Londra`da bir ashramımız var. Yani onlar orada
kalıyorlar, bu yüzden buralara geldiler sadece. Ve bu ikisi şeyden, o Londra`da çalışıyor, o da orada. Ve bu üç centilmen
Bedford`dan. O Bristol`den. MUHABİR: Oh, anlıyorum. SHRI MATAJİ: Ama bir ekip veya bunun gibi bir şey yok. Kim gelebileceğini
düşünüyorsa, eğer müsait iseler, çünkü… MUHABİR: Yani sizin için müsait olan herhangi bir kimse, yardım etmek için …. SHRI
MATAJİ: Evet, onlar sadece Bana yardım edebilirler çünkü eğer o büyük bir grup ise ve bütün bu şeyler, yani onlar Bana yardım
edebilirler. MUHABİR: Anlıyorum, tamam, anladım. Güzel, zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. SHRI MATAJİ: Çok teşekkür
ederim ama sanırım müsaitseniz, Bana bir soru daha sormalısınız, Kundalini hakkında, çünkü Kundalini hakkında okumuş olanlar
bunu bilmekle ilgileneceklerdir. Şu ki, şu söylendi ki, bakın, Kundalini hakkında pek çok kitap yazıldı, onun çok tehlikeli olduğu
hakkında, o çok şeydir diye ve bütün bu şeyler. Ama bu hiç bir şekilde öyle değil. Bakın, Ben binlerce kişiye aydınlanma verdim.
Binlercesine. Bu asla hiç kimseyi bir tehlikeye maruz bırakmadı ama bu naif olanlar, ruhani bir yaşam hakkında fikri bulunmayan



bu kutsal olmayan kişiler, Numara yapmayı denerlerse, seks gibi, seks vasıtası ile ve tüm bu saçmalıklarla, o zaman o (kundalini)
aşağılanmış hisseder ve o zaman da ortada problem vardır. MUHABİR: O zaman nasıl tehlikeli olabilir? SHRI MATAJİ: Özür
dilerim? MUHABİR: Nasıl, siz söylediniz, eğer uygun şekilde kullanılmamışsa, o tehlikeli olabilir diye? SHRI MATAJİ: Bakın, bizim
şöyle diyebileceğimiz gibi, eğer Ben bu enstrümanı nasıl kullanacağımı bilmiyorsam ve elimi bir şeylerin içine sokarsam,
yanabilirim ama bu onun tehlikeli olduğu anlamına gelmez çünkü ben onun nasıl çalıştığını bilmiyorum. MUHABİR: Bu temel bir
şey, demek istiyorum ki, eğer siz anlamıyorsanız bu parmağınızı elektrik soketinin içine sokmak gibidir…. SHRI MATAJİ: İşte olan
şey bu, bakın, bu bunun gibi ama onlar bunu yapmaya uğraşıyorlar ve sonra da bu konuda kitap yazmaya çalışıyorlar. Bu şaşırtıcı
bir şey değil mi? Ben şimdiye kadar hiç kitap yazmadım. MUHABİR: Yani açıkça, bilirsiniz, sizin denemeye çalıştığınız türde bir
şey, insanlar için bunu anlaşılır kılmak. SHRI MATAJİ: Evet, siz yapmalısınız ve sonra aydınlanmanızı aldığınız zaman,
otomatikman doğru olursunuz. Benim size “doğru olun” demem gerekmez çünkü din içinizde aydınlanır. Siz otomatikman
olursunuz. Benim size “içki içmeyin” demem gerekmez, siz sadece içki içmezsiniz çünkü artık ondan keyif almazsınız. Sigara
içmezsiniz şünkü bundan hoşlanmazsınız, uyuşturucu kullanmazsınız, sadece bunu yapmazsınız çünkü bunların hepsi aydınlandı
çünkü yeni bir öncelik geldi. Bu odada ışık olması gibi, aniden siz her şeyin pozisyonunu görmeye başlar ve eğer bu yöne doğru
yürürseniz, çarpacaksınız, bunu bilirsiniz. Aynı şekilde aydınlanma, sizin otomatikman doğru olmanız anlamına gelir. MUHABİR:
İnsanları iyileştirmek konusunda, bütününde sizin başarı yüzdeniz nedir? SHRI MATAJİ: Ne? MUHABİR: Sizi görmeye gelen
insanları iyileştirmekte, sizin başarı yüzdeniz nedir? SHRI MATAJİ: Başarı? MUHABİR: Başarılı veya yani onlara yardım edildi. Size
gelen insanların sayısı ile kıyasladığınız zaman, gerçekte siz insanları kaç defa iyileştirdiniz? SHRI MATAJİ: Oh, kimi insanlar
sadece geldiler, on dakika yeterlidir. Başkanımız Sanjiva Reddy, ilk başkan, kendisi İngiltere`den geliyordu, .. Amerika. Onun
operasyonu başarısız oldu ve çok kötü durumdaydı. Ben sadece onu görmeye gittim ve o Benim Mataji olduğumu bilmiyordu.
Beni Mrs. Shrivastav olarak biliyordu ve aniden bizim Yüksek Komiserimiz ona, “bu kişi Mataji Nirmala Devi” dedi. Bunun üzerine
karısı Bana “sizin bir çok kişiyi tedavi ettiğinizi işittim, bu yüzden kocamı iyileştirin” dedi. Ben sadece on dakikalığına elimi
koydum, şaşıracaksınız, o sadece, sonra o aldı. MUHABİR: Birisi sizi görmeye geldiğinde, her seferinde bu olabilir mi? SHRI
MATAJİ: Her zaman değil. Kimi insanlarda daha çok zaman alır, kimilerinde daha az. Bu onların komplike olup olmamalarına
bağlıdır, onlarda daha fazla zaman alır, bazıları yaparlar. Örneğin, varsayalım ki benim doğmam gerek ve eğer siz sadece
oradaysanız, dışarıya çıkacaksınızdır. MUHABİR: Basitçe, sizin iyileştiremeyeceğiniz kimi insanlar var mı? SHRI MATAJİ: Bazı
insanlar… Bilemiyorum ama, bakın, bilemiyorum, şimdiye dek Beni görmeye gelen ve iyileşmeyen kimseyi bilmiyorum. Bazıları
olabilir, bilmiyorum ama görmeye gelenler, buna özen gösterenler için, sanmıyorum, değil mi? Hatırlar hatırlamaz söylemeliyim.
MUHABİR: Evet, oldukça fazla şey yaptınız. SHRI MATAJİ: Bakın, Bende o kadar çok var ki, bu oldu, bu iyileşen insanlar bile. Yani
bunun sonu yok. Düşünün Ben bir kişiyim, kendim için hatırlayamam ama iyileşen pek çok kişi var ve bunları Ben sadece
unuturum, Ben hatırlamam. Bir keresinde bir programa gittim, Ben sadece orada oturuyordum. Bir beyefendi geldi ve ayaklarıma
dokundu. Ben “siz kimsiniz” dedim. O da Bana, “beni unuttunuz mu?” dedi. Bende, “neden” dedim. O da, “Özür dilerim, ben şu
hastahanede, şu, şu, ölmek üzere olan ama sizin iki dakikada iyileştirdiğiniz falan falan kızın babasıyım” dedi. Ben de, “gerçekten
mi” dedim. Hatırlamaya çalıştım, “kimdi bu” dedim. Sonra çok zor hatırladım çünkü çok çabuk olmuştu bu. Ben başka birisini
görmeye gitmiştim ve dönüş sırasında o Beni yakaladı ve kızı oradaydı. Kız öyle çabuk iyileşti ki, Ben bunu tamamen unuttum.
MUHABİR: Gerçekten mi? Güzel, sanırım, kanıt pudingin içinde, değil mi? SHRI MATAJİ: Evet, dahası, Ben ne söylüyorum, bu
önemli değil. Önemli olan şey ruh olmaktır. İyileştirmek önemli değildir. Bakın, çünkü bir şekilde herkes ölmeli değil mi? Önemli
olan, sizin ruh olmanızdır. İşte bu ve sonra siz başkalarını iyileştirirsiniz. Sadece kendinizi değil, kendinizi iyileştirebilirsiniz ve
başkalarını da iyileştirebilirsiniz. MUHABİR: Tamam, çok iyi. Güzel. Dediğim gibi, size teşekkür ederim, zamanınız için teşekkür
ederim. SHRI MATAJİ: Pek çok iyileştirilemez hastalık koyabilirsiniz ama esas iş bu değil, sanırım. MUHABİR: Evet, Sanırım, pek
çok insanın en fazla ilgilendiği şey muhtemelen bu. SHRI MATAJİ: Aynı fikirdeyim, evet. Yogi: Özür dilerim Anne. Benden Paris`te
istediğiniz zaman (anlaşılmıyor) ve Anne bunu çok iyi aldı ama onlar Onu (Anneyi) bir erkek olarak tarif ettiler. [YOGINI
konuşuyor] SHRI MATAJİ: O (dişi) ne …. MUHABİR: Sanırım siz yanlış kişi ile konuşuyorsunuz. Yogi: Kafam karışıyor. SHRI
MATAJİ: Nedir o? Nedir o? [YOGINI konuşuyor] SHRI MATAJİ: Evet. MUHABİR: Bu gerçekte … [YOGINI konuşuyor] SHRI MATAJİ:
Ah, bunu hatırladım ve o kişi aynı zamanda “Ben bir erkeğim” dedi, Benim fotoğrafımı koyun. Ve onlar Benden bir erkek olarak
bahsettiler. (anlaşılmıyor) MUHABİR: Gerçekte, bu sizin hakkınızda bizim üzerinde çalıştığımız ilk makale, yani… (Yogi özür
diliyor) SHRI MATAJİ: Bu .. (anlaşılmıyor) MUHABİR: Bu tamam, bu tamam. Bu aslında sıklıkla olur. SHRI MATAJİ: Bu olur. Ben
gördüm, o kadar çok şey olmuştur ki – Benim gibi, sizin dediğiniz gibi Ben sadece …. bazen hepsini hatırlamıyorum. MUHABİR:
Bu doğru. SHRI MATAJİ: Tamam, yani…. MUHABİR: Sadece iki tane daha resim alabilir miyim? SHRI MATAJİ: Evet, evet, lütfen,
lütfen devam edin. FOTOĞRAFÇI: Aslında, eğer ellerinizi kapatabilirseniz, böyle, bilirsiniz, normalde .. böyle geçsem sizin için
sakıncası var mı? SHRI MATAJİ: Dediğiniz gibi. MUHABİR: Bazen bir problem. SHRI MATAJİ: Bizim tarzımız böyle. Bu uygun mu?



SHRI MATAJİ: Siz onlardan ellerini Benim fotoğrafıma doğru uzatmalarını da isteyebilirsiniz. Fotoğrafımın vibrasyonları var.
Onlar Benim fotoğrafımdan aydınlanma aldılar. Evet, gerçekten, Benim fotoğrafımdan iyileştiler. MUHABİR: Bu inanılmaz değil
mi? SHRI MATAJİ: Evet, bu kadar. İşte Benim bahsettiğim şey bu, bunun yardımı olacak. Sahaj onların hepsine yardım edecek.
MUHABİR: Yani bizim aldıklarımızdan daha fazlası, bin tane daha fotoğrafa sahibiz… SHRI MATAJİ: Evet, resimler. Bu insanlar
(anlaşılmıyor) fotoğraf gibiler (anlaşılmıyor)ç Sadece fotoğraf olarak değil, insanları iyileştiriyorlar, biz bunu gördük ve Benim
Avusturalya`ya ilk gidişimde, büyük bir … vardı. (anlaşılmıyor) Ne oldu, bu endüstrideki çok büyük bir adamın akrabası,
(anlaşılmıyor) ... ve bir bayan, Sahaja Yoginilerden birisi, o dedi ki, “ben yapamıyorum (anlaşılmıyor) “ öyleyse haydi bir fotoğraf
koyalım dedi ve (anlaşılmıyor) sadece bu da değil, sadece bu değil ama hasta (anlaşılmıyor) mükemmel şekilde iyi idi. Ve işte bu
şekilde onlar verdiler ve fotoğraf işte bu şekilde (anlaşılmıyor) çalışıyor. Onlardan birisi aydınlanmış bir ruh olan başka bir
gazeteci MUHABİR: Oh, anlıyorum. Bu bir şey meselesi, bilirsiniz, insanların görmesini sağlamak, değil mi, sanırım bu bir kere
başlıyor…. SHRI MATAJİ: Sanırım, sanırım böyle. Aksi halde (anlaşılmıyor) MUHABİR: (anlaşılmıyor) SHRI MATAJİ: (anlaşılmıyor)
herkes için sorumluluk. MUHABİR: (anlaşılmıyor) SHRI MATAJİ: Değil mi? Sonuçta gazete kimi iyi haberlerde vermeli. Tanrı sizi
kutsasın. (anlaşılmıyor) Siz .. (anlaşılmıyor) . Bu tamam. Tamam. Bu çok güzeldi. Bu adresi verebiliriz. Lütfen verir misiniz? Ve siz
onlara anlatın (anlaşılmıyor). Onlara anlatabilir misiniz (anlaşılmıyor). Yapabilir misiniz (anlaşılmıyor). Douglas bir dahidir. Ben bir
şekilde istiyorum, (anlaşılmıyor), o istiyor (anlaşılmıyor). O bir dahi, o bir dahi. Bu gerçek. O hızlandı ve Benim de onunla birlikte
hızlanmam gerek. Ben dedim ki, “haydi hızlı konuşayım”. Tamam mı? Kameramana teşekkür ederim. O, “bu takım Sizi takip
edecek” dedi, gel.
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Navaratri Puja, “Masumiyet ve Bekaret”. Temple of All Faiths (Tüm inançların Tapınağı), Hampstead, London (İngiltere), 17 Ekim
1982. Bugün İngiltere'de, Bakire'ye yapılan ibadeti kutluyor olmamız harika bir şey. Bildiğiniz gibi, Sahaja Yoga'ya göre İngiltere,
Shiva'nın Ruhunun bulunduğu kalptir. Ve Bakire'ye İngiltere'de saygı duyulması, Ona hürmet edilmesi ve Ona tapınılması, Bence,
bu tüm Sahaja Yogiler için büyük bir onurdur. Şimdi neden bir Bakire'ye bu kadar önem verildiğini düşünmemiz gerekiyor? Bir
Bakire neden bu kadar saygı görüyor? Bir Bakire'nin güçleri nelerdir? İsa olan, bu büyüklükte bir çocuğu O doğurabilir, kendi
bedeninden O Shri Ganesha'yı yaratabilir, egosuz, egonun ne olduğunu bilmeyen çocuklarının masum, dinamik olan gücünü
koruyabilir. Yani bu büyük güç ve kuvvet, bir çok 'guru punyası'na [gurunun erdemlerine] sahip olan, önceki yaşamlarında pek çok
iyi şey yapmış olan, Bekaretin diğer tüm güçlerden daha yüksek bir güç olduğunu her zaman anlamış olan bir insanda bulunur ve
bu kişi “”Bakireliği ve İffeti tüm çabası ve özeniyle korur. Bildiğiniz gibi O, bizim bedenimizde Kundalini olarak yer alıyor, bu Onun
Bakire olduğu anlamına gelir. O dokunulmamış olandır, Ruh olma arzusu kusursuz olandır, "Nirmala". Onda kusur yoktur. Onun
bekleyişi saftır. Tanrısal  olanla bir olmaktan başka bir arzusu yoktur. Diğer tüm arzular bitmiştir. Benim için bu, Batı ülkelerinde
üzerinde konuşulması çok zor bir konu. Bu utanç verici. İster erkek ister kadın, hiçbirinizin zihninde herhangi bir suçluluk duygusu
geliştirmesini istemiyorum. Çünkü, bu bildiğiniz gibi, en büyük kusur olan bir şey olduğu için, daha sonraki bir aşamada bu
suçluluk ters yönde çalışır. Bunun hiçbir faydası yoktur. Ancak sorunlarımızın ne olduğunu anladığımız zaman, bu konuda
alçakgönüllü olmalıyız. Suçlu değil ama alçakgönüllü. Eğer bu konuda alçakgönüllü değilseniz ve Sahaja Yoga'dan elde
ettiklerinizi talep etme hususunda girişken değilseniz ve neyi hak ettiğinizi, kendi punyalarınızın ne olduğunu görmeden sürekli
olarak, bunun için şikayet ediyorsanız, sizin Kundalininiz, (ortada) her kusura rağmen yükseltildi. Bunu biliyorsunuz. Sizler
kutsanmışsınız. Bu yüzden şikayet etmek veya agresif olmak yerine, bunun sizin için yapılmış büyük bir 'iyilik' olduğunu
bilmelisiniz. En büyük iyilik; sizin tamamen bağışlandığınızı, bu büyük nimetin size verildiğini siz bilmelisiniz. Ve buna ulaşmak
için çok çalışmanız gerekiyor. Suçluluk hissetmek yerine, mütevazi olmalı, şükretmelisiniz. Yaptıklarımıza, tamamen kendimizle
oyun oynamamıza rağmen, bugün burada hala Tanrı'nın Deva’ları olarak oturuyoruz. Charna amruta olan Somrasa, Anneyi
yıkayan sudur, (Som-ras / mutluluk-suyu) bunu sadece sizin içmenize izin verilir, sadece Devaların içmesine. Siz bu kategori
içinde oturuyorsunuz ve nasıl olup da, talepkar olabiliyorsunuz ki? Kendinizi alçak gönüllü kılmalısınız. Geçmişinizi görerek, hangi
hataları yaptığımızı görerek. Bu konuda yanınızdayım. Suçlu hissetmeyin. Size söylediğim gibi, bu çok utanç verici ama lütfen
kendinizle yüzleşmeye çalışın. Kendimizle, olduğumuz halimiz içinde yüzleşmeliyiz. Hintlilerin avantajı, Kundalini'nin orada var
olmasıdır. Yani Hintliler ne yaparsa yapsınlar, onlar her zaman yaptıkları şeyin yanlış olduğunun farkındadırlar. Onlar için erdem,
kendileri erdemli olmasalar bile, erdemdir. Kendileri öyle olmasa da, doğruluk, onlar için doğruluktur. Onlar biliyorlar, onlar her
zaman "Biz bunu yanlış yapıyoruz" şeklinde bunun farkındadırlar. Onlar, "bunda yanlış olan ne var ki?" demezler, ne de açıkça
yanlış olan ve bakireliğe, yüceliğe, Tanrısallığa karşı olan şeyler ileri sürerler. Şeytani şeyleri, onlar asla bu şeyin Tanrı olduğunu
ilan etmezler. Onlar ikiyüzlüler, bu tamam; ama onlar her zaman için bu şeylerin yanlış olduğunun farkındadırlar. Tüm toplum
böyledir çünkü Kundalini orada durur. Masumiyetimizi ve bekaretimizi kaybettiğimizde, başımıza gelen ilk şey ego merkezli
olmamız ve "bunda yanlış olan ne ki?" diye düşünmeye başlamamızdır. Sizin Shakti'niz Kundalininizdir ve O Bekarettir. O sizin
gücünüzdür. O sizin kuvvetinizdir. Masumiyetiniz sizin gücünüzdür, onu kaybettiğiniz gün, bu bizim ilk günahı işlediğimiz gündür.
Bu yüzden bu konuda çok mütevazi olmamız ve bir şeyler başarmamız önemlidir. Neyi? Krallıklar sahibi olmak ve bir tür lüks
yaşam değil, bu kutsal Shiva ülkesinde bir koltuktur. Şiva bağışlayıcıdır. O herkesi affeder. Rakshasalar bile affedilebilirler ama
onlara Aydınlanma verilebilir mi? Pishachalar (Et yiyen şeytani varlıklar) bile affedilebilir ama onlara Aydınlanma verilebilir mi?
Affetmek farklı bir noktadır. Bunun bir yönü bağışlamadır, bu sayede onlar orada biraz daha uzun süre bir kalabilirler, Shiva'nın
bağışlaması nedeniyle daha uzun yaşayabilirler. Ne olmuş yani? Ama ne kadar sefil bir hayat bu! Ve masum olmayan insanlar,
asla neşe veren olamazlar. Kendileri perişan yaratıklardır ve herkesi perişan ederler. Kibir, çocuksu bir nitelik değildir. Biz
çocuklar gibi olmalıyız. Ve siz yokken bile, size Aydınlanma verildi ama şimdi siz Deva'larla oturuyorsunuz, onlardan bile daha
yüksek. Peki, o zaman bizim süsümüz nedir? Bu bu alçakgönüllülüktür. Bu sadeliktir. Zeki olmak, kibir, başkalarını küçük görmek,
gösteriş yapmak değil, bu tam bir teslimiyet, tüm bencil niteliklerinizi teslim etmektir. Bekaretin içinizde yeniden doğmasına izin
verin. Bugünden itibaren hepiniz, bu gün bizim için bir yılbaşı günü - hepimizin korkunç huylarımızı, baskıcı tabiatımızı, iddialı
davranışlarımızı, ego odaklı kırıcılığımızı, hükmediciliğimizi teslim edeceğimize dair yemin etmemiz gerekiyor. Bunun ne faydası
var, bilemiyorum. Siz bunu teslim etmedikçe, bekaret Lordu olan Shri Ganesha, Agnya Çakranızı taçlandıramayacaktır. Şimdiye
kadar her ne yaptıysak, bu bize şunu vermelidir: Eğer geçmişimiz, birbirimize karşı, tüm Sahaja Yogilere karşı ne kadar
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alçakgönüllü olmamız gerektiği, ne kadar kibar olmamız gerektiği, ne kadar sevgi dolu, ne kadar evrensel olmamız gerektiği fikrini
bize verebilseydi. Bakire evrensel olmayan fikirleri kabul edemez, O edemez! Bu bir Bakire'nin işaretidir çünkü O, doğası gereği
evrenseldir. Tüm fanatizm, tüm ırkçılık, kastçılık, erkeği erkekten, kadını kadından, ulusu ulustan yapay olarak ayıran tüm bu
şeyler, masum olduğunuz anda sona erecektir ama beyniniz yıkanarak bu hale gelemezsiniz, böyle olamazsınız. Kundalininşn
Uyanışı ile, elbette bunu yapabilirsiniz ama bunu sürdürmek için, ilerlemenizin dışa dönük değil, içe dönük olması gerekir,
köklerinizi aramalısınız. O, "moola"dır. O sizin varlığınızın kökleridir. O, sizin tüm köklerinizi tezahür ettirir. Bu yüzden dikkatiniz
sürgünlerinizde değil, köklerinize yönelik olmalıdır, siz bu şey oldunuz. Kendinizle yüzleşin ve şimdi, köklerinizi geliştirin.Bütün
Batı toplumu köksüzdür, biz bunu görebiliriz. Köklerimizi kaybettik; Batılılar olarak bunu kabul edelim, bugün Ben sizinle
birlikteyim. Köklerimizi bulmalıyız. Görüyorsunuz, kökleri olmayan bir ağaçta kurur, gölge vermez, sonrasında kuru, korkunç, ölen
bir ağaç olur. Öldüğü zaman birinin üzerine düşer. O şey, dikenler büyütür, kurumuş olan her şey dikenler büyütür. Bu sadece
dikenlerin büyüyebildiği bir çöl gibidir. Bütün toplum birbirinden nefret edecek kadar aptallaştığında, materyalist olduğunda, o
zaman orada güller büyümeyecektir, orada nilüferler büyümeyecektir, sizlerse bu ülkenin nilüferlerisiniz. Çamur içinde doğdunuz,
tamam ama şimdi kendinize geri dönün. Siz güzeldiniz. Sizler nilüferler gibisiniz, bu çamurun içine düştünüz, gerçek
yaradılışınızla içinden çıktığınız çamur oldunuz. Sonrasında siz, şimdi nilüfer oldunuz, ama koku yok. Lotus, kokusu olmadan
anlaşılamaz. Lotus'un bir kokusu olmalıdır. Bu çamurun pisliğinin üstesinden gelecek bir koku. Sizler, Hintlilerin
büyüyebileceğinden çok daha fazla büyümelisiniz. Tam tersine, Ben insanların kibrine hayret ediyorum. Onlar, bundan şikayet
etmeye, şundan şikayet etmeye, başka bir şeyden şikayet etmeye başlarlar. Kendileri hakkında ne düşünüyorlar? Siz kimsiniz ki?
Çünkü kökler gelişmemiş. Köklerinizi geliştirdikten sonra, davranışlarınıza hemen bir alçakgönüllülük gelmeye başlayacaktır.
Kalpten değil, yapay bir alçakgönüllülük var. Sadece siz bakire olduğunuz zaman bu meydana gelecek ve siz masum olacaksınız.
Masumiyet sadece ahlak anlamına gelmez, sadece bu anlama gelmez. Pek çok insan, eğer siz ahlaklı bir insansanız - Hayır. Bu
aynı zamanda materyalist olmayan bir tutum anlamına gelir. İnsanlar için bir halı, kendi çocuklarından daha önemlidir. Sabahtan
akşama kadar, burada kalıcı olarak bırakılacak birkaç saçma şeyi kurtarmak için, başkalarına kırıcı şeyler söyleyeceklerdir.
Materyalizm vurmaktır, bu size vurandır, masumiyetinizdir. Eğer materyalizm bir şeyleri başkalarına mutluluk verecek bir hale
getirmekse, eğer başkalarına nektar taşıyan bir kap olarak sunmaksa, materyalizm sevginin nektarını size veren bir kapsa, o
zaman sorun değil ama siz kalkıp bardağı yemiyorsunuz, değil mi? Bana göre materyalizm sanki, nektarı değilde, gidip onun
yerine bardağı yiyen insanlar gibi geliyor! Fincan mı daha önemli, yoksa nektar mı? Altın bir kap olduğunu ve onun içine bir zehir
konduğunu varsayalım, zehir altın bir kabın içinde olduğu için, zehiri içecek misiniz? İçerseniz, elbette ki, altının için Benim için
daha fazla değeri olacak. O şey altın olduğu için, altın bir kapta bulunan zehiri bilerek içen var mı? Sağduyu yok! Hiç bir şekilde
sağduyu yok! Maddi şeylerin size mutluluk veremeyeceği, ekonomi biliminin temel faktörüdür. Kendi hayatımda gördüm ki, maddi
olan herhangi bir şey, siz onu bir başkasına verebildiğiniz zaman, en büyük mutluluğu size bu verir. Ben bunu hep böyle gördüm.
Ben almaktan çok vermekten zevk alıyorum. Yani bazen bir şeyler vermeye çalışıyorsunuz ve bundan ne kadar mutlu olduğunuzu
görüyorsunuz. Elbette bu, siz bu şeyden kurtulmak istediğiniz için yapılmamalıdır! Aslında belki de, sadece bunun içinde yapılır bu
çünkü sahip olduğunuz her şey, bir şekilde baş ağrısıdır - en süptil şekliyle bile. Herhangi bir şeye sahip olmak, ele geçirilmek
gibidir. Bu köleliktir. Bu sizin büyüme özgürlüğünüzü engeller ama bunlar el ele gidiyor. Bilirsiniz, insanlar Bana soruyorlar, "Bu
kadar zengin olan bu insanlar nasıl oluyor da bu kadar cimriler? Onlar neden bu kadar cimriler?" İnsanlar anlayamazlar, bilirsiniz.
P için, eğer bu şey daha değerliyse, bütün İngiltere alevler içinde kalacaktır, görüyorsunuz. Her zaman duyduğunuz şeyler, hiçbir
şey olmayan şeyler - bu şeyde bu kadar çok bir artış yüzdesi meydana geldi ve bunun için onlar greve gidiyorlar gibi.
Anlayamıyorum, tüm bunların hesabını siz nasıl tutuyorsunuz? Biri Bana, orada burada şekerin fiyatı nedir diye sorsa, bunu
bilemem ama sadece bu yerin diğer yerden daha ucuz olduğunu bilirdim. Çünkü Ben masumum. Her zaman her şeyi kesinlikle en
ucuza alacağım, bunu gördüm. Ben her zaman her şeyi en ucuza alırım çünkü çok masumum. Masumiyetim Beni, o şeyin en
ucuz olduğu yerlere götürüyor ve Ben maksimum neşeyi alıyorum çünkü onu verebiliyorum. Nasıl vereceğimi biliyorum. Ben, işte
böyle derdim, Ruhunuzun gerçek gücü olan bekaret yüzünden, sevincinizi de kaybettiniz. Siz neşe katillerisiniz, sabahtan akşama
kadar birbirinizin neşesini öldürüyorsunuz – ağzınızdaki bu dil ile kırıcı / sert şeyler söyleyerek, biliyorsunuz. Ellerimi önünde
kavuşturuyordum çünkü bunun sizi biraz üzeceğini biliyordum, o yüzden ellerimi burada tutuyordum ki, zihniniz çokda fazla
rahatsız olmasın. Avuçlarımda, görüyorsunuz, çok dikkatli bir şekilde, kalbinizi orada tutmak için catch ediyordum, bu sayede siz
kendinizi incinmiş hissetmeyesiniz. Çünkü bu sert / kırıcı değildi, ama sert olan şey gerçekti. Ama yine de, incinmesin diye
Avuçlarımda onu dikkatlice tutuyordum. Yani birini incitmek için, sadece dilinizi serbest bırakın ve birini incitin, kişi kendi içinde
ne kadar fazla nefret dalgası yarattığını anlamıyor. İnsanları sevmem için yirmi dört saat Bana yetmez. Şimdilerde altmış yaşıma
geleceğim, bu altmış yılın hakkını verdiğimi düşünmüyorum çünkü Ben insanları istediğim kadar sevemedim. Akış o kadar büyük
ki Ben, Bedenim bu akışla acı çekiyor ve bazen "Neden bu kadar sevgiyi içimde taşıyayım?" diye Kendime lanet ediyorum ve



ayrıca puja ile biraz da heyecan. Bana ne olduğunu biliyorsunuz, tüylerim ürperiyor. Bazen Beni puja için davet ediyorsunuz, şimdi
ne olacak? diyorum. Bazen, sonrasında birileri şöyle bir soru sorabilir, "Anne, biz Sizin vibrasyonlarınızı emmedik mi?" Bu apaçık
ortada ama bunu Size söylemek istemiyorum. Çünkü eğer bunu söylersem, Vishuddhiniz catch edecek, ama yine siz daha az
vibrasyon emeceksiniz. Benim yapmam gereken şey, çok hassas bir iş. Siz zaten yaralı insanlarsınız, çünkü kendi kendinizi
yaraladınız. Bu zararı size, bir başka kişi vermedi, güzelce siz kendinizi yaraladınız, çok güzelce. Mümkün olan her şekilde kendi
kendinize zarar vermeye çalıştınız. Şimdi incinme nedeniyle, suçluluk duygusu sizin içinizde bina edilmiştir ve siz başkalarını
incitiyorsunuz. Bu kadar basit. Yani kendi kendinize zarar vermeyin, kendinize zarar vermenize gerek yok ama unutmayın ki bizim
kimseye sert davranmakla da bir işimiz yok. Tatlı insanlar olmalıyız. Kibar insanlar olmalıyız. Kırıcı oluşunuza dair açıklamalar
yapmak için öne çıkan psikologlar da var, onlar "Sizin irade gücünüz güçlü olmalı. Eğer siz başkalarıyla böyle konuşmazsanız,
başkaları sizden yararlanır", derler. Batılı insanlardan kim yararlanabilir ki? Bu çok saçma, kesinlikle saçma! Dünyanın her yerinde
haksızlık yapanlar, onlar çıkıp böyle bir şey desinler, bu çok saçma, nasıl böyle bir açıklama yaparlar ki, bunu anlayamıyorum!
Ama artık bunun zamanı geldi. İyi davranışlarınızla Tanrı'nın fikrini değiştirecek olan sizlersiniz. Gazap dolu Tanrı, O'nu siz hoşnut
edeceksiniz. Tanrı'nın merhametini emen o bölgeyi, siz temsil edeceksiniz. Onun merhametini isteyin! Bunu hak ediyor musun?
Eğer siz bunu hak etmiyorsanız, batı dünyasında bunu kim hak edecek – Bana siz söyleyin - bugün? Sizler bunun için seçilmiş
olanlarsınız, bunun için özel olarak hazırlandınız, bir alan yaratmak için, bu sayede Şefkat’in Deity’si, diğer geri kalanlar için
uyandırılsın. Sahaja Yoga'nın yayılması sırasında gördüğünüz kibir, ne oldu: bizim bir programımız vardı, deyin ki, bin kişinin
olduğu. Bir sonraki follow up programında ise, gelen sadece üç kişi vardı. Bu tipiktir. Değerli zamanımın çoğunu bu ülkede ve
Batı'da geçirdim. Buna rağmen, bu kibir bazen Beni şaşırtıyor. Kendi aralarındaki kibir, hatta bazen Bana karşı da, o kadar kibirli
oluyorlar ki, kimsenin Bana karşı bu kadar kibirli olacağını düşünemiyorum. Benimle konuşmaları, Bana karşı davranışları, onların
nasıl böyle olabildiklerini anlayamıyorum. Bu her halükarda, her yerde, her zaman olabilir, özellikle de kadınlarda. Hayret ettim,
Belçika'ya gittim ve Belçikalı ev kadınlarının Hintlilerden bile daha kötü olduklarını gördüm… İngiliz ev kadınlarından daha kötüler.
Ah! Korkunç, korkunç kadınlar! Ah! Bu sadece dehşet verici! Kesinlikle. Onlarla nasıl başa çıkacağınızı bilemiyorsunuz, bu
korkunç! Bütün ev halkının kontrolünü ellerine alıyorlar, bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Sadece, bunu nasıl yaptıklarını
bilmiyorum. Yok ... (kayıtta kesinti). Çok ego odaklı, şaşırdım! Ama Amerika'ya giderseniz, Amerikalı kadınlar “baba” dır, onlar
Amazonlardır! Tüyler ürpertici! Siz bunu sadece anlayamazsınız, sevgi yok, şefkat yok, hiçbir şey yok. Gösteriş yapmak, sürekli
maddi şeylerden bahsetmek, kesinlikle kuru sırıklar, size söylüyorum. Ve onlar Aydınlanma almak istiyorlar ve harika olmak
istiyorlar, şu ve bu. Bilemiyorum. Onlar nedir? Bugün özellikle bekaret günüdür. Özellikle, bu ülkenin kadınlarından çok büyük
umutlarım var. Burada erkekler hiç konuşmuyorlar, biliyorsunuz, Belçika'daki örnek en kötüsüydü, hiç bir erkek tek bir kelime
etmezdi. Konuşamıyorlar, zavallı şeyler sadece ağızlarını kapatıyorlar. Konuşmuyorlar, boğuluyorlar, tamamen kadınlar
tarafından boğuluyorlar, inanın Bana. Bu berbat! Erkeklerin konuşamadığı, kadınların konuştuğu bu ülkeye ne olacak? Korkunç,
bununla yüzleşelim. Orada kadınlar neyi başardılar ki? En azından Hindistan'da, Başbakanımız bir kadın. Onlar ne? Hiçbir işe
yaramazlar, işe yaramaz onlar, sadece evde bulaşık yıkamak ve gösteriş yapmak. Sadece anlamıyorum. Onlar ne gibi
fedakarlıklar yapabilirler ki? Kadın, yaptığı fedakarlıklarla tanınır. Bu bir meydan okumadır, size şunu söylüyorum, Aydınlanmış
Ruh olan tüm kadınlar için, kendinizi alçak gönüllü kılmanız bir meydan okumadır. Siz alçakgönüllü olmadıkça, kaliteniz
gelişemez. Her şeyi iddia edersiniz, ne için? Siz bu kadar kibirli ve boğucu bir tipken, Bakire'ye ibadet etmeniz imkansızdır. Bakire,
sade bir kadındır. O son derece sadedir. O sizin planlarınızın ne olduğunu ve neyin bu kadar önemli olduğunu anlamaz, her şeyi.
Onun önemi kendi bekaretidir, bildiği şey budur ve O, kimsenin buna dokunmasına izin vermez. Bu O'nun malıdır, bu O'nun malı,
bu O'nun büyüklüğüdür. Ve O alçakgönüllüdür çünkü kimseden korkmaz. Saldırgan değildir ama kimsenin de saldırgan olmasına
izin vermez; kimse gerçek bir Bakire'ye saldırmaya cesaret edemez. Sahaja Yoga'da artık yeni bir sayfa açıldı. Hepinizi bu konuda
uyarmak zorundayım. Sahaja Yoga’da çok fazla özgür olmayın. Kendinizden başka hiç kimseye karşı iyiliksever olmaya mecbur
değilsiniz, dikkatli olun. Uyarılarımı her zaman ciddiye alın. Hepiniz şimdi çok iyi şekilde yükselmelisiniz. Sadece pujamı
yapmanızın size bir faydası olmayacaktır, size bu kadarını söyleyebilirim. Şimdi kendinize ibadet etseniz iyi olur. İçinizdeki tüm
Deitylere ibadet etmelisiniz. Onları temizleyin. İlk olarak, alçakgönüllülüğün, masumiyetin, sadeliğin Tanrısı ve Tanrıçasına, buna
ibadet edin. Buna ibadet etmediğiniz sürece, daha ileri gidemezsiniz, korunmayacaksınız. Tekrar söylüyorum, yeni bir sayfa
çevrildi. Sahaja Yoga ile, özgürlükleri kabul etmeyin. Bütün nimetler size bahşedilmiştir. Gün ışığını gördünüz ama geceye de
hazırlıklı olun. Kimse özgürlük kullanmaya çalışmamalıdır. Kendinizi geliştirmeye çalışın. Artık şikayet etmek yok. Eğer siz böyle
bir Ashram'da yaşayamıyorsanız, oradan çıksanız iyi olur. Orası rahat etmeniz için değildir. Kimsenin size ihtiyacı yok. Bana
inanın. Hiç kimsenin size ihtiyacı yok, sizin kendi özünüze ihtiyacınız var. Eğer arayış içinde olan birisiyseniz, eğer köklerinizi
bulmak istiyorsanız, her şey sizin için mümkün ama alçakgönüllü olmalısınız, köklere inmelisiniz, kibirle değil. Neden
ilerlemediğimizi anlamak zorundayız. Aslında kibir, özgüveni olmayan insanlarda olur. Benliği tezahür etmeyen insanların,



özgüvenleri sarsılır. Benliğinizin tezahür etmesine izin verin. Benlik tezahür etmediğinde, her türlü sorunla karşılaşırsınız ve sonra
da şikayet edersiniz. Aslında sorun sizin içinizde. Şikayet etmesi gereken Tanrı'dır. Bunu düşünün. Bu kainatı yaratan, hepinizi
böyle bir sevgi ve şefkatle yaratan, güneşin altındaki her şeyi size veren, aynı zamanda size aydınlanma veren, size ışık veren;
mümkün olan her şeyi veren ve siz O'ndan şikayetçi misiniz? Bunu yapmamalısınız. Kendi kendinizden şikayet edin, "Ben iyi
değilim, iyi olmalıyım." Bundan dolayı şikayet edin, kendinizle yüzleşin. Çocuklar gibi, onlar aynaya baktıklarında "Bu başka biri"
derler ama biz inanıyoruz. Kendilerini asla gördükleri imajlarıyla özdeşleştirmezler. Onlar kendilerini 'gerçekte oldukları'
imajlarıyla tanımlanırlar. Yapay imgeler yaratmazlar ya da kendilerini ego odaklı hissettiren imgeler barındırmazlar. Onlar, gerçeği
olduğu gibi yaşarlar. Bizler böyle yaratıldık. Bir kamera görüyorsunuz, belki de eğer başka bir renkteki ışık altında fotoğraf
çekiliyorsa, fotoğraf farklı olabilir. Diyelim ki Ben kırmızı bir şey giyiyorum ve farzedelim ki siz oraya mavi bir ışık koydunuz, bu
şey size yeşil görünmeye başlayabilir ama insan gözü, hep aynı şeyi görecektir. Gerçek olmayan bir şeyi görmeyecektir. Kamera
tüm bunları yapabilir. Kamera birinin kafasını alıp oraya başka birinin kafasını koyabilir. Tüm bu hileler kamerayla mümkündür
ama insan gözüyle bu mümkün değildir. Ne görürsenüz, bu o olur. Tabii ki, [eğer] sarhoşsanız, o zaman [bu] farklıdır. Yani, ben .....
değilim. Ben normal koşullardan bahsediyorum, anlıyorsunuz. Normal şartlarda, siz tam olarak ne olduğunu görürsünüz ama
eğer ego odaklıysanız, var olanı asla kendiniz göremeyeceksiniz. Bir çeşit kibirlilik hali göreceksiniz, bilirsiniz, kendinizin Tanrının
Cennetlerinin Göklerinin Kralı olduğunu düşüneceksiniz. Böyle görebilirsiniz, eğer isterseniz; bu hayal gücüdür. Eğer hayal
gücünüzü bu şekilde kullanırsanız, kendinizi sahte olan, kesinlikle sahte olan herhangi bir şey olarak görebilirsiniz! Siz kendi
özünüzsünüz ve siz kendinizi Benliğiniz, Ruhunuz olarak görmek zorundasınız. Ve Ruh evrensel varlıktır, masumiyettir, içinizdeki
Bakiredir. Ona saygı gösterin, sizin Bakire olan parçanıza saygı gösterin - hala o var - çünkü o orada olmasaydı, Ben size asla
Aydınlanma veremezdim. Her saldırıya rağmen, o orada vardı, o noktada bundan emin olun. Eğer o olmasaydı, Aydınlanmanızı
alamazdınız. Bir çoğu çok gururludur, "Ah! Ben hiçbir şey hissetmiyorum Anne, biliyorsunuz, bu bir şey değil." O zaman utanılacak
daha fazla şey var! Ya da en azından siz bir şeyleri kaçırdığını hissediyorsunuz, değil mi? En azından, eğer bir şeyler yolunda
gitmiyorsa, eksik olduğunuzu hissetmelisiniz ve siz iyi olmalısınız. En azından siz şöyle düşünün, "ben iyi olmalıyım, ben iyi
değilim", diye ama aksine onlar, "Hayır, hayır, ben hissetmedim. Oh, ne bu, ben hissetmedim, ben hissetmeliyim." Yani bilgelik.
Bilgelik, bunun masumiyet olan kısımdır. Bu tam bir bilgeliktir. Bunu siz köylüler veya çok sade olan insanlar arasında
görürsünüz. Onlar hiçbir şekilde kurnaz değildirler. Siz onları kandırmaya çalışır ve şaşırırsınız, sonunda "kendinizi sebepsiz
şekilde aptal ve hep aptal kalan bir halde" bulursunuz. Bunu, aslında Toprak Ana ile yaşayan, çok sade, kırsaldan insanlar
üzerinde deneyin. Bütün o sözde aydınlar, bu kadar basit bir olan adamı böyle kandırmaya çalışırlarsa, yarım saat sonra, bu köylü,
eğitimli ve çok doktoralı falan tarzda olan bu kişinin, " dünya üzerinde doğmuş olan gelmiş geçmiş en büyük aptal" olduğunu
anlayacaktır. Sanskritçe'de çok yaygın olan bir söz vardır: "Vidya vinaye na shobhate." Bu Vidya'dır, bilgi dahi süslenmiştir.
Shobhate, onun süslemelerini alırsınız veya... Shobha nedir? Sahaja Yogi: Görkem. Shri Mataji: Güzelleştirilmiş. Sahaja Yogi:
Güzellik. Evet. Shri Mataji: ... bu sadece alçakgönüllülük ile güzelleştirilir. Eğitimli bir insan varsa, bu kişi mütevazi bir insan
olmalıdır. Eğer bu alçakgönüllü bir kişi değilse, o kişi hiçbir şekilde eğitim görmemiş demektir. Size kör olan bir azizin meditasyon
yapması hakkında bir hikaye anlattım mı, bilemiyorum. Ve oraya bir kral geldi ve ona, "Etrafta insanlar gördün mü?" diye sordu.
Oda, "Evet kral, kralım. Siz oturun. Hizmetkarınızın geldiğini gördüm, sonra da bakanınız geldi, sonra da başbakan geldi, sonra
da,şimdi siz geldiniz" dedi. "Sen körsün, bunu nereden bildin? Meditasyonunla mı?" dedi. O da "Hayır. Sağduyu" dedi. Kral,
"sağduyu nedir?" dedi. Aziz dedi ki, “İlk olarak, uşak geldi” dedi. Bana, “Ne, sen üç kağıtçı birisin, burada oturarak zamanını boşa
mı harcıyorsun?” dedi. Bana iki üç incitici şey söyledi, kötü bir lisan kullandı ve bana “Burada kimseyi gördün mü?” dedi. Ben de
bunun üzerine ona, “hayır” dedim, sonra bakan geldi. O beni taciz etmedi, sadece soru sordu. Sonra da Başbakan geldi. Bana
“Efendim” dedi. Siz İngiltereden geliyor olmalısınız dedi ve bana "Teşekkür ederim" diyebilirdi belki de, sonra kral geldi." Ve o
(aziz) dedi ki, "Siz ise son derece alçakgönüllüydünüz. Önce ayaklarıma dokundunuz, Toprak Ana'nın üzerine oturdunuz, "Ne
istiyorsunuz?" diye sormamı beklediniz. Ve çok alçakgönüllü bir şekilde, "eğer çevrenizdeki insanlardan bir şey duyduysanız"
dediniz - çünkü ben körüm, bu yüzden beni incitecek bir şey söylemediniz, ben size bir söyleyebilir miydim, bu kadar mütevazi bir
şekilde sordunuz ama bana bunu sormadan önce, Guru'nun en az yüz sekiz ismini andınız. Bu yüzden biliyorum ki siz
eğitimlisiniz, en alçak gönüllü olansınız ve bu yüzden de, siz kral olmalısınız." Aksi takdirde, bizim o günlerde asla en azından gişe
oyuncuları gibi olan krallarımız veya başbakanlarımız olmadı. Halk bile çok masumdu ve onların böyle saçmalıkları kabul
etmeyeceklerini, anlıyorsunuz. Demek ki fark buydu. Bu hikayeden, Vidya'yı, Sahaja Yoga tekniğini ne kadar çok öğrenirsek, o
kadar fazla alçakgönüllü olmamız gerektiğini çıkarmalıyız. Bu bizim dekorasyonumuzdur, süsümüzdür, bu bizim sertifikamızdır,
yani her insanın girişine giden yol budur, yani bizler diğer arayanlara çok daha yakın olacağız. Nirmala Vidya'nın anahtarı, sizin
nasıl mütevazi olduğunuzdur. Alçakgönüllülük içinde siz, "Bu benim banyom" veya "Bu benim meyvem" veya "Bu benim yemeğim"
veya "Bu benim masam" ve "Bu benim bardağım" bile demeyeceksinizdir. Masumiyet size orada olan her şeyin tadını çıkarma



gücünü verir. Yani, Benim için, Ben bhoot’lar ile beraber yemek zorundayım ve bazende bhootları yemek zorundayım. Bu sadece
onlarla birlikte yemek yemek değil, Ben onları yerim de - en kötü kısmı budur. Bu nedenle, içinde bhoot olan insanların olup
olmamasına da aldırmayın. Eğer onlar kibirliyseler, onlara bandhanlar vermeye çalışın, tüm bu yöntemlerle onları kontrol etmeye
çalışın ama onlarla tartışarak, onları yönetebileceğinizi düşünüyorsanız, bu imkansızdır. Bu yüzden Nirmala Vidya'yı deneyin ve
bu, vibrasyonların miyelin (sinir iplikçiklerini saran beyaz, yumuşak ve yağlı madde) kılıfı olan alçakgönüllülüktür. Her sinirin onu
kaplayan bir miyelin kılıfının olması gibi, aynı şekilde tevazu da bunun miyelin kılıfıdır. Eğer mütevazı olursanız, savaşı
kazanırsınız, eğer değilseniz kaybederiz. O zaman her şey sizin için bir şaka olacaktır, mutlak bir şaka. Eğer alçakgönüllü iseniz,
aptalları, bhootları ve tüm bu kibirlileri, bu dramanın palyaçoları olarak görebilirsiniz. Benliğiniz içinde ve Benimleyken
alçakgönüllü olmaya çalışın. Benimle böyle olmanız çok önemlidir. Bunun, İsa'nın size getirdiği koşullardan biri olduğunu
anlamalısınız, bu yüzden dikkatli olun. Benimle uğraşırken, Bana karşı herhangi bir şekilde kaba olmanızı istemiyorum çünkü Ben
orada bunu halledemem. Bana karşı alçakgönüllü olduğunuz sürece, her şey Benim sorumluluğumdadır ama eğer Bana, bir
başkasına ve bir çoğuna karşı kaba davrandığınız anda, binlercesi sorumluluğu üstlenir ve sonrasında, bunun için siz Beni
suçlamayın, çünkü sizler Benim koruyucularımsınız, Benim korumam altındasınız. Diyelim ki, siz çatınızda delikler açmaya
çalışıyorsunuz ve sonra da yağmurun geldiğini söylüyorsunuz. Bunun için ne yapabilirsiniz? Demek istediğim şu, delik... siz zaten
çatınızda delikler açmışsınız. Sizi koruyacak olan çatı üzerinde, delikler açtınız, şimdi ise içeriye yağmur girmek zorunda. O
zaman, eğer çatının sizi yağmurdan korumasını istiyorsanız, o zaman sizin zeka yoksunu olduğunuzu söylemeliyim. İşte olan şey
budur. Yani bu da başka bir uyarıdır. Bu çok utanç verici, ama bugün yine utanç günü. Bakire her zaman utanç verici şartlar
altında olduğu için, O utangaç bir kişiliktir. Utangaç olmalıdır, görüyorsunuz. O söylemek istemediği şeyleri söylemekten dolayı
utanır. Tabii bu çok tatlı bir şey, orada bile, O utanıyor, kırıcı bir şeyi söylemek, korkunç bir şeydir. O halde kendi içimizdeki
bekaretimize ibadet edelim. Bakireliğimizin o parlak pırlantasını alçakgönüllülüğümüze yerleştirmek için, biz o noktaya kadar
yükselelim. Başkalarına karşı kızgın olabilirsiniz, Sahaja Yogilere karşı değil, Bana değil. Kesinlikle gerekli olduğunda, başkalarıyla
bile olmamalı ama eğer kendi aranızda kavga eder ve sonra da kalkıp insanlara Sahaja Yoga'yı anlatırsanız, kimse size
inanmayacaktır. İşte bu yüzden bugün, Bakire Gauri'nin Shiva'ya ibadet etmek üzere oturduğu gündür. O, bir Shiva Linga yaptı ve
orada oturuyordu ve üzerine Sindur'unu (Zerdeçal esaslı, evli kadınların saç çizgisine sürdüğü sarı/turuncu toz)koyuyordu,
"Seninle birlik olmamın işareti olan bu şeye bak. Ben buna bakmayı Sana bırakıyorum, Shiva'ya bırakıyorum. Bununla sen ilgilen.
Sana teslim oluyorum." Bunun için, İşte bu şekilde Gauri, sizin Kundalininiz, bu şekilde Ruh'a teslim olur. "Şimdi bu bağlantıyla siz
ilgilenin. Ben geri kalan her şeyi unutuyorum. Ben bunu ellerinize bırakıyorum. Beni yükseltin. Beni kaldırın. Beni yükseltin. Daha
önce ben olan her şeyi unutuyorum. Ben her şeyi bıraktım. Başka bir arzu yok ama sadece beni daha yükseğe ve daha da
yükseğe kaldırın. Beni kendiniz yapın. Gerisi önemli değil. Bu arzuların diğer tüm tezahürleri bitti. Şimdi, kesinlikle ben Size,
Ruhuma teslim oldum. Beni daha da yükseğe kaldırın. Ruh olmayan her şeyden yükseğe. Beni tam bir Ruh yapın, tam bir Ruh."
Orada olan her şeyi unutun. O yükselme, o yükseliş, hızlı, hızlı bir yolculuk, çok hızlı bir yükseliş olur. Eğer bunu, yani ruh olmayan
her şeyi bırakmayı, sadece şu anda ve her an, siz her şeyden vazgeçmeye çalışırsanız, bunu yapabilirsiniz. Ruh'a aykırı olan her
şeyden vazgeçmek zorundasınız. Ve işte saf arzu budur, Kundalini budur, O Bakire'dir. Kesinlikle bu Ruh'la bir olmaktır. Geri kalan
her şeyin bir anlamı, değeri yoktur. Bu yükselişin, sizin konumunuz ne olursa olsun, siz kiminle evli olursanız olun, nerede
çalışırsanız çalışın, durumunuz ne olursa olsun, ülkeniz ne olursa olsun, siz Ruh'sunuz. Eğer siz yükseklere yükselmişseniz, tüm
çirkinliklerin akıp gittiği Tanrı'nın güzel krallığında yaşayacaksınız. Nilüfer açtığı sırada olduğu gibi, tüm çamur onun üzerinden
tamamen akar gider. Aynı şekilde, Benim çocuklarım de Sadashiva'nın güzel kokulu, güzel sunuları olsunlar. Tanrı sizleri korusun.
Tamam, [Hintçe] Kartikeya orada oturuyor. Sahaja Yogi: Bu, Shri Vishnu'nun isimleri. Shri Mataji: Bence hepiniz bunun kopyalarını
almalısınız ve burada ne yaptığımızı bilmelisiniz. Görüyorsunuz, eğer anlamadıysanız, bu uygun değil. Elbette Sanskrit dili daha
yakın, daha iyi mantralar veriyor ama İngilizce söyleseniz bile biliyordum çünkü artık İngilizceyi de anlıyorum. Ama ne dediğini
anlayabilseydiniz, o zaman çok daha iyi olurdu. Sahaja Yogi: Bunu yazdırdık. Shri Mataji: Ah! İyi! Tanrı seni korusun. Ah, Bu iyi.
Şimdi bunu takip etmeye çalışın. [Hintçe] “Vishnu nama” [Vishnu'nun isimleri]. Vişnu nama, bu ne için? Vishnu nama, neden bunu
söylüyoruz? Bunu biliyorsunuz? Biz, Vishnu nama diyoruz çünkü size arayışı veren O'dur. Size evrimi veren O'dur. Size dharmanızı
veren O'dur. Her şeye rızık veren, herkese nitelik veren O'dur. On Emir'in tümü ondan gelir. Bu bizim için çok önemli olduğu için
Tanrı'nın tapınmamız gereken ilk yönüdür. İnsan için en büyük şey, rızkını gözetmek, kendine, dine denge vermektir. Yani bunun
ilk kısmını görmek çok önemlidir, onun yirmi bir ismini okursanız çünkü bu yirmi bir isim size O'nun hakkında tasvirler verir. Ve her
isim onun güçlerinden birisidir. Ve gördüğünüz gibi bu çok semboliktir, sembol sadece vibrasyon dalgasını yaratandır. Yani
semboller orada, bu çok semboliktir. Bunu sorgulamamak lazım çünkü artık bu keşfedildi ve çözüldü ve herkes biliyor ki bu böyle
yürüyor. Pekala, şimdi alalım. [Sahaja Yogiler mantra söylüyor] Shri Mataji: Aim, Rim, Klim. Aim, Bakire’dir, Aim Mahakali'dir. [Puja
devam ediyor.] [Ses kaydında yok] Soru: Gerçek, duyu algısının ötesinde midir? Shri Mataji: Kesinlikle öyle. Çünkü eğer



duyularımızla algıladıklarımız neyse, duyularımızla algıladıklarımız gerçekse, artık aramamıza gerek yoktur! Duyularımızla
algıladığımız her şey çok açık olan şeydir, sübtil değil. Kaba olanın 'arkasında' olanı algılayamıyoruz. Örneğin bir atom nasıl yapılır
diyemeyiz. Amipin nasıl insana dönüştüğünü söyleyemeyiz. Duyu algımız aracılığıyla bir maymunu insana dönüştüremeyiz -
Yapabilir miyiz? Duyuları algılayışımız aracılığıyla, kaba olanın ardındaki süptil şeyi yapamayız. Yani duyularımızla algılayamayız.
Ama bir kez algıladıktan sonra, duyularınız aracılığıyla hissedebilirsiniz. Bu ikinci noktadır. “Navaratri'nin 1. Günü: Masumiyet ve
Bekaret” üzerine 1 düşünce sarveshps@gmail.com da diyor ki: 2020/09/09 12:36 “Chana amruta” [ambrosia'nın tatmini] olan
“sauprajastva” [iyi yavrulara sahip olmak], Anneyi yıkayan sudur, bunu sadece sizin içebilirsiniz, sadece Devalar. O kategoride
oturuyorsun ve nasıl talepkar olabiliyorsunuz? olarak değiştirilmelidir “Charna amruta” [Lotus ayakları ambrosia] olan
“Somarasa” [tanrıların içeceği], Anneyi yıkayan sudur, sadece sizin içebilirsiniz, sadece Devalar. O kategoride oturuyorsun ve
nasıl talepkar olabiliyorsunuz?



1982-1021, TV Röportajı

View online.

TV Röportajı, Plymouth, İngiltere, 21 Ekim 1982 Takipçileri Onu, kanser dahil bütün hastalıkları iyileştirebilen büyük bir spiritüel
lider olarak görüyorlar. Bunlar, muhtemelen daha önce de bir çok sözde guru için duymuş olduğunuz türden iddialar fakat Onun
hızla büyüyen müritler grubu için, “Mataji Nirmala Devi” farklı. Kendisi mesajını bu akşam Exeter`de halka açık bir toplantıya
getiriyor. MUHABİR : Mataji, şifacılar ve gurular dünyası sahtekarlarla ve şarlatanlarla dolu. Pek çok kişinin iddialarınız
konusunda kuşkucu olabileceklerini kabul ediyor musunuz? SHRI MATAJİ: Tabii ki, olmalılar. Neden olmasınlar ki, bunu
anlamıyorum. Beyinlerinizi kullanmalı ve doğru yargılara ulaşmalısınız. Neden arayış içindesiniz, neyi arıyorsunuz ve kim
olacaksınız. Sizden para alan ve sırtınızdaki parazit gibi yaşayan bu insanlar sizin gurularınız olamazlar, onlar kendisine hiç
saygısı olmayan insanlar. MUHABİR : Hiç bir şekilde para almıyor musunuz? SHRI MATAJİ: Hiç bir şekilde. Demek istiyorum ki,
bunun için nasıl para isteyebilirim ki, bu sevgidir, Tanrının sevgisi. Bunun için nasıl para isteyebilirim? MUHABİR : Bir röportajdaki
izleyiciler tarafından böyle bile iddia edildi ki, sadece televizyon ekranında sizin resminize bakmakla bile, Sizin gücünüzün bir tür
fiziksel tezahürünün onlar tarafından alınabileceği iddia edildi. Şimdi, bu nasıl çalışıyor? SHRI MATAJİ: Evet, sadece, eğer onlar
ellerini bu şekilde Bana doğru tutarlarsa, şu an bile, ellerinden akan serin bir esinti hissedebilirler. Yani pek çoğu, Hong
Kong`takilerinde hissettiği gibi, onlarda hissedebilirler ama eğer siz karmaşık birisi iseniz, bu … biraz zaman alır. Ama normalde
insanlar basittirler ve onlar bunu aldılar, serin esinti onların elleri içinde akmaya başlar. Ve bu Kutsal Ruhun serin esintisidir.
MUHABİR : Sadece şu an ellerini ekrana doğru tutarak? SHRI MATAJİ: Sadece böyle, sadece böyle, evet. MUHABİR : Güzel, sizin
mesajınız (kişinin) kendine dair farkındalığı ve kendini gerçekleştirmek, demek istiyorum ki bu tam olarak ne anlama geliyor?
SHRI MATAJİ: Kendiniz, Kadir-i Mutlak Tanrının kalplerimizdeki yansımasıdır ama o sizin başınızın tepesinde oturur.
Aydınlanmanın ne olduğunu, basit sözcüklerle ifade ederek “gerçek vaftiz” diyebilirsiniz. Gerçek olan vaftizdir. Bu demektir ki,
yani ne olur, ruhunuz farkındalığınızın içine, bilinçli aklınızın içine, merkezi sinir sisteminizin içine girer ve böylece size doğru bir
enerji şeklinde akan ruhun farkındalığını hissetmeye başlarsınız. Bu Tanrının her yeri saran gücüdür. MUHABİR : Ama şundan
eminim ki pek çok insan zaten her hangi bir extra güç gerekmeksizin kendilerini mükemmel şekilde iyi biliyor olmalılar. SHRI
MATAJİ: Bu sabit fikirli bir şey ama kendinizi bilip bilmediğinizi, bilmenizin bir yolu var, bu durumda iseniz, siz kendinizde catch
eden merkezlerin hangileri olduğunu, bir başka kişide catch eden merkezlerin hangileri olduğunu biliyor olmalısınız. Bu olmaktır,
bu önemlidir, bu çıkıp “ben şöyle şöyleyim” demek gibi akli bir projeksiyon değildir. Varsayalım ki size, “Ben bir yerlerin valisiyim”
diyorum. Ben vali olur muyum? Hayır, Gücün sahibi olmak zorundayım. MUHABİR : Ve siz gerçekten de, başka bir kişiye bakıp bu
kişide neyin yanlış olduğunu söyleyebilir veya bu kişide neyin yanlış olduğunu hissedebilir misiniz? SHRI MATAJİ: Evet,
yapabilirim. Ben kişiye bakıp söyleyebilirim ama öbürleri, Sahaja Yogiler, onlar sadece parmak uçlarında hissedebilirler. Ama biz
başka bir dil konuşuyoruz. Biz, “sizde kanser var” demeyiz çünkü bunu söylemek iyi değildir. Ama biz, “siz şu merkezde veya bu
merkezde catch ediyorsunuz” deriz. Varsayalım bir kişi çok egoist, o zaman da biz ona, “siz çok egoistsiniz” demeyiz. Biz ona,
“siz Agnya`da catch ediyorsunuz” deriz ve bu sayede oda kendisini incinmiş hissetmez, bilirsiniz. MUHABİR : Ama tanımlanmış
problemlere sahip olmakla, siz onları iyileştirebilirsiniz de. SHRI MATAJİ: Evet, eğer problemleri tanımlarsak, onları nasıl
iyileştireceğimizi de biliriz. MUHABİR : Batı dünyasında gurular daha duyulmamışken, yirmi yıl önce ne oldu? Onlar olmadan da
biz mükemmelen yaşıyormuş gibi görünüyorduk. SHRI MATAJİ: Bakın, bu Yeniden Diriliş zamanıdır, bu Son Yargı zamanıdır.
Onun, Tanrının İnsanları adını verdiği yeni bir kategoride olan insanların bu dünya üzerinde doğacağı ve onların peygamberler
olacakları ve onların başkalarını da peygamber haline getirecek güçlerinin olacağını söyleyen sizin büyük şairiniz William Blake
tarafından buna işaret edilmişti. Tabii ki binlerce yıl önce Hindistan`da, bu işin 1970 yılında başlayacağı ve pek çok insanın
aydınlanma alacağı kehanet edilmişti. Bu zaten duyurulmuştu. MUHABİR : Ve şimdi bizler bu zamandayız. SHRI MATAJİ: Evet, bu
zaman geldi, işte bu yüzden insanlar doğumlarını alıyorlar. Ve aydınlanmış olarak doğan pek çok çoçuk var ve sizler onların ne
olduklarını bilmiyorsunuz çünkü onlarda bu vibrasyonlar var ve onlar çok farklı insanlar. MUHABİR : Mataji, size gerçekten çok
teşekkür ederim. SHRI MATAJİ: Teşekkürler.

http://amruta.org/?p=12480


1982-1028, Public Program 2. Gün

View online.

Public Program, 2. Gün, Aydınlanma, Newyork (Amerika), 28 Ekim 1982. Yarın gel ve Beni gör. Sana anlatacağım. Lösemi. Bu çok
zor değil. Zor değil. Endişelenme. Görüyorsun, onlar acı çekmek istiyorlar. Onlar Yahudi. Ha, ha, ha, ha… Buna bakın şimdi. Bakın…
Bu saçmalık. Saçmalık bu. Bakın. Siz bu bedeni yaratamazsınız. Bu insan bedenini yaratabilir misiniz? Neden acı çekmek
istiyorsunuz? Saygınız yok sizin. Kesinlikle hiç bir anlamı yok bunun. Anlayamıyorum. Kendinize işkence etmek istiyorsunuz. Bu
yanlış bir düşünce. Kesinlikle yanlış bir düşünce. Yarın gelip Beni görmen daha iyi olacak. Sana anlatacağım. Endişelenme, sana
anlatacağım. Onların acı çekmek istemeleri yanlış bir fikir. Ne yapmalı? Tek bir şey yapın. İki tane sopa alın ve onlara verin. Onlar
birbirlerine vurup acı çekerler. (İnsanlar, izleyici gülüyor) Böyle aptal insanlarla ne yapmalıyız? Acı çekmek istiyorlar. Benimle
konuşan bir adam vardı, bir radyocu ve dedi ki, herkesin acı çekmeye hakkı vardır. Bende, “tamam, eğer acı çekmek istiyorsan,
uzak bir yere git ve kendini öldür” dedim. Herkesi neden acı çekmenle meşgul ediyorsun? Bu bir sadism, değil mi? Ben acı
çekiyorum, ben acı çekiyorum, ben acı çekiyorum… Kim senden acı çekmeni istedi ki? (Shri Mataji gülümsüyor ve biraz su içiyor)
Böyle muhteşem insanlarla tanıştınız mı? ?… hahhha… sizler Tanrının Krallığına girmelisiniz, buna söz verildi ve siz acı çekmek
istiyorsunuz? Sizde/onlarda yanlış giden bir şeyler olmalı? Posses olmuş olmalılar., aksi takdirde bunu, yani acı çekmek
istemenizi açıklayamam, neden? Bu zengin bir adamın, “fakir olmak ve kendimi Tanrı adına yeniden aç bırakmak istiyorum”
demek istemesi gibi. Kimi insanlar Tanrı adına başkalarına işkence ederler, kimi insanlarda Tanrı adına kendilerine işkence
ederler. Buna ne demeli? Ne kadar muhteşem bir yaşam anlayışı bu. Şimdi, aydınlanmanızı almanız normalde çok kolaydır.
Normalde… Tek bir basit şey yapmalısınız, her şeyden önce, bu da ayakkabılarınızı çıkarmanızdır. Üzgünüm, yer biraz soğuk ama
bunu yapmanız gerek. Çünkü Toprak Ana bize yardım edecek ve bizim çok mutlu bir şekilde Toprak ananın üzerinde olmamız çok
iyi. Nadiren böyle bir şansımız oluyor. Eğer çok soğuk değilse, ayaklarınızı Toprak Ananın üzerine koyabilirsiniz. Tüm
elementlerden yardım alacağız. Her şeyden önce tüm elementleri içimize çekmek için, tamam. Şimdi her iki elinizi de, Bana doğru
tutun, sadece şu şekilde. Şimdi, bunu neden yapıyoruz? Çünkü size anlattığım gibi, elleriniz aydınlanacak. Çakralar beş, altı ve
yedi, sizin içinizdeler. (Shri Mataji çakraları kendi sağ elinde gösteriyor) Ve bu yedi çakra aydınlanmalı ve mesaj elleriniz vasıtası
ile Kundaliniye geçer ve O (dişi) bir tohumun filizlenmesi gibi kendiliğinden yükselir, sadece yükselir ve bu hepimize de olmalıdır.
Çok basittir. Burada Aydınlanmış Ruh olan pek çok kimse var. Onlar bu deneyimi elde yaşadılar ve sizler, hepiniz yaşamalısınız.
(Dışarıda biraz gürültü var ve Shri Mataji soruyor) Nedir bu? (İzleyiciler gülmeye başlarlar) Bir bayan der ki: “Aydınlanma
istiyorlar.” (Gülüşmeler devam eder) Bir bey der ki: “Seçimler için bir hoparlör. Caddedeki hoparlörden kendisi için politik bir
reklam yapıyor”. Shri Mataji: “Neden bağırıyorlar?” Seyirciler: “Herkes ona oy versin” Shri Mataji: Oy! Oy. Bir bayan: “Bunlar Hintli
politikacılar mı?” (Seyirciler güler, Shri Mataji’de güler) Shri Mataji: Aynı tarz. Onlar da, diğerinden daha iyi olan birileri. Seçecek bir
şey yok. Tamam. Sadece ellerinizi Bana doğru tutun ve gözlerinizi kapamalısınız. Lütfen gözlerinizi kapalı tutun. Bu önemli çünkü
Kundalini yükseldiği zaman, Agnyanıza dokunur ve gözbebeklerinizde genişleme olur ama eğer gözler açıksa, bu
çalışmayacaktır. Lütfen Ben söyleyinceye dek gözlerinizi kapalı tutun. Sadece… Bu kadar işbirliği yaparsanız, az sonra size ne
yapılacağını söyleyeceğim. Her iki elinizi Bana doğru tutun ve gerin. Gözlerinizi kapalı tutun. Şimdi sağ elinizi kalbinize koyun.
Burası ruhunuzun olduğu yerdir ve sol elinizi şimdi olduğu şekilde Bana doğru tutun. Baştan sona dek, sol elinizi aynı şekilde
tutmalısınız. Şimdi, elinizi oraya koyduktan sonra, bir soru sorun. Soruyu tereddüt ederek değil, tam bir kendine güvenle
sormalısınız, ama tam bir kendine güven içinde. “Anne, ben saf ruh muyum?” Soruyu sorun: “Anne, ben saf ruh muyum?” (Seyirci
soruyu yüksek sesle sorar:) “Anne, ben saf ruh muyum?” Shri Mataji: “Soruyu tekrar sorun, Anne, ben saf ruh muyum?” (Seyirci
soruyu yüksek sesle sorar:) Shri Mataji: “Soruyu tekrar sorun” (Seyirci soruyu yüksek sesle sorar:) “Anne, ben saf ruh muyum?”
Shri Mataji: “Şimdi, bu sağ elinizi tekrar boynunuza koyyun. Sol tarafa tekrar, sol el tarafında çalışıyoruz. Boyunda. Ve üç kez,
sadece deyin ki, Anne ben suçlu değilim”. (Seyirci yüksek sesle tekrarlar:) “Anne ben suçlu değilim”. Shri Mataji: “Tekrar” (Seyirci
yüksek sesle tekrarlar:) “Anne ben suçlu değilim”. (Seyirci yüksek sesle tekrarlar:) “Anne ben suçlu değilim”. Shri Mataji: “Şimdi,
bu elinizi geri alın, sağ el midenizden aşağıda, sol el tarafında, tekrar kendi çakralarımız üzerinde çalışıyoruz. Oraya bastırın. Sol
el tarafında, bütün parmaklarla mideye bastırarak, şimdi yine soruyu sorun. Anne ben kendi kendimin Gurusu muyum?”
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Shri Saraswati Puja, Dhulia (Hindistan), Sankranti günü, 14 Ocak 1983. Her tür yaratıcı eylem sevgiyle gerçekleşir. Raulbai'nin
(eski bir Sahaja Yogini)Benim için nasıl bir sevgisi olduğunu görüyorsunuz ve hepinizin burada güzel bir şey yaratmak için yeni
fikirleri var. Ve sevgi arttıkça, yaratıcılığınız da gelişecektir. Yani Saraswati'nin bütün yaratıcılığının temeli, sevgidir. Eğer sevgi
yoksa yaratıcılık olmaz. Eğer bakarsanız daha derin anlamda bile bu böyledir. Bütün bu bilimsel şeyleri yaratan insanlar, kendileri
için değil, kitleler için duydukları sevgiden dolayı bunu yapmışlardır. Hiç kimse kendisi için bir şey üretmedi. Eğer kendileri için bir
şeyler yaparlarsa, bu evrensel kullanım için olmalılar, aksi takdirde bunun hiçbir anlamı yoktur. Atom bombası ve bilim sayesinde
yaratılan tüm bu şeylerden bahsetseniz bile, onlar da çok koruyucudur. Eğer bilim insanları onları yaratmasalardı, insanlar
zihinlerini savaştan uzaklaştırmazlardı. Artık hiç kimse büyük bir savaşa girmeyi düşünemez bile. Tabii ki, soğuk savaşı
sürdürüyorlar, ama bıktıkları zaman bu da yavaş yavaş duracaktır. Yani, Saraswati'nin sağ tarafındaki tüm aktivitelerin, temelde
sevgiyle bitmesi gerekiyor; sevgiyle başlar ve sevgiyle biter. Her ne sevgiyle sonuçlanmazsa dolanıklaşır ve biter. Sadece ortadan
kaybolur. Yani, sevgi için kullanılmayan maddenin bile yok olacağını görebilirsiniz. Temel sevgi olmalıdır. Aksi takdirde
yarattığımız kitle iletişim araçlarına uymayan, kitlelere hitap etmeyen, tüm bu sevimsiz maddeler, tabii ki bu zaman alıyor, bunun
zaman aldığını gördünüz – ama siz bunun kitlelere hitap etmediğini fark ettiğiniz anda, olanın her zaman havada yok olup gitme
eğilimi vardır. Şimdi bahsettiğimiz bu sevgi, üzerinde konuştuğumuz bu büyük Tanrı sevgisini, vibrasyonlar aracılığıyla kesin
olarak biliyoruz. İnsanların vibrasyonları yok, ama vibrasyonları yine de çok bilinçsiz bir şekilde hissedebilirler. Dünyanın tüm
büyük tablolarının vibrasyonları titreşimleri vardır. Dünyadaki bütün büyük yaratıcı eserlerin vibrasyonları vardır. Ancak
vibrasyonu olanlar zaman içinde korunurlar, aksi takdirde diğer bütün her şey yok olur gider. Çok uzun zaman önce yapılmış olan
anıtlar, korkunç heykeller ve korkunç şeyler var olmalı ama onların hepsi doğa tarafından yok edildi ve onlar Kala'nın
(zaman)etkisine dayanamadılar - bu zamanın yıkıcı gücüdür. Yani, devam ede gelen her şey, besleyen her şey, asil olan her şey,
içimizde çok gelişmiş olan, henüz fark edilmemiş ama aslında başkalarının da içinde olan bu sevgi hissiyatından kaynaklanır.
Nihayetinde tüm dünya, kişinin Tanrı'nın nihai sevgisine ulaşması gerektiğini anlamalıdır, aksi takdirde hiçbir anlamı yoktur. Artık
insanların sanatta, ucuz şeyler ve çok kaba şeyler kullanarak bunun sanat olduğunu düşünmelerini sağlamak için kitlelere hitap
etmenin başka yöntemlerini kullandıklarını gördünüz ama bunların hepsi ortaadan kaybolaacaktır. Size söylediğim gibi bunlar
zamanın etkisine dayanamazlar, yapamazlar çünkü zaman onu öldürecektir. Bütün bu şeyler ortadan kalkmalıdır ve siz zaten
sonucu görebilirsiniz, her şeyin, Batı'da bile her şeyin nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla Batı için bu kadar hayal kırıklığına
uğramaya ve Batı dünyasının çorak bir toprak olduğunu söylemeye gerek yok. Bu düzelecek ve bunun yapılması gerekiyor. Batıda
birçok Saraswati Puja yapıldığını söylemeliyim. Hindistan'da yaptıklarından çok daha fazlasını, çünkü onlar öğrenmeye gittiler ve
çok şey öğrenmeye çalıştılar ama unuttukları tek şey, bunun bir Tanrıça, Öğrenme Tanrıçası olduğudur. Her şey Tanrıça'dan gelir.
İşte onların unuttukları şey budur. İşte bu yüzden tüm problemler meydana geldi. Eğer öğrenmenizde Ruh yoksa, eğer
öğrenmenizde kaynağı Tanrıça değilse, o zaman bu kesinlikle işe yaramazdır. Eğer onu çalıştıranın Ruh olduğunu fark etselerdi,
bu kadar ileri gitmezlerdi. Ve işte benim Hintlileri uyardığım şey budur, baştan sona, sizde bir şekilde sanayi devrimine
katılıyorsunuz ve sanayi devriminin bütün bu komplikasyonlarından kaçınmak için ise, Ruhu tanımaya çalışmak zorundasınız.
Eğer Ruhu bilmiyorsanız, sizde bu insanlarla beraber aynı sorunlarla karşılaşacaksınız. Çünkü onlar da insan, siz de insansınız.
Sizde aynı yoldan gideceksiniz. Rastgele koşacaksınız ve problemler olacak, Batılı insanların sahip olduğu sorunların aynısı.
Şimdi, Saraswati'nin kutsamaları o kadar çoktur ki, kimse bu kadar kısa sürede onları tarif edemez. Surya bize o kadar fazla güç
verdi ki, bunları bir derste, hatta on derste bile anlatmak imkânsızdır. Ama Saraswati'ye ibadet ederken, nasıl Surya'ya aykırı
hareket ettiğimiz, nasıl Saraswati'ye aykırı davrandığımız kendi içimizde çok açık bir şekilde görülmelidir. Örneğin Batılı insanlar
Surya'ya çok düşkündürler çünkü içlerinde Surya yoktur. Ama bildiğiniz gibi onunla çok ileri gidiyorlar ve kendi içlerinde Surya'nın
komplikasyonlarını yaratıyorlar. Ama kişinin Surya aracılığıyla elde etmesi gereken esas şey, içindeki ışıktır, içerideki ışıktır. Eğer
Agnya seviyesinde Surya çakrada İsa Mesih oturuyorsa, o zaman yaşamın saflığı, 'Niti' dediğimiz şeyin, yaşama ahlakının olması
daha da önemlidir. Şimdi ahlakın kendisi Batı'da bir çeşit argüman haline geldi. İnsanların mutlak bir ahlak anlayışı yoktur. Tabii ki
vibrasyonlarla siz biliyorsunuz ama onlar bunların tümüne karşı çıktılar. İsa'ya ibadet edenler, Surya'ya ibadet edenler,
Saraswati'ye ibadet edenlerin hepsi buna karşı çıktılar. Surya'nın güçlerine karşı, sadece itaatsizlik ederek. Çünkü uygun bir ahlak
ve kutsallık hissiyatınız yoksa siz bir Surya olamazsınız. Her şeyin net olarak görünmesi için Surya'nın kendisi ışık getirir. Surya
pek çok kaliteye sahiptir. O ıslak, kirli, pis olan her şeyi kurutur. Parazit oluşturan bütün bu yerleri kurutur. Ama Batı'da çok fazla
parazit meydana getirildi. Sadece parazitler de değil, ışıkla dolu olması gereken ülkelerde ortaya çıkan bu korkunç kültler ve
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korkunç şeyler var. Ve onlar bu karanlıkta var olurlar: Kendi ruhları için karanlık, kendi bilgileri için karanlık ve sevgi için karanlık.
Sevginin ışığının olması gereken yerlerde bu üç şey, vaziyeti devraldı. Işık şu demek değildir, ışık sizin kaba gözlerinizle
gördüğünüz şey anlamına gelmez. Işık, içinizden gelen şey anlamına gelir, sevginin ışığı. Kişi bunu anlamalıdır – sevginin ışığı. Ve
saf sevginin, saflığın, saf ilişkilerin, saf anlayışın ışığı olan bu ışığı içinizde hissedebildiğiniz sürece, bu o kadar yatıştırıcı, o kadar
tatlı, o kadar güzel, o kadar etkileyici, o kadar doludur ki. Eğer içinizde bu tür bir ışığı geliştirebilirseniz, o zaman her şey
temizlenecektir. 'Beni yıka ve ben kardan bile daha beyaz olacağım.' Tamamen temizlendiğinizde başınıza gelen şey budur.
Doğanın en saf hali içimizdedir. Doğanın en saf hali içimizdedir. Çakralarımız doğanın en saf formundan yapılmıştır. Zihinsel
düşüncemizle onu bozan sadece biz insanlarız. Yine bu aynı Saraswati’nin işidir. Siz Saraswati'nin kendisine karşı geliyorsunuz.
Saraswati doğada saf olmayan her şeyi temizlerken, bizler beyin aktivitemizle bütün bunları bozuyoruz. Beyin aktivitelerimizin
hepsi saf zekâya karşı gelir. Ve işte kişinin anlaması gereken şey budur – bu saf zekâ düşüncemizle kirletilmemelidir.
Düşüncelerimiz bizi çok ukala, çok ego merkezli, çok kirli yapabilir, zehri gerçekten yiyebilir ve 'bunun nesi yanlış' diyebiliriz?
Saraswati'nin tam tersi. Saraswati içimizdeyse, bize Subuddhi, bilgelik verir. Ve işte bu yüzden Saraswati'ye ibadet etmek,
Surya'ya ibadet etmek için, bizler ne olmamız gerektiği, ne yaptığımız, hangi pisliğin içinde yaşadığımız, zihnimizin neyin içine
girdiği konusunda net bir vizyona sahip olmalıyız. Sonuçta, sadece ego'yu şımartmak ve kendi pisliğimiz içinde yaşamak için
değil, özgürleşmek için buradayız. Yani bu ışık içimize geldi ve etrafımızda meydana gelen kendi zihinsel pisliğimizi aşmaya
çalışmalıyız. Bundan ayrı olarak, daha yükseğe çıkmalı ve içimizde ego denen bir şey olduğunu anlamalısınız. Ve bu ego sahtedir,
kesinlikle sahtedir. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Aslında gözlerinizi orada burada dolaştırdığınızda, dikkatiniz orada burada
olduğunda, orada herkese hükmetmeye çalışan egonuzdan başka bir şey değildir. Ama aslında, ego mutlak bir sahteliktir çünkü
tek bir ego vardır ve bu da Kadir-i Mutlak Tanrının Mahat-Ahamkara'sıdır (Büyük-Ego). Aslında gerçekte var olan hiçbir ego yoktur.
Bu bir efsanedir. Bu çok büyük bir efsanedir, çünkü eğer yapmadığınız halde, her şeyi kendinizin yaptığını düşünmeye başlarsanız
- o zaman bu saçma sapan ego size gelip çalışmaya başlar, bu her yöne yansıyabilir. Bu ileriye fırladığında, başkalarını
yönetmeye çalışır, başkalarına hükmetmeye çalışır, başkalarını öldürmeye çalışır, acımasız olur. Sağ kanala geçtiğinde, o bilinç
üstü hale gelir. Saçma sapan, aptalca, salakça şeyler görmeye başlar. Sol kanala geçtiğinde konuşmaya başlar - yani, bir şeyleri
görmeye - kendinizi büyük bir adam, büyük bir Mesih veya büyük bir Devi ya da Adi Guru gibi bir şey olarak görmeye başlarsınız ve
'ben çok büyük bir kişiyim' dersiniz - bu sol kanaldır. Geriye doğru hareket ettiğinde ise, tehlikeli olan budur. İnsanlar guru
olduklarında, diğer insanları mahvediyorlar. Egoları geriye doğru hareket ettiğinde, onlar guru olurlar, onların kendilerinde çok
fazla kusur vardır ve insanları mutlak Naraka (Cehennem Krallığı)olarak tanımlanan bu korkunç şeylere çekmeye çalışırlar. İşte
egonun her yöne olan hareketi bu şekilde olur. Şimdi, insanlar kendileri hakkında konuşmak için kendi sağ Vishuddhilerini
kullanmaya çalıştıklarında, en kötüsü budur. Ne tür bir egoya sahip olursanız olun, bu konuda övünmeye ve onun hakkında
konuşmaya başlarsanız, bu ego çevreyi sarmalar, egonun duvarlarını o kadar kalınlaştırır ki, içe nüfuz etmek imkânsızdır. Çünkü
böyle bir kişi kendi halinden tamamen memnundur ve kendisinin söylediği gibi olduğuna inanır. Ve böyle bir saçmalığa inanmaya
başladığında, bu olanaksızdır, egoya nüfuz etmek imkânsızdır. Yani, böyle şeyler hakkında böbürlendiğiniz zaman veya büyük
konuştuğunuzda, dikkatli olun. Bakın, sizler Benim ne olduğumu biliyorsunuz, ama kaç kere 'Ben' diyorum? Bir kere bile söylesem,
bu sizin için muazzam vibrasyonlar meydana getirir. Ama bakın kaç kere böyle derim ki? En fazla, eğer siz bir şey söylerseniz,
Bende 'evet' diyorum ama bunu söylemem. Eğer yüksek sesle söylersem, ne olur bilmiyorum. Her şey hakikatle patlatılabilir. Yani,
kişi Mahat-Ahamkara'nın hareket eden, çalışan, yaratan tek şey olduğunu anlamalıdır. Bazen Ben size bağırırım. Bütün bhootlar
derhal kaçarlar. Sadece bir kez bağırdığımda bile. Dün öksüren tüm bhootları gördünüz, hepsi kaçtılar. Dün yeni başladım. Yani
şimdi kendinizin aydınlanmış bir ruh olduğunuzu anlamalısınız, aynı şeyi sizde yapabilirsiniz. Kendinize bağırmak için sağ
Vishuddhinizi kullanın, “Şimdi böbürlenmeyi bırakacak mısın, tüm bu saçmalıklardan bahsetmeyi bırakacak mısın, gösteriş
yapmayı bırakacak mısın?” Şimdi egonun bu kalınlaşması, gerçekten aktif olan, bu konuda bir şeyler yapmak isteyen insanlarda
meydana geliyor. Aktif olmadıkları için değil ama onlar bunu yapmayı isterler. Ama onlar sadece tek bir yol biliyorlar, bu da
konuşarak eyleme geçmek. Bunu daha fazla kontrol etmenin içsel yolları olduğunu anlamıyorlar. Çünkü bunu denemeyi
istemiyorlar, konuşmayı tercih ediyorlar. Çünkü bir defa konuşmayı benimseyince ve bunun üzerine konuştuklarında, tüm güç
akar gider. Ama eğer onlar bunun hakkında konuşmaz ve kendi içlerinde tutarlarsa, bu sorun değildir, Bana deneyimlerinizi veya
herhangi bir şeyi anlatabilirsiniz, ama başkalarına anlatmaya ve bu konuda çok fazla konuşmaya başlarsanız, sahip olduğunuz
güçler sizde yavaş yavaş kaybolacaktır. Ve sizler kesinlikle en düşük seviyeye ineceksiniz. Bu yüzden kişi, “ben bu güce sahibim,
ben şu güce sahibim” ya da “ben bunu görüyorum” ya da “ben bunu yapıyorum” diye çok fazla konuşmamalıdır, ki bu çok yanlış
bir şeydir. Sizi uyarıyorum, gösteriş yapmaya çalışmayın. Evet, siz Benim güçlerim hakkında konuşabilirsiniz. Bu tamam ama
kendi güçleriniz hakkında konuşmaya çalışmayın. Tabii ki, olumsuz bir insanla konuşmak ya da birilerine anlatmak içinde, o
zaman “ben” değil, “biz” demelisiniz. “Biz”, bazılarımız bu gücü kendi içimizde hissettik. İnsanları gördük. Sadece siz olabilirsiniz,



ama siz 'bu bende var' demeyin. Söylemeniz gereken şey 'Bizdir'. O zaman siz Mahat-Ahamkara olursunuz. 'Biz' dediğiniz zaman,
evet, “bazılarımız”, “biz yapıyoruz” demelisiniz. Gregoire'in kitabında olduğu gibi, Ben de yaptım, bunu gördüm, onun çok fazla
'Ben' kullanmaması gerek, bunu yerine 'Biz' olmalıdır. 'Biz düşünüyoruz', 'biz yapıyoruz', 'biz'. Bütün bu kolektif varlık, bütün kolektif
organizma, Sahaja Yogilerin yaşayan organizması anlamına gelir. Yani eğer siz 'evet, bazılarımız bunu anladı' derseniz, yani bu
sizin kendinizi alt tarafa, diğerlerini üste koyduğunuz anlamına gelir. 'Evet, bazılarımız anladı. Bazı insanların buna sahip
olduğunu biliyorum', deyin. Bunu yapmanın yolu budur. Çünkü eğer egonuzu yenmek zorundaysanız, bunun herkese yayılmasına
izin vermelisiniz. Yayılmasını sağlamak içinde, işte bu şekilde her şeyi mükemmel hale getireceksiniz. “Biz, tüm Sahaja Yogiler,
hepimiz”, ama bu gurur orada yoktur. Ben orada gurur olmadığını gördüm, yine de çok bireyseldir. Eğer siz “biz Sahaja Yogiler”
diye düşünmeye başlarsanız, o zaman ne olur, sizler tek bir şahsiyet, tek bir organizasyon olursunuz ama kişi, diğer insanlara
tepeden bakacaktır. O, bu kişi düşük, şu kişi daha yüksek, o kişi ise orada diye düşünecek ama “biz Sahaja Yogiler, biz ne kadar
güzeliz” diye düşünmeyecektir. “Biz, Sahaja Yoga'nın bedeniyiz, ne kadar güzeliz” Yani her zaman “biz” kelimesi ile düşünün, bu
sayede egonuz çok daha az, çok daha az, çok daha az olacaktır. Ve çok garip ve saçma görünen bu aynı ego yarın Ekadesha
meydana getirecektir. Bugünün bireysel egosu, Ekadesha ile birleşecektir. Ama hepimiz her zaman 'biz' demeyi unutmamalıyız.
Gün bugündür, bu gün değişmemiz için harika bir gün, çünkü şimdi Güneş ruh halini değiştirdi. Güneş bu tarafa geliyor. Öyleyse
şimdi Kuzeye gelen Güneşi bu şekilde karşılayalım. Avustralyalılar için Güneş gitmiş olmasına rağmen, Güneşi, Güneşin alanını
içimizde oluşturalım. Çünkü Güneş asla içimizden kaybolmaz. Yani, hepimizin birlikte, hepimizin beraberce tek bir şahsiyet
olduğumuzu düşünmemiz gereken bir ruh halini benimsemeliyiz. Ve ayrı veya farklı bir şey olmaya çalışan herkes düşecektir.
Onu bırakacağım. Her ne olursa olsun, o kişi düşecektir. Yani siz endişelenmeyin: tek olmaya veya herhangi bir şey olmaya
çalışan birisi. Herkes bütünü yetiştirmek, bütüne yardım etmek, bütünü özgürleştirmek için ne istiyorsa onu yapmalıdır ama her
şekilde kimseyi bırakmamak. Her zaman. Çünkü Sahaja Yoga böyle değildir. Sahaja Yoga sadece kolektivitede çalışır. Ve bu
nüfuz eden ruhu geliştiren kişi, gerçek bir Sahaja Yogi'dir. Buna sahip olmayan ise değildir! Kendiniz için ne düşünürseniz
düşünün, Benim söyleyecek bir şeyim yok. Ama siz konuşsanız da konuşmasanız da, bir yerden başka bir yere taşınan, bu içe
nüfuz eden kişilik. Annenizde olduğu gibi. Sizinle tanışsam da tanışmasam da fark etmez, küçük küçük şeylerle de hepinize
nüfuz ediyorum, Ben orada sizinleyim. Bu şekilde, birbirinize nüfuz etmeye ve güzelliği görmeye çalışın. Ve siz kendinizden en iyi
şekilde neşe duyacaksınız çünkü en büyük şey budur. Başarılması gereken en büyük şey budur. Çünkü bildiğiniz üzere bu ego sizi
bir fındıkkabuğu gibi yapar ve bu nüfuz etmenin güzelliğiyle uyum sağlayamaz ve notaların nasıl birbirine geçtiğini görüyorsunuz.
Bugün bu harika bir fikir olacak, bugün Dhulia'da Puja yapmamız harika bir şey. Dhulia'nın toz, toz anlamına gelmesi gibi. Ve Ben
çocukken bir gün bir şiir yazmıştım, hatırlıyorum. Çok ilginç bir şiirdi - Kaybolup kaybolmadığını bilmiyorum - ama dedim ki, "Ben
rüzgârla savrulan bir toz tanesi olmak istiyorum. O her yere gidiyor. Gidip, bir kralın başına oturabilir ya da gidip birisinin
ayaklarına düşebilir, gidip küçük bir çiçeğin üzerine oturabilir ve gidip her yere konabilir. Ama Ben kokulu, besleyen, aydınlatan bir
toz parçası olmak istiyorum. Buna benzer, çok güzel bir şiir yazmıştım, yaklaşık yedi yaşında olmalıyım, hatırlıyorum - 'Bir toz
parçası olmak', çok net hatırlıyorum, çok uzun zaman önce, "Toz parçacığı olmalıyım, bu sayede insanlara nüfuz edeceğim." Bu
çok büyük bir şey - bu tür bir toz parçacığı olmak. Her neye dokunursanız, bakın, o canlanır, her ne hissederseniz onun kokusu
vardır. Böyle olmak harika bir şeydir. Ve Benim arzum buydu ve bu başarıldı. O genç yaşta, Benim bir toz parçacığı olma fikrim
vardı ve bugün sizinle konuşurken, bunu olmak istediğimi hatırladım ve işte buranın olduğu şey budur. Raulbai böyledir. O çok
sade bir kadındır, çok sade bir kadın ve çok sade bir insan olarak yaşıyor ama onda nüfuz etme hissi var. Ve şimdi, dün gelen bir
sürü Sahaja Yogi var. Eminim hepsi Sahaja Yoga'yı çok iyi benimseyecekler. Ve Dhulia'dan birçok Sahaja Yogi var ve eminim
daha fazla sayıda insan olacak. Umarım hepsiyle tanışmıştınız. Hepsiyle arkadaş olun. Onları kim olduklarını öğrenmeye çalışın.
İngilizce bilmiyor olabilirler - öyleyse çeviri yapacak birini bulun. Onlarla konuşun ve onlara iyi davranın, onlarla arkadaş olun.
Nüfuz etmek için onlarla tanışmanızı istedim. Buradaki insanların kimler olduğunu, Nasik'teki insanların kimler olduğunu
bilmelisiniz. Çünkü biz bir şekilde Sahaja Yogilerle asla tanışmıyoruz, görüyorsunuz, o yerde kimler var ve geri döndüğümüzde
sadece bir veya iki adres var elimizde. Bu iyi bir fikir değil. Orada kaç kişi olduğunu öğrenmeye çalışın. Onlar hakkında sorular
sorun ve tüm bu şeyleri. Bu nüfuz etme ancak sizin egonuz her tarafa nüfuz etmeye başladığında mümkündür ve sağ kanal
problemlerinin üstesinden gelmenin ve Saraswati'ye ibadet etmenin yolu budur. Çünkü Saraswati'nin elinde bir veena (ud benzeri
bir çalgı)var ve Onun müzik için çaldığı bu veena ezeli bir enstrümandır ve müzik kalbe nüfuz eder. Onun içinize nasıl girdiğini ve
nasıl çalıştığını bilmiyorsunuz. Ve Sahaja Yogi olan bir kişi, başka insanlara müzik gibi nüfuz etmelidir. Size bahsettiğim gibi
Onun tek bir konuşmada anlatılamayacak kadar çok kalitesi var ama Onun en büyük kalitelerinden birisi, daha süptil şeylere
dönüşmesidir. Toprak Ananın kokuya dönüşmesi gibi. Müzik, melodilere dönüşür, öyle ki Onun yarattığı her şey daha büyük bir
şeye dönüşür. Madde, O her ne üretirse üretsin, bu estetiğe dönüşür. Maddenin estetiği yoksa kabadır. Her şey böyledir. Şimdi
"Su nedir?" diyeceksiniz. Su, Ganj nehri haline gelir. Bunlar daha süptil şeylerdir. Böylece madde daha süptil bir şey haline gelir,



çünkü nüfuz etmek zorundadır, nüfuz etmelidir. Yani her şey neyse odur. Ve en iyisi havadır – hava vibrasyon haline gelir. Böylece
siz, maddeden, bu beş elementten her ne meydana gelirse, bunun nasıl süptil bir şey haline geldiğini görebilirsiniz. Tabii ki, sol ve
sağ kanalın her ikisi bunu halleder, çünkü sevgi bunun üzerinde çalışmalıdır ve sevgi madde üzerinde harekete geçtiğinde bu olur
ve işte kişinin yaşamlarınıza bakması, onu sevgi ve maddenin güzel bir kombinasyonu haline getirmesi bu şekilde olur. Tanrı sizi
kutsasın. (Marathi’den tercüme) Şimdi bunu Dhule'li Sahaja Yogilere söylemek istiyorum. Bugün birçok insanın aydınlanma aldığı
görüldü ve onların Sahaja Yoga'ya ciddi bir şekilde geldiklerini düşünüyorum. Bu nedenle Dhule Sahaja Yogileri tüm gayretlerini
göstermeliler. Raulbai çok acı çekti. Onun evinin nerede olduğunu biliyorsunuz. İnsanlar her Pazar sabahı orada toplanmalı ve
kolektif olarak meditasyon yapmalılar. Her gün evde meditasyon yapmalısınız. Evde günlük meditasyon yapmazsanız, Sahaja
Yoga çalışmaz. Her şey size bağlı. Ne kadar meditasyon yaparsanız, Sahaja Yoga'da o kadar derinleşecek ve Sahaja Yoga'nın
büyümesine yardımcı olacaksınız. Her gün meditasyon yapmazsanız, Sahaja Yoga büyümeyecek ve sizde bundan
faydalanamayacaksınız. Bu nedenle, her gün aksatmadan, sabah ve akşam meditasyon yapmalısınız. Sabah vaktiniz daha azsa,
akşamları düzgün ve sakin sakin meditasyon yapın. Yavaş yavaş çok zaman kazandığınızı fark edeceksiniz, çünkü oraya buraya
gitmek, gereksiz dedikodu ve saçma sapan şeyler yapmak gibi başka şeylerden hoşlanmayacaksınız. Bu yukarıdaki şeylerin
hiçbirinden hoşlanmayacaksınız. Bu işe yaramaz şeylere ihtiyacınız olmadığını hissedeceksiniz ve insanların değerli zamanlarını
bu değersiz şeylerde neden boşa harcadıklarını merak edeceksiniz. “Neden bu işe yaramaz şeylerle zamanımı boşa harcayayım
ki?” diye düşünecek ve tüm bu şeyleri geride bırakacaksınız. Sahaja Yoga'nın derinliklerine inecek ve köklere ulaşacaksınız.
Kökler genellikle iki veya dörttür ama derinleştikçe ağaç daha da büyür. Benzer şekilde sizde Sahaja Yoga'nın büyüdüğünü
göreceksiniz. Bundan dolayı size “Anant Ashirwaad'larımı” (Sonsuz-Tanrıdan gelen Kutsama)gönderiyorum. Dün Dhule halkına
bir şeyleri düzgün bir biçimde açıkladım. Çok çaba göstermeli ve pozitif bir şekilde yaşamalısınız.



1983-0114, Bir Toz Zerresi olmak

View online.

BİR TOZ ZERRESİ OLMAK Ben rüzgarla uçan, bir toz zerresi gibi olmak istiyorum. O zerre gidip bir kralın başına da konabilir veya
gidip birisinin ayağı üzerine de düşebilir yada uçup küçücük bir çiçeğin üzerinde de durabilir, Gidip, her yere oturabilir Ama ben,
Koku olan, besleyip, aydınlatan Bir toz zerresi olmak istiyorum. Shri Mataji Nirmala Devi, yedi yaşındayken yazmıştır ve Dhulia,
Hindistan'da O'nun aktardığı şekliyle aktarılmıştır, 14 Ocak 1983
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1983-0121, Devi'ye Puja

View online.

Vaitarna`da Puja – Devi`ye Puja (Hindistan), 21 Ocak 1983. Yani,şimdi, ilk yarı turumuzun sonuna geliyoruz. Şimdi, kendimize
bakmalı ve bununla neye ulaştığımızı bulmaya çalışmalıyız. Şunu anlamak zorundayız ki, Sahaja Yoga beyin aktiviteleri ile
meydana gelmedi. Mesela, sadece kendi kendine "Sen şöyle olmalısın" derse, pek çok insanın bunun işe yarayacağını
düşünmesindeki gibi. Eğer devamlı olarak kendilerine, "Sen belli bir problemden kurtulmak zorundasın" diye tekrarlarsa, iyi
olacağınızı düşünüyorlar veya kimi insanlarda birilerine "Sende bu yanlış, sen iyi olmalısın" diyerek, onun iyi olacağını
düşünüyorlar, ama bu böyle değil, çünkü Sahaja Yoga akıl seviyesinde çalışmıyor. Akıl seviyesinden çok daha yüksekte olan,
ruhani seviyede çalışır. Dolayısıyla anlamanız gereken şey, sizin çakralarınızı nasıl düzelteceğinizdir ve makinalarınızı nasıl
çalıştıracağınızı anlamalısınız. İnsanlar belki de akli boyutta yaşıyorlar ve sorunlarıda akli boyutta çözmeye çalışıyorlar ve işte bu
yüzdende tüm bu problemler ortaya çıkıyor. Şimdi, eğer herhangi bir çakranızda bir probleminiz varsa, catch eden bir şey varsa ya
da sizde yanlış giden bir şey varsa, onu ruhani seviye dışında başka bir seviyede çalışmaya gerek yoktur. Bazı kişiler eğer belli bir
şekilde giyinirlerse veya dışsal olarak bazı davranışlar gösterirlerse, artık kendilerinin öyle olduğuna inanırlar. Bu doğru değil.
Mesela, Batıda hippilerimiz var ve kendilerinin ilkel olduğunu düşünüyorlar. Buna inanmakla ilkel olmazsınız. Çünkü o kadar aşırı
gelişmişsiniz ki, artık ilkel olamazsınız. Yani, sadece zihnen bir şey yapıp, bizler o şey olamayız. Şimdi bu mental seviye
insanlarda, daha süptil bir şekilde bundan da öteye gidebilir. Kimileriniz aartilerin bazılarını ezbere bilmekle, kendileri büyük bir
derinliğe ulaşacaklarmış gibi hissedebilirler, ama bu da doğru değildir. Çünkü bunlar da sadece kelimeler. Fakat eğer bu, sizin
içinizde uyanmış bir şey ise, o zaman bunlar mantra olurlar ve o zaman bunu yapabilirsiniz ama her şeyden önce siz, mantra
yaratma gücüne sahip olmak için, belli bir standarta ulaşmak zorundasınız. Ayrıca, kimi aartileri söylediğiniz zaman, bu illa ki
çalışır diye bir şey yok. Lütfen, şeylerle oldukları gibi yüzleşelim ve kendimizi başka hiç bir şey ile şartlandırılmayalım. Mantraları
bile aydınlatabilmek için, içimizde belli bir derinliğe ulaşmanız lazım. Her şeyden önce , minimumun minimumu olarak, net
vibrasyonlara sahip olmanız gerekiyor. Eğer belli çakralarınız catch ediyor ise, o zaman fotoğrafa gösterilmesi gereken tüm saygı
ile, fotoğraf ile onları düzeltmeye çalışın. Çalışacak olan şey, sadece fotograftır, başka bir şey değil veya eğer Ben orada isem.
Aydınlanmada belli bir konuma bir kez ulaştığınızda, o zaman mantraları da diğer taraftan kullanabilirsiniz, Bunun size faydası
olacaktır ama her şeyden önce, kalbiniz temiz olmak zorundadır. Fark ettim ki, Batılıların çoğunda, iki çakra ezici bir çoğunlukla iyi
değil. Birincisi kalp, bu kalbin temiz olmadığı, kalbin temiz olmadığı, kalbinizde hala sizin küçük bir kişi olduğunuz, kalbe Annenizi
yerleştirmemiş olduğunuz anlamına gelir. Fotoğrafa bakarak, Annenize olan tüm sevgi duygularınızı koyarak, O’nun işini
anlayarak ve O’nu kalbinizde yerleştirerek kalbinizi saflaştırmalısınız. Kalp temiz değilse, o zaman her şey anlamsızdır, çünkü
bütün bu şeyleri yapan, "kara bir kalptir" o. Kalp temiz olmalıdır, tamamen adanmış ve Beni her şeyin önüne koymaya çalışıyor
olmak zorundadır. Bunu sizlere söyleyebilirim, çünkü hepiniz Sahaja Yogilersiniz, bunu Sahaja Yogi olmayan insanlara
söyleyemem. Şimdi, Sahaja Yoga'yı her zaman Tanrı'ya ait olan terimlerle değil, kendi terimlerimizle ilişkilendirmeye çalışıyoruz.
Tanrı ne ise, O'dur, O kendisini değiştirmez. Sizler değişmelisiniz. Yani bizler, Tanrı için ne düşünüyorsak, onu koymak istiyoruz
(ortaya). Örneğin, eğer birisi, kendisinin Bana karşı, iyi ve hoş olmaya çalıştığını düşünüyorsa veya diyelim sözüm ona Bana yakın
ise ve eğer daha iyi organize ettiğinizi düşünüyorsa, ya da şu veya bu işi yaptığı için kendisinin önemli olduğunu hissetmesi gibi
bir şeyler varsa, - o zaman kişi bilmelidir ki, bunların tümü aklidir. Aslında siz hiç bir şey yapmıyorsunuz. Her ne zaman bir şeyler
yapmaya çalışsanız, gerçekten de kendi kafanızı karıştırıyor ve Benim de kafamı karıştırıyorsunuz. Dünkü örneği gördünüz: Ben,
onların ertesi gün gitmeleri gerektiğinden emindim, ama hiç kimse Beni dinlemedi, koşuşturdular ve gördüler ki biletler ertesi gün
içinmiş. Eğer temiz kalpli iseniz, bu bilgi size gelir. Dün, onlara “siz gelmeseniz daha iyi” demem gibi. Oradaki durumun ne
olduğunu bilmiyordum. Ben sadece “gelmeyin” dedim, bitti çünkü orada ne olup bittiğini biliyordum. Yani, kalbiniz temiz olduğu
zaman, bu net fikirler size gelir ama herşeyden önce bir şeyi akılla yapmamız gerektiği zaman, beynimizi geliştirmeye çalışırız
değil mi? Ezberleyerek, bir şeyler için alıştırma yaparak, şu yolla, bu yolla nasıl gidileceğini, nasıl düşüneceğini beynimize
öğreterek, beynimizi eğitmeye çalışıyoruz. Şimdi, Sahaja Yoga'da kalplerimizi eğitmemiz lazım. Ve kalplerimizi Sahaja Yoga'da
eğitmemiz için, kişinin her şeyden önce, öncelikle kalbin, ego veya super ego tarafından bir zarf içine alındığını bilmelidir.Limbik
bölge aslında kalbi temsil eder. Ve eğer ego varsa, kalp her zaman "sözde bir kalp" olacak ve çalışacak gerçek bir kalp
olmayacaktır. Ancak bu sadece akli, akli bir yansıtmadır. Ve ben bu kalpten yapıyorum diye hissedeceksiniz ama bu doğru
değildir. Şimdi, o zaman, varsayalım ki, egomuz var, ne yapmamız lazım? Kendinize, bu iyi değil, şudur, budur türünden şeyler
demeniz gerektiğini söyleyebilirsiniz ve her tür akli telkinler, kendi kendine telkinler veya psikiyatristler size telkin vermeyi bilirler.
Bu yine de aklidir, bu yüzdende işe yarayacak olan yol bu değildir. Şunu anlamak zorundayız ki, bunun için yapmamız gereken
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şey, sol tarafı yükseltip, onu sağ tarafa getirmektir. Başka bir yolu yoktur. Bunu sadece ellerinizle yapmalısınız, beyniniz değil,
bunu elleriniz çalıştırıyor, yani ellerinizi ve Sahaja Yoga’nın yöntemlerini kullanın. Şimdi, herkes her gün düzenli olarak suda
oturmalıdır, bu önemli. Her sabah, meditasyonunuzu yapmak zorundasınız. Çünkü akli boyutta, Anne ile beraberdik gibi
hissediyoruz, tamam, bu duruş tamam. Geldiniz ve Hintlilerin nasıl olduğunu gördünüz ve ayakları üzerinde nasıl hafifler ve
Sahaja Yoga nasılda faydalı oluyorlar ama tüm bunları gördükten sonra, sizler Sahaja Yoga’nın çalışılması gerektiğini bilmeniz
lazım. Düşünmek için değil. Bunun hakkında sadece düşünemezsiniz. Düşünceniz vasıtası ile her ne yapmaya çalışırsanız çalışın,
Sahaja Yoga'da hiç bir sonuç elde edemezsiniz. Ellerinizi kullanmalısınız, ayaklarınızı kullanmalısınız, ayaklarınızı suya
daldırmalısınız, çünkü su okyanustur. Tüm bu beş çakra veya, söyleyin, altı çakra ki onlar, Ben beş dedim çünkü, biri Mooladhara
çakradır, yedincisi, beynin en üstündedir. Bu yüzden arada, oradaki beş çakra, onların temelde maddeden yapılmış oldukları
bilgisi ile, tam anlamıyla ele alınmalıdırlar ve beş element, bu çakraların bedenini meydana getirirler. Şimdi bu çakralar, eğer
düzeltileceklerse, bu çakraların tüm problemlerini, onları kendisinden geldikleri elementlerin içine çıkartarak düzeltmeliyiz.
Mesela, çok sağ kanal olan bir kişi için, onun sol kanal ile buna bir denge vermesi gerekiyor. Tabi ki, onu el ile yükseltmek
doğrudur, ama ya element olarak? Sağ kanal kişi, ısı veren bütün elementlere sahiptir - ışık diyebiliriz, ateş diyebiliriz. Bu yüzden
sağ kanal kişiler için, ışık çok yararlı olmuyor. Fotoğrafımın önüne ışık koyarsanız ve ego merkezli insanlar, eğer onlar sadece
ışığı kullanırlarsa, bu çok fazla işe yaramaz. Yani işe yarayacak olan Toprak Anne’dir ve serinletici olan su elementidir. Buz bile
sağ kanal insanlar için çok faydalıdır. Yani, sağ kanal oluşunuzu düzeltmek için tüm serinletici yöntemler kullanılmalı, bu sayede
onu serinletirsiniz. Gıda için ise, sağ kanal insanlar, sol kanal gıdalar almalıdırlar, bunlar da karbonhidratlardır, - demek ki onlar
kısmen vejetaryen ya da diyebiliriz ki oldukça fazla vejetaryen olmalıdırlar ve çoklukla tavuk gibi şeyler yemeliler, ama balık ve
deniz ürünleri değil, çünkü bunların hepsi sıcaktır. İşte çakralarınızın fiziksel taraflarını da, böyle tedavi edersiniz. Şimdi sol kanal
olan insanlar, kendi sol kanallarını düzeltmek için bunu kullanmalılar, yine, deepam, -bu ışıktır yada ateşi kullanmaları lazım. Gıda
olarak da, daha çok azotlu gıdalar, buda protein anlamına gelir ve onlar bu gibi gıdalar almalılar. Onlar daha fazla protein
almalılar. Sahaja Yoga söz konusu olduğunda temel şey, Kundalini'dir. Ve size dediğim gibi, Kundalini saf arzudur. Tekrar
söylüyorum, bunu dikkatle dinleyin: saf arzu. Buda, tüm diğer arzuların saf olmadığı anlamına gelir. Sadece tek bir saf arzu vardır
ve bu Tanrı ile bir olmaktır. Brahma ile bir, Tanrı ile bir olmak- tek saf arzu budur. Tüm diğer arzular saf değildir. Bu yüzden
aklınızı, gittikçe asıl olan o arzuya ulaşmak için eğitin. Eğer aklınızı bu yönde eğitirseniz, o zaman saf arzuyu geliştirirsiniz ve tüm
diğer arzular gitgide kaybolurlar. Tamam, Tanrı ile bir olma arzusu, en saf ve en yüce olandır. Buna ulaşmak için ne yapmanız
lazım? Buna ulaşmak için, Annemizi memnun etmeniz gerekiyor, çok basit. Adi Shankaracharya diyor ki, bunu dert etmeyin,
sadece Anne’nizi memnun edin. Sade bir kişi olmalısınız, Bana karşı kurnaz olmaya ya da zeki olmaya çalışmayın, Ben herkesi
çok iyi tanıyorum. Kendinize şöyle demeye çalışın: " Anne’mi hoşnut edecek şeyler söylemeliyim, Onu memnun edecek şekilde
davranmalıyım". Diyelim ki, Sahaja Yoga'dasınız ve yanlış şeyler yapıyorsunuz. Bu Beni hiç memnun etmeyecek. Bu yüzden
Anneyi nasıl memnun etmeli, kendiniz için bunu görmeye çalışın, ne tür bir şey Beni en fazla memnun eder. Bende çok sade bir
kişiyim. Bu yüzden bu konuda saf olan, saf kalpli bir insan istiyorum Ben. Mesela, çok gösteriş yapan, hep birinci olmak isteyen
veya bir tür film yıldızı gibi olmaya çalışan kişiler, Ben böyle insanları sevmem. Kendinizi göstermek konusunda çok sessiz ve son
derece çekingen olmalısınız. Ben Adi Shakti`yim diye gösteriş yapıyor muyum? Yapmıyorum. Sizin gibi yaşıyorum, tamamen sizin
gibi yaşıyorum, gösteriş yapmaya çalışıyor muyum? O zaman neden siz Bana gösteriş yapmaya çalışıyorsunuz? Yani böyle bir
insan iyi değildir. İkinci olarak, Benimle gergin olmanıza gerek yok, gergin olmaya gerek yok. Eğer sizde yanlış bir şey bulursam,
eğer sizi azarlarsam da - bu iyiliğiniz içindir. Eğer iyi bir şey dersem – buda iyiliğiniz içindir. Benim Sahaja Yogam bu şekilde
çalışır. Benim bu dünyada hiç kimseye karşı garezim yok, kötü şekilde hiç garezim yok ve bu dünyadaki hiç kimse için kızgınlığım
yok. Benim şefkat dışında bir şeyim yok ama bazen şefkat içinde azarlamam gerek ve aynı şefkat içinde konuşmam gerek, çok
şefkatli bir şekilde. Yani, her iki yöntem de size yardımcı oluyor, bu her iki şekilde de size yardımcı olur. Bu yüzden sizi doğru
zamanda ve iyiliğiniz için düzeltecek birilerine sahip olduğunuz için, Tanrı'ya şükredin, çünkü sizler azizlersiniz. Ve Tanrının
krallığını kurmak için bu dünyaya geldiniz. İşte yapmanız gereken şey budur. Ve eğer siz saygı duyulmayan, duyarsız, haysiyetsiz,
ucuz şekilde davranan insanlarsanız, diğer insanlar sizi nasıl kabul edebilir? Bu yüzdende, ilk olarak bu kalp çakrası ile ilgilenmek
lazım. Kalbten arzunuzla Anne’nizi memnun edeceksiniz. Size kızsam bile, bu yüzden kendinizi kötü hissetmeyin. Bu Sahaja
Yoga’nın daha gelişmediğinin işaretlerinden birisidir. Eğer sizi azarlarsam, bu içinizde gitmesi gereken bir şey bulunduğu içindir.
Ben bağırmak zorundayım ve o gidecektir. Yani bunu, size faydası olacak bir düzeltme olarak kabul edin, içinizdeki bir tür diken,
bir başka diken tarafından sökülmelidir ve Anne söktü onu. Bir kez Anne’nizin şefkatini anlamaya başladığınızda, artık bunu dert
etmezsiniz. Benim söylediklerim sizin için bir şey değil, Benim düzeltmelerim veya Benim size, “bu yanlış” demem çünkü Ben
bunu yapmalıyım. Şimdi, iyi bir kalbi, temiz kalbi olmayan insanlar, bunu anlayamazlar. Bunu anlamayazlar, çok zor. Bu yüzden
Annenize karşı kalplerinizi temiz tutun. Ben sizin için her ne yaparsam, sadece bir kutsamadır, her zaman bir kutsamadır. sizin



için her ne yaparsam, bu bir kutsamadır, hatırlayın bunu. Çoğunuzda korkunç derecede tıkalı olan diğer bir çakra, Nabhidir, sizler
hala çok maddiyatçı olduğunuz için bunun olduğunu sanıyorum. Küçük küçük şeylerde de, maddiyatçıyız ve bu gittikçe daha
subtil ve daha subtil ve daha subtil oluyor. Bu yüzden maddenin o kadar önemli olmadığını anlamaya çalışın. Madde sadece
birbirimizi mutlu etmemiz için var. Özellikle Anne’nizi memnun etmek için. Başka hiç bir değeri yoktur. O yüzden de, küçük bir şey
için bunu yapmalısınız, küçük bir şey için şunu yapmalısınız şeklinde, bu anlamda maddiyatçı olmaya çalışmayın. Hiçbir şey
önemli değil. Olursa - iyidir, olmazsa - yine iyidir. Bakın, Nabhi çakra çok bireysel, çok bireyseldir. O herkes için çok kişiseldir. Eğer
arzunuz sadece, daha fazla para sahibi olmak veya bunun içinde, orada burada hiç bir spiritüel değeri olmayan küçük şeyler ile,
ancak sizin önem verdiğiniz Lakshmi gücü noktasına kadar ise, o zaman en fazla Lakshmi Tattwa uyanır. Ama Lakshmi Tattwa,
Mahalakshmi Tattwa olmalıdır. Bu sizin yükselişiniz içindir. Onu sadece Mahalakshmi Tattwa'ya ulaştırmak için, yapmanız
gereken şey tüm maddi şeylerinizi ve fiziksel varlığınızı bir şekilde kullanarak, Beni mutlu etmenizdir. Bu çok önemlidir. Herkes
bunu anlamak zorunda. Sizlerin şunu anlamanızı istiyorum, giyindiğiniz zaman da belli bazı şeyleri, hiç bir şekilde sevmiyorum,
dağınık saç gibi, hiç bir şekilde sevmiyorum. Bu moda olabilir, her ne ise ama Ben bundan hoşlanmıyorum. Her zaman uygun
şekilde taranmış, uygun biçimde yapılmış bir saç. Bu modern şeyleri bırakmalısınız, dağınık saçı, çünkü bu pukka bhootların size
geldiğinin bir işaretidir. Eğer dağınık saçınız var ise, bhootlar kişiyi tanırlar ve dağınık saçı olan böyle insanların içine girerler. Bu
yüzden saçınızı uygun şekilde yapmaya çalışın, bakın Hintliler saçlarını nasıl yapıyorlar. Bakın onlara, hepsi saçlarını uygun
şekilde yapıyorlar. Çünkü, Benim saçınızla işim yok, Ben bir kuaför filan değilim, ama saçınızı uygun şekilde taramaz ve
yapmazsanız, o zaman kesinlikle başınız derttedir. Yani bunlara kulak verin. Sonra, bazı insanların özensiz giyinme alışkanlıkları
var, bu da iyi değil. Düzgünce giyinmiş olmalısınız, temiz ve düzgün giyimli. Bu fiziksel olduğu için değil ama çok önemlidir çünkü
eğer bu böyle değilse (temiz ve düzenli), bu tür bir malzeme tüm baddhaları size doğru çekecektir. Kendinizi temiz ve bakımlı
tutmalısınız çünkü bu baddhalar içinize girmemelidirler. Batıya gelen tüm bu fikirler, kimi şeytani güçlerden geliyor. Bu güzel
görünmüyor, hiç bir şekilde her hangi bir spiritüel kişi için güzel görünmüyor. Bizler tarzımızı, bhootlara değil Tanrı'ya cazip
gelecek şekilde değiştirmeliyiz. Bhootların bize gelmesini istemeyiz. Bu basit gerçeği anlarsanız, o zaman modern olmayabilir,
çok eski de olmayabilir, her ne ise, düzenli, temiz ve çok şık giyinmeye başlayacaksınız. Aksi halde, aynı zamanda, madde
açısından da bakarsanız, daha ve daha fazla, mizacı ve tabiatı plastik olan binbir eşyayı biriktirmeye gerek yok. Sizler spiritüel bir
değeri olan, az sayıda şeye sahip olmalısınız, yoksa bu sahip olmaya çalıştığımız bütün bu sıradışı şeylere deği çünkü onların
spiritüel bir değerleri yok. Bu yüzden bütün bu anlamsız şeyleri biriktirmemeye çalışın. Yavaş yavaş, azaltmaya başladığınızı
göreceksiniz, azaltmaya devam edin. Daha basit yaşamlarınız olacak, daha iyi şeyler, ruhani şeyleriniz olur. Her ne alıyorsanız,
vibrasyonlarına bakın ve sonra alın, yoksa almayın. Çünkü her tür saçma sapan bhoot evinizde olacak ve siz rahatsız olacaksınız.
Yani, her ne almak isterseniz, bunu vibrasyonel farkındalık ile görmek zorundasınız. Eğer kendiniz anlamıyorsanız, başka
birisinden, bir Sahaja Yogiden size yardım etmesini isteyin. Ama sadece onların ucuz, güzel veya iyi olduklarını düşündüğünüz
için bir şeyler almayın. Yani vibrasyonu akıllı şeyler almaya çalışın, onlar iyidirler. Eğer böyle değillerse, - bitti- hiçbir şey önemli
değil. "Şunu almak zorundayım, bunu almak için Bombay'ye gitmeliyim..." - bu yanlış bir düşünce. Şimdi, dikkat her zaman içte
olmalıdır. Dikkatimizin dışarıda olduğunu gördüm. Bu yüzden, dışarıda ne görüyorsak, bu vibrasyonlar için iyi değildir ama
dikkatiniz içeride ise, vibrasyonlar için iyi olmayan hiçbir şeyi almazsınız ya da bazı şeylere sahip olmayacaksınız, sadece fırlatıp
atacaksınız onları. Fakat dikkat dışarıda ve bu yüzden de onu nasıl değerlendireceğinizi bilmiyorsunuz. Nabhi çakraya kulak
verilmesi gerekiyor. Bunun için düşünmeniz gerekmez, bunu çalıştırmalısınız, bakın, Nabhinin hangi tarafı catch ediyor. Eğer sağ
taraf catch ediyor ise, sizin için şeker en iyisidir. Şeker çok şeyi temsil eder. Şeker aynı zamanda, dilinizin tatlı olması gerektiği
anlamına gelir, tatlı bir şekilde konuşmalısınız. İnsanlar, birisi ile tatlı tatlı konuştuğunuz zaman, işe yaramazın biri olduğunuzu
veya kesinlikle yumuşak başlı birisi olduğunuzu düşünürler. Bizler yumuşak başlı olmalıyız. Bizler yumuşak başlı ve alçak gönüllü
olmalıyız. Birbirinizle tatlı tatlı nasıl konuşacağımızı öğrenmek zorundayız. Ve eğer nasıl konuşacağınızı anlamıyorsanız, o zaman
daha fazla şeker alın, vibre edilmiş şeker. Bu dilinizi daha tatlı ve daha da tatlı yapar, karşınızdaki kişi hakkında düşünceleriniz,
kaba ve eleştirici olmak yerine, daha tatlı olacaktır. Yani, sağ kanal insanlar için şeker önerilir. Sol kanal insanlar için ise - tuz. Sol
kanal insanlar daha fazla tuz almalılar ve tuz ile pek çok problemi çözebilirler çünkü tuz onlara kişilik verir, kendilerini ağırbaşlı ve
çok da uyuşuk olmayan bir şekilde ifade edebilecekleri bir besteci gibi. Yani konuşmanızın hızı ve davranışlarınız veya her şey
merkezde olmalıdır. Uyuşuk olmamalıdır ne de çabuk, hızlı ve telaşlı olmamalıdır. Yani Sahaja Yoga'nın her şeyin orta noktası
olduğunu anlayacaksınız. Her şey merkezdedir, kişi kendini buna getirmeye çalışmalıdır. Bir aşırılıktan diğerine değil. - eğer çok
fazla konuşuyorsanız, çok ağzında yuvarlıyorsanız ve hızlıysanız, buna gözünüzü açarak bakıp, hızınızı düşürmeye çalışın. Uyanık
olmalısınız. Bak, "benim konuşmam hızlanıyor, konuşmama gerek yok, durayım". Fakat, bu hiç konuşmayanlar da iyi değil.
Konuşanlar ya da konuşmayanlar tek bir şeyi anlamalılar ki – her ne konuşursak konuşalım, merkezde konuşalım. Bunu bir kez
anladığınızda, olaylara verdiğiniz karşılık tamamen merkezde, dengeli ve güzel olur. Şimdilik, Benim için hepsi bu kadar, Ben bu



sefer, bu kadarını söyleyebilirim, çünkü bizler için zaman da dar. Hepimiz burada kalışımızdan her açıdan keyif aldık, sanırım, her
açıdan mutlu oldunuz ve bizler bunu çok iyi başardık. Hepimiz için de iyi bir ders oldu ama aynı zamanda neşe duymamız
açısından da, büyük bir deneyim oldu. Yani hiçbir şey hakkında suçluluk hissetmeyin, çünkü suçlu hissederek hiç bir şeyi
halledemezsiniz. Suçlu hissetmek bir kaçıştır, sizler onunla yüzleşmek zorundasınız. Onunla yüzleşmek zorundasınız ve bakın,
kendinizi düzeltin ve onunla bir olun. Bu, sadece suçlu veya öfkeli hissetmeye devam etmekten çok daha iyi bir yoldur. Yolu bu
değil, çünkü dediğim gibi, bu akli değildir.Bu yüzden, bu iki çakradaki - Kalp ve Nabhi – bir kaç noktayı anlarsanız, eğer bu iki
noktayı açıkça anlarsanız, onları temiz tutmak zorunda olduğunuzu ve davranışınızda, giyiminizde, yürüyüşünüzde,
dolaşmanızda, konuşmanızda ve dışarıdaki her şeyinizde bunun ifade edilişi görülecektir ama dıştan içe gidemezsiniz. Mesela,
biri der ki, tamam, "Anne, ben saçımı çok güzel taradım, demek ki ben iyiyim" – bu böyle değil. Şart değil. Saçınızı taradıysanız
bile, bhoot tarafından sahiplenilmiş olabilirsiniz ama en azından daha düşük ihtimal. Kişi bunu anlamalıdır, bu işe yaramalıdır.
Bence Sahaja Yoganın işe yarayacağı, gerçekten kafanıza kazınmalı. Kendinize sadece "Ben çok mutluyum" diyemezsiniz çünkü
bu egonuzu şişirir, ya da "çok mutsuzum", çünkü bu superegonuz vasıtası ile sizi rahatsız ediyor; "çok mutlu değilim,", "çok mutlu
değilim”, “çok mutluyum” veya “çok mutsuzum” – yolu bu değil, Neşe içinde olmalısınız ve bu şeyler işe yarayabilir. Kendinize
karşı sabırlı olmalısınız, kendinize karşı sevgi dolu ve haysiyetli olmalısınız, sizler Sahaja Yogilersiniz. Her birey bunu kendisi için
başarmalıdır, böylece bütün iyi olabilir. Sadece başkaları için endişelenen bazıları olabilir, kendiniz için endişelenin ve
başkalarının kötü taraflarına değil, başkalarının iyi noktalarına bakın, iyi taraflarına. Ve aynı zamanda eğer biri size hızlanmanızı,
organize olmak zorunda olduğunuzu ve bütün bu şeyleri söylerse, kendinizi kötü hissetmeyin, bizim öyle olmamız lazım. Bizler
atik olmalıyız, bu dünyada çok fazla iş yapmalıyız, kaybedecek zamanımız yok bizim. Kaybedecek zamanımız yok. Bu çok çabuk
olmalı ve bizler bunun için tez, sağlıklı ve neşe içinde olmalıyız. Ve bu şeyler işe yarayabilir. Bildiğiniz gibi, bu gezide şunu
gördünüz, sizlere kıyasla Ben ne kadar iş yapıyorum ve size kıyasla Ben çok yaşlıyım. Tamam, "Anne, siz Adi Shaktisiniz"
diyebilirsiniz, bu doğru ama Ben sizlerin idealiyim. Her durumda, eğer birisi sizin idealiniz ise, bu kişi gibi olmaya çalışın, bu
kaliteleri kendinizde edinmeye çalışın. Yani, şimdi, Ben gidecek olan çoğunuza veda etmek zorunda kalabilirim. Umarım sizleri
görebilirim ama bildiğiniz gibi, programlarım, programlarım ve programlarım var. Nerede kalacağımı ve nerede olacağımı
bilmiyorum, her durumda orada olmaya çalışacağım. Bu yüzden program bu gün, Benim gitmem gereken bir programım var, sizin
gitmeniz gerekli değil. Şimdi siz öğlen yemeğinizi yiyeceğiniz Kalwa`ya gideceksiniz, ben orada olacağım. Bir köyde, sizler için
köy usulü bir şeyler pişiriyorlar ve sonra Ben kendim başka bazı programlarla meşgul olacağım, bu yüzden doğrudan Bombay`e
gideceğim. Sonra yarın sabah, Benim bir programım var, sizin programınız yok. Bu yüzden, bilemiyorum, bazılarınızın gelmesi
gerekebilir, durumun ne olduğunu bilmiyorum, her durumda alışveriş için dışarı çıkmanız gerekiyorsa, gidebilir ve Bombay`de
biraz alışveriş yapabilir ve eğer istiyorsanız, geri dönenler kendiniz için bir şeyler alabilirsiniz ve akşam üzeri Kamakshi and
Malcolm`un düğünü var. Kolektiviteye her ne vermek isterseniz, onlar için bir hediye, ne yapmak isterseniz, bunu yarın sabah
yapabilirsiniz ve sonra ertesi gün, yarın sabah, sizin ayın 23. de, sabah, ….çoğunuz Delhi`ye gitmek zorunda ama Delhi`ye
gitmeyecek olanlar var. Şimdi, 23. de, Delhi`ye gitmeyecek olanlar ellerinizi kaldırın. Warren? Warren? Warren gitmiyor mu?
Warren, nedir bu, gitmiyorsun? Tamam, öyleyse, Yogi: Grubun geri kalanı, elliüç kişi gidiyor. Tamam. Yani hepiniz gidiyorsunuz.
Gitmeyeneler, onların dışında kalanlar, Delhi`ye gidecek olanlar, 23. de değilde, daha sonra gidecekler, ellerinizi kaldırın.
Londralılar ve Avrupalılar. Yani bu ikinci grup. Şimdi Delhi`ye daha sonra gidecek olanlar, lütfen yerlerinizi ayırtın. Bu konuda
Benim başımı ağrıtmamalısınız, bakın, bu yüzden uygun şekilde yerlerinizi ayırtın. Hepiniz rezervasyonlarınızı almamış
olabilirsiniz, bazılarınız trenle gidiyor ve Delhi deki insanları bilgilendirin, sen, ayarla bunu. Gördünüz mü? Size yardım etmesi için
Perekar`i alabilirsiniz ve diğerleri de Jayvant`ı. Gidecek olanlar, bu iki kişi, Perekar ve Jayvant sizinle ilgilenecek, yerinizi ayırtın.
Yani siz yerlerinizi ayırtın. Sonra birileri de Delhi`dekilerle konuşup, bulmalı çünkü sizlerin onlarla yedi gün kadar geçirmenizi
istiyorlar. Şimdi, 26 Ocak hepiniz orada olmalısınız, umarım hepiniz oraya gideceksiniz. 26 sı sabahı sizi geçit törenini görmeye
götürmeyi istiyorlar, Ben orada olmayabilirim, 26 sı akşam üzeri orada olabilirim, bilemiyorum. 27 sinde programı başlatıyorlar.
Yani 26 sına kadar ne yapmanız gerekiyorsa, bitirebilirsiniz ve 27 sinde Ben programıma başlıyorum ama sanırım sizler yine de
onlarla kalıyor olacaksınız. Bu daireleri 28 inden itibaren alacaklar, yani onların sizler hakkında yanlış bir fikirleri var, onlar
hepinizin banyolar ve bağımlı olduğunuz şeyleri istediklerinizi düşünüyorlar, bu yüzden de daireleri tuttular. Onlara, daire tutmayın
dedim, ilk olarak onlar oldukça pahalılar ve gelenlerde bunu istemiyorlar, bungalowa gitmeyi istiyorlar dedim ama bilemiyorum,
onların da fikirleri var, sizin banyolara çok bağımlı olduğunuzu düşünüyorlar, bu yüzden de…ki bu da doğru. Bu yüzden de, bize
banyolu odalar vererek kibar davrandıklarını düşünüyorlar. Yani işte bu yüzden bu oldu, şimdi her ne olduysa oldu. Şimdi, evlilikler
için, bu günlerde evliliklere karar verdik. Liste kimde? Liste kimde? Yogi: İngiltere`de yanlışlıkla şu, şu isim oldu. Onun burada
olmaması gerekirdi, o İsviçre`den. Bunun dışında, tam liste bu. Onun evliliği zaten sırada. Yani, bilemiyorum ama yaklaşık yüzde
sekseni kararlaştırıldı. Yani… şimdi, bu siz Bana verdiniz ama söylemeye çalıştığım şu ki, kim kimi seçti, bu henüz bilinmiyor. Bu



yüzden listenin üzerinden geçelim ve Delhi`de olduğumuz zaman Bana söylersiniz. Evliliklerin 6.cısı olacak. Sıralamak için hala
zamanımız var, 6.cısında. Yogi: Sanırım çoğu önerilerde bulunmanız için size güveniyorlar. Hayır, hayır, yapmayacağım.
Üzgünüm, efendim. Ben değil, efendim. Şakayı biliyorsunuz? Çitin üzerinde outran bir adam vardı ve araba ile giden başka bir
centilmen gidip ona sordu, “Şu yere nasıl gidersiniz?”, Çitin üzerindeki ona sadece baktı ve “ben değil, üzgünüm, size
söylemeyeceğim” dedi. Arabadaki, “Neden?” dedi. Öbürü, “Daha önce yolu söylediğim birisi burnumu yumrukladı, ben söylemem,
üzgünüm” dedi. Lütfen kendiniz karar verirmisiniz çünkü karar vermekte, orada çok fazla ego vardır. Bu yüzden siz bunu uygun
şekilde yapın. Kendi kararınızı verin, buna sarılsanız daha iyi. Hala bu mevcut. Mevcut, bu konuda ne yapabiliriz. Bu hala mevcut.
Bu yüzden daha iyi, liste bu, siz bunun vasıtası ile ilerleyin, kendi seçimlerinizi, tercihlerinizi yapın ve hiç kimse için zorlamayın.
Çünkü yüne aynı soru, “hayır, özür dilerim”. Bizim bir şeyleri yapma şeklimiz saçma sapan, mantıksız, kesinlikle saçma sapan. Bu
şekilde evlilik çok önemli değil. Bu kadar önemli değil ama bu ego geri gelir ve “ben karar verdim ve şimdi de karar vermedim” der
ve sonra bu ve tüm bu saçmalıklar. Yani bu fikirle bir kez evlenirseniz, sonsuza dek evlendiniz. Uygun bir karar alın. Ben hepinizi
kutsadım, tüm gelinler ve damatları, sanırım gelinlerden daha fazla sayıda damat var. Yogi: Evet, bu doğru, Anne. Bu yüzden
başka gelinler bulmalıyım. Yogi: Onlardan bir çift, iki tanesi özellikle bir noktada Hintli bayanlarla evlenebilirler mi diye sordular,
illa bu sefer değil Anne. Bir tane Avusturalya`dan var... Avusturalya`dan iki tane. İyi fikir. Yogi: Maharashtralı kızlarla evlenmek
istiyorlar. Birisinin… siz onun 39 yaşında gibi olduğunu söylüyordunuz. Yogi: Evet, o, onlardan birisi o ve … Onun için bir kız
buldum ama kız henüz boşanmadı. Henüz boşanmadı. Başka bir sorunuz var mı, lütfen biz pujaya başladan sorun. İyi fikir. Başka
soru var mı? Eğer gerçekten soruların varsa, sor, diğer taraftan hızlıca pujayı bitirmemiz lazım ve gitmeliyiz. Yogini: Belki de,
bazılarımız Delhi biletleri ile ilgilenen adamların kimler olduğunu bilmiyor. Onlarla tanışmıyorum, insanları tanımıyorum, beni
tanıştırmalarını isteyebileceğim birileri var mı, bu şekilde Delhi biletlerimizi takip edebiliriz, ben onların isimlerini bilmiyorum.
Amerika`ya gitmem gerek, ne söylediğini gerçekten anlamıyorum. Ne söylüyor? Yogi: Biletler hakkında Shri Mataji. Ona Warren`ı
görmesini söyle. Warren, sen Warren`ı görmelisin. Tamam. Brain, Brain ve Warren. Tamam. Ben yine Amerikan İngilizcesini
unuttum. Üzgünüm. Amerika da ben anlıyorum ve unuttum. İngilizcenin pek çok versiyonu var. Avusturalya İngilizcesi farklı, Her
İngilizce farlı. Bu yüzden üzgünüm Ben Amerikan İngilizcesini unuttum. Yakında hatırlarım. Tamam, oldu.
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Public Program, Nabhi Çakra, New Delhi, Hindistan, 31.01.1983 Müzik çok güzeldi ve hepiniz için yükselticiydi. Sahaja Yoga'da
müziğin etkisi muazzamdır ve eğer bir Sahaja Yogi şarkıyı söylerse bu o kadar harika bir şeydir ki, bu varlığımın üzerinde bir
mantra gibi davranır. Bu yüzdende, bugün böylesine güzel bir şarkı söylediği için Bayan Venogopalan'a çok müteşekkirim. Beni
tamamen canlandırdı. Sonra, o da Gavin Brown çok tatlıydı. O bir İngiliz, çok nazik ve çok istikrarlı bir Sahaja Yogi. O tanıştığım ilk
Batılı Sahaja Yogilerden birisi. Bugün size arayışın dürüstlüğüyle ilgilenen Nabhi Çakra'dan bahsedeceğim. Nabhi Çakra, maddi
düzeyde Solar Pleksus olarak dışarıyı kontrol eden veya tezahür ettiren merkezdir. Nabhi Çakranın iki tarafı vardır: bir tanesi
solda, diğeri sağda ve bir tanesi de ortadadır. Yani sol tarafta Gruha Lakshmi, sağ tarafta Raja Lakshmi veya Gaja Lakshmi vardır,
ortada ise (daha sonra) Mahalakshmi'ye yükselen Lakshmi vardır. Arayış başladığında, insan önce yiyecek aramaya başlar.
Yiyecek tüm hayvanlar için çok önemlidir. Eğer yiyecekleri yoksa, var olamazlar. Yani arayış, yiyecekle başlar ve barınak arandığı
zaman ise, su bulmaya çalışırlar. Yani bu merkez, sudan yapılmıştır ve bu merkezde oturan Deity Shri Vishnu veya Narayana'dır
ve O'nun gücü, size söylediğim gibi, Lakshmi’dir ve daha sonra da Mahalakshmi'dir. Sahaja Yoga'da yavaş yavaş önce bir gücü,
sonrasında da diğerini geliştirmeye başladığınızı keşfedeceksiniz. Sahaja Yoga'ya gelen herkes, eğer onlar doğruysalar ve
herhangi bir yanlış şeye bulaşmamışsalar, o zaman Lakshmi Tattwa'da onlara kesinlikle yardım edilir, yani bu “onların iyiliği
gözetilir” demektir. Krishna'nın dediği gibi, "Yoga kshema vahaamya." (Refahınız/sahip olduklarınız Benim Sorumluluğumdur)
Yani Shri Krishna, bunun kshema (refah)kısmıyla ilgilenir. Sahaja Yoga'da olan herkese mucizevi bir şekilde, Lakshmi Tattwa'da
da yardım edildi, yani maddi olarak. Pek çok yönden onlara yardım ediliyor, bu yüzden kişinin bu mucizelerin nasıl gerçekleştiğini,
sadece kendilerinin görmesi gerekiyor. Bunun bir örneği, küçük bir arazinin sahibi olan ve her gün yoksulluk içinde yaşayan bir
köylü. Kendisi Bana geldiği zaman, bir süre sonra, her akşam Benim için bir garland getirdiğini(çiçeklerden yapılma bir kolye),
büyük bir garland getirdiğini fark ettim. Ve programıma katılmak için her gün köydeydi. Bunun bedelini nasıl karşılayabildiğine
oldukça şaşırdım ve ona "Her gün benim için bir garland nasıl satın alabiliyorsun?” diye sordum. “Onu Bana getirmemelisin, bu
uygun değil” dedim. Bunun üzerine, "Anne, siz her şeyi biliyorsunuz" dedi. "Neden, ne oldu?" dedim. "Benimkinin yanında kesinlikle
çorak olduğu hiç kullanmadığımız bir arazi var, küçük, çok büyük değil, küçük bir arazi, bir toprak parçası. Ve Aydınlanmadan
sonra elimdeki küçük araziyi sürmek için, bu toprağın üzerinde çıplak ayakla yürüyerek, oradan geçerdim. Bir süre sonra buraya
gelirken bir beyefendi beni görmeye geldi ve “Sahip olduğunuz bu toprak parçası çok kıymetli” dedi. "Ne var?" dedim. Oda, benim
bir tuğla fırınım var ve tesadüfen gördüm ki – Sahaja – bu arazinin, sizin sahibi olduğunuz bu kısmından, buradaki topraktan biraz
kil alıp karıştırdık ve gördük ki tuğlalarımız çok iyi oldu ve o kadar sağlamlar ki, bu kili sizden seer (bir hint ağırlık ölçüsü)
hesabıyla satın almak istiyoruz." Ve bu şekilde kendisine yetecek kadar para kazanmaya başladı ve durumu çok daha iyi bir hale
geldi. Ama kişi, Sahaja Yoga'da hiçbir prensipte aşırıya kaçmadığınızı hatırlamalıdır. Bu insanların bilmesi gereken şey, sizlerin
aşırıya kaçmamanız gerektiğidir. Aşırı zengin olmayacaksınız. Son derece zengin insanları gördüm, Sahaja Yoga'ya geldikleri
zaman, onlar büyük bir baş ağrısı oluyor, çok büyük baş ağrısı oluyor. Eğer hastaysalar, eğer onların kalp rahatsızlıklarını
iyileştirirseniz, o zaman size sahip olmaya çalışırlar. Bütün kalp hastalarını bulup, her tür hastayı size getireceklerdir, siz
tahammül etmeye devam ediyorsun, onlar size sahip olmaya çalışıyorlar. Derhal herkese kendi tedavilerinden bahsetmeye
başlarlar, bunu gazetelerde yayınlarlar, bu şey, şu şey, bu imkansız bir şey. Ve onlar size sadece hükmetmeye çalışırlar. Herhangi
bir şekilde randevu almaksızın gelirler ve onlarla, derhal ilgilenmenizi beklerler, bu korkunçtur. Ve sonra tüm akrabalarını tedavi
için size göndereceklerdir ve siz olan tüm sabrınızı göstermelisiniz, tüm arkadaşları, ajan gibi oluyorlar. Bütün hastaları, bütün
akrabalarını, bütün arkadaşlarını, sizi kendilerine mecbur bırakırlar, sevgiyi, şefkati, hiç bir şeyi onlardan esirgemenizi istemezler.
Sahaja Yogiler onlara, “Hayır, siz böyle şeyler yapmamalısınız” demeye çalışırlarsa, kendilerini aşağılanmış hissederler. Ve onlar,
diğer herkesten çok daha hızlı bir şekilde iyileşmeye çalışırlar. Kendileri zayıftır, onlar hasta insanlardır. kendileri kalp hastası, bu
hastası, şu hastası ama onlara “siz (başkalarını)tedavi etmeyin” derseniz, kendilerini kötü hissedecekler, eğer söylemezseniz de,
bu sefer kendileri hastalanacaklar ve bu sizin diğer bir başka probleminiz olacaktır. Onlar Sahaja Yoga'yı asla büyük bir şekilde
anlamaya çalışmazlar, sadece paralarıyla biriktirdikleri kendi egolarına uygun şekilde görmek isterler ve sürekli olarak Bana
boyun eğdirmeye çalışarak, herkesi nasıl incitmeye devam ettiklerini asla bilmezler. Ne zaman zengin bir adamı iyileştirsem, o
kişiden uzağa kaçmak istiyordum. Asla onların evine gitmezdim, onların evinde yemek yemek istemezdim. Bu çok kötü bir şey.
Yani zenginliğinde çok fazlası iyi değildir çünkü size kendinizi görmediğiniz muazzam bir ego veriyor ve herkes onlara bir şey
söylemeye çalışıyor, herkes kendisini onlardan koruyor, o zamanda böyle bir kişi kendini hakarete uğramış veya aşağılanmış
hissediyor. Sadece bu da değil, Beni ellerinde tutmaya çalışıyorlar ve her şeyi kendi iş yöntemlerine göre ellerinde tutmaya
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çalışıyorlar ki, bu imkansız. Bakın onlar para kazanmalılar ama cimri oldukları için farklı bir tavırları var. Benim para ya da başka
bir şey kazanmam gerekmiyor. Bir şey yapıyorsam, gerçekten, bir bakıma Ben buna mecburum, değil mi? Ama onlar, kendilerini
disipline etmeden, bütün kendi kuralları ve kendi ayarlamaları, her şeyleri için Beni zorlayacaklardır. Yani şu ana kadar Sahaja
Yoga'da olan çok zengin insanlar, bunu söylemeliyim ki, Bana ve tüm organizasyona karşı son derece sıkıntı verici oldular. Çok
dar görüşlüdürler. Önümde olan büyük vizyonu onlar göremezler. Kendileri hakkında sahip oldukları küçük fikirleri, kendi
düşüncelerini, okudukları şeyler, tüm bunlar her ne olursa olsunlar, bunları Sahaja Yoga üzerinde zorlamaya çalışacaklardır. Bu
Benim tek bir kereye mahsus bir deneyimim değil, birçok kez bu oldu, sonrasında da öyle ya da böyle, bir şekilde ayrılıyorlar. Yani,
çok fazla zenginlik size muazzam bir ego verir, hatta buna bir buldogdan bile daha kötü derdim. Zengin bir adamın, bütün bu
zenginliklerin, kendisinin dışında olduğunu görmesi imkansızdır. Onun kendi içinde değiller. Merhameti anlamak için yüreğinizde
zengin olmanız gerekir. Merhamet, başkalarına sadaka vermeniz ya da başkalarına para vermeniz anlamına gelmez, bu böyle
değildir. Aksine, bunu yaparak sadece dilencilere sahip oluyorsunuz. Çalışan merhamet, akan şefkat akıyor,tezahür eden şefkat.
"Tamam, gel ben sana yüz rupi vereceğim" demek, sizin bunu somutlaştırabildiğiniz şekilde merhametli olmak değildir. Aksine,
birisine yüz rupi vermek en kötüsü şeydir. Bunu, Benimle birlikte olan bazı Sahaja Yogilerle denedim. Çok fakir oldukları için, bir
süre onlara biraz para vermeye çalıştım. Korkunç hale geldiler. Bazıları içmeye başladı, bazıları başka yollara gitti ve bir nevi para
bağımlısı oldular. Bu imkansızdı. Ve ellerinden geldiğince çok sayıda Sahaja Yogiyi mahvetmeye çalıştılar. Yani eğer böyle olan
çok sayıda insan buraya gelirlerse, onları yönetmek imkansızdır. Onlar Asahaja oldukları için, Sahaja Yogi değiller. Çok paraları
olduğu ve çok zengin oldukları için, hala herkese parayla hükmedebilecekleri fikrine yapışıp kalıyorlar. Beni değil, üzgünüm ama
onlar için üzüldüğüm tek şey Tanrı'ya ulaşamamalarıdır. Onlarda arayışın dürüstlüğü yoktur, aramanın dürüstlüğü yoktur. Pek çok
yere hitap ettiğim seçkinler böyleler, çünkü iyileştirdiğim bazı kimseler, bu sözde seçkinlere hitap etmemi istediler. Sanırım Bana
göre onlar mutlular, onlar Sahaja Yoga'da olmak istemiyorlar. Bazen onların zaten elenmiş olduklarını hissediyorum. Binlercesine
hitap ettim, Zamanımı onlarla boşa harcadım. Onlar hiçbir işe yaramazlar, kesinlikle boş insanlar. Çok mutlular çünkü onların
birkaç arabaları ya da evleri ya da buna benzer bir şeyleri var. Tüm bunlara Ben de sahibim, bu sözde bir zenginlik diyebilirim. Ben
hep babam tarafından ve eşim tarafından bunları zaten gördüm. Bu boşluktan gurur duyacak ne var anlamıyorum ama insanlar
böyledir, boş bir teneke büyük ses çıkarır, aynı şekilde boş bir zengin de çok büyük bir ses çıkarır. Bu çok fakirler de, bu onlar iyiler
demek değildir, çünkü aşırı fakir olanlarda, yiyecek sorunlarıyla meşguller. Küçük, küçük sorunları var ve değerlerinin hala bir
noktaya gelmesi gerekiyor. Sadece orta sınıfta, Sahaja Yoga'yı daha iyi çalıştırabilirsiniz. Son derece zengin ve gururlu olanlar
Sahaja Yoga'ya kolay kolay gelemezler. Çok fakir olanlar da Sahaja Yoga'ya gelemezler ama nehrin bu orta kısmı, zenginleşip iyi
şekilde akmaya başlayınca, yanlara doğru yayılıp onu içine çekebilir ama bunu başka türlü başlatamazsınız. Ben denedim. Her iki
yolu da denedim ve size olanları anlattım. Para verdiğim, para vererek yardım etmeye çalıştığım kişiler, yolsuz, işe yaramaz, boş
insanlar oldular, Sahaja Yoga'da kayboldular. Ve paralı ve tatmin olmuş insanlar olduğunu düşündüğüm kişilerin, bir başka rolü
daha vardı: Onlar her zaman Bana sahip olmak, ne zaman isterlerse Beni kullanmak, hangi amaçla olursa olsun Beni kullanmayı
istediler ve şunu bilmek zorundalar ki, siz Bana sahip olamazsınız, Beni ele geçiremezsiniz ama onların akıllarında hala bu türden
bir cehalet var, onlar Tanrıya sahip olabilirler, herkese sahip olabilirler. Çok açık konuşmak gerekirse, bu tür insanların Sahaja
Yoga'ya gelmeleri için hiçbir sebep yok. Ve eğer Sahaja Yoga'ya gelseler bile, şunu bilmeleri gerekir ki, bu şey Anne'nin kalp
zenginliği için, Sahaja Yoga anlamak, alçakgönüllülük içindir, sahiplenici olmamak çok önemlidir. Yükselişinizde paranın hiç
önemi yoktur. Fakir de olsanız, zenginde olsanız, Aydınlanmanızı alırsınız. Örneğin, Ben Maharashtra'ya gittim, çoğu, diyebilirim
ki, orta sınıftan olmamaları anlamında, çok fakir insanlar. Eğitimli değiller, bazende onlar fabrika işçisi ya da az miktarda bir
malları var. Çok zengin değiller ama onlar çok iyi Sahaja Yogiler, mükemmel Sahaja Yogiler. Öyle güzel gözleri, öyle güzel
duyguları ve öyle şefkatleri var ki, Lakshmi Tattwa içlerinde kesinlikle dengeli. Lakshmi'nin bir hanımefendi ve “Anne” olan bir
hanımefendi olarak gösterildiğini biliyorsunuz. Anne, sizin zengin ya da fakir olmanızı umursamaz. Eğer bir oğlu zengin, diğeri
fakir ise, fakirlere daha fazla ilgi gösterecek ve zenginden parasını fakire de vermesini isteyecektir. O buna aldırmaz. Eğer birinin
ihtiyacı varsa, ilk önce ihtiyacı olana yardım edecektir. Şimdi bu, spiritüel yaşamda olan, spiritüel bir şeydir. Gerçek bir arayan,
hakiki bir arayan için, Anne o kişiyle birlikte olmak için yola çıkar. Ve bu konuda dürüst olmayanlar, Anne bir şekilde bu deneyecek
ve kısa kesecektir. İnsanların sorunu, ne istediklerini bilmemeleridir. Her şeyden önce onlar para istediklerini düşünürler ama
parası olanlar da, güce sahip olmaları gerektiğini düşünürler. Eğer çok paraları varsa, güçleri olmadığı için, siyasete girmeleri
gerektiğini düşünüyorlar. Sonra siyasette başarısız oluyorlar ya da deyin ki siyasette çok fazla başarılı oldular, her ne olursa
olsun, o zaman da kendi çocuklarından alamadıkları sevgiyi istiyorlar çünkü çok meşguller ya da onun gibi bir şey. Yani ne
istediklerini bilmiyorlar. Paraya sahip olmanın daha iyi olacağına inananlar, zengin ülkelerden gelen tüm bu insanları dinlemeli ve
onlar, orada işlerin nasıl ters gittiğini, insanların nasıl mahvolduğunu, onlara ne olduğunu, kesinlikle kötü durumda olduklarını
anlatacaklar. Onlara insan diyemezsiniz çünkü çok zalimler, kendi çocuklarını bile öldürüyorlar ve toplum, böyle insanlara göz



yumuyor. Eğer Hindistan'da birinin, bir çocuğu öldürdüğünü duyarsanız, altmış yıllık ömrümde Ben şimdiye kadar bunu hiç
duymadım, ama birinin kızını veya oğlunu öldürdüğünü duyduğunuzu varsayalım, hiç kimse dönüp o kişinin yüzüne bile bakmaz.
O kişinin toplum içine girmesine izin verilmeyecektir, hiç kimse evlenmesi için kızını veya oğlunu bile ona vermeyecek ve
kesinlikle toplumdan dışlanacaktır. Hiç kimse, çocuklar ve ebeveynler arasında böyle bir ilişki düşünemez. Ve sonra onlarda garip
ilişkiler de var, bu çok saçma bir şey, her iki tarafta da, yani vahşet ve ahlak konusunda, çok saçma, bunu anlamak mümkün değil.
Yani para bu egoyu verdi ve onlarda size “Sorun ne? Yanlış olan ne ki?" derler. Bu kesinlikle kötü niyetli bir tutumdur. "Sorun ne?"
dediğinizde, bu sizin bütünle olan ilişkinizi sürdürmek istemediğiniz anlamına gelir. Ezeli Olanla, size sahip olanla, herkesin içinde
olanla olan ilişkinizi sürdürmek istemezsiniz. Siz bütünün parçasısınız ve nasıl “Sorun ne ki? Ben sevdiğim şeyi yapıyorum”,
dersiniz. Sadece habis bir hücre gibi olursunuz. Bu yüzden kişinin Nabhi Çakra'da paranın peşinden çok fazla koşmaması
gerektiğini bilmesi gerekir. Artık çok fazla paranın peşinde koşanlar, sağ taraflarını daha iyi geliştirebilir, onların paraları olabilir,
buna şüphe yok ama sol taraflarını gözden kaçırıyorlar. Sol taraf Gruha Lakshmidir, onların evlerinde Gruha Lakshmi yoktur. Onlar
çok telaşlı insanlardır, ortalıkta koşuştururlar, fare yarışında gibi koştururlar, kalp krizi geçirirler, kalp krizi geçirmeseler bile,
lösemi olurlar, şeker hastası olurlar, karaciğer (hastalıkları), bunun gibi şeyler olurlar çünkü dikkatleri Tanrı’da değil, para
üzerindedir. Yani ya sağdasınız ya da solda. Çok duygusal insanlar, aşırı duygusal olanlar, ailesi için çok fazla endişe edenler;
onlar için aile her şeydir, ilişkiler her şeydir, onlar böyledir, tüm Lakshmi'yi dağıttıkları için kendileri çok fazla Lakshmi'ye sahip
olmayabilirler ama onlar yine de, daha iyi insanlardır. Ama bazen başkaları için çok fazla fedakarlık yapan, sahip olduğu her
şeyden vazgeçen bu tür insanlar, diğer insanların onlara karşılık vermediğini, gösterdikleri sevgiye karşılık görmediklerini, diğer
kişilerin onların yaptığını anlamadıklarını gördükleri için, delirebilirler. Yani başkalarına yardım etmenin de aşırıya kaçması, bu işi
yapan kişinin başına bela açabileceği gibi, ondan bedava para alan insanların da başına bela olabilir, çünkü insanlara bedava
para dağıtırsanız ne olur? Size Amerika'nın Hindistan'a yardım etmesinin basit bir örneğini vereceğim. Amerikalılar Hindistan'a
yardım ettiklerinde, Hintlilere büyük bir iyilik yaptıklarını düşündüler, bu yanlış bir şeydi. Çünkü ne yaparlarsa yapsınlar, onlar vahşi
doğada kayboldular. Kimse onu korumaya çalışmadı, bu şey ücretsizdi ama bunu vererek onlar bir küçümseme gösterdiler ve
Hindistan'a biraz buğday ve pirinç verdikleri zaman, bunda gösterilen hiçbir lütuf yoktu, çünkü o sırada bunun içine bir çeşit
tohum koydular ve bu da iki korkunç şeyin köylerde ortaya çıkmasına neden oldu. Bir tanesi şu, bu ot Amerika'dan geldiği için, o
ot kongre otu olarak adlandırıldı. Bir diğerine ise, deli akasya adı verildi. Babool, yani bizim deyimimizle, deli babool. Bu ağaçlar
köylerde o kadar çok büyüdüler ki, kimse onlarla ne yapacağını bilemiyorlar. O kadar büyük ve iri dikenleri var ki, battığı herkes
ölebilir bile. Çok zehirliler ve eğer çocuklar onu kaparsa tedavi edilemeyecek şekilde zehirlenme sorunları yaşarlar. İşte Amerikan
hükümeti bize bu şekilde yardım etti. Şimdi, onlara bu kadar insafsızca bir şey yaptıklarını kim söyleyecek? Herhangi birinden
yardım almaktansa, açlıktan ölmek daha iyiydi. Uzun zaman önce Ben, kendilerinin hadsiz olduğunu düşünen bu sefil, korkunç
Batılı ülkelerden herhangi bir yardım almaktansa, bu ülkede açlıktan ölmenin daha iyi olduğunu söylemiştim. Siz durduk yere
onların egolarını şişiriyorsunuz. Onlarda ne vardı ki? Sadece plastik zenginlikleri var ama bu para egosu onları o kadar aptal bir
hale getirir ki, kendi ülkelerinde neler olduğunu bilmezler. Ülkeleri her yönden nasıl da batıyor. Kendi insanları nasıl batıyor, bu
insanlar ya korku içindeler ya da terk edilmişler veyahut ya komünisttirler ya da sadece terk edildikleri yerde, sözüm ona
kapitalisttirler. Gidip o ülkeyi bir görseniz, yani hiçbir yerde böyle oturup dışarıda konuşamazsınız, birileri gelip birini öldürebilir.
Eğer karanlıkta yürürsenüz, öldürülebilirsiniz. Amerika'da, sözde gelişmiş bir ülke olan Amerika'da, New York şehrinde. Yani biz
kalkıp bu tür zenginliklere talip olmaya çalışıyoruz, özellikle Delhi'deki insanlar, onlar para peşinde koşmaya çok hevesliler.
Punjabi’ler, Gujarati’liler ve Maarwadi'lilerin neden bunu kabul ettiğini bilmiyorum. Maarwadiler başka bir tarz. Pencaplılar ve
Gujaratililer parayı nasıl elde etmeye çalışıyor. Ve onları yurtdışında gördüğümde, bir şekilde Hindistan'la bir yakınlıkları olup
olmadığını bile bilmiyorum. Korkunç insanlar onlar. İçlerinde Hint kültürü kalmamış. Kesinlikle dışa dönükler. Kendilerini hadsiz
sanıyorlar, göklere ulaştıklarını sanıyorlar. Sonra onların Nabhi Çakralarını görürseniz şaşıracaksınız, hepsinin korkunç
karaciğerleri, yüksek tansiyonu, şeker hastalığı, kalp krizleri var ve balık gibi (Balığın açık ağzının sürekli su dolu olması gibi)
içiyorlar, özellikle Sardargi’liler. Tanrı adına onların kim olması gerektiğine şaşırdım, balık gibi içiyorlar. Puggadi ve Dhari giyme
konusunda çok titizler ama içki içerken buna aldırmıyorlar. Gittiğiniz her Sardargi'nin evinde, bir İngiliz Lordunun bile sahip
olmadığı kadar büyük bir bar vardır çünkü bu İngiltere’de çok bayağı bir şey olarak kabul edilir. O ülkenin hiçbir estetiğini
öğrenmeksizin, onlar tıpkı bir çiftçi gibi olmuşlar, kültür yok, gerçek bu, paranın onlara yaptığı şey bu, kendilerine saygıları yok.
Yani Lakshmi Tattwa dengelenmelidir. Buradan fit insanlar gibi olan Gujaratililer için de aynı şey geçerlidir. Burada başka bir tür
yaşıyor, Maarwadiler. Bu korkunç Maarwadiler hakkında ne kadar az şey söylerseniz o kadar iyi. Onlardan hiç birinin Aydınlanma
alacağını veya Tanrı'nın Krallığında bir yer edineceğini sanmıyorum. Onlar kan emiciler. Onlar insan değiller. Para uğruna, meyve
suyu gibi kan emecek ve kan emeceklerdir ve artık şimdi onlar bu durumda iyi vakit geçirmiş oldular. Burası sizin para aramanız
için geldiğiniz bir dünya değil. Siz bir insan olarak bu dünyaya, Tanrı'yı aramak, Ruhunuzu aramak, Benliğinizle bir olmak, huzurlu



bir yer olan Tanrı'nın Krallığını, Cennetin Krallığı aramak için geldiniz, çok güzel görünen ama gerçekte güzel olmayan bir
bataklığın içine atlamak için değil. Bu acı veriyor, bu korkutuyor. İnsanlar çok paraları varsa, uyuyamazlar çünkü bununla ne
yapacaklarını bilemezler. Burada da parası olanlar, gelir vergisinin ne zaman üzerlerine çökeceğini bilmiyorlar. Ben gelir vergisi
sorunumu, hiç gelirim olmamasıyla çözdüm. Gelirim yok, gelir vergisi de yok, bu yüzden Gelir Vergisi Komiseri için
endişelenmiyorum. Beni kontrol edemez. En iyisi vergilendirilecek fazla bir gelire sahip olmamaktır, aksi takdirde mesleği bu olan
Kardeşim gibi, bir gelir vergisi avukatına da sahip olmanız gerekir. Ona, Benim “hayatım boyunca sana hiç ihtiyacım yok, çok
teşekkür ederim” dedim. Eğer hiç geliriniz yoksa, dünyanın tepesinde tamamen özgürsünüz. Mesela araba sorununuzu çözmek
istiyorsanız, araba kullanmayı asla öğrenmeyin. Birisi sizi arabayla götürür ya da hiçbir şey olmaz, ayaklarınızla yürüyebilirsiniz.
Tüm bu saçmalıkların birikmesi, bizde bu kadar sözde gerginliğe neden oldu: "Ne kadar ödeyeceğiz, gelir vergisi ne kadar olacak,
yarın evime polis mi gelecek?" Eğer Bana gelirlerse, Ben onlara, “Tamam, alabildiğiniz her şeyi alın. Orada hiçbir şey yok,
ödemediğim bazı faturalar var sadece, hepsi bu”, derim. Bırakın ödesinler. Kişi bu dünyada tam bir özgürlükle yaşamalıdır ve bu
özgürlüğü elde etmek için, kişinin önceliklerinin doğru olması gerektiğini bilmesi gerekir. Eğer para sizin önceliğinizse, ona sahip
olun. Hayır, Benim için değil. Eğer Bana para vermek isterseniz, “Hayır Efendim” derim, ne pahasına olursa olsun bunu istemem.
Bana çiçek verebilirsiniz, şunu, bunu verebilirsiniz, tamam, ama para hiç olmaz. Para hakkında hiçbir şey bilmek istemiyorum, bu
bir baş ağrısıdır. Aynı şekilde, akrabalara sahip olmak - erkek kardeş, kız kardeş veya oğul, şu veya bu – bununda diğer bir büyük
baş ağrısı olduğununda farkında değiliz. Bu sizin onları dövmeye başlamanız gerektiği anlamına gelmez, ancak insanlar çocukları
uğruna, kendi ülkelerini satabilirler. Bu çok tehlikeli bir şeydir, korkunç, bu tür bir bağlılık, mamatva (sahiplenme). Bu benim
oğlum, bitti. Eğer o sizin oğlunuzsa, istediğiniz herkesi öldürebilirsiniz, istediğinizi yapabilirsiniz çünkü o sizin oğlunuz.
Öldürdüğünüz kişi de, birisinin oğlu değil mi? Gelen bu mamatva da- “Kocam.” Özellikle Hintli kadınlarımız. “Kocam”, bu şey
hemen sorun çıkarır. Tüm bunlar bilgisizlikten kaynaklanıyor. Tabii ki, sevgi orada olmalı ama sevgi size asla bağımlılık getirmez,
çünkü o bilgedir, o bilgeliktir. Diyelim ki bir ağaçta, ağacın özsuyu gider ve onu sevdiği için sadece tek bir meyveye sabitlenir ve
"Bu benim", der. O zaman ağacın geri kalanına ne olur? Ölür ve o meyve de ölür. Yani bu mamatva sizden çıkmak zorundadır ama
bunu söylemekle o kaybolmayacaktır, sadece nasihat etmekle o gitmeyecektir, acı çekseniz bile, Bana gelen çok insan gördüm,
“Öz babam beni aldattı. Kendi oğlum beni aldattı.” Onlara dedim ki, "Hangisi sizin? Sizi aldatan, sizin değildir.” "Benim kocam."
Kocaları yüzünden başımın etini yiyen hanımlar var. "Kocam şunu yaptı, kocam bunu yaptı, kocam onu yaptı." Baba (kardeş),
neden ona sertçe vurup bunu bitirmiyorsun? Ama bu çok daha fazla kabul gördü, bu mamatva, bu bağımlılık. Paraya bağımlılık,
insanlara bağımlılık, şuna buna bağımlılık, bu sizi alt seviyelerde tutan bir kancadan başka bir şey değildir. Sizin yukarı çıkmanız
gerekir ve ondan sonra, zenginliğin güzelliğinden sahiden keyif alırsınız. Geçen gün de söylediğim gibi, Ben güzel olan her şeyi
görüyorum. Onlara sahip olmamam güzel. Bakın şimdi, bu halılar buraya yayılmış. Eğer onlar Benim olsaydı, endişelenmem
gerekirdi, "Aman Tanrım, şimdi umarım lekelenmezler. Umarım kimse onlara oturmaz. Umarım sigortalıdırlar, yani hiç kimse
bunu alıp kaçmaz.” Ama bana ait olmadıkları zaman, onlardan daha çok zevk alıyorum. Başkalarının eşyaları olması daha iyi bir
fikir. Bu mit bizi öyle bir aptallığa götürüyor ki bazen bu insanlar, insan mı, yoksa onlar bunların sahiplenilmeleri mi gibi
hissediyorum. Ruhları kaybolmuş, her şey kaybolmuş, onlar buna aldırmazlar ama küçük pozisyonları bir bozulursa, sanki
ölmüşler, ataları sanki yüz kere ölmüş gibi ağlayıp feryat ederler. Ama Benim gibi insanlar, sadece batcha’lardır (üzerinde
durmayan), imparator olanlardır. Onlar rahatsız olmazlar. Onlar için rahatlık yakalayamaz, onların herhangi bir rahatlığa ihtiyaçları
yoktur. Eğer konforunuz varsa bu sizin üzerinize yapışır, o sizi bir köle de yapar. Eğer bir kölelik içinde olduğunuzdan dolayı
konfor arıyorsanız, her tür konforu Benden alın götürün. Gerçekten bu kadar çılgın olabilenler yalnızca insanlardır. Hiçbir hayvan
böyle olamaz. Bir başka konfor türü daha vardır, bu da herkesin sizi takdir etmesinin gerektiği ve sizin başkalarına hükmetmeniz
gerektiğine dair akli bir fikirdir. Bence bu da Nabhi Çakra'dan geliyor. Pek çok insana hükmetmeniz gerektiğine dair bir tür duygu,
onların size bakmaları, sizi görmeleri gerekiyor. Bu günlerde Londra'da insanların yemek yemedikleri anoreksiya denen garip bir
hastalıktan mustarip olan kadınlar var. Kadınlar sadece, ince ve zayıf olmaları gerektiği için yemek yemiyorlar. Ne için? Neden
ince ve sıska olmalısınız ki? Çünkü çekici görünüyorsun, ama ne için? Sıska insanların hiçbir şekilde çekici göründüğünü
düşünmüyorum. Korkunçlar. Onlar sadece bir acıma hissi uyandırırlar ve tüm bu şeyler hakkında, onun itici bir şey olduğunu
bildiğinizi hissedersiniz. Bir keresinde bir güzellik kraliçesi Beni görmeye geldi. Ben onu Tüberkiloz hastası olduğunu sandım. Ve
dedim ki, "İyi görünüyorsun ama görünüşe göre bir verem hastasısın." “Hayır Anne, benim güzellik ödülüm var” dedi. "Evet? Bu
insanlar kimdi? Bunu ona doktorlar vermiş olmalı çünkü onlar orada birkaç tane hasta bulunsun istiyorlar." Sıkıntı bu, Nabhimizi
sıkıntıya sokmak için, yemek yememek, oruç tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Eğer bu hayatta oruç tutmak isterseniz,
sonraki hayatınızda hiç yiyeceğiniz olmayacaktır. Çok teşekkürler. Yemek yok. Oruç tutmak mı? Pekala, sen o zaman kalıcı bir
şekilde oruç tutacaksın. Buna ne dersin? Oruç tutmak zorunda değilsiniz. Neden oruç tutmak istiyorsunuz ki? Ve eğer siz oruç
tutmak isteseniz bile, belki yemek yemenizin zamanlamasını değiştirmek için veya belki de sağlığınız için, bu sorun değil ama



neden Tanrı adına Beni kötü göstermek istiyorsunuz? Yemek yemek için her şeye sahipsiniz ve siz yemek yemek istemiyorsunuz.
Yiyebilecekleri olanlar, yemek yemek istemiyorlar. Sonraki yaşamlarında onlar fakir olurlar ve o zaman da zenginleri suçlarlar
ama önceki yaşamda ssen oruç tutmak istemiştin, bu yüzden bu yaşamda, sen istedin diye, sana yiyecek verilmedi. Ve siz deli
gibi oruç tuttuğunuz zaman, Nabhi Çakranın sizi yoldan saptırmasının nedeni de budur. Tanrı adına oruç tutmaya gerek yoktur.
Tanrı sizlere tüm zenginliği, bütün güzelliği, tüm bu sevgiyi verdi. Aslında Sahaja Yoga'da eğer Benim adıma oruç tutarsanız, Ben
bunun korkunç olduğunu düşünüyorum çünkü siz annenizi rahatsız etmek ya da onu tedirgin etmek için ya da ondan intikam
almak için, o zaman ona, “Anne, ben yemeğimi yemeyeceğim", dersiniz. O zaman annenin işi bitmiştir. Onu ele geçirmenin en iyi
yolu budur, “Anne ben yemeğimi yemeyeceğim” demektir. Dolayısıyla bu tür bir delice oruç, Nabhiniz için de çok kötüdür ve bunu
yaptığınız zaman bir probleminiz olur çünkü Ida Nadi'nin ötesinde, sol kanalınız tarafından istila edilirsiniz, kolektif bilinçaltınız
olur ve onlar tarafından ele geçirilirsiniz. Ve fiziksel, zihinsel, duygusal olarak başınız beladadır. Ve oruç tutanlar çoğunlukla çok
öfkelidirler. Oruçlu oldukları gün, oruçlu oldukları zaman asla yanlarına yaklaşmayın. Çünkü onlar zaten ne yiyeceklerini
planlıyorlar. Ve sabah plan yapar ve sonra onu elde edemezler, bu yüzden de o kısım için çok sinirlenirler. Bütün bu asahaja
şeylerin size bir faydası olmayacaktır. Sizler normal insanlar olmalısınız. Sahaja Yoga için kendinizi zorlamanıza gerek yok, hiçbir
şeye gerek yoktur. Normal olun. İyi insanlar olun. Kendinize eziyet etmeyin. Bu, Nabhi'nin sol ve sağ tarafındaki bir meseledir:
buna müsamaha göstermeyin. Kendinizi şımartmayın. Sahaja Yoga için her ikisi de aynıdır. Açlıktan ölseniz de, fazla yeseniz de,
ikisi de aynıdır. İkisi arasında hiçbir fark yok çünkü eğer koltukta oturan siz değilseniz, sizin solda olmanız ya da sağa düşmeniz,
bu fark eder mi? Yani koltukta olmak, Shri Lakshmi'nin kutsamaları altında olmaktır. Ve Shri Lakshmi'nin nasıl bir hanımefendi
olduğunu size anlattım ve Onun sol elinde iki nilüfer vardır ve sağda bir nilüfer ve sağ elinde üstte başka bir nilüfer vardır, bu da
dengeleyen bir kişiyi gösterir. O bir lotusun üzerinde durup dengeliyor, düşünün. O bir nilüferin üzerinde ayakta duruyor. Bu, O'nun
dengelediği anlamına gelir. Ve O dengeliyor, orada ayakta duruyor ve O elinde kendisinin bir nilüfer gibi olduğunu gösteren iki
tane lotus tutuyor. Zengin birisi olan kişi, Lakshmi Pati, (Shri Lakshmi’nin kutsamlarını almış kişi) bir nilüfer gibi olmalıdır, sıcak,
pembe, ılık. Ve hatta korkunç olan bir şey bile, eşekarısı gibi olan bir şey bile, İngilizcede buna siz ne diyorsunuz bilmiyorum, o
siyah şeyden sizde yok. Bilirsiniz, sert, ceviz gibi sert ve köşeli, dikenli bacakları olan çok siyah bir yaban arımız var. O siyah şey
gelir ve o hiçbir işe yaramaz, ama barınmak için gelir, ashraya için, nilüfer tüm sevgisiyle onu çok, çok yumuşak bir şey olan
taçının üstünde tutar. Ve gece, tıpkı bir ceviz gibi olan bu zavallı böcek, dışarıdaki havadan rahatsız olmasın diye lotus kapanır.
Çocuğu koltuğa alan bir anne gibi, bu sevgi, bir Lakshmi Pati için orada olmalıdır. Böylesi kaç tane Lakshmi Pati var? Bunu hiç
gördünüz mü? Eğer para teklifleriyle kendilerine gelen birini görürlerse, kapılarını açabilirler. Aksi takdirde hiç kimseye karşı
sevgileri yoktur. Onlardan gelecek aşraya için, onlardan yardım almaya için gelenler için orada olmazlar. Diğer tarafta ise çok itici
insanlar var. Onlar Lotus gibi değiller. Koku yoktur. O kadar cimri insanlardır ki, cimrilik kokarlar. Bu çamur vasıtasıyla Nilüfer
kendi kokusunu, bu korkunç şeye ve hatta o nilüfer yapraklarında sürünen küçük solucanlara bile, bu güzel kokuyu koklatır.
Olması gereken şey budur. O vermelidir, güzel olmalı, sıcacık olmalı, konuksever olmalıdır. Sonra diğer el verir. Lakshmi her
zaman verir, almaz; sadece verir. Eğer siz gerçekten bir Lakshmi Pati iseniz, hiç kimseden bir şey almak istemezsiniz, almazsınız.
Eğer gerçekten zenginseniz, sizi kim daha fazla zenginleştirebilir ki? Tamamen zengin olan birine siz ne verebilirsiniz? İçeri
girmenin bir yolu yoktur, şimdi her şey ağzına kadar dolu. O ağzına kadar zengindir. O zaman Ona ne verirsiniz? Hiçbir şey
veremezsiniz ama vermeniz gereken yerde, bu da söz konusu kişinin bir dilenci olduğu anlamına gelir - o hala bir dilencidir. Hâlâ
para hasreti çeken bu sözde zenginlerin hepsi hâlâ dilenciler, zengin değiller. Kendilerini düşünebilirler. İçi boş kaplar ama zengin
değiller çünkü hala para bekliyorlar. Bu nedenle, paranın yol olmadığını anlamamız önemlidir. Para bizi dharma'dan uzaklaştırır.
Bizi Tanrıdan uzaklaştırır. Bizi gerçeklikten uzaklaştırır. Gözlerimizi kaplar. Doğruluk ve erdem yolunu izlememiz gerektiğini
düşünmeyiz çünkü zengin olduğumuzu düşünürüz, Tanrı bizden korkacaktır. Hatta biz O'nu satın alabilir ve rüşvet vererek O'nu
yönetebiliriz. Bu böyle değildir. Kendinizle yüzleşmelisiniz. Kendinizle yüzleşmelisiniz. Size o sevinci, o yüce yaşamı verecek olan
para değil, Tanrı sevgisi, aramanın dürüstlüğü ve doğruluktur. Bu çakranın kalitesi Satya'dır (Gerçek,doğruluk), Vishnu, Satya'dır
(Gerçek). O, Narayana’dır(Shri Vishnu’nun isimlerinden, insanların sığınağı). Narayana Satya demektir. (Narayana, Shri
Vishnu’nun bir enkarnasyonudur)Yani Satya, Narayan olamaz, değil mi? Narayan, Satya'dır, öyleyse Satya Narayan nasıl olabilir?
Ama bizde (Hindistan’da) bir sürü Satya Narayana Puja var. Bütün bu Satya Narayanalara, Sahaja Yogilerin gitmemesi gerekiyor.
Onlar sadece Narayana Puja'ya gidebilirler çünkü Satya Narayana, kamuflaj için ona eklenen bir yoldur, size ödeme yaptıran bu
korkunç Brahminler içindir. Ne için? Sahaja Yogilerin Satya Narayana Puja'ya gitmesine izin verilmez. Onlar Narayana Puja
yapabilirler. Ve Narayana nihayetinde ne olur? Nabhi Çakra'da Narayana, Devi tarafından yaratıldığından beri var olmuştur. Ve O,
bu arayışla ilgilenir, aramanın beslenmesini bir baba gibi gözetir ve sonra yeniden bedenlenir ve sonra yeniden bedenlenir ve
bizim Yüce Tanrı'yı aramaya başladığınız bir noktaya ulaşana kadar, daha yüksek bir makama ve daha da yüksek bir makam
arayışımıza yardım eder. Sonra Mahalakshmi'nin Shakti'sine atlarsınız. O zaman Mahalakshmi Shakti'nin elindesiniz. Bu



Lakshmi'nin, Mahalakshmi ilkesine evrimleştiği anlamına gelir. Şimdi bu Mahalakshmi ilkesi Sushumna'nın orta kanalında
bulunur. Ve Sushumna'nın bu orta yolu, Kundalini yükseldiğinde tamamen oturtulacak ve uyandırılacaktır. Kundalini yükselmediği
zaman, bu yol kesinlikle karanlık kalır. Kesinlikle karanlıktır, ışıksız şekilde yatan Deitylerden başka hiçbir şey yoktur. Kundalini
yükseldiğinde, ancak o zaman bu Deityler uyanır ve onlar bu Sushumna yolunu uyandırdıklarında, Mahalakshmi'nin bu orta yolu,
başlangıçta Nabhi çakrada dengeleyici güç olarak hareket etmeye başlar. Yani Nabhi Çakra, size dengeyi veren, size yaşamda
dengeyi vermek için bu dünyaya tekrar tekrar gelen on Guru ile çevrilidir. Onlar size “şunu yapma, bunu yapma” diyorlar ama biz
onlşarı dinlemiyoruz, kabul etmiyoruz. Şöyle bir guruyu, böyle bir guruyu takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi Müslümanlar,
“biz Muhammed Sahib'i takip ediyoruz” diyorlar. Şimdi Muhammed Sahib size bir şey söylediyse, oda içki içmeyindir, söylediği
şey budur ama Ben henüz içki içmeyen bir Müslümana rastlamadım. Orada öldürülecekleri için belki Riyad'da içmeyebilirler ama
Londra'ya gelirlerse, içki içerler. Aslında kocam Suudi Arabistan'a gittiğinde ona, “karşılaştığımız tek Müslüman sizsiniz” dediler.
Bu doğru. Onlara ne söylenirse, tam tersini yapıyorlar. O zamanlar sigara yoktu, tütün yoktu, bu yüzden Muhammed bunu
söylemedi, onlarda bir boşluk buldular. Müslümanlar sigara içerler, önemli değil, çünkü Muhammed Sahib bunu asla söylemedi.
Muhammed Sahib tekrar doğup, Guru Nanaka olarak gelip onlara, “Aman Tanrım. Şimdi sigara içiyorsunuz, bu korkunç şey geldi,
şimdi sigara içmeyin”, demeliydi ama Nanaka ve Muhammed Sahib'in aynı insanlar olduğunu kim kabul edecek ki? Onların
farkları yoktur. Bu aynı şeydi. Bunu Sahaja Yoga'da kanıtlayabiliriz. Hepsinin aynı olduğunu ve aynı şeyi temsil ettiklerini
bilmemizin ne kadar önemli olduğunu kanıtlayabiliriz, ancak (tarihin) bir döneminde. Şimdi bugün Ganjanız var, ne içiyorsanız,
neyin dumanını tüttürüyorsanız, tüm bu şeylerin isimlerini de bilmiyorum, Allah bilir neler var. İnsanoğulları sizi yok edebilecek her
şeyi bulmakta gerçekten zekidir. Bu sanki, bir boğayı çağırıp, "gel ve bana vur" demek gibi. Bunun gibidir. Eğer boğa yoksa, bir
bufaloya "gel, bana vur" demeyi seversiniz. Şimdi bufalo da yok, tamam, o zaman bunu bir filden istiyorsunuz, “gel ve beni
kovala”. Bunun gibi. İnsanoğlu çok aptaldır. Şimdi farz edelim ki, içtiğiniz ve sigara olarak içtiğiniz her şeyin bir listesini yazsam,
bu dünyada bunlardan kaç tane şey olduğunu bilmiyorum, o zaman Ben öldüğüm zaman, siz üçüncü bir şey bulacaksınız, "Mataji
bunu söylemedi”, öyleyse bunu yapmalıyız. Çok zekice. Her zaman orta yolunuzu yok etmek ve bunun sayesinde güzelce idare
etmek. Bir ihtimal Tanrı'ya böyle mi gideceksiniz? Bu dünyaya gelen büyük enkarnasyonları böyle mi takip ediyorsunuz?
Dengeleme, Nabhi aracılığıyla gerçekleşir ve Nabhi sizinle ilgilenir ve size nasıl davranmanız gerektiğini öğretir. Örneğin, şimdi
sol Nabhi'niz Gruha Lakshmi'dir. Gruha Lakshmi, hane halkının Deitysidir. Ama eğer çok fazla dışa dönük bir tipiniz varsa, bir
delilik yapıyorsunuz. O yüzden sabah erken kalkarsınız, gazeteleri okursunuz ve bu yine Sahaja Yoga'ya aykırıdır. Sabahları
gazete okumayın. Gece okuyabilirsiniz ama sabah okuyamazsınız çünkü gazeteyi sabah okursanız, üzülürsünüz. Ve zavallı dalak
daha fazla kırmızı kan hücresi salmak zorundadır ve çıldırıp, sizi üzer. Aksine, sabahları karınızla konuşun, çocuklarınızla
konuşun, Gruha Lakshmi Tattwa'nızla ilgilenin. Karınız da, size söylediğim gibi bir Gruha Lakshmi olmalı. O zaman yemeğinizi
düzgün bir şekilde yersiniz. Oturun ve düzgün bir şekilde yiyin. Ama hayır, kalktıktan hemen sonra bu Nabhi'yi üzerek, arabanıza
atlarsınız, kahvaltınızı elinize alırsınız, yolda yemek yersiniz, insanlara korna çalarsınız, onlara kızarsınız, eşiniz size “Haydi gel
kahvaltını yap” diye seslenir!” Hiçbir şey yapmazsınız. Özel bir iş için yola çıkıyorsunuz, kalp krizi geçirmeseniz de, en azından,
minimumun minimumu olarak lösemi ile karşılaşıyorsunuz. Lösemi, sizin Gruha Lakshmi'niz mahvolduğu zaman, sol Nabhi'den
kaynaklanır. Gruha Lakshmi Deitysi, sol Vishuddhi’de (Guru) Nanak Sahib'in kız kardeşi, yani Nanaki iken, O Muhammed Sahib'in
kızı Fatimabai'dir. Bunu göreceksiniz. Şimdi hayatın bu yönünü hiç düşünmüyoruz. Lösemiye yakalandığınızda, "lütfen beni
iyileştirin" diye Anne'ye geleceksiniz. Ve eğer zenginseniz, Benim o kişiyi tedavi ettiğimi göreceksiniz. Tedavi etmezsem tepeme
çıkacaksınız. Löseminizi iyileştirmedikçe ve Ben onu tedavi edene kadar on kez tepeme çıkacaksınız ama eğer Ben size, “Oğlum,
sakin ol, hayat size sefalet getirmek için değil. Bütün bu koşuşturmalardan sen ne kazandın? Hiçbir şey ama bu korkunç sol
Nabhiden dolayı acı çekiyorsun, ailendeki insanlar acı çekiyor. Kazanan sadece doktor, doktorlar veya hastaneler”, diyeceğim.
Onlar Beni dinlemeyeceklerdir. Ve löseminin ne kadar hızlı gelişen bir kanser hastalığı olduğunu biliyorsunuz, kişi bir ay içinde
ölür, doktorlar size “en fazla bir ay yaşarsınız” diyeceklerdir, o kadar. Çok güzel bir şekilde bu sertifikayı size vermek için bütün o
parayı alacaklardır. Ama bizde bu neden var? Kendinize karşı sabırlı olun. Nabhinize karşı nazik olun, Gruha Lakshmi'nize iyi
bakın. Midenin her tür hastalığı, şu ya da bu şekilde, bu dengesizlikten kaynaklanır. Bütün bu büyük gurular bu dünyaya bize
dengeyi vermek, bize dengeyi öğretmek ve “Şunu yapma ve bunu yapma” demek için geldiler. Tüm bu On Emir’i ama bizim için bu
On Emir hiçbir anlam ifade etmiyor. Şimdi, bugün size, vejetaryen olmak ve vejeteryan olmamak hususunu anlamanız için çok
önemli bir noktaya değineceğim çünkü bu konuyu ele almak istedim, çünkü eğer onlar vejeteryanlarsa, Annenin size vejeteryan
olmamanızın önemli olmadığını söylediğini görmeye dayanamazlar, çünkü bu sizin farkındalığınıza aykırı değildir, değildir. Ama
içki içmek böyledir. İçki içmek farkındalığınıza aykırıdır ama et yemek veya et yememek değildir, ama kişinin bunu anlaması
gerekiyor. Şimdi biri Bana Gita'da et yiyenlerin Tamo Guni’ler (sol kanal olanlar) olduğunun yazıldığını söyledi. Gita'nın kendisine
şaşırdım. Çünkü en başta Shri Krishna'nın Kendisi, Arjuna'ya tüm bu insanları, hatta akrabalarınızı bile öldürmek için elinizden



geleni yapmanız gerektiğini, öldürmenizi, aslında insanları öldürmeniz gerektiğini söyledi. Akrabalarınız ve gurunuz da
öldürülecek, çünkü ben onları zaten öldürdüm, dedi. Hiçbir şey sizin tarafınızdan öldürülmeyecek çünkü onlar zaten öldürüldüler.
Ve bunun yapılmaması gerektiğine dair o kadar çok açıklama yapıyor ki ama O, “Hayır, ben sana söylüyorum, gidip öldürmelisin.
Kendini Bana teslim et, ben onların icabına bakarım”, dedi. Öyleyse Gita'da bunu nasıl vaaz etti, bunu anlamıyorum. Şimdi bu, (et)
yiyenlerin Tamo Guniler olduğu, yeni bir giriş yapmak gibi görünüyor. Değiller, asla böyle değiller. Onlar Rajo Guni’ler (Sağ
kanallar). Et yerseniz Tamo Guni değil, Rajo Guni olursunuz. Tamo Guni’ler karbonhidrat tüketen insanlardır, bunu Sahaja Yoga'da
gördük. İki tür hastalığımız var, biri uyuşuk organlar ve birisi de aktif organlar. Bu nedenle, uyuşuk olanlar çok fazla karbonhidrat
alanlardır ve içlerinde çok fazla protein alanlar ise aşırı aktif olanlardır. Yani demek istiyorum ki, eğer protein alırsanız, bilime
göre, bilimsel olarak uyuşuk birisi olur musunuz? Yani herhangi bir doktora bunu sorun. Ve o zaman siz çıkıp böyle, "bizler Gita'yı
takip etmeliyiz" derken, doktor bu kitabın ne dediğini anlamadığı için, Gita’nın tamamen bir martaval olduğunu söylüyor. Sanırım
birileri orada bir yanlış yaptı ve İncil'de yazdıkları gibi, Gita'da da yanlış bir şeyler yazdılar, onlar her kitaba bunu yazdılar. İncil'de
neleri yanlış yazdıklarını size daha sonra, İsa'ya gelince anlatacağım. Bence sadece bazı insanlar onu oraya, karşı olmak için
koymuşlar. Çok fazla et yerseniz Raj Guni olursunuz ve Raj Guniler, size söylediğim gibi sağ kanal insanlar olurlar, çok agresif
olurlar ve ahamkari’ler (egolular)olurlar ve zarar verebilirler ama sadece ot yiyen insanlar uyuşuk hale gelebilir, onlar kesinlikle
uyuşuk olabilirler. Eğer aktif bir kişi değillerse, uyuşuk bir kalbe sahip olacaklardır, ayrıca kalp krizi geçireceklerdir. Tüm
zamanlarını lazımlık üzerinde oturak, muazzam bir halde olacakları uyuşuk bağırsakları olacaktır, hiçbir yemeği asla
sindiremeyecek ve çok zayıf insanlar olacaklardır. Bu nedenle, uyuşuk bir kalbi, uyuşuk bir karaciğeri veya uyuşuk bağırsakları
olan kişiler protein almalıdır. Et demiyorum, protein diyorum ama bir vejeteryan, çok fazla protein almaz. Et almak daha kolaydır,
bunun zararı yoktur ama aktif olan insanlar daha çok sebzeye yönelmelidir. Bu mantıklıdır. Guru Nanaka bütün etleri yedi, kendisi
kötü bir adam mıydı? Lahasoon (sarımsak) ve pyaj'dan (soğan) bile kesinlikle uzak durması gereken bu Maarwadiler. Kendisi
acaba onlardan daha mı kötüydü? Peki ya Budda'nın kendisine ne demeli? Et yedi çünkü kendisi zaten çiğ et yemekten dolayı
öldü, Kendisi. Hint ineği olan bir ineğin etini değil, yani sizden daha büyük hayvanların eti, yememeniz gereken tek şeydir. Özellikle
Hint ineği. Daha büyük inekler de iyi değildir çünkü bunlar dişlerde problem yaratırlar ama daha küçük hayvanlar, Jainizm'de bile,
onlar öküzleri, inekleri ve diğer hayvanları kurtarmanız gerektiğini söylediler ama asla keçileri ve tavukları kurtarmanız gerektiğini
söylemediler. Çünkü Mahavira tavuklara Aydınlanma veremeyeceğimizi biliyordu. Tavukları, sivrisinekleri ve böcekleri
kurtarmanın faydası nedir? Tabii ki onlar böyle şeyler yapıyorlar. Bazı Jain dininden insanlar böcekleri kurtarırlar, alıp onları bir
insanın üzerine koyarlar ve o böcek insanların kanını içer ve bunun içinde bu adama para ödenir. Çok saçma ama onlar bunu
yapıyorlar. Onlar için böcekler, insanlardan daha önemlidir. Milyarlarca ve milyarlarca böcek, tek bir insan etmez. Bu ülkede sahip
olduğumuz tüm bu saçma fikirler. Bu yüzden vejeteryan olmanız gerektiğini ya da vejeteryan olmamanız gerektiğini söylediğim
zaman, siz neye ihtiyacınız olduğunu görmeli ve onu yemelisiniz ama dikkatiniz her zaman yemek üzerindedir, bu yanlıştır. Bu
nedenle, vejetaryen olmak veya vejeteryan olmamak gibi sorunların içine girmenizde hiçbir fayda yoktur. Elbette ki, Batı
ülkelerindeki insanlar vejetaryen yemek yemeliler, bu kesinlikle böyle olmalı anlamında değildir ama yediklerinden daha fazla
sebze yemeliler, Hindistan'da vejeteryan olan insanlar da, daha sonra et yemek zorunda kalacaklardır. Aksi takdirde uyuşuk bir
kalbe sahip olacaklardır. Onları bir kez daha tedavi edeceğim, sorunları olacaktır, daha sonra da by-pass'a gitmek zorunda
kalacaklar. Orada para biriktirmek mi? Bunu yapamazsınız. Uyuşuk bağırsaklarınız olacak, sonra uyuşuk karaciğeriniz olacaktır.
Her türden sirozunuz olacak ya da belki de elinizde her türlü kızarıklık oluşacak ve bunun gibi şeyler, alerjiler, tüm bu problemler
olacaktır. Ve nihayetinde bu tür insanlar çok huzurlu görünüyor çünkü görüyorsunuz, onlar bir lahana (kafası çalışmayan) gibiler.
Evet. Eğer biri lahana gibiyse, siz ona nasıl Aydınlanma verirsiniz? Lahanalara Aydınlanma veremezsiniz, değil mi? Burada bizim
şövalyelere, cesur insanlara, savaşçılara ihtiyacımız var. Kötü güçlerle savaşmalısınız ve lahana gibi olan bu insanlar bunun için
ne yapabilirler ki? Kişi yatharth'ı, yani gerçeği anlamalı ve kendi anlayışınızı ortaya koymayın çünkü siz Jain bir ailede doğdunuz
ve bu yüzden de, herkesin ot yemesini istiyorsunuz, bu yanlıştır, yanlıştır. Protein yemesi gereken kişi, protein yemelidir. Şimdi
Sattvic (orta kanal)insanların yiyeceği nedir? Bu kişi yemek yemelidir. Öylece yaşayamazsınız. Peki Ben ne yiyorum? Channa
(Nohut). Channa ile yaşayabilir misin? O proteindir. Channa veya et yiyebilirsiniz ama çok ağır etler değil, yağsız etler ve ghee, en
çok yediğim şey, baldır. Bu benim yemeğimdir. Bal yerim, bilirsiniz, bal içerim. İşte bu ama bununla yaşayamazsınız, değil mi? Bu
nedenle az miktarda karbonhidrat tüketmelisiniz. Önemi yok ama Nabhi Çakra'da kendinizi dengelersiniz ama yemeğe hiç dikkat
edilmemelidir. Aslında Bana sabah ne yedim diye sorsanız, bunu size söyleyemem. Gerçekten bunda çok kötüyüm çünkü bunun
üzerinde hiç dikkatim yok. Biri ne getirirse, siz onu yiyin ve canınız yemek istemiyorsa da, yemeyin. Önemli olan nedir, bu
hayatınızın her anından zevk almanızdır. Eğer bir kişi yemek konusunda titiz ise, özellikle Hintliler, bu Nabhi Çakra için çok
tehlikelidir. Yemek için ve Nabhi Çakra için delirenler aşırı derecede sinirli olduklarından, sanırım ve... İngilizce'de buna karşılık
gelen kelimenin ne olduğunu bilmiyorum ama Hintçe'de buna chichode, yani asabi, asabi diyoruz ve bu chichode'lar eşlerinin



hayatlarını perişan ederler. Gelip, “gittiğim o evde çok güzel bir körili kaju yedim” diyeceklerdir, bu durumda o zavallı hanım körili
kajuların peşinde koşuyor. Biz Hintliler yemek konusunda çok kafa yorarız. Hayal bile edemezsiniz, onlar bizim, açlıktan öldüğü
sanılan insanlar olduğumuza inanmayacaklardır ama biz o kadar yemek odaklıyız ki, bir zamanlar Mukha Bengalliler olması
gereken bu Bengalliler vardı, size onlardan bahsetmeliyim. Onların Orta Hindistan'dan aldıkları taze balıkları vardı ve insanlar
balık bulamayınca açlıktan ölüyorlardı. Bu yüzden Bombay halkı nezaket göstererek onlara balık yüklü bir gemi gönderdiler,
biliyorum çünkü Ben de bunun bir parçasıydım, bu Bengallilerin balık yemesini mümkün kılan onların gösterdiği zarif bir
davranıştı. Onlarsa, "Ne? Biz deniz balığı yemeyeceğiz, biz Bangladeşliyiz”, deyip bütün balıkları denize attılar Hepsi sardana
(çürüdü) oldu ve denize atıldı. Düşünebiliyor musunuz? Batıda olan hiç kimse buna inanmayacaktır, işte biz böyle oruç tutuyoruz
ve işte biz böylesi fakir insanlarız. Yoksul olanlar, taze balık istedikleri için, bir gemi dolusu balığı denize atmayı göze alabilirler
mi? Yemek konusunda o kadar çok kafa yorarız ki, Nabhilerimiz hep böyledir. Kadınlarımız da, onlar kocalarını kontrol etmeyi
bildikleri, onları şımarttıkları için suçlanacaklar. Bir kadının işi Gruha Lakshmi olmaktır. Aileden önce ideallere sahip olmak,
kocadan önce idealler, çocuklardan önce idealler sahibi olmaktır. Ev ideal olmalı ve herkesin hoş karşılandığı sıcak bir ev
olmalıdır. Kadının görevi, kendi Nabhisini, çocukların Nabhisini ve kocasının Nabhisini ve evine gelen bütün insanların Nabhisini
iyi durumda tutmaktır. Onun hayırlı, sevgi dolu, dindar bir yaşam sürmesi gerekir. Yumuşak huylu bir kadın olmalıdır ama bunların
hepsi kayboluyor, onun endişelendiği tek şey kocasını nasıl memnun edeceğidir çünkü bu onun için en büyük işlerden birisidir.
Nabhimizi iyi durumda tutmak için Sahaja Yogiler olarak, yiyeceğe çok fazla dikkat etmememiz gerektiğini anlamalıyız. Bu, bütün
bu pis yiyecekleri yemeniz anlamına gelmez. Bu sizin kesinlikle, yemeğinizi yediğiniz zaman, yemeğin vibrasyonlarına bakmanız
gerektiği anlamına gelir. Yemeğe her zaman vibrasyon vermelisiniz. Vibre edilmiş yiyecekleri yiyin. Bazı yiyecekler, şimdi diyelim
ki, Ben gidip bu büyük beş yıldızlı otellerden herhangi birinde yemek yemek zorunda kalırsam, bir an sonra kusuyorum, hep
kusuyorum. Biri Beni bir otele davet ederse, 'Baba (kardeş), ne çile şimdi bu' diye düşünmeye başlıyorum. Çünkü sevgiyle
pişmiyor. [Marathi], "O, Shabari'nin (ısırıp tadına baktığı dutları Shri Rama’ya veren kadın) küçük meyvelerini sever" dediği şey bu.
İşte onun söylediği şey bu ....[ Marathi] “O, Shabari’nin dutlarını sever”. Bunun anlamı nedir? Bu, o yemekle ifade edilen sevginin,
bizim önem vermemiz gereken şey olduğudur, cömertlik için değil, bununla gösteriş yapmak değil, hiç bir şekilde kendi zevkiniz
için değil, ama yemeğin tadı, sevgi taşımalıdır, demektir. Dilinizin sevgiyi hissetmesine izin verin. En güzel tat budur ve sevgiyle
yapılan her şey, her zaman çok lezzetlidir. Bu yüzden yemek pişirirken, sevgiyle pişirin. Yemek yerken, sevgiyle yiyin. Sevgiyle
pişiren kişiye güzel sözler söyleyin ve hepsinden önemlisi de, aldığınız kutsamaları sayın, kutsanmalarınızı sayın ve bugün yemek
yememiş olabilecek başkalarını düşünün. Bu Lakshmi Tattwa,’dır, elin böyle olduğu yerdir, verdiği yerdir ve paraya ihtiyacı olan
insanlara koruma verdiği böyle bir eli var. Ama bizim yaptığımız gibi değil, Amerikalıların veya Rusların yaptığı gibi değil. Biz bu
korumanın kontrolden çıkmaması için Lakshmi'nin yaptığı gibi yapıyoruz. Kimseye bir şey söylemeden verirsiniz, sırf vermeniz
gerektiği için ve aslında sizler bunu yapıyorsunuz. Babamın dediği gibi, eğer siz birisine bir rupi vermişseniz, bir an önce o kişiden
iki km hızla kaçın, derdi ama ona eğer beş rupi verdiyseniz, ondan kilometrelerce hızla kaçın. Bu çok pratiktir. İşte biz böyle
vermeliyiz. Bu Lakshmi Tattwa’dır, size bahsettiğim Nabhi Çakra’dır. Bu çok önemli bir çakra, çünkü bugün buradasınız çünkü
Tanrı'yı aramak istediğiniz için, çakranızda Mahalakshmi Tattwa uyandı. Çünkü siz Tanrı'ya gelmek istediniz. Buraya para için
gelmediniz. Buraya Tanrı'dan başka bir şey için gelmediniz. Aradığınız şey Tanrı’nın içindedir. Tanrı hakkındaki gerçeği bilmek
istiyorsunuz ve Tanrı'ya sahip olmak istiyorsunuz. Buna kendi fikirlerinizi katmak istemiyor, Anne'nin, sizin Tanrı'nın kutsamalarını
almamızı nasıl istediğini görmek istiyorsunuz. Yani bizler Tanrı'nın sevgisini, Tanrı'nın lütfunu aradığımız için böyle olduk.
Lakshmi lütufkâr olmalıdır ve Mahalakshmi lütufkâr bir hanımefendidir, O içinizdeki lütuftur. Gelmesi gereken zarafet kişiliğinizde
evrildi. Bu lütuf içinde kişi, Baba'nın özlemini hisseder. Baba, Narayana’dır. O, O'nun kutsamalarına sahip olmak ister ve işte
içinizde ilk hakikat, gerçeğin arayışı böyle yükselir ve Kundalini yükseldiğinde, aramanın dürüstlüğü böyle kutsanır. O önce size
verir - aldığınız ilk şey gerçektir, beyninizi aydınlatarak. Size Sahasrara'yı ve Agnya'yı anlatacağım zaman, bu beynin nasıl nihai
gerçeğin alıcısı olduğunu, gerçeğin nasıl yayıldığını anlatacağım, siz mutlak gerçeğin bilgisini almaya başlarsınız. Bu beyin
aydınlandığında, bu size neyin doğru olup neyin olmadığını bilme gücünü nasıl verir ve alternatifler yoktur. Bunu size daha sonra
Kundalini'yi beyin seviyesinde anlattiğım zaman anlatacağım. Ama bugün için, Nabhi Çakranın çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Hepimiz için, özellikle Hindistan için, Nabhi Çakramız çok önemlidir, bilmemiz gereken Yüce Tanrı, Narayana,
Vishnu, Yoga'dan sonra bize kshema'yı (refah) veren olduğudur. O, “Yoga Kshema Mahatmyam” diyor, bize kshema'yı veriyor. Ve
dürüst, doğru ve erdemli yaşamın Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'nın vaat ettiği kshema'yı bize vereceğine inanmadığımız zaman,
Tanrı'ya karşı günah işliyoruz. Batı'da onlar sol tarafta Anne'ye karşı günah işlerken, sizler Babamıza karşı günah işliyorsunuz,
çünkü onlar ahlaksız yaşamın Tanrı'nın Anne gücüne karşı bir hakaret olduğunu unuttular. Bu nedenle, ister Batı'da ister Doğu'da
olsun, bu her iki şeyde önemlidir, Baba'ya karşı günah işlemememiz de, Anne'ye karşı günah işlemememiz de önemlidir. Umarım
ki, her şeyi öyle bir şekilde anlatmaya çalıştım ki, siz bundan dolayı incinmeyeceksiniz. Çünkü hepiniz farklı farklı yaşam



şekilllerinden geliyorsunuz; farklı, farklı anlayışlardan; farklı, farklı gurulardan ve bu konuda kafanız karışabilir. Yani, Sahaja
Yoga'da bunun çalışmasına izin vermelisiniz. Işığın içeri girmesine izin verin ve kafanız karışmasın, üzülmeyin. Burada Tanrı'yı
arayacaksınız ve şimdiye kadar bildiğinizin, şimdiye kadar işittiğinizin veya takip ettiğiniz şeylerin üzerinde oturmayacaksınız.
Çünkü bu size hiçbir şey kazandırmadı. Büyük bir subay olan öğrencilerimden biri gibi, bir gün Bana dedi ki, “Anne, ben Gita'yı
bilmiyorum, Ramana'yı, Krishna'yı, hiç kimseyi bilmiyorum. Ben sizi tanıyorum, çünkü bana aydınlanmayı veren Siz'siniz." Elbette
Beni tanıdıktan sonra hepsini bileceksiniz ama şimdi, sizin Beni tanımanız daha iyi olur, çünkü Onlar artık burada değiller. Burada
oturan Ben'im, o halde önce Beni tanımanız daha iyi olur, o zaman Onları da, daha önce tanıdığınızdan çok daha iyi tanırsınız. O
halde bu noktada uzlaşalım: bunu Sahaja Yoga aracılığıyla anlamaya çalışın. Her şey kanıtlanabilir. Her ne dediysem bu mutlak
gerçektir, hakikatten başka bir şey değildir ama siz sadece, kendinizin önceki fikirlere ve önceki kavramlara bağlı kalmanıza izin
vermiyorsunuz ama söylediklerimi görmek açık fikirli olun, bu sadece bir hipotez, bırakında bu bir yasa haline gelsin. Bunu
kendiniz gördüğünüz zaman, bu kalbinizde olduğunda, bu vibrasyonlarda olduğunda, söylediklerimi gördüğünüz ve bunu
yargıladığınız zaman, parmaklarınızda hissettiğiniz bu Nabhi Çakrayı, çocukların bile bunu size söyleyebileceğine şaşıracaksınız.
Tanrı hepinizi kutsasın. Çok teşekkürler. Yarın size Devi'nin Kendi Çakrası denen diğer çakradan bahsedeceğim. Herhangi bir
sorunuz varsa, size söyledim, onu yazsanız iyi olur. Bu her zaman çok iyi sonuç verdi. Bence şimdi meditasyona girmeli ve
Aydınlanmanızı almaya çalışmalıyız. Lütfen ellerinizi Bana doğru uzatır mısınız, bu şekilde, sadece alçakgönüllü bir şekilde.
Çünkü şimdiye kadar bilmiyordunuz ve bunu ne zaman öğreneceğinizi de bileceksiniz: Bu yüzden ellerinizi Bana doğru uzatın ve
size anlattığım gibi bunlar beş tane çakra, altıncı ve yedinci çakra burada, bizim ellerimizde. Beş çakra, altıncısı ve yedincisi.
Bugün size bazı Keşmirli Müslümanlarla tanıştığımı söylemeliyim, bu iyi bir fikir. Aniden Benim için bir şeyler hissettiler. Nasıl
olduğunu bilmiyorum. "Anne, siz misiniz?" dediler. "Evet, Benim" dedim. Bana geldiler ve sonra “Bize Ruh hakkında, Ruh hakkında,
manevi yaşam hakkında, Ruh hakkında bilgi vermelisiniz” dediler. Bana geldiler. “Tamam, ellerinizi Bana doğru böyle uzatın”
dedim. Ellerini Bana doğru uzattılar ve gelen serin esintiyi hissettiler. Ve dediler ki, “İşte bu. Muhammed, ellerin konuşacağını
söyledi. İşte o budur. Gerçek bu." Bende dedim ki, “Evet, ikinci doğumunuzu aldığınızda, sizi birbirinizden ayıran bu sözde dinlerin
bütün saçmalıklarından kurtulacaksınız. Onlar asla sizleri ayırmak için değil, insanları bütünleştirmek için yaratıldılar ama sizler
bunu yaptınız, neyse önemli değil. Şimdi Tanrı'nın lütfuyla Sahaja Yoga geldi, ikinci doğumunuzu alacaksınız. Böylece
doğumunuzdan kaynaklanan her şey bitecek ve size saldıran, size yapışıp kalan, sizi sürükleyen, sizi düşündüren, düşündüren ve
düşündüren ama yükseltmeyen her şeyi unuttuğunuz yeni bir hayata sahip olan, yepyeni bir insan olacaksınız. Çok mutluyum,
Benimle tanışan bu sade Müslümanlar, onlar bir şeyler satan bir dükkandaydılar, çok tatlı ve çok güzeldiler. “Siz Muhammed
değilsiniz” demediler. Hiçbir şey demediler. Dediler ki: "Muhammed, bize 'Kıyamet zamanı elleriniz konuşacak' dedi ve bu insanlar
ne için savaşıyorlar?" Bakın, durum budur. Tanrı hepinizi kutsasın! Şimdi her iki elinizi de Bana doğru uzatın ve gözlerinizi kapatın,
sadece gözlerini kapatın. [Shri Mataji Aydınlanma verir.]
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Public Program. Delhi (Hindistan), 1 Şubat 1983. Bugün,  Devi için yazılmış böyle güzel bir şarkı söylediği için Bay
Swanowaphala'ya tekrar teşekkür etmeliyim. Patrick'in size, her sorunu çözebileceklerinden emin olduklarını söylemesinden çok
etkilendim. Olması gereken şey bu. Kendisi hakkındaki ve başkalarına dair anlayışında çok büyük bir zirveye ulaşmış bir Sahaja
Yogi'nin işaretidir bu. Tanrıça’nın Çakrası, omurilikte göğüs kemiğinin arkasında bulunur. Bu Çakra, bizim Sahaja Yoga'da
adlandırdığımız şekliyle, Bhavasagara'nın (ilüzyonlar okyanusu) üstüne,  Void’un üstünde bir yere yerleştirilmiştir. Ve bhaktalar
(adanmışlar) tarafından, arayış içindekiler tarafından geçilmesi gereken bir köprü tarafından korunmaktadır. O tektir. Arayış
içindeki bir kişiye saldırmaya çalışan negatif güçler olduğu zaman, Devi çocuklarının bu geçitten geçmelerine yardım eder. Bu
çakra, size söylediğim gibi göğüs kemiğinin arkasına yerleştirilmiştir. Çocukluk döneminde, sternum kemiğinde antikorlar oluşur.
Onlar Devi'nin savaşçıları veya Sainika’larıdır (Askerleri). Belli bir yaşa kadar büyür ve çoğalırlar ve nihayetinde hepsi vücudun her
tarafına dağılırlar ve bir insan, kendisine yönelik herhangi bir dış istila ile yüzleşebilir. Bu antikorlar, nasıl savaşılacağını bilirler,
kendilerine son derece güvenir ve düşmanlarının kim olduğunu bilirler. Kendi içlerinde bina edilmiş bir halde, bütün bu mesajlara
sahiptirler. Dolayısıyla, Tanrı karşıtı unsur herhangi bir süreç vasıtasıyla varlığın içine girdiğinde, örneğin yemek yoluyla,
kelimelerle, eylem yoluyla, şeytani insanlar veya kara büyü yoluyla, bu antikorlar bir araya gelerek istilacılara karşı topluca
savaşırlar. Orta  Kalbi düzgün şekilde gelişmemiş olanlar, yaşamları boyunca muazzam bir güvensizlik yaşarlar. Eğer çocukken
onları korkutarak kontrol etmeye çalışırsınız, bu çocuklar daha sonra son derece kendine güvensiz bir hale gelirler. Karanlıktan
korkarlar, geceden korkarlar. Bazıları her şeyden korkar. Vücutta oluşan antikorların sayıca yeterli olmaması ve bu merkezin çok
zayıf olması sonucu kişi, kendisini son derece güvensiz hisseder. Hayatın ilerleyen dönemlerinde çocuk okula gittiğinde veya
gelecek için bir şeyler yapmaya çalıştığında, ebeveynleri, öğretmenleri ve dışarıdaki insanlar tarafından da, kendine olan güveni
sarsılabilir. Bu yüzden büyüyen çocukları anlamak çok önemlidir. Batı'da onlar her şeyi analiz ederler ve insanları kısımlara
ayırmaya çalışırlar. Öncelikle çocuk, onlara göre bir çocuktur, çocuğun masumiyeti yoktur ve aşırı bencildir. İkinci kısmı da,
onların çok keyfi, karamsar bir şey olduğunu düşündükleri ergenliktir. Hindistan'da ergenlik diye bir şey bilmiyoruz. Şimdi, bu
ergenler bir grup oluşturuyor ve tüm büyükleri eleştirmeye veya alay etmeye başlıyorlar. Bu çok küçük bir yaşta başlar. Önce
öğretmenlerle, sonra velilerle, sonra da kendilerinden yaşça büyük olan herkesle dalga geçerler. Çok fazla televizyon izledikleri ve
bunun gibi şeyler olduğunu gördükleri için beyinleri aşırı derecede aktif olmaya başlıyor ve sonrasında çok genç yaşta, hayal bile
edilemeyecek kadar zalim şekillerde davranmaya başlıyorlar. Eskiden Ben Londra'dan kilometrelerce uzakta yaşardım. Ve sürekli
olarak Londra'ya giderdim ve bir yerlerde, bir şekilde haylazlık yapan çocuklar görürdüm. Bir gün bazıları trende Benim
kompartımanıma girdiler ve tüm kaplamaları sökmeye başladılar, bıçaklarını koltuklara saplamaya, bütün döşemeleri kesmeye
başladılar. Ben sadece oturmuş izliyordum. Nihayetinde "artık yoruldunuz mu? Lütfen oturun. Sorun ne?" dedim. "Hepimiz çok
öfkeliyiz" dediler. "Ne için? Neden kızgınsınız?" dedim. "Sadece kızgınız" dediler. "Ama bir şeye kızmış  olmalısınız" dedim.
Kesinlikle iyi okullara giden, çok güzel giysiler giymiş çocuklardı. Ve sonra - tren durduğunda - bilet tahsildarını aradım ve ona, bu
çocukların kompartımandaki tüm bu serseriliği, haydutluğu yaptığını anlattım ve buna bir baksanız iyi olur dedim. Ve kendisi geldi
ve "bu çok yaygın bir şey" dedi ve sonra bir şekilde onları oradan çıkardı ama onlar için  hissettiğim tek şey, hepsinin orta
kalplerinin catch ettiğiydi. Onlar kundalinide, orta kalpte cacth ediyorlardı ama Beni görünce oturdular. Sessizdiler, Beni dinlediler.
Orta kalplerini düzelttim. Ve çoğu, "bizler annelerimize kızgınız" dediler. "Neden?" dedim. "Çünkü kardeşlerimiz kızgın", dediler.
"Ama kardeşleriniz neden kızgın?" Sonra Freud'un anneye karşı olan bu garip fikirleri onlara aktardığını keşfettim. Annenin
kendisi, düşünebiliyor musunuz! Bu ne kadar Tanrı karşıtı bir eylem. Bir Hintli için, Anne en önde gelen şeydir - herhangi bir Hintli
için. Çünkü onun güvenlik hissiyatı annesinde yatar. Eğer baba hırslı, öfkeli de olsa, onlar anneye muhtaçtır. Çünkü anne ne
zaman kızacağını, ne zaman kızmayacağını bilir. Onun ayırt ediciliği vardır ve onları koruyan da annedir. Anne fikri Batı'da
tamamen patlamış durumda ve bu ülkenin çocuklarının kendilerini bu kadar güvensiz hissetmelerinin ve büyüdüklerinde son
derece kendine güvensiz olmalarının nedeni de budur. Onların durmadan pirinç eşyalarını parlatmalarına ve evlerini
temizlemelerine inanamazsınız ama bir fare bile evlerine girmez. Ve eğer birisiyle konuşmak zorunda kalırlarsa, özellikle de
Londra'da, onlar diğer kişinin dışarıda beklemesini ve sessizce konuşmasını sağlarlar çünkü kelimenin tam anlamıyla korkmuş
insanlar. Bizi yöneten İngilizlerin, böylesine korkmuş insanlar olmasına hiç  kimse inanamaz ama onlar, birbirlerinden korkarlar,
kendilerinden korkarlar. Bunun nedeni, Orta Kalbin kesinlikle zayıf olmasıdır. Size bunun ilk nedenini söyledim, aile güvensizlikleri.
Çocuk okuldan döndüğünde annesi orada olacak mı ya da gitmiş mi olacak, bunu bilmiyor. Onların kocalarından gelen çok şeyi
taşıyabilen, gülümseyip, çocuklarına ıstıraplarından hiçbir iz göstermeyen anneleri yok. Ama o ülkedeki annelerin, çocuklarını her
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türlü duygusal şantaj için sürekli olarak kullanmaya çalıştığını gördüm, buna siz böyle diyebilirsiniz. Onlar, kocasının kendilerine
yaptıklarını, kocalarıyla yaşadıkları sorunları anlatarak çocuğa eziyet etmeye çalışırlar. Yani çocuk anne tarafından güvende
tutulmaz, tam tersine orada çocuk, anneye güven vermeye başlar. Bu çok küçük yaşta başlar ve çocuk aşırı derecede negatif ve
sol kanal olur. Nefret, güvensizlik ve korku dolu bir yerde doğduğunu hissediyor. Bhaktalar bu ülkelerde doğdukları zaman, onlar
da aynı şekildedir. Çünkü bir Guru'ya gitmeleri gerekiyorsa, şimdiye dek olduğu gibi, Guru onlara işkence eder ya da tüm parayı
ellerinden alır, onların pareeksha’sını alır ve caddelerde dımdızlak bırakır ama Tanrıça ülkemizde birçok kez Enkarnasyon almıştır.
Binlerce kez burada doğdu ve bhaktalar negatif bir güç tarafından rahatsız edildiklerinde, her ne zaman bhaktalar Onu çağırsa,
onları kurtarmak için Dünyaya geldi. Bunlar eskiden insanlar tarafından sadece kabul ediliyordu ama bu kalplerinde hiçbir zaman
tam anlamıyla kabul görmedi. İnsanlar bunların, Tanrıça'nın bu Dünya'ya geldiği ve insanları kurtarmaya çalıştığına dair bir tür
mitolojik hikayeler olduğunu düşündüler. Dünyada doğabilecek, bu korkunç rakshasalarla savaşabilecek, onları öldürebilecek ve
çocuklarını, yani Onun bhaktalarını ıstıraptan kurtarabilecek bir Shakti olabileceğine inanamadılar. Bu çok fazlaydı. Ama bugün
Sahaja Yoga'da, Kundalini yükseldiği ve Orta Nabhi'de durduğu zaman, 'Jagadamba' mantrasını söylemeniz gerektiğini ve
Kundalini'nin yükseldiğini gördünüz. Bunun anlamı, Onun  Orta Kalpte ikamet etmesidir ve O'na ibadet edildiği zaman Kundalini
yükselir. Bu merkezin on iki tane taç yaprağı vardır ama Tanrıça'nın bin tane eli ve bin tane gözü var. Aydınlanmanın farklı
yönlerini beslemesi gerekiyor ama Onun cömertliği, nezaketi, şefkati ve sabrı ile yapması gereken ilk şey, günahları emmesidir –
papa vimochini (Günahlardan kurtaran) - insanoğlunun günahlarını emmesi gerekir. İncil'deki cümlelerden biri, "Korkunun bedeli
günahtır" idi  ya da bunun tam tersini söyleyebilirsiniz, "Günahın bedeli korkudur." Korkuyorsanız, nefsinize ve Tanrıya karşı bir
günah işliyorsunuz. Çünkü eğer Anne, Her Şeye Kadir ise ve tüm sorunlarınızı çözebiliyorsa, siz O'nun koruması altındasınız, o
zaman neden korkuyorsunuz? Bu, siz O'nun bu kadar güçlü olduğuna inanmıyorsunuz demektir. Bir kişi korktuğunda, bu merkez
hızla nefes alıp vermeye başlar ve tüm antikorlara ritmik şekilde talimatlar verir. Bununla birlikte kalp çarpıntısı yaşadığınızı
hissedersiniz. Bu çarpıntı, acil bir saldırı durumunda, savaşmaları için tüm antikorlara gönderilen bir sinyalden başka bir şey
değildir. Ancak kişi daha sonra hayatında bir güvensizlik oluşturduğunda, bu fiziksel bir sorun haline gelir. Daha önceden gelen
bir güvensizlikleri varsa, bu duygusal bir sorundur ama hayatının ilerleyen zamanlarında kişi bir güvensizlik geliştirdiği zaman - bir
kadının kocası için  güvensizlik hissetmesi gibi - her türlüsü; koca aylak aylak gezen birisidir ya da kötü bir adamdır ve başka
kadınlarla birliktedir, bu nedenle de, eşin anneliği sorgulanır. Ve annelik sorgulandığı zaman, bu durum bu merkezin
zayıflamasına neden olabilir, bu yüzden kadın çok acı çekebilir ve hatta meme kanserine yakalanabilir. Bu güvensizlikler kendi
kendine yaratılmış, hayali de olabilir. İnsanlar bunu sadece düşünebilir ve gerçekte var olmayan bir tür güvensizlik de
oluşturabilirler. Ancak bu tür korkular Batı'da çok daha fazladır çünkü Batı'da hayatın bir çıpası yok, açıklaması yok. Onlara ne
sorarsanız sorun, size "bunda yanlış olan ne ki?" diyeceklerdir. Bir koca, "bunda ne var ki?" demeye devam edecektir. Ve karısı da,
"Tamam, eğer o kendisini bir kalenin içinde tutmak istiyorsa, bırak öyle kalsın" diyecektir. Hindistan'da hiçbir kadın böyle bir
duruma müsamaha göstermez. Kadın açlıktan ölecek, her şeyi yapacak ama kalesi içinde olan bir adama asla
dokunamayacaktır. Yani Hintli kadınların gücünün temeli, onların iffet duygusudur. Hintli kadınlarda iffet duygusu o kadar
büyüktür ki, iffetli oldukları sürece hiçbir şey onları yıldıramaz. Ama iffetli değillerse, korku içlerine çok çabuk yerleşir. İffet,
kadınların gücüdür. İşte bu yüzden korku duyan kadınlar, çoğunlukla, bekaretlerinin sorgulanmasıyla ilgili bir sorun yaşarlar.
İffetinin zarar görebileceğinden korkan bir kadının Kalp Çakrası ile ilgili bir sorunu olabilir. Bu tür kadınlar, meme kanseri, nefes
alma sorunları yaşayabilir ve duygusal düzeyde de daha başka korkutucu hastalıklara yakalanabilirler. Kadınlar tek çocuklarını
kaybettiklerinde bu çakra bozulur; çünkü onlar anneliklerinin bittiğini hissediyorlar. Ve bu, eğer o kişi bir kadınsa, bu bir kadının
başına gelebilecek en kötü şeydir ama eğer kadın değilse, pek de bir şey hissetmez ve çok erkeksi davranır. Ve Benim Batı'da
gördüğüm şey bu, kadınların çocukları öldüğünde, onlar kadın olmadıkları için, bu pek de onların umurlarında değil.  Ama eğer siz
bir kadınsanız, kesinlikle çocuklarınızı ve onların ölümlerini hissedersiniz ama böyle bir kadın bir süre sonra tekrar geri döner  ve
hayatı olduğu gibi kabul eder, kocası için, diğer akrabaları veya onun başka çocukları varsa. Başına gelenlere bir tepki olarak, son
derece güçlü bir hale gelir. Bu ancak kalp merkeziniz iyi durumdaysa mümkündür. Bu tür kadınlar kin tutmazlar, şikayet etmezler,
son derece sakindirler ve birçok şeye katlanabilirler. Son derece hoşgörülüdürler ve çocuklarına yardım etmek için her yere
gidebilirler, ancak çocuklarını asla şımartmazlar. Çocuklarını asla şımartmazlar çünkü şımartmanın, çocuğu dövmekten çok daha
kötü olduğunu bilirler. Çocukları asla şımartmazlar ne de onları pohpohlarlar ve asla çocukları tarafından hükmedilemezler. Onlar
"ben çocuğa rehberlik etmeliyim ve ben çocuğa bakmalıyım", diye bunu bilirler. Yani çocuğun tüm idealleriyle,  doğruluğu ve
erdemleriyle ilgilenirler. Ve eğer çocuk bundan vazgeçmeye çalışırsa, onu tekrar erdeme ve daha iyi bir yaşama döndürmek için
her şeyi yaparlar. Ancak bu insanlar, çocuğun gerçek büyümesini umursamayan bu  kadınlar, bundan kaçınabilir, bundan
kaçabilirler. Erkekler de, eğer onlar annelerini çok erken yaşta kaybetmişlerse ya da bir şekilde anneleri çok acımasız bir kadınsa,
bu çakra catch eder. Ayrıca, eğer savaşa gitmişlerse ve savaşta korkunç şeyler görmüşlerse, bu çakra erkeklerde de catch



edebilir. Bu tür insanlar aşırı derecede duygusal olabilirler ve onların duygularından faydalanmaya çalışan insanlar tarafından
kolayca kandırılabilirler. Bu çakrayı düzeltmek için ne yapılmalı? Sahaja Yoga'da bu çakrayı düzeltebileceğimiz ve güveninizi geri
kazanabileceğiniz bir sürü tekniğimiz var. Patrick'in dediği gibi – o hiç konuşmazdı. Ve çok iyi rol yapan birçok oyuncu gördüm ve
onlar programıma geldiklerinde, "Anne lütfen bizden konuşmamızı istemeyin çünkü biz konuşmayı bilmiyoruz. Rol yapabiliriz
ama insanlarla konuşamayız", dediler. Bir ya da iki kez denediler ve iki-üç cümle mırıldanıp sonunda oturdular. Ben hepsinde, bu
çakranın çok kötü bir şekilde hasar gördüğünü fark ettim. Belki annelerinin sevgisinden yoksundular, belki annelerini
sevmiyorlardı, belki de kadındaki bekaretin değerini anlamadılar. Yani önünden geçen her kadına bakmaya çalışan, şehvetli
gözleri olsun diye uğraşan erkeklerde, bu merkezi çok kötüleştirebilirler. Ve birçok sorun bu merkezden kaynaklanabilir. Buradan
kaynaklanan sorunlardan birisi de, akciğer kanseri olabilir. Ama bu merkezin, hayatta bazı şeylerin ihmal edilmesinden dolayı çok
kötü etkilendiğini de gördüm. Tıpkı bazı insanların çok sıcak bir banyo yapıp ve ardından o sıcak banyodan çıkıp, soğuk bir yere
girme alışkanlıkları gibi yaptıkları şeyler. Böyle insanlarda bu merkez çok kötü catch edecek ve onlar sorun yaşayacaklardır.
Sonra, çok basit görünen başka bir şey daha var, ancak birçok insanın, özellikle yaz aylarında, atlet/ fanila giymeyip, üzerlerine
sadece bir kurta veya sadece bir gömlek giyme alışkanlığı var. Bu da uygun değildir. Bir erkeğin her zaman gömleğinin altında
giydiği bir şey olması gerekir, aksi takdirde terlemeye başladığında Kalp Merkezinde sorun yaşayabilir. Kalp Merkezi, insandaki
çeşitli duygusal problemler sonucu catch eder. Karı koca, eğer sürekli olarak tartışıyorlarsa, evde sürekli kavga oluyorsa ve
özellikle de anne çok baskın biri ise, çocuk bu merkezde  problem geliştirir. Ve eğer baba çok baskınsa, çocuk burada problem
geliştirir - Kalbin kendisinde. Bu nedenle karı-kocanın çocuklarının yanında asla tartışmamaları, çok önemlidir. Şimdi bu
merkezde, bu Dünyaya binlerce kez gelmiş olan Tanrıça'nın enkarnasyonu ikamet eder ve O, sizin korunmanız için orada ikamet
eder ama her şeyden önce siz O'nun korumasına layık olmalısınız. O dünyaya birçok kez geldiği zaman, biliyorsunuz, Onun bedeni
sanki bir balon gibi çeşitli güçler tarafından meydana getirildi ve balonun üzeri, ona eklenen pek çok şeyle kaplandı. Ve işte bu
şekilde Devi, çeşitli Tanrılardan bir sürü şey aldı. Ölüm Tanrısı Yama'dan saçlarını alması gibi; Burnunu, zenginlik Tanrısı
Kubera'dan almıştır; ve kulağını Povana'dan aldı, bu hava’dır. Bu şekilde, Onun Bedeni, kendi özlerini Tanrıça'ya bağışlayan bu
büyük Tanrıların özleri tarafından, çok farklı  faaliyetleri yerine getirebilmesi için donatılarak özel olarak meydana getirilmiştir.
Şimdi, size söylediğim gibi, Tanrıça'nın ilk aktivitesi, çocuklarını negatif güçlerden kurtarmaktır. Bu yüzden son derece yumuşak,
tatlı görünür ama aşırı derecede hiddetli de olabilir, - bir anlamda, çocuklarını alt etmeye çalışan herkesi öldürebilir veya onları
ezebilir, Ati saumya Ati raudra (O çok yumuşaktır – O çok serttir) - bu iki mizaç yalnızca Tanrıça'da mevcuttur, çünkü O Annedir ve
her ne pahasına olursa olsun çocuğunu kurtarmak ister. Ayrıca çocuğuna karşı, o kişi belli bir anlayış noktasının ötesine
geçtiğinde, disiplin duygusu göstermediğinde, Tanrıça kullandığı bellli bazı yöntemlerle onu aşağı çekebilir. Şimdi, her şeyden
önce O, sadhakaların zihnindeki korkuyu gidermek için gereken her şeyi verir. İkinci olarak, vücutta ek antikorlar doğurarak ve
yorgun antikorları tekrar savaşabilecekleri şekilde hareket etmeleri için vibre ederek, bu merkezi tedavi eder. O, günlük hayatta
bile, çocuklarına birçok mucize göstererek varlığını yerleştirebilir. Beni görmeye gelen bir bayan vardı ve oldukça geç kaldı. Ve
geri döndüğünde, ona sorunun ne olduğunu sordum, "Hayır, bir sorun yoktu, ama otobüsüm yaklaşık 8-9 metreden aşağı düştü,
yuvarlandı ve dört tekerinin üzerinde sağlam bir şekilde durdu. Ve otobüste bulunan hepimiz kurtulduk ama şoför üzüldü ve kaçtı.
Bunun üzerine arabada bulunanlardan, araba kullanmayı bilen birisi aşağı indi ve o çalıştırdı – otobüsü çalıştırdı, araba çalıştı ve
ardından Bombay'a geri döndük." Yolda arabadakiler, "Burada aramızda oturan bir aziz olmalı, yoksa biz nasıl korunuruz? Ancak
bir aziz bizi böyle koruyabilir" diye sorular sormaya başladılar. Ve bu kız Benim yüzüğümü takıyordu. "Oh!, bu Mataji'nin müridi",
dediler. Hepsi, "Oh! Bizi sen kurtardın, bizi kurtardın" diyerek onun ayaklarına kapanmaya başladılar. Yani, hayatınızda
gerçekleşen birçok mucize var. Bir kazanın meydana geldiğini gördüğünüzde, bir anda kazanın bittiğini görürsünüz. Bir adam
vardı, Marathe adında bir gazeteciydi. O ve arkadaşı, oda diğer bir gazeteci, onlar Lonavla'dan geliyorlardı ve bu çok büyük bir
eğimli yol, ghat ve onların frenleri tutmadı. Ve şoför, "Şimdi frenler bozuldu ve Tanrı'ya dua edin" dedi. Ve onlar Annelerini
hatırlamaya başladılar. Ve aniden büyük bir kamyonun karşılarından üzerlerine geldiğini gördüler. Ona çarpmak üzereydiler,
gözlerini kapadılar. Ve ne olduğunu Tanrı bilir - gözlerini açtılar ve kamyonun yukarı doğru gittiğini gördüler ve onlar herhangi bir
zorlukla karşılaşmadan yolda ilerliyorlardı. Sanki biri onların arabasını kaldırıp, kamyonun önüne koymuş ve kurtulmuşlar gibiydi,
bunun nasıl olduğuna şaşırdılar, şoför de gözlerini kapamıştı ve Annenin adını andı. Bu mümkündür! Bu o kadar çok insanın
başına geldi ki, onlar bunun nasıl çalıştığını bilmiyorlar. Yani kişi, Anne'nin içimizde, kalbimizde olduğuna ve eğer O bizde
uyanırsa, bizimle ilgileneceğine inanmalıdır. Gereken tüm korumayı bize sağlayacaktır ve korkacak hiçbir şey yok. Ama Patrick'in
açıkça söylediği gibi, onların oldukça korkmuş olduklarını hayal edebilirsiniz ve korktuklarını biliyorum. İngilizce de bile bu böyle.
Her zaman konuşmada "korkuyorum ki..." "korkarım ki gitmek zorundayım" diyecekler. Gitmeniz gerekiyorsa, korkacak ne var ki?
Gitseniz daha iyi olur. "Eğer yaparsam korkarım ki" – onlar her zaman böyle korku içindeler. Ve o kadar korku içindeler ki ,
konuştukları zaman, bilirsiniz, o kadar korkarlar ki bazen onlarda gerginlik hissedersiniz, onlara nasıl yaklaşacağınızı, onların nasıl



gergin olduklarını bilemezsiniz. Gergin olmalarının nedenlerinden biri de çok fazla plan yapmaları, çok fazla düşünmeleri, çok
fazla analiz etmeleridir, sonrasında egoları beyinlerine yerleşir ve nihayetinde kalbi kaplar.  Egoları kalplerini kapladığı için
korkuya kapılırlar. Aslında öyle olur ki, eğer siz ego odaklı olursanız, kendinizi görmeye başlarsınız. Çünkü belli bir seviyede
olduğunuz zaman, egonuzu çok net bir şekilde görebilirsiniz ve bundan sonra da, diğer insanlardan korkarsınız, çünkü onların da
sizinle aynı tipte bir egoya sahip olması gerektiğini düşünür ve gerçekten bundan korkarsınız. Bu çok yaygındır, doğuda da. Şimdi
Hindistan'da, diyelim ki bir devlet dairesine gitmeniz gerektiğini varsayalım, dikkatli olun. Ah, herhangi birisi, bir chaprasi (ofiste
ayak işleri yapan çocuk) bile nedensiz yere size  bağırabilir. Onlar her zaman bir havlama sistemi geliştirirler, sadece havlamaya
devam ederler. Bunun nedeni ise, kendilerine güvenleri olmadığı için size havlamalarıdır. Bir chaprasi patronuna karşı
güvensizdir, onun patronu da kendi patronuna karşı güvensizdir, o patronda kendi patronuna karşı güvensizdir, nihayetinde bakan
seçmenlerden korkar ve seçmenler de bakandan korkarlar. Bu çok kısır bir döngüdür. Yani tüm sistem o kadar korkunç bir
güvensizliğe dönüşüyor ki (Shri Mataji gülüyor) ki, havlayacak ne var anlamıyorsunuz? Bağıracak ne var? Sonrasında, sahte
olanla bir tür özdeşleşme o kadar yerleşir ki, artık insan olmazsınız; ya sekretersiniz, ya sekreterin altındasınız ya da ortak
kullanılan bir sekretersiniz, kim daha yüksek, kim daha düşük bilmiyorum. Ve sonra, sizin başka sekreterleriniz var ve sonra
katipleriniz var ve bu, şu ve o var. Ve sen osun, bundan başka bir şey değilsin. O halde siz bu olduğunuz için, bu boynuzlara sahip
olmalısın ve insanlara bağırmalısın, yoksa kimse senin bir halt olduğuna inanmaz. İşte böyle bir özdeşleşme, insanda gelişir, bu
da, çünkü bu Kalp gerektiği gibi gelişmememiştir. Çünkü eğer kalbiniz düzgün bir şekilde gelişmişse, o zaman bir insansınız
çünkü Annenizin sizi doğurduğunu biliyorsunuz ve siz bir insansınız. O da sizin Annenizin bir çocuğu olan, başka bir insandan
korkmanıza gerek yoktur. O yüzden bu konuda bir korku olmaması gerekiyor. Ama sorun şu ki, insanlar bir şey giymeye
başlayınca; onların takım elbise giydiklerini varsayalım, hemen İngilizce konuşmaya başlayacaklardır. Pijama (beli  büzülen bir ipi
ile bağlanan geleneksel bol pantolon) giyer giymez de Hintçe konuşmaya başlarlar, ya da, diyelim ki, dhoti,  (erkekler tarafından
giyilen, vücudun alt kısmını saran bir kumaştan oluşan giysi)- ve pijama,  galis vermeye başlayabilirler. Yani bu insanın geliştirdiği
çok yüzeysel bir özdeşleşmedir, çünkü kalpte derinlik yoktur. O derinliğe, kalpteki o çıpa atmaya sahip olsalardı, o zaman bu
yüzeysel şeyleri geliştirmezlerdi. Ve bunun sonucunda da korkarlar çünkü yüzeysel olduklarını biliyorlar, diğerleri de yüzeysel,
yani onların sakalı var, bizim de sakalımız var, bu kadar. Kavga edeceklerdir, eğer ben onun sakalını çekersem, o da benim
sakalımı çekebilir. İnsanlar arasında böyle bir korku var. Ve sonra, olan başka bir şey, insanların aklına başka bir adım geliyor,
neden bacaklarını çekip yukarı çıkmasın ki? Bu, değer düşüklüğünün üçüncü kategorisidir. Eğer siz aynı Annenin çocuğuysanız,
nasıl herkesten daha yükseğe çıkabilirsiniz ki? Her zaman Annenin çocuğu olarak kalacaksınız. Annenin gözünde diğer
çocuklardan nasıl daha yükseğe çıkabilirsiniz ki? Yapamazsınız. Aksine, bu tür numaralar yapmaya kalkarsanız, Anne sizi
cezalandırır. Ve Annenin yaptığı ikinci şey ise, çocuklarını cezalandırmaktır. Evet, cezalandırır. İlk olarak çok tatlı yollarla. Örneğin,
çocuk yemek yemiyor ve sizi rahatsız ediyorsa, "Tamam, yemek yemek istemiyorsun, tamam, yeme" der. Bu çocukları
cezalandırmanın çok basit bir yoludur. Ama daha sonra, "Tamam, eğer sen olmak istediğin şey gibi olmak istiyorsan, buna devam
et" der. Onlara şöyle şöyle  yapmamalarını söylemem gibi, Benim “bu iyi değil” demem gibi. Örneğin, Ben onlara en başında
oturdukları daireleri değiştirmemelerini söyledim ve bırakın bütün Sahaja Yogiler diğer Sahaja Yogilerle birlikte kalsınlar, dedim.
Ancak organizatörler, bunun nedeni ne olursa olsun, daireleri satın almanın daha iyi olacağını düşündüler. Çünkü (Gülümser)
onlar çok akıllı organizatörlerdir ama bakın, Anne size çok basit bir şey söylüyor, ama bunun bir anlamı var, kişi bunu bilmek
zorundadır. Ve onlar bunu, bu şekilde düzenlediler. Bu yüzden, insanların yarısı protesto ettiler,  diğerleri "Hayır, biz Sahaja
Yogilerle kalacağız, onlarla birlikte olmak istiyoruz", dediler. Yani onlar misafirperverlerdi. Diğerleri ise, - İngilizler - bilirsiniz, şimdi
bu günlerde onlar bu ruh halinin diğer tarafındalar. Çok, çok hoşgörülüler. Ve "Tamam, eğer ayarlanmadıysa biz apartmanlarda
kalırız" dediler. Bu yüzden apartmanlarda kaldılar. Ama ne oldu? Yağmur yağdı, yağdı, yağdı ve yağdı ve yaptıkları çatının altında,
yemeklerini bile ayarlayamadılar. Bu yüzden, hepsi başka yerlere taşınmak zorunda kaldı ve hepsi, Anne tarafından söylendiği
gibi, diğer Sahaja Yogilerle birlikte kalmak zorunda kaldılar. Eğer Anne'yi dinlemiş olsalardı, biraz para biriktirmiş olacaklardı, aynı
zamanda kimi sıkıntılardan da korunmuş  olacaklardı ve hiç bir şekilde bir sorun çıkmayacaktı. Çocukları, sırf aptal olduklarına
ikna etmek için, Anne tarafından orada burada, onlara küçük oyunlar oynanır. Şimdi, bunun gibi Anne'nin oynayabileceği o kadar
çok şey var ki ve Onun oyunculuğu hayatta çok önemlidir çünkü eğer çocuklara karşı sert davranırsa, onlar kaçarlar. Eğer  O, diğer
gurular gibiyse, Gurular, Satgurular da müritlerini döverlerdi! Onları bir iple asarlardı! Guruların öğrencilerine nasıl davrandığını
bilmiyorsunuz! Bazıları müritlerinden çok para alıyor, bazıları da müritlerinden çok şey alıyor. Tam bir teslimiyet istiyorlar ve onları
itaatkar hale getiriyorlar. Kendi çocuklarının, müritlerinin hayatlarına gerçekten işkence ediyorlar, demeliyiz! Ama Anne bunu
yapmak istemiyor. Bu yüzden orada burada küçük oyunlar oynar ve çocukları düzeltmeye çalışır. Şimdi size yaklaşık 5-6 yıl önce
tanıştığım bir Guru’nun örneğini vereceğim. Bu Guru Amarnath'tan, Bombay yakınlarındaki küçük bir köye, bir Sahaja Yogini'nin
kaldığı küçük bir mahalleye geldi. Ve o yerde kalan bir öğrencisini, o Sahaja Yogini'yi görmesi için gönderdi. Ve o içeri girdi ve dedi



ki, "Gurum geliyor ve Mataji'yi görmek istiyor. Ve guru bana Agnya çakramı sadece Adi Shakti'nin temizleyeceğini söyledi." Yani,
Yogini olanı anlayamadı, "Gurunuz ne yapıyor?" dedi. Adam  "aman Tanrım! Bana ondan bahsetme," diye kulaklarını kapattı. "Adını
anmayın. Ah! Onun  nasıl olduğunu bilemezsiniz – o nasıl bir insandır", dedi. Yogini ona, "ama guru neden Agnya Çakranızı
açmıyor? Anne gelecek tabii , ama bunu neden siz yapmayasınız ki?" dedi.  Adam, "hayır, hayır, hayır, hayır! Sadece O açmalı,
başka hiç kimse açmamalı” dedi. Ve yaklaşık beş yıl önce beni buraya gönderdi, altıncı yılda Adi Shakti'nin geleceğini buraya
geleceğini söyledi ve Agnya Çakranızı açacak", dedi. Şimdi buna inanabiliyor musunuz! O korkunç durumdaki Agnya Çakradan
dolayı acı çeken bu zavallı adam, bu Guru geldiğinde acı çekiyordu. Yani bu adam Beni görmeye geldi ve "Anne, gurum geldi ve
Sizi görmek istiyor" dedi. Bunun üzerine Ben de onu görmeye gittim. Ve bu Guru orada büyük bir öfkeyle oturuyordu, bilirsiniz,
burnu şişmişti. Tabii ki Ben oraya gittiğimde ayaklarıma falan dokundu ve sonra bu adam için çok kötü bir isim söyledi, "Gitti mi,
ayaklarınıza dokundu mu? İyi miydi? İyi mi davranıyor?" dedi. "İyiydi ama Agnya çakrasını neden açmadın, bunu anlamıyorum!"
dedim. "Bırakın şimdi cehenneme gitsin! Benim Agnya çakramı kim açtı ki, Agnya çakrasını açmayacağım. Neden onun Agnya
çakrasını açayım ki?" dedi. Ben de "Bu iyi değil. Açmalıyım" dedim. "Evet, evet, Siz yapacaksın çünkü siz bir Annesiniz. Ben ise bir
anne değilim", dedi. Ardından içeri gitti  ve müridi Bana, "Anne! Beni ayaklarımdan iple bağlayıp bu kuyunun üzerine astı! Üç gün
boyunca orada asılı kaldım" dedi. "Ne için? Neden seni oraya astı?" dedim. Yogini, “sen onun bunu kimseye söyleme dediğini
söyledin” dedi. Sonra guru içeri girdi, "Evet, evet seni astım! Evet, yine asacağım!" Ben de "Onu neden astın?" dedim. "Sigara
içiyordu. Sigara içtiği için onu oraya astım ve hadi şimdi sigara iç dedim ve onu bir aşağı bir yukarı sallıyordum" dedi, “Sen sigara
olarak içiyorum" dedin ve guru ona bu şekilde işkence etti. "Ama neden böyle korkunç bir şey yapasın ki?" dedim, "aksi halde onu
nasıl disipline edeceksin? Ben bir anne değilim. Onu nasıl disipline edeceğimi bilmiyorum. Onu disipline edebilmemin tek yolu
bu", dedi.  Ve dedi ki, "Onu şımartmaya devam ediyorsunuz, ama ben onu böyle disipline edeceğim." "Tamam, - dedim, - şimdi
kapa çeneni, şimdi artık konuşma ya da bırak onun Agnya'sını düzelteyim", dedim. Ve Agnyasını düzeltmek iki dakikamı aldım.
"Agnyası şimdi iyi" dedim.  Sonrasında guru, "Size söz verdi mi? sigara içmeyecek mi?" dedi. "İçmeyecek" dedim. Bunun üzerine
"ondan söz vermesini isteseniz daha iyi olur, yoksa ben onun üç gün yemek  yemesine izin vermem" dedi. "Baba! Bu korkunç bir
Guru! Tanrı bu öğrenciyi bu Guru'dan korusun (Shri Mataji güler). Ancak, onun bir öğrencide bir disiplin olması gerektiğini
kastettiğini görüyorsunuz. O kişinin Guru olduğuna dair tam bir anlayış sizde olmalıdır ama o, "Şu insanlara bak. Nasıllar? Sizinle
özgürleşiyorlar, Sizi çok üzüyorlar, sizinle garip davranmaya çalışıyorlar. Siz yine de onlara bir şey söylemiyorsunuz", dedi.  "Bir
şey söylememe gerek yok. Onları nasıl düzelteceğimi biliyorum" dedim. Demek ki bu, insanları düzeltebilen şey, Anne'nin bir
kalitesidir. Onlardan şüphe edenin kim olduuğunu, kimin kendisi hakkında yanlış şeyler düşündüğünü bilir, kimin Kendisi
hakkında doğru düşündüğünü bilir. O her şeyi bilir. Eğer her şeyi biliyorsa, endişelenmesine gerek yoktur.Bu konuda tamamen
güvendedir ve bir gün öğrencinin yanlış davranacağı ya da herhangi bir şey olacağı konusunda o gurunun bu güvensizliğine sahip
değildir, çünkü O, nasıl düzeltileceğini bilir. Geçen gün bir beyefendi ile tanıştım, bir Sahaja Yogi ve Bana geldi ve açıklamaya
başladı, "Anne, siz bilmiyorsunuz, bu oldu, şu oldu..."  ve Ben dedim ki, "Şimdi, Ben hiç bir şey bilmiyorum, değil mi? Benim bir şey
bilmediğimi mi, sanıyorsunuz?" dedim. "Evet Anne siz nereden bileceksiniz ki?" dedi. "Sana bir şey söyleyeceğim, sen Sahaja
Yoga'ya gelene kadar çocukluğunda çok kriket oynamışsın" dedim. "Evet, bu doğru. Nereden biliyorsunuz?" dedi.  "İşte Ben böyle
biliyordum", dedim.  Yani Ben biliyorum, sen ondan sonra biliyorsun. O zaman kabul etti, "Tamam, Anne siz hakkımdaki her şeyi
biliyorsunuz, Ben sizin nasıl bildiğinizi bilmiyorum", dedi.  Ama O Avalokiteshvari’dir (aşağıya doğru bakan Tanrı, tüm Buddhaların
şefkatini temsil eder) - O her şeyi görendir. O bilir, şu veya bu şekilde bilir. Nasıl bildiği bu aşamada açıklanamaz ama O her şeyi
ve ne yaptığınızı bilir, eğer Ve bir Annenin üçüncü niteliği ise, O’nun bir Mahamaya olmasıdır. Sizin gibi konuşur, sizin gibi oturur,
sizin gibi davranır, her şeyi sizin  gibi olur. Ve  siz bir Maha Maya olan bu kadının derinliğini bilemeyeceksiniz çünkü size öyle
güzel bir şekilde, size öyle oyunlar oynuyor ki, onu fark edemezsiniz. Siz, kendinizin iyi olduğunu düşünüyorsunuz. Bir kişiye gider
ve Anne hakkında ne hissediyorsanız onu söyler, her şeyi yapmaya çalışırsınız ve sonunda Annenin her şeyi bildiğini
keşfedersiniz. Ve bunu keşfettiğiniz zaman, yavaş yavaş şunu anlamaya başlarsınız, "O hakkımdaki her şeyi öğrendiği zaman,
benim iyi (birisi) olmam daha iyi olur." Ve O nasıl bilir ki? Çünkü O sizin Orta Kalbinizde ikamet ediyor. Ne yaptığınızı, ne yapmakta
olduğunuzu, ne yapmayı düşündüğünüzü her şeyi biliyor. Peki O ne yapıyor? Sankalpa vikalpa karowati (Sankalpa Vikalpa, tüm
planlarımızın vibrasyonlar yoluyla gerçekleşmesiyle ilgilenen anlamına gelir ve bu niyetlenme egomuz tarafından yapılmışsa, onu
durdurur ve başarısız kılar) neye niyetlenirseniz niyetlenin, sankalpalara, O bunları başarısızlığa uğratacaktır. Eğer siz "Şimdi,
Anne, ben karar verdim, ben bunu yapmaya karar verdim ve ben bunu yapacağım" derseniz, bu başarısız olur. Kendinizi,
Annenizin gerçek bir oğlu olarak yargılamalısınız. Bombay'da ya da başka bir yerde arazi almaya çalıştığımız sıra olduğu gibi, hiç
kimse araziyi alamadı. "Denedik, denedik, denedik, görüyorsunuz. Bu karaborsa parası, rüşvet, yolsuzluk." "Yapacak bir şey yok,
Ben bunların hiçbirini yapmayacağım" dedim. O  zaman onlar, "Anne, öyleyse bunu nasıl başaracağız?" dediler. "Başaracaksınız,
merak etmeyin" dedim. O zaman da "Anne pratik değil, O budur, O şudur" demeye başladılar. Ve bunları söyleyen herkesin, çok da



pratik olmadığı ortaya çıktı. "Nihayetinde", - dedim, - "Sahaja Yoga için siz hazır olduğunuzda, araziyi ve Ashram'ı o zaman
alacaksınız." Çünkü bir kere Ashram kurduğunuzda ve orada biraz paranız olduğunda, her türden bhoot'un bir araya geleceğini ve
toplanan parayla eğleneceğini göreceksiniz, düzgün bir düzenleme olmayacak, düzgün bir disiplin olmayacaktır. İşte bu yüzden
çocukların yanlışlar yaparak, hatalar yaparak öğrenmeleri ve hangi hataları yaptığımızı ve nasıl düzeltmemiz gerektiğini
anlamaları için zaman verilmelidir. Bir kez anlamaya başladıklarında, onlara ne yapmaları gerektiğini, yaptıklarının yanlış
olduğunu ve nasıl düzelteceklerini onlara iletmek çok kolay, çok daha kolaydır. Ama çok bilge olduklarını düşündükleri sürece,
son derece iyi insanlar olduklarını düşündükleri ve kendi başlarına olduklarını düşündükleri sürece, Anne, "Tamam, siz devam
edin, önemli değil" diyor. Şimdi bilmelisiniz ki, Anne, insanları o Bhavasagara'dan çok büyük zorluklarla kurtardı. Bunu yapmak
kolay değildir, bu çok muazzam bir iştir. Bazen binlerce insanın Kundalinisini yükseltmek için, yükseltmem gereken büyük bir dağ
varmış gibi hissediyorum. Bu korkunç ama genelde insanlar, henüz düzeltilmemiş olan insanlar, Aydınlanma alarak Bana kibarlık
gösterdiklerini sanıyorlar. Bu, insanlarda çok yaygın bir hissiyat. Ve aydınlanma alarak Bana lütufta bulunduğunu sanan
insanların egosunun bu aptallığına gülüyorum gibi geliyor Bana. Ve konuşma biçimleri tamamen şöyle bir terminolojiye göredir,
"Geldim, üç gün orada oturdum, asla Aydınlanma almadım", sanki Ben bir suç işlemiş gibiyim. Yani kişinin Anneye karşı
gösterdiği tutum yavaş yavaş karşı yönde değişir ve "O benim iyiliğim için burada. Ve benim iyiliğim O'nun tek endişesi. Bir
şekilde O bana Aydınlanmamı verecek. O çok çalışıyor ve ben Onunla işbirliği yapmak zorundayım, işbirliği yapmayı öğrenmek
zorundayım, bu benim iyiliğim için, O bunu yapıyor ve bunun benim iyiliğim için olduğunu anlamaya çalışmalıyım", diye
düşünmeye başlar. Böyle bir tutum geliştirildiğinde, bir müridi oturtmak çok daha kolaydır ama bu öğrenci, bir oğul ya da kızdan
farklıdır.Çünkü Anne bir Guru, buna şüphe yok, doğduğunuz andan itibaren Anne bir Guru'dur ama bir Anne için, bu Gurular kadar
sert olmak çok zordur, hiç bir şekilde, yanına bile yaklaşamaz. Kişi sertlikte onları yenemez ama nasıl davranacağınızı, nasıl
aydınlanma isteyeceğinizi, tutumunuzu nasıl değiştireceğinizi anlamak, sizin kendi bilgeliğinizdedir çünkü eğer kendiniz hakkında
çok fazla düşünürseniz ve kendinizi göstermeye çalışırsanız, O "evet, evet, sen çok harikasın, gerçekten çok ama çok harikasın,
biliyorsun" diyecektir, ta ki siz birdenbire kafanızda iki tane büyük boynuz geliştirdiğinizi ve hiçbir işe yaramadığınızı keşfedene
kadar. O zaman, "Tamam, şimdi gel, bu hastalığa yakalandın, seni düzelteceğim" diyecektir. Bu yüzden, bunları yapmamak daha
iyidir. Bir taraftan O sizi tüm sıkıntılardan kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Diyelim ki bir kalp rahatsızlığınız var, eğer
başkaca bir sorununuz olursa O sizi kurtarmak için elinden geleni yapacaktır. Hiç kimsenin kalbini iyileştirmek kolay değildir.
İnsanlar Annenin bizi iyileştirdiğini düşünüyor, yani  bu sorun değil, bunu kabul edin ama bu böyle değildir. Sahaja Yoga’yı
aldığınız zaman, siz bir kişiyi  iyileştirmeye kalktığınızda üç gün boyunca kendiniz hasta olduğunuz zaman, buna şaşıracaksınız.
Tedavi etmek kolay değildir. Ve tedavi eden insanlar, bunu bazen bhootlar aracılığıyla da yaparlar. Bhootları olanlar da, onlar da
tedavi edebilirler. Kendileri de zaten bhoot oldukları için, bhootlara ne olabilir ki? İnsanları iyileştirirler ama hastanın içine öyle bir
bhoot koyarlar ki, o hasta bir köle olur. Ve bu tür bhootish insanlar şifacı olabilirler veya inanç şifacıları veya herhangi bir şey,
bilinç üstü biri gibi, her türden insan olabilirler, ancak onlar herhangi bir kişiyi iyileştirdikleri zaman, daha ciddi başka bir, daha
ciddi bir sorunu oraya yerleştirdiklerinden emin olabilirsiniz. Gerçekte onlar sizi tedavi etmezler. Aslında size ya da o hastaların
içine, başka bazı hastalıklar sokuyorlar, bu çok riskli bir oyundur ama eğer bir Sahaja Yogi, birisini iyileştirmeye çalışırsa –çünkü o
boşluğa/ vakuma başka birini koyamaz- çünkü kendisi bir problem yaşar. O içine emilir. O yüzden, her Sahaja Yogi’ye, her zaman
için tavsiyem, sizin hiç kimseyi tedavi etmemenizdir. Dokunarak tedavi etmenize gerek yoktur. Benim fotoğrafımı kullanmalısınız,
Benim fotoğrafımı dağıtabilirsiniz, insanlara kendi kendilerini nasıl iyileştireceklerini anlatabilirsiniz ama siz hiç kimseyi
iyileştirmeyin çünkü sizde problemler ortaya çıkacaktır çünkü siz bir bhoot değilsiniz ve bu durum sizi sert bir şekilde vuracaktır.
O yüzden dikkatli olun ve hiç kimseyi tedavi etmeye çalışmayın, sadece fotoğrafı kullanın. Fotoğrafı kullandığınızda shraddha
(inanç) orada olacak, kişi sabit bir halde kalacak ve sizde iyi durumda olacaksınız. Dün olduğu gibi, burada bazı hastalarımız
vardı. Ve kimi insanlar bundan dolayı onlara karşı bir şefkat hissettiler. Ve hepsi catch ettiler. Şefkat duymaya gerek yoktu. Sizde,
Benden daha mı fazla merhamet var? Hastayı buraya getirmeye ne gerek vardı? Buna gerek yoktu ama her ikisi de catch etti. Bu
yüzden sizin hasta olan herhangi biri kişiyi Bana getirmenize gerek yok. Davranış şekliniz bu olmamalıdır. Asla hasta birisini Bana
getirmeyin. Eğer hasta olan biri varsa, onları kendi haline  bırakın. Onlara, "Anneniz size bakacaktır. Bizim söyleyeceğimiz hiç bir
şey yok. Sizler, bir fotoğraf var, siz bu fotoğrafı kullanmalısınız, bu fotoğrafla tedavinizi yapın, iyileşin", demelisiniz. Aksi takdirde,
başınıza gelecek  ilk şey, Orta Kalbinizin catch etmesidir çünkü tedavi sizin işiniz değil. Bunu siz yapmayacaksınız. Eğer bunu
yapmaya çalışırsanız, aslında bazen bir insanı iyileştirmeniz gerektiğini size düşündüren şey egonuzdur, bazen.  Ve egonuz
aracılığıyla bunu yapmaya çalıştığınız zaman, başınız belaya girer. Tedavi edemeyeceğinizden değil. Bunu yapabilirsiniz ama siz
o seviyede olmalısınız, bir insanı iyileştirmeye çalıştığınızda, bilinç üstü bir kişilik olmalısınız, yani bu ego eğilimli olmalısınız
demektir ama sonuçta hepsi bunu yapıyorlar. Başkalarını iyileştirmeye çalışanlar ve böyle davrananlar, sadece medyum haline
gelerek, Sahaja Yoga'dan tamamen çıktılar. Medyum oldular, korkunç insanlar haline geldiler. Telefonda konuştukları zaman,



sanki birisi kulaklarıma zehir akıtıyormuş gibi hissediyorum. O kadar korkunçlar ki, bunu hayal bile edemezsiniz. Bu nedenle,
Aydınlanma alan kişilerin, herhangi bir şekilde tedavi etme işine bulaşmamaları önemlidir çünkü onlarda Orta Kalp catch
edecektir. Tüm korkuların olduğu, insanların korktuğu ülkelerde, onlar orta kalp sorunu geliştirilebilirler. Bu, insanların korktuğu
başka şeyler tarafından da, onlarda orta kalp gelişebilir. Kötü guruların kitaplarını okumak ve şok edici şeyler hakkında kitaplar
okumak, Kundalini kitabını okuyan birçok insanın Orta Kalp probleminin olması gibi (Shri Mataji gülüyor), çünkü onlar
Kundaliniden çok korkuyorlar! Okuduğunuzda sizi korkutan herhangi bir şey, kalbinizi çok, çok zayıf ve tehlikeli hale getirebilir.
Şimdi bu Orta Kalbin iki kısmı daha var – bu Annenin Kalbidir - Onun öz kardeşidir, Vishnu'dur, Sağ Kalpte O, Shri Rama olarak
enkarnasyonunu alır. Kim, biz Onun Anne olduğunu düşünüyoruz - Çocuklarına bakan Baba, yani bu Baba'dır ve bu da (Mama)
 Anne'dir. Burada Baba ve Anne iki nitelik olsa da, Mama-Anne, yani O, Baba'nın Kızkardeşidir. Ve Baba, Sadhakaların (ruhani
amacına ulaşmak için belli bir yolu izleyen kişi) müritlerinin Annesidir. Hepinizin bildiği gibi, Anne, babanın kendisinden daha da
büyük bir babadır. Ve yani Shri Narayana'nın enkarnasyonu olan bu Amca, Anne'nin korunmakta olan müritleriyle ilgilenir. O, Baba
anlayışını çocuklara verir. Çünkü bu aşamada bu Baba, yani Shiva olan Her Şeye Kadir Tanrı bilinmiyor. Yani bu Amca, onlar
Babalarıyla tanışacak kadar büyüyene kadar, çocuklara bakar. Ve bu şekilde Parvati'nin, Uma'nın veya Devi'nin, Kendi Annesinin
yerine geldiğini, Mayka ve bu orta Kalpte oturduğunu söyleyebiliriz. Ve orada, erkek kardeşi ise Onun çocuklarını korur. Mama
çocuklara Aydınlanma verdiğinde veya onlara ikinci doğumlarını verdiğinde, Mama’nın (Anne),  Kız Kardeşinin çocuklarına bakar
ve onların bir babanın verdiği güvenliği kendi içlerinde inşa etmelerine yardımcı olur. Yani her insanın sağ tarafı babalığı, babalığı
temsil eder. Ve bir erkeğin Babalığı çok önemlidir. Bu merkez bozulursa veya onda bir sorun varsa, o zaman bir hastalık olarak siz
astıma yakalanırsınız. Astım sadece bu merkezin bozulmasından dolayı veya bu merkezle bağlantılı olan başka
kombinasyonlardan kaynaklanır. Astım, kızlar ve erkekler arasında çok yaygındır. Ve babayla olan ilişkiniz, ya da baba anlayışınız
ya da kendi babalığınız iyi değilse, bu astım rahatsızlığına kapılıyorsunuz ve bunun için kişi sadhakalara şu soruları sormalıdır,
sizin nasıl bir babanız var? Bir beyefendi gelip Bana, "herkes neden, senin nasıl bir baban var? diye soruyor dedi, “herkes bana ne
tür bir, baban nasıl, baban nasıl diye soruyor. Babamın benimle ne alakası var?” dedi. Aslında herkes sağ Kalp hissediyor ve
onların ona babayı sormaları gerekiyor. Çünkü baba sağ Kalptedir ve babalık ilkesi bozulursa, babalık ilkesiyle ilgili bir sorun
varsa, o zaman bu sorunla ve daha başka birçok sorunla karşılaşırsınız, şimdi uzun uzun bunun üzerinde tartışmak istemiyorum
ama babası olmayan bir insanın, ne kadar çekingen olduğunu, onun nasıl davrandığını anlayabilirsiniz ve ayrıca böyle olan
insanlar, bir baba bilmeyenler, çok dikbaşlı, şehvet düşkünü veya müsamahakâr yapıda olabilirler veya gizli bir seks düşkünü
olabilirler. Babasını kaybeden insanlar, bir babanın onlara verdiği disiplinden yoksundurlar ya da bu kişiler böyle olabilirler, böyle
bir insan, çok vicdan azabı çekebilir, mutsuz bir hayat sürebilir veyahut onlar çocuklarına karşı çok sert olabilirler ya da son
derece kibar davranıp, çocukları şımartabilirler. Bu her şekilde olabilir. Yani bu durumda, her iki  türden tepkiye de sahiptir, ya çok
fazla sevgi verir ya da çok katı. Her şey olabilir, ya da bu türden bir insan, çocukken çok katı olup ve yaşlılıkta son derece cömert
birisi olabilir. Bu çok dengesiz bir kişiliktir. Yani babası olmayan kişi, kendi babasının Shri Rama olduğunu bilmelidir. Hiçbir şey
için endişelenmemelidir. O tekdir, O bir ok ile herhangi bir sayıda insan öldürebilir. Bu yüzden babasının orada olmamasından,
babasının ölmesinden dolayı veya buna benzer bir şeyin olmasından dolayı kişi hiç korkmamalıdır. Aksine, eğer baba öldüyse,
sizin ona, sizin için endişelenmemesini ve sizin iyi olduğunu söylemeniz ve bu şekilde babanızı rahat bırakmanız ve ondan
doğmasını istemeniz, onu bu dünyaya bağlamanızdan daha iyidir. Bu Sağ Kalptir ve Sol Kalp ise Annedir, aslında sizin kendi
anneniz her kimse, bu odur. Bu anneliktir, bu anlamda eğer anneniz son derece kaba ve son derece tuhaf biriyse ya da annenizle
olan ilişkiniz kötüyse, o zaman bilin ki, Sol Kalpte sizde ortaya çıkan yanlış giden bir şeyler vardır. Dolayısıyla bu iki nokta,
insanlarda çok önemlidir. Eğer bir Sahaja Yogi sadece "Benim bir Babam ve bir Annem var; Yüce Tanrı benim Babam ve
Annemdir" diye karar verirse, o zaman bu problemler kolaylıkla çözülebilir ama Sahaja Yoga'da, işe yarayan şey, sizin aklınızda
düşündüğünüz şey değildir, bu böyle olmuyor. Sadece durmakta olan bir arabanın içinde oturup "ben Connaught Place'e
gidiyorum" diye düşünürseniz, hiç bir yere gitmeyeceksiniz. Ellerinizi hareket ettirmelisiniz. Aynı şekilde Sahaja Yoga'da da
ellerinizi hareket ettirmelisiniz. Çakralarınızı temizleyin, onları daha yükseğe taşıyın ve yukarı yükseltin.  Bu sizin Sahaja Yoga'da
neyin önemli olduğunu aklınızla düşünmeniz değildir. Hiç bir şekilde. Siz “ben Sahaja Yogada çok iyiyim, çok iyiyim” diye
düşünebilirsiniz, ama bu böyle değildir. Gerçekte başardığınız şey budur, mesele yükselişinizdir. Yani size anlattığım araba
örneğinde olduğu gibi, öylece oturup düşünmekle işi yapamazsınız. Aynı şekilde bu makineyi de çalıştırmanız ve tüm bu harekete
ulaştığınızı, görmeniz gerekiyor. İçinizde ghati (idrakin ötesine geçmek) olmalıdır. Aksi takdirde, Sahaja Yoga hakkında sadece
konuşmanın, Sahaja Yoga hakkında düşünmenin ve kendinizi, sizin harika bir Sahaja Yogi olduğunuza ikna etmenin bir anlamı
yoktur. Çok az insanın anladığı bu nokta, sizin bunu nasıl tezahür ettirdiğinizdir. Çok, çok az sayıda insan bunun tezahür etmesi
gerektiğini, bunun karyanmit (uygulama, hayata geçirme) olması gerektiğini anlar. Bu sadece konuşmak, konuş, konuş, konuş,
konuş, sabahtan akşama kadar konuşmak değildir. Şimdi Ben konuşurken bile kalbinizi açıyorum, Ben çalıştırıyorum.



Konuştuğum zaman bile, şimdi kalbinizi açıyorum. Bu çalışıyor. Ben konuşmamı bitirdiğimde Kalp Çakranızın açık olduğunu
göreceksiniz. Bu böyle, çünkü bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Konuştuğum zaman sadece çakraların nerede catch ettiğini,
neler olduğunu izliyorum ve tüm bu noktaları yakalayıp ona dokunuyor ve onu açmaya çalışıyorum. Ve işte bu böyle olmalı,
konuştuğunda bile karyanvit olmalıdır. Susup el kaldırırken bile karyanvit olmalı. Ne yaparsanız yapın, siz karyanvit olmalısınız.
Herhangi birine sadece baksanız bile bu karyanvit olmalıdır, bu sadece Sahaja Yoga hakkında bazen yaptığımız  türden bir
gevezelik olmamalıdır. İnsanoğlunun sahip olduğu en büyük korku, çok hata yaptıklarını ve bu hataların çok fazla olduğunu ve
asla aydınlanma alamayacakları, mahvolacakları, cehenneme gideceklerini düşünmeleridir. Bu doğru değil, hiç bir şekilde doğru
değildir eğer istemiyorlarsa hiç kimse cehenneme gitmeyecektir -. Eğer bunu durdurmak istiyorsanız, durdurabilirsiniz. Zamanı
geldi. Kutsanacaksınız ve sonsuza dek kutsanacaksınız.  Öyleyse Tanrı sizi kutsasın! Bugünkü konuşmayı, özgüvenin önemini
anlamanız gerektiği şeklinde yaptım ama bu "Ben kendime güveniyorum" diyerek olmaz çünkü bunu dışsal olarak söylediğinizde
aslında egoistsiniz ama bunu vibrasyonlarınızla söylediğiniz zaman, siz kendinize güveniyorsunuz demektir. Tanrı hepinizi
kutsasın! Bugün üzgünüm, bu akşam yemeğe çıkmam gerekiyor ve bugün Ayaklara dokunmanız fazla zaman veremeyeceğim
çünkü dün kardeşim akşam yemeği için eve geldi ve ben saat 11 de eve ulaştım, bu yüzden yemek yemeden gitti.  Bugün yine
geliyor, umarım bugün Beni kardeşim için bağışlarsınız çünkü sonuçta bazen Ben de Mama’nıza  bakmak zorundayım
(Gülüşmeler). Tanrı sizleri korusun! Yarın sizinle Vishuddhi Çakra hakkında konuşacağım, tam olarak saat 6.30'da başlayacağım.
Umarım Bana yardımcı olursunuz ve programımıza yarın tam olarak 6.30'da  başlarız, tam 6.30'da başlıyoruz. (Shri Mataji birkaç
kelime Hintçe konuşuyor) İtaat etmeyenler acı çekerler. Yapmamalısınız. Bunu bir kez söyledim, orada ne var? İtaat, neden zor
bu? Neden itaat etmek zor? Bunu sadece deneyin ve itaat edin, onu bulacaksınız, itaat size gerçek güveni verir - itaat, sadece
itaat. Sadece deneyin. Sadece itaat etmeye çalışın. Bu çok basittir. Ve bugün ayağa  dokunmanın sorun olmadığını söylendi.
Hintliler için bu zordur ama eğer İngilizce olarak  Ben eğer "Ayaklarıma dokunun" derse, onlar bu yapmazlar, "Sen kimsin?" derler.
(Shri Mataji güler). Siz onlara gülüyorsunuz, onlar da size gülüyorlar. Olan şey işte bu. Yani bugün siz İngiliz oluyorsunuz. Çok
teşekkürler.
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Agnya Çakra. Delhi (Hindistan), 3 Şubat 1983. Bugün Agnya merkezini anlayacağız. Agnya Çakra, (anlımızda) 'optik kiazma'nın
kesiştiği noktada yer alır. Gözleri besleyen sinirler birbirlerinin aksi yönde geri giderler ve onların kesiştikleri yerde ise, bu süptil
merkez bulunur. Onun 'Medulla oblongata' aracılığıyla, diğer merkezlerle sürekli bir bağlantısı vardır. Bu merkezin iki tane taç
yaprağı vardır. Ve bu süptil merkez bir taraftan gözlerin içinden ve diğer taraftan başın biraz çıkıntılı olduğun arka kısmında
çalışır. Bu durum, bu merkezin fiziksel yanıdır. Şimdi üçüncü gözden bahsedenler için, burası üçüncü gözdür. Yani görme işlevini
gerçekleştirdiğimiz iki gözümüz var ve onun vasıtasıyla daha süptil görebildiğimiz bir göz olan, üçüncü bir gözümüz var. Eğer siz
bu gözü görüyorsanız, ondan uzaktasınız demektir. Örneğin, gözlerinizi görebiliyorsanız, siz gerçeğini değil, onun kendi
yansımanızı görüyorsunuz demektir. Eğer bir şeyi (doğrudan)görüyorsanız, bu siz ona bakıyorsunuz demektir. Yani bir göz
gördüğünü söyleyen insanlar, örneğin LSD alan insanlar ve bunun gibi şeyleri alanlar, onlar başka bir göz görmeye başlarlar.
Onlar sadece bu gözü görürler ve üçüncü gözlerinin açıldığını düşünürler.  Aslında siz gözden çok uzaktasınız, bu yüzden onu
görebiliyorsunuz. Bu sağ tarafta bilinçüstü seviyeye, sol tarafta ise bilinçaltı seviyeye gider ve siz  gözü görebilirsiniz. Ama Sahaja
Yoga'da bu göz 'vasıtasıyla' görmelisiniz. Bir pencere gibi, pencereye bakabilirsiniz ama eğer siz pencereden (dışarıya)
bakarsanız, pencereye bakamazsınız. Yani insanların, biz bu üçüncü gözü görebiliriz dedikleri şey, bir ilüzyondur ve işte bu
yüzden onlar Kundalinimiz uyanıyor diyorlar ama onlar ne yazık ki yanılıyorlar. Bu, dikkatin normalde geçemeyeceği kadar çok dar
bir geçittir, bu imkansız bir şeydir. Burası ego ve süperegonun birbiri üzerine oturduğu ve birbirini çapraz yaparak geçtiği  dar bir
geçittir. Ve arasında, Kundalininin geçebilmesi için hiç bir boşluk yoktur. Bu süperego ve ego geri giderler, aşağı doğru iner ve
Vishuddhi Çakraya gelirler ve onun etrafından dönerek yine aynı yöne doğru giderler. Yani siz buraya kadar geldiklerini
görürsünüz, onlar buradan başlarlar, Agnya Çakra'ya kadar gider ve sonra çapraz şekilde karşıya geçerler ama burada onlar
gittikleri yöndeler, burada ise Agnya'da onlar karşıya geçerler. Yani sol tarafta bir probleminiz olduğunda, bunun etkilerini siz sağ
tarafta görürsünüz. Ama sağ taraf buradan, bu tarafa doğru başlar ve sol taraf ise, buradan başlar ama sol el aslında sağ tarafta
hareket eder. Yani bu üçüncü göze nüfuz edilmelidir ya da Kundalininin uyanışı sayesinde üçüncü göze girmeliyiz ama Tanrı'nın
krallığı olan bu limbik alana açılan kapı, o kadar kapalı bir geçittir ki, dikkatini bu kapalı kapıdan içeriye doğru çekmeye çalışan
herkes, ya sağa ya da sola gider. Ve onlar bilinmeyenin, bunun Tanrı olmadığını, Tanrısal olan olmadığını anlamadıkları için, bu
durum insanların belasının başlangıcıdır. Yani onlar sağ kanal  üzerinde hareket ettikleri zaman, bilinç üstü bölgeye giderler ve
halüsinasyonlar görmeye başlarlar. Aslında bunlar halüsinasyon da değildir, onlar gerçek şeylerdir çünkü onlar sağ kanalda
varlar. Bu sayede onlar sağ kanalda olan şeyleri görmeye başlarlar. Onlar renkler ve renk oluşumları görebilirler ve ayrıca ölmüş,
çok egoist hale gelmiş insanları da görebilirler. Gandharwa’ları (Tanrısal şarkıcılar ve dansçılar olan, bazen de mesaj taşıyan
Göksel Varlıklar) ve Kinnara’ları (Gandharwalarla birlikte şarkı söyleyen Göksel Müzisyenler) görebilirler, çünkü onlar
'Gandharwalok'a, sağ kanala giderler ve o şeyleri bilinç üstü farkındalığın, bilinmeyen farkındalığı içinde görmeye başlarlar. Ancak
bu hareket çok tehlikelidir. Çünkü eğer biri sizi orada catch ederse (yakalarsa), o zaman kafanızda oturan ilave bir şahsiyet
kazanırsınız ve ego tarafından ele geçirilirsiniz, kendi başınıza kalır ve aslında kötü huylu biri olursun. Hitler bunun örneklerinden
biridir. O bilinçüstüne nasıl gidileceğini, bunu Tibet lamalarından öğrendi - Ve onlardan öğrendiği zaman, bunu kullanmış ve
birçok insanı bilinç üstü eğilimli, ego yönelimli kılmıştır. Bir başka büyük problem olan Lama (üstün olan demektir, Tibet’li Budist
Rahip)sistemini duymuş olmalısınız. Onlar gelecek kısmını, bir sonraki Lamanın (Manastırın en kıdemli rahibi anlamında da
kullanılır)kim olacağını biliyorlardı. Onu nerede bulacaksınız? Onu nereden alacaksınız? Geleceğe dair  bildikleri şeyler ve
insanların bunun Tanrısal olduğunu düşündükleri tüm bu şeyler! Geleceği bilmek, Tanrısal değildir. Burası asla gitmememiz
gereken bir bölgedir çünkü bu bir dengesizliktir. Biz insanız ve 'geleceği' değil, 'bugün'ü bilmeliyiz,. Bir kez bu şu an aşamasını
geçtikten sonra, siz geçmişi, bugünü ve geleceği görebileceğiniz bir yüksekliğe ulaşırsınız. Varsayalım ki Toprak Ana'da, eğer
sizin daha yükseğe çıkma ve kendinizi orada tutma imkanınız varsa, o zaman içinden geçenleri görebilir ve gelecek olanı da
görebilirsiniz; ve her nerede olursanız olun, siz “şimdi”desiniz. Aynı şekilde kişi realite de, şu anın içinde yükseldiğinde, bilinçüstü
olan sağ tarafı gördüğü yerden, bu noktada süperbilince gider ve aynı zamanda bilinçaltını da görebilir; ama onunla bir ilgisi
yoktur. O kişi, şu an içinde yükselmek ister. Ve aslında Kundalini uyanışı da budur. Kundalininin, Kundalininin uyanışının çok zor
ve tehlikeli olduğunu söyleyenlerin hepsi, kendileri Kundaliniyi uyandırma hakkına sahip olmayan kişilerdir. Bu yüzden onlar oyun
oynamaya çalıştıklarında, aslında kendi sempatik sinir sistemleri büyük bir sarsıntı içine girer. Ve sol ve sağ taraftaki bu sempatik
sistem, orta kanaldan daha fazla miktarda enerji çekmeye başlar. Çok, çok fazla, kişi tükenir ve böyle bir insan aslında zihinsel bir
enkaz haline gelir. Kundalininizi şu veya bu yöntemle yükseltiyoruz diyen pek çok kişi, Sadhakaların (arayış içindekilerin) hayatını
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mahvetti. Sonunda hiçbir şey elde etmeden yüksek ve kupkuru kalırlar. Kimse neyi başaracağını ve neyi alacağını bilmiyor, yani
onlar yanıltılıyorlar. Ancak mantıksal olarak sizin, en azından kendi sağlığınızın iyi olması gerektiğini anlamanız gerekir. Zihinsel
olarak daha iyi olmalısınız. Minimumun minimumu olarak şahsiyetiniz gelişmelidir ama eğer siz tüm paranızı Guru'ya
veriyorsanız, bu saçma sapan deneyimler için tüm sağlığınızı kaybediyor, kendiniz üzerinde hiçbir kontrolünüz yoksa, o zaman
bunun hiçbir şekilde gerçek olmadığını bilmek zorundasınız. Gerçek, kontrolün sizde olduğu yerdir. Eğer siz başka bir şeyin
kontrolü altındaysanız, o zaman kayıp bir vakasınız demektir. Örneğin bazı insanlar zıplamaya başlarlar ve 'Anne ben otomatik
olarak zıplamaya başlıyorum' derler. Bu ciddi bir meseledir. Bu, kendiniz üzerinde hiçbir kontrolünüzün olmadığı anlamına gelir.
Sadece birisi sizi zıplattığı için zıplıyorsunuz. 'Siz', kendiniz zıplamıyorsunuz: bu, kendi 'Chetana'nız (Bilinç), kendi dikkatiniz, kendi
farkındalığınız, başka birisinin kontrolü altında demektir; kendinizi kontrol edemezsiniz. İnsanların havada uçtuklarını ya da dünya
dışı hareketler yaptıklarını ve insanların havaya girip bir şeyler gördüklerini düşündükleri tüm bu deneyimler -- bunların hepsi çok
tehlikeli şeylerdir. Böyle bir kişi sonunda bir delirebilir. Kesinlikle. Çünkü kendi üzerindeki kontrolünü tamamen kaybeder. Bunlara
Amerika'da 'para-psikoloji' (psikoloji dışı, duyu dışı algı, bilinmeyenler) gibi büyük bir isim vermek için parapsikolojik deneyler
denir. Tabii ki bu “para” (ötesinde), çünkü bu kişinin ruhunun ötesindedir; ama çok tehlikelidir. Ruhların sizi ele geçirdiği bu karışık
şeylere girmemeniz gerekiyor ve siz, kendinizin de açıklayamayacağı bir şekilde davranmaya başlıyorsunuz. Bir keresinde,
sanırım beş altı yıl ya da belki daha da fazla olabilir, yıllar önce, bir grup Amerikalı Beni görmeye geldi ve Bana 'bize havada
uçmayı öğretmelisiniz' dediler. “Neden, siz uçmuyor musunuz?” dedim. “Hayır biz o uzay yolculuğunu yapmak istiyoruz” dediler.
Bende “Neden?” dedim “Çünkü Ruslar parapsikolojide deneyler yapıyorlar ve biz de aynısını yapmak istiyoruz” dediler. Hepsinin
posses olacağını ve işlerinin biteceğini söyledim. “Rusların yaptığının aynısını yapmak istemiyorum. Bana gelirlerse onlara da
aynı şeyi söyleyeceğim”, dedim. Bunun üzerine, 'Hayır, hayır, biz öğrenmek zorundayız' dediler. Onlara, “eğer size anlatırsam,
sizler bu ruhların ve kendi ruhunuzun kölesi olursunuz ve vücudunuz sürekli olarak sallamaya başlar” dedim. Buna rağmen 'evet,
biz bunu yapmak zorundayız' dediler. Ve Bana “Ruslar bunu yaptığı için, bizde yapmak istiyoruz” dediklerinde, “sizi buraya kim
gönderdi?” dedim. Bunun üzerine Bana Bombay'da gazeteci olan bir beyefendinin adını söylediler. Bu adam eskiden bu beladan
dolayı 'acı çekerdi' dedim. Kendi bedenini terk eder, başka bir dünyaya gider, onu bunu görürdü, çok fazla acı çekti ve kendi
üzerindeki kontrolünü tamamen kaybediyordu, Ben onu 'iyileştirdim'. Yani bu kişi Benim, bu hastalığı sizin içinize geri
koyabileceğimi mi düşünüyor? Onu bu hastalıktan Ben iyileştirdim ve siz neden bu hastalığa yakalanmak istiyorsunuz? Ama bunu
istediklerinden oldukça emindiler ve daha sonra Amerika'da 'son derece' tehlikeli bir şey olan parapsikolojik işler yaptıklarını
keşfettim. Yani bu, Agnya'yı geçmeyen, hareket eden, solda veya sağda yüzen harekettir, siz ya  bilinçaltına yada bilinçüstüne
gidersiniz. Etkileri farklı olabilir ama Sahaja Yoga için bunlar aynı şeydir. Bilinçaltına gidenler Beni farklı formlarda görmeye
başlayabilirler, LSD alan insanlar Beni göremezler, sadece Benden çıkan ışıkları görürler. Ve bilinçaltına gidenler, formları ve
şeyleri öyle bir şekilde görmeye başlarlar ki, onlar cennete ulaştıklarını düşünürler ama onlar evrimin geçmişini, her şeyin
geçmişini görüyorlar. Dolayısıyla bu bilinçüstü işi kuşkusuz çok tehlikelidir, ama aynı zamanda bilinçaltı da çok tehlikelidir. Çünkü
kanser, halsizlik gibi tedavisi olmayan tüm hastalıklar, dikkatin sola doğru hareket etmesinden kaynaklanır. Bu nedenle, bu
tantrikalardan herhangi birine gitmeden önce, ya da sizi kontrol etmeye çalışan veya size gelecek ya da geçmiş hakkında bir
şeyler söylemeye çalışan bu insanlara gitmeden önce çok dikkatli olunmalıdır. Geleceği veya geçmişi bilmeye gerek yoktur, buna
ne gerek var ki? Bunun size nasıl bir faydası olur? Aslında eğer Ben oradan o kadar yolu nasıl geldiğimi ve trafik sıkışıklığı ya da
başka bir şey tarafından nasıl engellendiğimi anlatmaya başlasam, siz bununla ilgilenir misiniz? Bugün hiçbir değeri olmayan
geçmişteki ihtişamınız veya geçmiş yaşamınızla nasıl ilgileniyorsunuz? Ancak bu bir insan zayıflığı, onlar kişiliklerine son derece
yapay, var olmayan ve değeri olmayan bir şey eklemek isterler ve sonra da, ben şunu yaptım, bunu yaptım, tesadüfen şunu yaptım
diyor, Ben bunu hiçbir zaman anlayamadım. Hindistan'da insanlar normalde, bu Agnya ile daha çok sola giderler. Çünkü onlar “siz
Tanrıya ibadet edin” derler. Şimdi, eğer Tanrıya ibadet etmeleri gerekiyorsa, onların Tanrı ile hiçbir bağları yoktur ki. Bakın Benim
bu mikrofonla bağlantım yoktu, sizinle konuşamadım. Yani onlar Tanrıyla bağlantı içinde olmadan, Tanrıya ibadet etmeye
başlarlar. Sonra her türlü Aarti'yi söyleyip, oruç tutup, onu bunu yapıp, kendi hayatlarına işkence edeceklerdir. Bunlar sol kanal
insanlardır, ilahiler söylerler, tüm bu şeyleri yaparlar. Uçlara gidiyorlar, böyle saatlerce. Yani biri onları sol kanala çekiyor. Eğer
onlar böyle devam ederlerse, Rama Rama Rama diye............. Valmiki'nin (Ramayana’yı yazan şair Aziz) böyle söylenmesi dediğini
söyleyebilirsiniz ama bunu ona kim söyledi? Bu Narada'ydı. Narada (Tanrıların mesajcısı da sayılan bir Aziz) bir enkarnasyondur,
Narada. Siz Narada değilsiniz. Bu durumda siz bunu kendi kendinize nasıl söyleyebilirsiniz ya da başkası size bu ismi an diyebilir
mi? Herhangi bir ismi söylerseniz, Tanrı'ya gidemezsiniz. Peki nereye gidiyorsunuz? Siz bir yere gidiyorsunuz. Bu, Rama adında
bir hizmetçi olabilir, o sizi ele geçirebilir. Ve insanlar o kadar garip davranmaya başlarlar ki, deli gibi, tatsız yavan insanlar gibi
görünürler. Aynı şey bilinç üstü için de geçerlidir. Çok hırslı olan insanlar da, bütünün kolektivitesini düşünmeyip sadece
kendilerini düşünmeye başladıkları, deli gibi bir hale girebilirler. Ve böyle bir durum ortaya çıktığında, kendi waterwloo’larına



(kesin bir yenilgi anlamında) ulaşıp, işleri bitmeden, onları yanıldıklarına ikna etmek imkansızdır. Yani Agnya Çakra bir kapıdır,
cennetin kapısıdır ve herkes onun içinden geçmek zorundadır. Şimdi bu çakra üzerinde Rabbimiz İsa Mesih'in büyük
enkarnasyonu bulunur. Hint Shastralarımızda (kutsal yazılar) ona Radhaji'nin oğlu olan Mahavishnu denir. Ve O'nun özü, on bir
adet Rudra'dan yapılmıştır, bu on bir tane yok edici güç anlamına gelir. Ama yöneten öz, esas öz, masumiyet olan Shri
Ganesha'nın özüdür. Yani O masumiyetin vücut bulmuş halidir. Masumiyet tam bir saflık demektir. Ve İsa’nın bedeni Toprak
Ana'dan yapılmamıştır çünkü O'nun hiçbir zaman çürüyen bir bedeni olmadı. Bu Omkara’dır. Bu sayede öldüğü zaman, yükseldi.
Gerçek budur, O yükseldi. Ve çünkü O, Omkara'dan yapılmış bir insandı. Şimdi O, Radhaji'nin oğlu olduğu için, O'nunla aradaki
ilişkiyi ve diğer Deityler arasındaki ilişkiyi çok kolay bir şekilde görebilirsiniz. Mahavishnu hakkında Devi Bhagvat'ta yazılmıştır
ama Devi Bhagvat'ı kim okur ki? Kimsenin bu kitapları okumaya vakti yok. Çoğunlukla ne kadar saçma sapan şeyler okurlar,
orada bu dünyaya gelen tüm bu enkarnasyonların açıklamasını bulamazsınız. Bu yüzden İsa’yı anlamak için Devi Bhagvat'ı
okumalısınız ama bunu Hristiyanlara söylerseniz, onlar sizi dinlemek istemezler çünkü onlar için son söz İncil'dir. Bu nasıl olabilir
ki? Çünkü orada İsa'nın hayatının sadece dört yılı tasvir ediliyor. Ve İsa’nın başka kitaplarda da referansı olmalıdır; ve bu kitaplara
gözlerimizi açmalı ve gerçeğin ne olduğunu kendimiz görmeliyiz. Çünkü eğer örgütlü bir dine sahip olmak istiyorsak 'olay bu'
demeniz gerekiyor, başka bir şey yok. Çünkü eğer başka bir şey varsa, o zaman organizasyonunuz dağılır ama bu doğru değil.
Çünkü İsa, Devi Bhagvat'ta 'çok açık bir şekilde' tanımlanmıştır. Ve bunu Kundalini içinde de kanıtlayabiliriz, Kundalini buraya,
Agnya'da yükseldiğinde ve burada durduğunda, sizin Lordun duasını söylemeniz gerekir, aksi takdirde Agnya açılmayacaktır. İsa
Mesih'i uyandırmak için, eğer O'nu uyandırmazsanız, Agnya açılmaz. O'nun adını anmalısınız, yoksa açılmaz, bu da burayı
yönetenin İsa olduğunu kanıtlar ya da Mahavishnu adını söyleseniz bile açılır. Yani Mahavishnu ve İsa aynıdır. Yani siz bunun
'kanıtını' görmek zorundasınız. Ve sırf İsa'nın sadece size ait olduğuna inanımak ve diğer herkesi ise kafirler olarak görmek
istediğiniz için, ne yazık ki bunda yanılıyorsunuz. Kesinlikle fena halde yanılıyorsunuz. Her kutsal kitaba insanlar arka kapıdan
girmiştir. Her, kutsal kitaba. Size Gitadan bahsettim,  yemek hakkında bilimsel olarak doğru olmayan ne kadar yanlış şeyler
yazdılar. Tamo gunilerin (Sol kanal insanlar) et yiyen insanlar olduğunu söylemek doğru değildir, çünkü onlar protein yiyorlar ve
otomatik olarak Rajo guni (sağ kanal) olmak zorundalar. Peki, bu kısımda kendi düşüncelerine uyacak şekilde, onu nasıl
değiştirmeye çalıştılar ama başlangıçta bunu yapamadılar çünkü onlar Krishna’nın  “siz bu insanları öldürün” dediğini söylediler.
Ben onları zaten öldürdüm. Sen kimi öldürüyorsun ki?' Yani sadece bunu getirmek için, görüyorsunuz. Brahmanik damga, onlar
bunu yaptılar. İncil'deki hata, İsa'yı hiç tanımayan – İsa ile hiçbir ilgisi olmayan – bu Aziz Paul’un İncil'e girmesiyle ortaya çıktı. Bu
kişinin neden orada olduğunu bilmiyorum! O, aydınlanmış bir ruh değildi. O sadece bilinçüstü bir Roma askeriydi. Romalı ve
eskiden pek çok Hristiyan'ı öldürmüş olan çok kötü bir askerdi. Ve onlar birdenbire bu Bay Saint Paul'u bunun içine soktular ve bu
kişi bütün dünyada, İncilin içinde olarak kabul edildi ama onu okursanız, onun aydınlanmış bir ruh olmadığını anlarsınız. Bilinç
üstü bir şekilde konuşuyor. O bir organize eden makinedir ve kendisi hiçbir işe yaramaz. Orada o anlatıyor, yazdığı eylemlerde,
biliyorsunuz - birçok kişi bu eylemlerin Bay Paul’un kendisi tarafından yazıldığını bilmiyor olabilir - ve bu Bay Paul, İsa’nın
havarilerini bilinç üstü bhootlar olarak tanımlamaya çalışıyor, kesinlikle bilinç üstü insanlar gibi ve onlar o kadar garip bir şekilde
davrandılar ki, herkes onları deli olduğunu hissetmeye başladı. İsa'nın müritlerinin böyle davrandığını hayal edebiliyor musunuz?
Ama eğer siz bir Hristiyan'sanız, bunu yutup mideye indirmelisiniz çünkü bu İncil'de var. Ve eğer siz doğuştan aydınlanmış bir
insansanız, bu saçmalık da nedir, bu Bay Paul da kim oluyor diye sorgulamaya başlarsınız. O nereden geliyor? Çünkü o İsa gibi
konuşmuyor. Bu yüzden, hepimizin tüm dinlerin bir olduğunu anlamamızın zamanı geldi. Onlar tek bir yaşam akışının parçalarıdır
ve tüm enkarnasyonlar birbirini desteklerler, birbirlerini besler ve birbirini önemserler. Aralarında 'tam' bir uyum vardır. Onların
birbirlerine karşı çıktıklarını görmek mümkün değildir, 'asla'. Dolayısıyla bu nokta da kanıtlanmalıdır ve bu da ancak eğer siz
Kundaliniyi nasıl yükselteceğinizi biliyorsanız kanıtlanabilir. Eğer siz aydınlanmış bir ruhsanız ve Kundaliniyi yükseltebilirseniz,
tüm bu Deitylerin çeşitli çakralara yerleştirildiğini ve onların yükseltileceğini görünce, şaşıracaksınız. Şimdi, görüyorsunuz, bazen
Hindistan'da İsa hakkında vaaz verdiğim için suçlanıyorum, bu yüzden de sanki Hıristiyanlığı yayıyor oluyorum ve eğer İngiltere'ye
gidersem de, Benim Krishna hakkında vaaz verdiğimi söylüyorlar, yani Hinduizm'i yayıyor oluyorum. Şimdi eğer size İsa'yı,
Radhaji'nin yarattığını söylemem gerekirse, eğer siz İsa'ya bakarsanız, onun parmakları şu şekildedir. Bunu anlamaya çalışın.
Onun iki parmağı şöyledir. Bir tanesi Krishna'nın ve biri de Vishnu'nun. Ve İsa 'Baba' diyor. O halde İsa'nın  Babası kim? Shri
Vishnu mu, Shri Krishna mı? Çünkü Mahavishnu'nun tanımı şöyledir, Shri Krishna Kendi oğluna ibadet etmiştir ve "Sen Evrenin
desteği olacaksın ve her kim Bana ibadet ederse, bunun meyveleri sana gidecektir" demiştir ve O'nu Kendisinden bile daha
yüksek bir yere  yerleştirmiştir. Ve Mahavishnu'nun Vishuddhi Çakranın daha üzerinde  durduğunu görebilirsiniz. Ve İsa, herkesin
geçmesi gereken kapıdır. Krishna, İsa'yı  'aslında' özel olarak kutsadı ve “Sen evrenin desteği olacaksın” dedi. Bakın şimdi Shri
Ganesha'nın Mooladhara Çakra'da bulunduğunu biliyorsunuz. Mooladhara Çakra, Moola'nın desteği, bu köklerin desteği
anlamına gelir ama İsa meyvenin desteğine yerleştirildi. Yani o noktada aynı şey gelişir, İsa’nın farkına ancak Agnya Çakranız



açıldığı zaman varırsınız. Şimdi Agnya Çakra, ancak Kundalini yukarı çıkıp onu açtığı zaman açılabilir. Ama farz edelim ki, eğer siz
çok fazla ego odaklıysanız, o zaman onu (Kundalini ipini)o kadar sıkı bir şekilde çevirdiniz ki, bu iki ip onu o kadar sıkı bir şekilde
büktü ki, onun içinden hiçbir şey geçemez ya da siz çok fazla süperegosu olan, korkak bir kişilikseniz ve baskı altına alınmış
biriyseniz, o da o kadar kötü bir şekilde bükülür ki, Agnya Çakra açılamaz. O halde yapmamız gereken şey, Sahaja Yoga tekniği
içinde anlayacağınız gibi, şimdi değil tabii, aydınlanma aldıktan sonra, ihtiyaca göre soldan sağa doğru veya sağdan sola doğru
hareket ederek Agnya Çakra vasıtasıyla ona bir denge kazandırmanızdır. Şimdi, denge kurulduğu zaman, o zaman çakralar da,
Agnya Çakra da biraz daha iyi bir duruma gelir, çünkü onda herhangi bir bükülme yoktur. Ve ancak o zaman, Kundalini yükseldiği
zaman, O içinden geçebilir. Eğer siz normal bir insansanız, eğer siz bir ego ve süperego tipinde değilseniz, o zaman Agnyanız
vasıtasıyla Kundalininizi yükseltmekte sorun yoktur. Ama Delhi'de söyleyeyim ki, geldiğimden beri sabahtan akşama kadar Agnya
üzerinde çalışıyorum. İnsanlar 'son derece' ego odaklıdır. Hepsi kendilerini tüm dünyanın yöneticisi sanıyorlar. Delhi, bu Agnya ile
dolu. Öyle kibirli, öyle kibirli insanlar buradalar ki, tüm dünyaya her zaman kendilerinin hükmettiğini zannederler. Onlar siyasetçi
olan yöneticiler ve büyük insanlardır, şudur, budur. Hepsi tamamen ego odaklılar. Ve bu tür insanlara kolayca aydınlanma
verilemez; önce egoları yıkılmalı ve onlar Tanrı'yı, Yüce Varlık, Rab, Dünyanın Gerçek Kralı olarak kabul etmelidirler. Bu, ancak
sadece o zaman işe yarar. Şimdi bazı insanlar Agnya'yı gözlerini hareket ettirerek, sağda solda gezinen gözlerle bozmaya
çalışırlar. İsa, düşünün! -özellikle 'Zina etmeyeceksiniz' diyorlar; Zina eden gözleriniz olmayacak diyor' Bir düşünün! O gözlerden
bahsetti çünkü bu noktada,  gözleri O kontrol ediyor ama Batı'da zina eden gözü olmayan erkek ya da kadın bulmak zor, İsa'nın
takipçilerinin gözleri o kadar korkunç durumdaki, ne yaptıklarını bilmiyorsunuz, delireceklerdir. Gözlerini sabit tutamazlar. Her
defasında gözleri bir bu tarafa, bir o tarafa, bu tarafa, o tarafa dönüyor. Şehvetli gözleri var ya da bir şeylere ya da başka bir şeye
bakıyorlar, ama hepsi neşesiz, neşe yok! Sadece eğlenmek için insanlara bakıyorlar. Yani İsa, “zina eden gözleriniz olmayacak”
dedi, bunların hepsi İsa tarafından bir emir olarak söylendi. Elbette ki hiç kimse buna uymadı. Aksine,  size söylediğim gibi
Müslümanlara da, içki içmeyin deniyordu ve Muhammed Sahib'e meydan okumak için onlar Ömer Hayyam'ın şiirlerini yazmaya
başladılar. Ama Hristiyanlar arasında, insanların masumiyetini yok edecek, gözlerini yok edecek ve zihnin tüm saflığını yok
edecek olan tüm bu İsa karşıtı faaliyetlere, İsa’ya meydan okumaya başladılar. Ve İsa tarafından 'hiçbir şekilde' vaaz edilmeyen
bir diğer aşırılık ise –bunun Hıristiyan dinine nasıl girdiğini bilmiyorum- rahibe manastırı denilen ve insanları Brahmacharini’ler
(Gurusuyla ve diğer öğrencilerle birlikte bir Ashramda yaşayan bekar kız öğrenci)ve Brahmachariler (bekar erkekler) yapan bir
şeydir. Siz kimseyi Brahmachari veya Brahmacharini yapamazsınız. Bu, bir kişinin Yogeshwara gibi, yani Shri Krishna gibi
yükselmesi gereken bir konumdur -avastha'dır (konum,durum). Tüm bunlara (16 bin tane eşi olmasına) rağmen Shri Krishna bir
Brahmachari idi. Bu, sizin içine girmediğiniz bir zihin durumudur. Bu farklı bir şeydir, yani birisini sadece kesinlikle bir
Brahmachari ya da Brahmacharini olması gerektiği fikriyle yüklemeniz ya da onları dini nedenlerle bekar bir hayat sürmeye
zorlamanız. İsa asla böyle bir şey söylemedi. O evli bir adam olamazdı çünkü kendisi büyük bir iş yapmak için bu dünyaya geldi
ve bu da “Agnya Çakra aracılığıyla bu yükselişi sağlamaktır”, işte bu yüzden çarmıha gerildi. Bunu yaparak Agnya Çakra'da bir
boşluk yaratacaktı ve Babasının ve Annesinin emriyle Onun yaptığı şeyde buydu. Ve O bunu yaptı. Yani tüm bu dini nedenlerle
bekarlık saçmalığını uygulayan insanlar - ki bu böyle değildir, değildir, çünkü akıldan gelen bir dinsel bekarlık yoktur. Bekarlık içten
gelmelidir, saflık içten gelmelidir. Bu durum Katoliklikte bir sorun yarattı ve ayrıca gidip rahibe itirafta bulunmak gibi büyük bir
olay daha başlattılar. Şimdi diğer bir garip şey de, bir rahibe gitmektir. Rahip asla aydınlanmış bir ruh değildir, bunu gördüm.
Çünkü eğer bu kişi aydınlanmış bir ruhsa, rahiplikten kaçacaktır. Yani onlar gidip rahibe itiraf edecekler ve zavallı rahip de, deliye
dönecekti ve günah çıkaran kişi ise suçluluk hissederek bir sol Vishuddhi problemine sahip olacaktı. Bu kesinlikle Tanrı'nın yanlış
tarafıydı. Suçlu hissetmek gerekli değildir. Sonra, İsa'dan sonra Yahudiler gibi, Mesih'i kabul etmeyen insanlar oldu. Yani onlar
“biz Mesih'i kabul etmeyeceğiz ve acı çekmek zorundayız çünkü Tanrı için acı çekmek zorundayız” dediler. Şimdi bile Hıristiyanlar
saçma sapan bir şekilde acı çekmemiz gerektiğine inanıyorlar. Hintlilerin de acı çekmemiz gerektiğine inandıklarını
söyleyebilirim, ama onlar da Mahavishnu'nun geleceğini biliyorlar ve geldiği zaman, O Karmalarımızı emme gücüne sahip olacak
ve bizim acı çekmemize gerek yoktur. Aslında İsa içinizde uyandığı zaman olan şey budur, O karmalarınızı emer, egonuzu ve
süper egonuzu emer. Karmalarınızı, papa’larınızı (günahlarınızı), şartlanmanızı emer ve işte bu sayede özgür olursunuz. Bu,
insanların bilmesi gereken çok önemli bir nokta. O'nun yaptığı büyük iş buydu: Bu iki şeyi emmek için Kendisini Agnya Çakra'da
oturtmaktı. Ve O bu ikisini emdiği zaman, bunları emdiği zaman bizler karmalarımızın, günahlarımızın ve papalarımızın üstünde
oluruz. Bu yüzden sizin günahlar, papa’lar ve diğer bütün şeyler için endişelenmemize gerek yok ama bu dünyaya misyoner olarak
gelenlerin, Hindistan'a Hristiyanlığı vaaz etmek için gelenlerin, ne Mahavishnu hakkında, ne de İsa hakkında hiçbir fikirleri
olmadığını söylemeliyiz. Onlar bir ellerinde silah, diğerinde ise İncil ile geldiler. Ve biz aptal Hintliler de, herhangi bir şekilde kendi
mirasımızın değerini bilmiyorduk ve sadece 'tamam, onlar bize iyi işler versinler diye, haydi Hıristiyan olalım' dedik. Ve bu şekilde,
iş odaklı tüm bu insanlar, her türden insan, onlar Hıristiyan oldular ama aslında Mahavishnu'nun doğduğunu söylemeleri



gerekirdi. Eğer onlar Devi Bhagvat'tan herhangi bir şey okumuş olsalardı ve Mahavishnu'nun doğduğunu söyleselerdi, o zaman
insanlar Karmalarınız için acı çekmeniz gerektiği fikrinden vazgeçerlerdi. Yani Hintliler hala sürekli olarak karmalarımız için acı
çekmemiz gerektiğini, oruç tutmamız gerektiğini, yürümemiz gerektiğini ve kendimizi her zaman en yakın ağaca asmamız
gerektiğini düşünüyorlar. Bu gerekli değildir. Yapmanız gereken şey, Agnya Çakranın açılacağı anı beklemektir. Merkezde kalın.
Buddha'nın dediği gibi merkezde kalın. Ve sonra Kundalini yükseldiği zaman,tüm bunlar yükseldiğinde, biriken her şey emilecektir
ve Mokshanızı (kurtuluş,özgürleşme, Samsara) alabilirsiniz. Bu yapılması basit şeydi. Bunun yerine biz Hintliler acı çekmemiz
gerektiğine inanıyoruz, oruç tutmalıyız. Şimdi Sahaja Yoga'da, bizim Tanrı adına oruç tutmanıza izin verilmiyor. Başka şekilde
oruç tutabilirsiniz çünkü paranız yoksa oruç tutabilirsiniz, o zaman her halükarda oruç tutmanız gerekir ama Tanrı adına ya da
karmalarınız adına değil. İkincisi, Yahudiler İsa’yı kabul etmeyi reddettiler. Yahudiler bunun sonucu olarak: Biz İsa'yı kabul
etmeyeceğiz, acı çekmeliyiz dediler. Yani, tamam, onlar acı çektiler, acı çektiler ve acı çektiler. Bu sayede onları, acılarını
düzeltmesi için Bay Hitler'i aldılar. Bay Hitler'i aldıktan sonra, şimdi kendileri Hitler oluyorlar. Yani yanlış fikirlerin sizi nasıl böyle
bir sınıra getirebileceğini, bu şeyin bir sonucu olarak, 'acı çekmek zorunda kalacağımızı',  Hitler'in onların acı çekmek yönündeki
isteklerini desteklemek için doğduğunu hayal edebilirsiniz; artık kimsenin acı çekmesine gerek yok. Kundalininizin uyanışı
üzerinde çalışmalısınız. Ve Sahaja Yoga'da kendinizi çok iyi bir şekilde oturtmalısınız. Tüm acılarınız ortadan kalkacaktır. Devi'nin
isimlerinden biri Papa Vimochini' (Günahlardan - özgürleştiren)dir. Bütün papa’ları ortadan kaldırır. 'Sankat Vimochan', (Sankat,
kriz, acil durum, tehlike) biz ona 'Shri Ganesha' diyoruz. Hayattaki tüm engellerini ortadan kaldıran O'dur. Ve gerçekten, O
kutsandığı zaman, Tanrı'nın insanları kutsamak için pek çok yolu olduğunu görebilirsiniz. Bu mucizevidir. Bu kesinlikle bir
mucizedir. Şu anda Sahaja Yoga'da olan pek çok insan, mucizenin Sahaja Yoga'da anlamını yitirdiğini söylüyor. Bu bir gerçektir.
Bu nedenle, kişi Tanrı'nın var olduğunu anlamalıdır. O sadece var olmakla kalmaz, O harekete geçer. O sever ve bizim O'nu
tanımamız gerekiyor. Ne yapmış olursanız olun, nerede hata yapmış olursanız olun, Tanrı ile Bir olmalısınız. Çünkü O sizin sevgi
dolu Babanızdır. O, sevgi okyanusu olan Baba'dır. Ve yapmanız gereken tek şey, sadece istemektir ve Kundalini yükseldiği zaman
siz O'nunla Bir olursunuz ve O, tüm Krallığını, tüm güçlerini, yarattığı çocuklarına bahşetmek ister. Dolayısıyla, din için acı
çekmeniz gerektiği, kefaret ödemeniz gerektiği, Brahmachariler olmanız gerektiği gibi tüm bu garip fikirlerden - tüm bu saçma
fikirlerden vazgeçilmelidir. Sizler kesinlikle normal mutlu bir kişi olmalısınız. Tanrı sizin için çok şey yaptı, sizin için çok şey yarattı
ama bu durumda dahi siz, eğer mutsuz olmak istiyorsanız, O ne yapabilir ki? İş Anne'ye gelince, bazen kendi annenizi
cezalandırmayı istiyorsanız ya da onu sadece mutsuz etmek istiyorsanız, o zaman, 'eğer şu şu yoksa yemeğimi yemeyeceğim'
diyorsunuz. Yani Sahaja Yoga'da oruç tutmak yasaktır. Ama yemek nedeniyle, (yemeğe bağımlılığınızdan ötürü gibi), başka şeyler
için oruç tutmanız gerekiyorsa, bu olur ama oruç tutmanız gereken bir iki gün dışında, oruç tutmaya gerek yoktur. Ve bu şekilde
anlıyoruz ki, herkesin geçmesi, 'herkesin' geçmesi gereken en önemli kapı olan ve kendisine buna uygun bir şekilde ibadet
edilmesi gereken Agnya Çakranın, temiz tutulması gerekir. Bunun için dikkatinizi çok temiz tutmalısınız. Dikkatiniz temiz
olmalıdır. Eğer dikkatiniz kirlenirse Agnya çakranız iyi bir durumda olmaz. O zaman halüsinasyonlar göreceksiniz, yanlış
fikirleriniz olacaktır ve yanlış şeyler düşüneceksiniz. O halde, eğer gerçekten varlığınızın anlamını bulmak istiyorsanız,
Kundalininin uyanmasını gerçekten istiyorsanız, o zaman şunu bilin ki, Tanrı hakkında şu ana kadar bildiğiniz bütün şeyler ya da
her şey, revize edilmelidir, siz kendiniz onu, kendi olduğu şekliyle yeniden görmelisiniz. Bunu geçene kadar vaftiz edilemezsiniz.
Vaftizci Yahya gibi, vaftizden bahseden bu insanlar, Yahya gerçekten aydınlanmış bir ruhtu ve Kundaliniyi yükseltip başlarına su 
döktüğü kişilere, onlara gerçekten aydınlanma verdi. Yani 'vaftiz', Hıristiyan demek, vaftiz edilmiş kişi anlamına gelir, ancak
herhangi bir Dick, Tom ve Harry elini başınıza koyup, sizin artık aydınlandığınızı söyleyemez. Aksine William Blake, 'rahip başımı
lanetledi' diyor. Bu doğrudur. Aydınlanmış bir ruh için, aydınlanmış bir ruh olmayan ve bunu yapmaya hakkı olmayan bir rahibin
elini, çocuğun başının üzerine koyarsanız, çocuklar sorun yaşarlar. Aydınlanmış ruhlar olan ve (vaftiz edildikleri için) problemler
yaşayan bir sürü çocuk gördük - gözleri şaşı oldu, garip biri oldular, beyinleri gitti ve onları iyileştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden
Taloo dediğimiz, nabız gibi atan bu bıngıldak kemiği bölgesine herkesin elini sürmesi çok tehlikelidir. Taloo, Brahmarandhra'dır
(Brahma deliği, oyuğu) ve bir insanın 'en' önemli parçasıdır, bu yüzden herkes buna dokunmadan önce 'çok' dikkatli olmalıdır. Siz
aydınlanmış bir ruh olmalısınız ve bunu nasıl yapacağınızı bilmelisiniz, bu da sizin bir Sahaja Yogi olmanız gerektiği anlamına
gelir. Bu yüzden çocuklarınız doğduğu zaman dikkatli olmalısınız. Eğer çocuklar Aydınlanmış ruh ise daha da fazla çünkü eğer
aydınlanmış ruhlar değilseler, onların tepkileri o kadar da şiddetli değildir. Ama eğer çocuklar aydınlanmış ruhlarsa, onlar çığlık
atıp bağırırlar ve buna dayanamazlar. O halde kişi, bu şey çok geleneksel ya da buna benzer bir şey gibi görünse dahi,
insanoğluna zarar veren şeylerden vazgeçilmesi gerektiğini görmeli, bunu anlamalıdır. Sağlığımız için iyi olmayan, ruhsal
varlığımız için iyi olmayan şeylerden, hepimizin vazgeçmesinin zamanı geldi. Bunun zamanı geldi. Eğer bunu kabul etmezseniz,
bir Anne olarak size söyleyebileceğim tek şey, 'sizin için endişeleniyorum' demektir ama bu, bundan çok daha fazlasıdır. İçinde
bulunduğunuz bu zaman, tehlikeli bir zamandır. Ve Agnya Çakra, eğer arkadan bozulmuşsa, kesinlikle siz posses olmuşsunuz



(ele geçirilmişsiniz) demektir. Eğer Agnya Çakra arkada catch ederse, gözler açıkken körlük gelişir. Şimdi, Hindistan'da bu çok
yaygındır. Bunun nedeni, Devi’nin veya Tanrı'nın insan vücudunda (dünyaya) gelmesi hakkında çok garip fikirlerimizin olmasıdır.
Bu nasıl olabilir? Yine aynı şey, bilinçüstü iş. Sürekli kötü sözler söyleyen, temizlik hissi olmayan, kutsallık hissi olmayan bir
hizmetçi kız, bir anda tedirgin olur, ''Ho Ho Ho...'' diye devam eder. Ve tüm kadınlar, Maharashtra'da bu çok yaygındır, onlar gidip
onun ayaklarına kapanacaklardır. 'Devi geldi, Devi geldi' ve şimdi gidip onun ayaklarına kapanıyorlar. Ve sonunda catch ederler
çünkü onlar bir ruh tarafından ele geçirilirler. Geçenlerde çok kötü bir vakamız oldu, bir adam Bana geldi ve Bana yardım
edemeyeceğini, baldızının ayaklarına dokunmak zorunda olduğunu çünkü onun bir Devi olduğunu söyledi. “Neden?” dedim. 
Bana, 'Çünkü o ajitasyona (sallanıp duruyor) giriyor', dedi. Ben de kendisine, “eğer onun bir Devi olduğunu düşünüyor ve onun
ayaklarına dokunmak istiyorsan, bir daha Bana gelme” dedim ama bu adam kör oldu, kesinlikle kör! Ve tamamen kör olduğu
zaman Bana geldi ve sonrasında Agnya Çakrayı düzeltmek zorunda kaldık. Şimdi bunu Sahaja Yoga'da nasıl yapıyorsunuz.
Elinizde fotoğraf olduğu için onu kullanabilirsiniz. Fotoğrafın önüne bir ışık koyun. Işık, Agnya Çakranızı iyileştirmenin yoludur.
Her zaman. Işık veya güneş. Çünkü İsa güneşte ikamet etmektedir. Yani sizin yaptığınız şey, öne bir ışık koymaktır. Arka taraftan
da, bir ışık daha alın ve arkadaki Agnya Çakranıza bir Aarti yapın. Orada Maha Ganapati ve Maha Bhairava ikamet edilmektedir.
Yani ona sadece bir Aarti yapın ve Agnya Çakra açılacaktır ama bunu nasıl açacaksınız? Bu çok basit bir şeydir, aklınıza gelen her
düşüncede 'Affediyorum' demelisiniz. Bu, İsa'nın bize verdiği en büyük silahtır. Sadece 'Affediyorum, affediyorum' deyin ve
egonuzu yenebilirsiniz. Bu, ön taraftaki bu Çakranın mantrasıdır, sadece 'Affediyorum, affediyorum, affediyorum' dediğiniz zaman
Agnya Çakranızın açılacağını ve egonuzun uzaklaştığını göreceksiniz. Affetmek, insanoğlunun sahip olduğu 'en büyük'
silahlardan biridir. Ama eğer Ben onlara 'Affedin' dersem, onlar çok aptallar, onlar “şimdi affedilecek ne var?' Affetmek çok zor”,
derler. Bende, “bu kadar zor olan şey nedir?” dedim. Ne yapıyorsunuz ki? Affediyorum derken, bir şey yapıyor musunuz? Bir şey
yapar mısınız? Hiçbir şey. Tam tersine affetmediğiniz zaman, olan şey şudur, affetmediğiniz kişi aslında size işkence eder, siz ise
o kişiye işkence etmiyorsunuz. Bu, öndeki Agnya Çakranın mantrasıdır ve arka tarafta ise, size söylediğim gibi, ışığı hareket
ettirmelisiniz. Şimdi birisi yapacaktır, görüyorsunuz, bir gün yapacaklardır, iki gün yapacaklardır, - Sahaja Yoga böyle yapılmaz.
Bunu yapmak için gerçekten her şeyi yapmalısınız ve böyle kıvrık gözleri olan, gözlerini asla kaldıramayan insanlar gördüm, şimdi
ise onların açık gözleri var, bu çalışmayla düzgün gözleri olan insanlar. Bunun yapılması 'çok' basittir. Gözlerimizin başına gelen
bir şey daha var. Swadishthana Çakra bozulduğu zaman, burada, bu back Agnya'nın 'etrafında' temsil edilmektedir, yani şeker
hastalığınız veya buna benzer bir şeyiniz olduğunda, insanlar kör olmaya başlarlar. Çünkü etrafındaki bu Swadishthana Çakra
ona baskı yapmaya devam eder ve bu şekilde, bu merkezi çevreleyen kısım, bu merkezi baskılar ve baskıyı arttırır, bu şekilde
gözler göremez; ışık yok, karanlık var ve insanların gözleri açıktır. Birçok diyabet hastası olan insanın bu körlüğe yakalandığını
gördünüz. Bu yüzden öncelikle Swadishthananızı tedavi ederek şeker hastalığınızı iyileştirin. Ayrıca arkada, Swadishthananızın
etrafında bir buz kullanabilirsiniz. Ama her şeyden önce eğer Swadishthananızı düzeltirseniz, kendinizi çok daha iyi
hissedeceksiniz. Yani ön tarafın tedavisi ışıkla olur. Ve arka tarafın tedavisi ise su ile yapılır. Ama en iyisi, ışığı ya da suyu,
dilediğiniz gibi kullanmaktır. Çünkü eğer bu (sorun)Swadishthana ise suyu kullanmalısınız, ama eğer bu 'sadece' posess
olmaksa, o zaman bunu kullanmak zorundasınız - şeker hastalığı olmadan, eğer bu bir ele geçirilmeyse - o zaman sadece ışığı
kullanmalısınız. Agnya Çakramızı işte bu şekilde iyileştiriyoruz. İsa bile ben Işığım, Ben Yol’um dedi. Çünkü O, Omkara'dır. O
Yol’dur. Ve O kapıdır, O geçittir. Ve herkes O'nun kapısından geçmek zorunda kalacaktır. O asla yalan söylemedi ama Onu
çarmıha gerdiler. Onu sadece çarmıha gerdiler. Bizde iyi olan bir şey var, bu ülkede şanslıyız, bizim organize (kurumsal hale
gelmiş) bir dinimiz yok. Bunun için yıldızlarınıza teşekkür edin. Eğer organize bir dininiz olsaydı asla Sahaja Yoga'yı kabul
etmediniz. Çünkü örgütlü bir dine göre, siz tek bir kişiye inanmak zorundasınız ve o kişi sanki hiç kimseyle bağlantısı yokmuş gibi,
havada asılı duran yalnız bir insandır, onun başka bir kimseyle hiç bir işi yoktur. Yani bu ülkede böyle bir şey olmadığı için Tanrıya
şükredin. Ve bu şekilde diğer 'herhangi bir' ülkede bulunan insanlara kıyasla, burada Sahaja Yoga'ya daha uygun olan insanlara
sahibiz çünkü diğerleri çok şartlanmıştır ve bu Hintliler için çok büyük bir nimettir. Örneğin şimdi, Guru Prensibinin son
enkarnasyonu olan Sai Nath. O bir Müslümandı ama O'nun tüm öğrencileri Hindu'dur. Onlar Müslüman değiller. Müslümanlar Onu
Tanrı olarak bile kabul etmiyorlar. Sadece bu da değil, Hazimallang adında, Müslüman bir azizin öldüğü bir yer var ama bu aziz,
“sadece Brahminler”, yani Aydınlanmış ruhlar, bana ibadet etmelidir' dedi. Ve bu şekilde, onlar bu Brahmin’ler (Brahman'ı, yani
Tanrı'yı anlamış olan kişi)kelimesini anlamadıkları için, gidip oraya 'Brahminler' (Hindu Din adamları) atamak zorunda kaldılar.
Onlar Müslüman olan kendi emsallerine ibadet eden Hindulardır. Yani fikir şudur, siz bir kez birbirinize denk olduğunuz zaman, bir
kez aydınlanmış bir ruh olduğunuzda, o zaman bu kişinin dini yoktur. O kişi dinin ötesindedir, o kişinin kendisi “din” olur. O zaman
onun için bir bağlayıcılık yoktur, çünkü bir damla okyanusa gitmiştir. Şimdi o, artık okyanus olmuştur. Yani okyanus için bir sınır
yoktur. Ve o sınırlarını aştığı için, tüm bunların 'üzerindedir'. Ve biz buna inanıyoruz. Eğer o kişi size denk ise, eğer o kişi
aydınlanmış bir ruhsa, o zaman o aydınlanmış bir ruhtur. “Mian Ki Takdi” adlı küçük bir köye gittiğimde, köye adım atar atmaz



orada 'muazzam' titreşimler hissettim. Ben de "Burada yaşayan büyük aziz kimdi?" dedim. Yani Müslüman bir Lord vardı, dediler.
'Her kimse ise, o kişi bir azizdi' dedim. Ben oturup orada konuşma yaparken, fotoğrafları göreceksiniz, ışıklar yedi kez başımın
üzerine geldi ve yedinci keresinde, Ben elimi böyle koydum ama kimse bunu görmedi, bunu sadece Ben biliyordum ve onun orada
olduğunu biliyordum, buna gülüyordum ve sonra insanlar, biliyorsunuz, fotoğrafları çektikleri zaman, onlar bunu resmedebildiler.
Yani bu aydınlanmış ruhlar her yerdedir ve onlar yardım etmektedirler. Onlar hiç kimsenin içine girmezler, sizi asla rahatsız
etmezler, sizi doğru yola yönlendirirler. Kendi meleklerini getirirler ve doğru yola gelmenize yardımcı olurlar ve asla sizi posses
etmeye çalışmazlar, asla sizi hipnotize etmeye veya hayatın yanlış tarafına götürmeye çalışmazlar. Bu yüzden de, siz
aydınlandığınızda, gerçeğin ne olduğunu 'tamamen' bilmek zorunda olduğunuzu bilmelisiniz. Anlamaya devam edin, onu
özümsemeye çalışın, başka bir organizasyona bağlı olduğunuz için onu bir kenara atmayın. Sahaja Yoga'da bir organizasyon
yoktur, çok iyi biliyorsunuz. Sahaja Yoga'da gruplaşma yoktur. Sahaja Yoga'da üyelik yoktur ama o yaşayan bir organizasyondur.
Bu yaşayan bir organizasyondur. Yani burada her şey olur, tüm beden bunu bilir. Bu beden için, bizim yazılı bir organizasyona
ihtiyacımız yok. Aynı şekilde, Sahaja Yoga çalışır ama yine de söylemeliyim ki, vücudumuzda farklı tipte duyusal sistemler olduğu
için, bizde de, yeni gelen insanlar için, sadece yeni başlayanlar için, bu durum Sahaja Yoga'da da var. Onlar tahammül
edemeyecekleri gerçeklere maruz bırakılmazlar, daha sonra, onlar eğer belli bir anlayış çizgisini aşarlarsa, bazı yeni boyutların ve
fikirlerin içine girmeleri için kendilerine belli bazı imkanlar sağlanan, Nirvichar-Samadhi (Düşüncesiz İdrak) dediğimiz insanların
arasına alınırlar ama iç çembere giren bu insanlar, Nirvikalpa'da (Şüphesiz İdrak) olanlardır. Sahaja Yoga öğretmek için sadece
bu tür insanlar dikkate alınırlar. Sahaja Yoga öğretmeye çalışan herhangi bir kimse, ikinci aşamada Sahaja Yoga hakkında
konuşmaya çalışan herhangi bir kişi dışarı atılır, çünkü bir merkezkaç (merkezden dışarıya iten kuvvet) olan ve bir de merkezcil
(merkeze doğru çeken kuvvet) olanı vardır, bu kuvvetlerin her ikisi de çalışır. Birinden içeri girersiniz ve diğerinden de bir tanjant
(teğet) gibi fırlatılır, atılırsınız. Hiç kimse çok büyük bir gruba veya herhangi bir şeye sahip olmak derdinde değil. Eğer büyükse, iyi
ve hoş, kişi mümkün olduğu kadar çok tasarruf etmek ister ama hiç kimse sizi zorlamayacaktır, hiç kimse bunun için ucuz sirkler
kurmayacaktır. Bu içeri girmek isteyenlerin arzusudur. Bu gelmesi gereken  insanların arzusudur, onları zorlayamazsınız. Bir
insanı aydınlanma almaya zorlayamazsınız. İşte bugün Agnya Çakra'da olan şey budur, size anlattım. Agnya Çakra, İngiltere'de ve
Amerika'da birçok kez konuştum, bazen bazı kiliseler ve böyle şeyler tarafından "muhalif" sayıldım ama Bence onlar eğer daha
uzun süre var olmaya devam etmek istiyorlarsa, gerçeği kabul etmeleri onlar için daha iyi ve şimdiye kadar bildikleri şeylerin,
eksik olduğunu 'bilsinler'. Tam olarak bilmek zorundalar. Çünkü İsa fazla konuşamuyordu ve söylediği her şey, öğrencileri
tarafından, ancak bu öğrencilerin anladıkları şekilde yazılmıştı. İsa'yı anlamak için aydınlanma almış olmalısınız. Tanrı sizleri
korusun. Herhangi bir sorunuz varsa, bir süre için yine Bana soru sorabilirsiniz ve sonra bir girişimde bulunacağım çünkü bugün,
alışılmadık bir şekilde geç kaldım ama olur bu, sizler zamanın dışına çıkmak zorundasınız, zamansızlara girmek zorundasınız,
bunu olmak zorundasınız, zamanı çok fazla düşünenler, zamanın dışına çıkmayı öğrenmelidir ve bu çok çok önemlidir, çünkü
zaman kesin olarak hayırlı olmak zorundadır. Bu, bizim artık bunun zamanı geldi diye düşünmemiz  gibi olmamalıdır ve Ben
saatlerin kölesi olamam. Benim Kendime ait başka bir saatim var ve her şey bu şekilde çalışır. Geç geldiğim için suçlu değilim
ama geç geldiğim için üzgünüm. Hintçe Konuşma Soru — Rüya görmenin nedeni nedir? Shri Mataji: Rüyaların nedeni, siz uyurken
dikkatinizin ya bilinç üstü ya da bilinçaltı tarafa doğru hareket etmesidir, dikkatiniz hareket etmeye başlar. Ve o zaman
bilinçaltınızla veya kollektif bilinçüstünüzle ve tüm bunlarla bağlantılı olan şeyleri görmeye başlarsınız. Ve geleceğinizi ve tüm
bunları gördüğünüz bilinçüstü tarafa geçebilirsiniz ama aslında rüya görmenizin nedeni olarak, içinizdeki bilinçdışının ya da
Kundalininin veyahut Atma'nızın sizi doğru yola yönlendirmeye çalışması diyebilirsiniz. Ve bu sizi doğru yola nasıl yönlendirir? Bu
rüyalar vasıtasıyla olur ama bunlar yanlış anlaşılıyor. Bu rüyaları siz nasıl anlıyorsunuz çünkü kafanız çok karışık. Önce, kendinizin
derinliklerine inersiniz ve bilinçdışına, sushupti- stithi'ye (derin uyku - hali) dokunursunuz ama siz oradan çıkıyorsunuz. Not:
Zihnin dört konumu, Jāgrat (uyanıklık hali), Svapna (rüya görme), Sushupti (derin uyku) ve Turīya (ruhun dördüncü hali, yani farklı
derecelerde Brahman ile bir olma hali). Ve o zamanda, dışarı çıkarken, bilinçaltınıza veya belki de, bilinçüstünüze dokunursunuz.
Böylece, sushupti'nin derinliklerine dair sahip olduğunuz anubhuti (algı) ya da deneyiminiz, bu her ne olursa olsun, kafanız karışır
ve hangi rüyayı gördüğünüzü bilemezsiniz, anlamaz ve onu unutursunuz ama aydınlanmış ruh olanlar sushupti'lerine giderler ve
tam olarak ne bilmeleri gerektiğini görürler. Geldiğimde Bombay'da olan şey gibi, birçok insan Benim  geleceğimi bilmiyoru ama
rüyalarında bunu gördükleri için onlar havaalanındaydılar. Yani bu sushupti seviyesinde, derin seviyede, eğer nasıl içeri
gireceğinizi ve tamamen farkında olarak nasıl dışarı çıkacağınızı biliyorsanız, siz Tanrı ile iletişim kurarsınız. Ancak bilinçüstü
veya bilinçaltı alanlarla kafanızı karıştırırsanız veya buna başlarsanız, chittanız o kadar da net değildir, o zaman büyük bir kafa
karışıklığı olabilir. Soru — Nasıl bölümlere/sınıflara ayırabilirsiniz? Bir kişi aydınlanmış bir ruh olduğu zaman ne olur? Konum
nedir? Aydınlanmış bir ruh olduğun zaman, bir kişiye ne olur? Shri Mataji: Bakın, ilk şey “biz onu bölümlere nasıl ayırabiliriz?”
demek, çünkü ego ve süperego, onlar iki taraftadır. Aslında fark etmediniz mi, vücudumuzda her şey bir  bölümdür. Bir hücrenin



bile aslında bir bölüm olduğunu görüyorsunuz. Her şeyin bir sınırı vardır. Bu bir çeşit şey ....değil, kanınızın bile kanallardan
geçmesi gerekiyor, bu damarların içinden geçmesi gerekiyor. Her şey bir bölümdür. Orada bir posa gibi bırakılan bir şey bir şey
yok. Eğer bu bir posa haline gelirse, siz var olmayacaksınız. Yani her şey bir bölümdedir. Ego ve süperego balon gibidir ve bunlar
birbirine baskı yapabilen, bir taraftan akabilen iki balondur. Şimdi bakın ego, o daha çok sol tarafta yer almasına rağmen, yani bu
şekilde, sol tarafta daha fazla yer almaktadır ve sağ tarafta olan ise süperegodur. Yine de ego büyüdüğü zaman, sağ tarafta
hareket etmeye başlar ve süperego hareket etmeye başladığında zaman, bu şekilde hareket etmeye başlar. Yani her şey
vücudumuzda bir bölümdedir. Posa halinde olan bir şey olduğunu düşünüyorsanız, ne yazık ki bunda yanılıyorsunuz, böyle bir şey
yok ya da içeri giren hava gibi bir şey yok. Böyle bir şey yok. Her şeyin bir kanalı vardır. Her şey bir bölümdedir. Soru — Eğer o
Aydınlanmış bir ruhsa, bu kişiye ne olur? Shri Mataji: Şimdi bu - Ben size aydınlanmış bir kişiye ne olduğunu anlatıyorum, bu kişi
ego ve süperegosunun emildiğini, bıngıldak kemiği bölgesinde bir çökme oluştuğunu, kendi Kundalinisinin ok gibi fırladığını
hisseder ve başının üstünden çıkan Serin Esintiyi hissedebilir, bunu elinde de hissedebilir. Bu sadece merkezi sinir sistemi
üzerinde meydana gelir ama çok daha fazla şey olur - bu gücün nasıl kullanılacağı, ne anlama geldiğini ve her şeyi öğrenmeniz
gerekir. Soru – Siz Kutsallığınızla, Kundaliniye muazzam bir ehemmiyet vermenize rağmen, Yoga ile ilgili otorite teşkil eden
rehberlerde Kundaliniye dair en ufak bir referansının olmaması gerçeğiyle, uzlaşmak benim için zor - yani Patanjali'nin Yoga
Sutralarında veya Gita'da yok. Neden bu böyle? Shri Mataji: Evet, insanların şunu söyleyecek olması şaşırtıcıdır… Kişi, Patanjali'nin
Yoga Sutralarında Kundaliniden bahsedilmediği ve ayrıca Gita’da da Kundaliniden bahsedilmediğini söyler. Bu bir gerçektir,
çünkü bilirsiniz, bu gizli bir bilimdi. İlk konuşmamda Ben sadece, bunun altıncı yüzyıla kadar gizli bir bilim olarak tutulduğunu
anlattım. Altıncı yüzyılda, ilk kez Adi Shankaracharya bu konuda ağzını açtı. Bu, Nachiketa'ya (bir Aziz) Aydınlanma veren Janaka
gibi çok büyük gurularda olan gizli bir bilimdi. Ve aynı şekilde Shri Krishna da onun hakkında konuşmadı çünkü görüyorsunuz,
Markandeya bundan bahsettiği zaman  bile insanlar, onun ne konuştuğunu bilmiyorlardı. Asla onun mantıklı bir adam olduğunu
düşünmediler. Daha sonra insanlar biri sağda, biri solda olmak üzere iki bölüm haline gelince, kimisi bir adanma ve bhakti
usulüyle Tanrı'ya ibadet etmeye başladı, sonra  diğerleri ise Yagnya (ibadet, kurban verme, sunu) havanadi (yakma adağı)türü
şeyler yapmaya başladılar. Yani bu iki tür şey içinde gerekli olan her şey gelişti ve gelişen şeyde bu oldu. Evrimin merkezi kısmı
bir sır olarak saklandı. Ve Shri Krishna zamanında bile, bundan söz edilmedi, bu şey hakkında tek bir söz bile söylenmedi çünkü
bu içsel bir olaydı, o antar (içsel) yoga’dır. O tarif edilmedi ama Shri Krishna size, yoga yapmanız gerektiğini ima etti. Ama nasıl,
bunu söylemedi çünkü henüz zamanı değildi. Tohumları atan o oldu. Bu yüzden kendisi, Krishna olarak adlandırılır. Krishna,
‛krishi", yani krishi (tarım) yapan kişi anlamına gelir. Yani bunun ekilmesi ve (sonrasında)filizlenmenin gelmesi gerekiyordu. Bu,
ancak bugün söylenecekti. Bu yüzden size bundan Ben bahsediyorum. Her şey aynı anda söylenmez. Sahaja Yoga'da da bu
aynıdır. Siz bu konumdayken, her şeyi size anlatmıyoruz. Agnya Çakra hakkında size bir şeyler anlattım ama hepsini değil. Yavaş
yavaş, o derecede bir  farkındalığa ulaşacağınız zaman, size anlatacağım. Hangi zamanda ne kadar şey anlatılacağı görülmelidir.
Ve o zaman ihtiyaç duyulan şey de, Krishna tarafından size söylendi. Yani Gita, size sadece bunun olacağını söyleyendir ancak
altıncı yüzyıldan sonra Gyaneshwari'de doğan Gyaneshwara Kundalini hakkında açık bir şekilde yazmıştır. Çünkü Gita yazılı
olmasa dahi O, 'bu böyle yapılır' dedi. Gynaeshawara yazmıştı. O bunu yazmış olsa da, bu o değildir, bu ortak bir dile çevrilmiş
olan Gita'dır, o Kundalini bilgisini de koymuştur. Çünkü bu o zaman söylenecekti, bundan önce söylenmemeliydi. Altıncı yüzyılda
Shankaracharya bunu yaptı, daha sonrada Gyaneshwara yaptı, sonrasında ise Nanaka yaptı, daha sonra ise Kabira bunu yaptı.
Bütün bu insanlar, bunu yaptılar. Sadece bu da değil, Muhammed Sahib bile, bundan bir şekilde bahsetti – Sahaja Yoga ve diriliş
zamanından bahsetti. Onlar, insanların bunu anladığını gördükçe, çok daha sonra onların hepsi diriliş zamanı hakkında
konuşmaya başladılar. Çünkü gelecek hakkında çok fazla konuşmak tehlikelidir. O zamanlar, onlar savaştayken Shri Krishna,
Arjuna'nın yanında yer aldı ve o zaman Shri Krishna, hinsa (şiddet), ahinsa (şiddetsizlik)sorunları ve sahip olduğumuz bu fikirler
hakkında - sahip olduğumuz bu yanlış fikirler hakkında konuşmak zorunda kaldı. Ve işte O, bu konu hakkında böyle konuştu.
Konu her ne olursa olsun, O bunun hakkında konuştu ve Arjuna’ya  Tanrı ile nasıl bir olunacağını söyledi… yani nasıl olunacağını
değil… siz Tanrı ile bir olduğunuz zaman, bir “Stitha – Pragnya” (her zaman- bilge olan, yani gerçeği içsel olarak deneyimleyen
kişi)olursunuz. Size ne olacağı konusunda bir fikir verdi ama bunun nasıl olacağını söylemedi. Bunu açıklamak Bana düştü. Onlar
her şeyi yapamazlar, Benim bir şeyler yapmam gerekiyor, değil mi? Çünkü eğer Shri Krishna bunun nasıl olduğunu onlara
söyleseydi, o zaman onlar “Bana aydınlanma ver” derlerdi, ama onlar aydınlanma almaya hazır değillerdi. Soru: Kelimenin gerçek
anlamıyla spiritüalizmin içine girmeye çalıştım ama sağlığım günden güne bozuluyor. Shri Mataji: Bir beyefendi kelimenin gerçek
anlamıyla spiritüalizmi uyguladı ve sağlığı kötüleşiyor. Bunun sebebinin ne olduğunu size zaten söyledim – cehaletten dolayı
spiritüalizme yöneliyorsunuz. Spiritüalizm yoktur. Tanrı ile bir “izm” yoktur. Ruh “izmleştirilemez”. Yani, siz Sahaja Yogayı kabul
edin, kendi Ruhunuz olun. Bunu “izmleştiremezsiniz”. Bu, “izmleştiremeyeceğiniz bir şeydir.“ Her şeyde “izmlere“ sahip
olabilirsiniz ama Ruh ayrıdır. O, "izmler" içine konulamaz. Dolayısıyla, "spiritüalizm" diyenler, yanlış yaptıklarını bilmelidirler.



Tamam mı? Sahaja Yoga'ya gelin ve bunu unutun. Biliyorum, bunun için üzgünüm. Yanlış yönlendiriliyorsunuz ama Tanrı orada ve
Ruh orada. Sahaja Yoga'da size bunun sözünü veriyoruz. Yaptığınız hatalar her ne olursa olsun, bunlar düzeltilebilir. Hintçe
Konuşma. Bugün ne dersem diyeyim, kasetini alıp evde dinlemelisiniz. Bütün bunları zaten söyledim ama dikkatiniz orada
olmalıydı. Şimdi bu insanlardan bir kaset alıyorsun. Onu dinleyin. Sizin söylediklerinizin aynısını Ben de söyledim – bunlar, bu
şeylere giden büyük (yetişkin) bir insanın sorunları bunlar ve onun bu sorunlarla (sağlık sorunları gibi) nasıl karşılaştığıdır.
Tamam mı? Yani Sahaja Yoga'ya geldiğinizde, Ben sizin arayış içinde biri olduğunuzu biliyorum. Ve eğer arayış içinde biriyseniz,
bu size verilecektir. Buna sahip olmak sizin hakkınız. Tanrı sizi korusun. Soru: Tüm bu dünyanın ve insanlığın sonu ne olacak?
Shri Mataji: Dünyanın sonu ne olacak? Yine, fütüristik, çok gelecek odaklı. Sonunu konuşmayalım. Şimdi, sadece başlangıç.
Çocuk doğduğunda onun ölümünü düşünmüyoruz, değil mi? Başladığımız bu yeni dünyanın başlangıcı için endişelenmek, ölümü
ve tüm bu şeyleri düşünmemek daha iyidir. Şimdilik bunu unutun gitsin. Soru: [Kanpur'dan bir Sahaja Yogi'den Hintçe yazılı gelen
bir soru] Shri Mataji: Kanpur'dan bir beyefendi, insanların Kanpur'da sadece fiziksel tedaviyle ilgilendiğini söylüyor. Bu yerdeki bu
sefil insanlarla sizin hiçbir alakanız  yok. Sizin onlarla hiçbir ilginiz yok. Eğer onlar maddi refahla ilgileniyorlarsa, Sahaja Yoga
böyle insanlar için değildir. Hiçbir şekilde. Eğer Tanrı'ya sahip olmak istemiyorlarsa, onları unutun gitsin. Eğer böylelerse bırakın
onlar, Kanpur Ganj'da boğulsunlar. İşe yaramaz insanlar. Kesinlikle. Neden onlar için endişelenesiniz ki? Eğer Tanrı'ya sahip
olmak istemiyorlarsa, sadece iyileşmek isteyen insanlar için siz enerjinizi boşa harcamayın. Böyle insanlar kesinlikle işe
yaramazlar, çok benciller, ben merkezli ve sorun çıkaran kişilerdir. Hiçbir işe yaramazlar. Eğer Tanrı'ya sahip olmak
istemiyorlarsa, bizim onlarla hiç işimiz yok. Onlarla hiçbir ilişkimiz yok. Onlar hastanelere gidebilir, pahalı ilaçlar alabilir ve orada
ölebilirler. Sahaja Yoga'ya sadece fiziksel zindelik için gelen insanları sevmiyorum. Burası hastane mi, nedir? Bunu, bu seviyeye
kadar düşürmek iyi değildir. Başkalarına yardım etmesi gerektiğini düşünen biri, Kundalini ile onlara yardım etmeye başlamalı ve
insanları iyileştirmeye başlamamalıdır. Lütfen bunu yapmayın. Yüz kere söyledim, siz iyileştirmeyin çünkü eğer tedavi etmeye
başlarsanız ne olacak, “Ben kendim tedavi ediyorum” diye düşünmeye başlayacak ve bilinçüstüne geçeceksiniz. Bu yüzden bunu
yapmamak daha iyidir. Siz sadece kendinizi Sahaja Yoga için uygun olan bir hale getirin. Yavaş yavaş insanlar sizi tanıyacak ve
size gelmeye başlayacaktır. Ama Uttar Pradesh söz konusu olduğunda, Tanrı bu ülkeyi, o yeri korusun. Ben oradan evlendim,
insanları tanıyorum. İşe yaramazlar, hiçbir işe yaramazlar. Sitaji'yi Banbas'a gönderdiler, onları kim affedebilir? Tüm bu dobhiler
(geleneksel olarak meslekleri çamaşır yıkamak olan bir kast), hepsi bu. Uttar Pradeshliler, walla'ların (onların) çok büyük bir
egoları vardır, bilirsiniz. Uttar Pradesh'den gelen bir hizmetçimiz vardı. Ben de Uttar Pradesh'den evliyim. Ben bunu
söylememeliyim ama bunu çok net şekilde gördüm. Ve Madras'tan gelen bir hizmetçi daha vardı. Yani o adam, çok temiz
Madraslı bir adamdı, her şeyi güzelce temizliyor, çok çalışıyordu. Ben de bu Uttar Pradeshliye söyledim, walla, dedim ki 'Eğer sen
tüm bu kaliteleri  öğrenmezsen, bir gün Delhi'de işsiz kalacaksın ve hepiniz işsiz kalacaksınız. Madraslılardan tüm bu kaliteleri
öğrenseniz iyi olur – onlar ne kadar düzgün, temizler. Her gün banyo yaparlar. Sen tembel bir akılsızsın." Bunun üzerine o Bana,
‛Ah, thika, inko'dan bartan majne dijiye hum'a, raj karange'e dedi. [bırakalım da onlar bulaşıkları yıkasınlar, biz hükmedeceğiz]
Hepsi raj (hükmedecek) edecek, bir düşünün. Bu nedenle kişinin, her yerin kendine özgü  sorunları olduğunu anlaması gerekir.
Bunlar dışında, Uttar Pradesh ve Bihar, oraların nasıl olacağını bilmiyorum. Endişeliyim. Lucknow'a bir şeyler yapması için birini
göndermeye çalıştım bile. Evim Lucknow'da. Akrabalarım Lucknow'da. Bütün akrabalarıma Aydınlanma verdim ama onlar bunu
garip buluyorlar, her şey çok garip, bilirsiniz. O yerle ne yapacağını bilemiyorsun. Üç yüz altmış beş kadınla evli bir nawab
(Müslüman bir asilzade) düşünün. O korkunç yerde yaşayan böyle bir nawab hayal edebiliyor musunuz? Sabahtan akşama kadar
gazel söylüyor. Yaptıkları tüm o pis şeyler. Ve onları gerçekten (Sahaja Yoga’ya)getirip getiremeyeceğinizi bilmiyorum. Bazı güzel
insanlar var, yoktur diyemem ama genelde tüm sistem çok saçma bir şeye dayanıyor ve onları yakına getirmek…. Özellikle Kanpur
o kadar materyalist bir yer ki, çok materyalist. Çok materyalist insanlar. Ganj akar - Ganga, Gomati, Yamuna - tüm bu nehirler
kuzeydedir, sabahtan akşama kadar temizliyor, çok sıkı çalışıyor. Halk, bunun ne zaman farkına varacak? Yani Kanpur’dan gelen
beyefendisi, gidip Maharashtra'ya yerleşmeli. Rama, kendisi de Sita’dan ayrılmak zorunda kaldı. [Shri Mataji  kocasının
akrabalarının oturduğu yer olan, Uttar Pradesh'den gelen seyircilerden özür dilediğini söylüyor.] Soru: Yetersiz arzuya sahip
kişilere veya kendi aile üyelerime, Sahaja Yogi olmadıkları için ben aydınlanma verdiğimde? Shri Mataji: Hayır, hayır, hayır, hayır,
hayır. Aile üyelerinizi denemeyin. Bu uygun değil. Sahaja Yogaya istek duymayanları, onları zorlayamazsınız. Bu imkansızdır. Sizin
aileniz kimler? Bu kişiler sizin aileniz. Bir keresinde onlar İsa'ya, 'Kardeşlerin seni çağırıyor', dedikleri zaman olduğu gibi. O’da,
“Benim Kardeşlerim kim?” dedi. Diğer kişi Ona, ‛Kardeşlerin seni çağırıyor“, dedi. İsa yine, “Benim Kardeşlerim kim?” dedi ve
etrafına bakındı. Aile üyelerinizi zorlamayın. Tamam mı? Onlar Bhoot olacaklar. Çünkü eğer onları zorlarsanız, düşünün, Agnya
Çakra kapalı, onlar sola veya sağa gideceklerdir. Bhoot olacaklar ya da olmayacaklar. Onları hiç zorlamayın. Başka? Soru: Burada,
Delhi'de onlarda kaldığım  kuzenlerimden biri şarap içiyor ama Sahaj programa katıldıktan sonra içki ve sigara içemeyeceğine
inandığı için, kendisini ikna etmeme rağmen, Sahaja Yoga programına gelmek istemiyor. Shri Mataji: Görüyorsunuz, birinin



kardeşi Sahaja Yoga programına gelmek istemiyor çünkü programa geldikten sonra içki ve sigara içemeyeceğini düşünüyor.
Şimdi, Sahaja Yoga'dan sonra içki ve sigara içmediğiniz sırrını ona söylemenize gerek olmadığını söyleyebilirim. Ona bunu
söylemenize gerek yok. Onu bir kez getirdiğiniz ve Aydınlanma aldığı zaman, bunu yapmayacaktır. O halde biz olayı bu seviyede
yönetelim. Eğer bununla ilgileniyorsanız, ona bunu söylemeseniz daha iyi olur. Ben söylemem. Ben size 'İçki içmeyin, sigara
içmeyin dedim mi? Böyle dedim mi? Böyle söylemiyorum ama bu sadece oluyor. O yüzden bırakın öyle kalsınlar, oldukları gibi
gelsinler. Shri Mataji: Ne diyorlar?  Eğer mantıklı bir şeyse Bana söyle, yoksa boş konuşmalarla zaman kaybetmenin bir manası
yok. Sahaja Yogi (okuyarak): Saygıdeğer Anne, Nilüfer ayaklarınızın önünde saygıyla eğiliyorum. Shri Ganesha'nın Mooladhara
çakrasına yaptığımız meditasyon nasıl yapılmalı? Mooladhara meditasyonundaki durum nasıldır? Yani Nadileri yakından mı
görüyoruz yoksa başka bir durum var mı? Shri Mataji: Ganeshji meditasyonunu nasıl yapmamız gerektiğini sordunuz? Ve orada,
Nadi'de bir şey görüp göremeyeceğimizi. Bugün size anlattım, eğer bir şey görürseniz, siz dışarıdasınız demektir. Çünkü
gördüğünüz zaman durursunuz. Hareketiniz durur. Görülecek bir şey yok. Herhangi bir durum görmüyorsunuz. Siz oradasınız. Bir
şey görmek yanlıştır. Eğer biri, bir şey görürse, demek ki orada değiller ve ayrıca siz görmemelisiniz de. Buradan havalimanına
giderken binlerce manzara görüyorsunuz. Bütün bunlara bakmaya devam edersek, havaalanına nasıl ulaşacağız? Havaalanına
ulaşmalıyız. Bu yüzden görmeyi bırakın, sadece bunu içinize çekin ve özümseyin. Bu önemlidir. Tecrübe etmek. Shri Ganesha
meditasyonunu nasıl yapmamız gerektiğini sordunuz. Bunun için lütfen merkezimize geliniz. Orada size meditasyon yöntemi
öğretilecektir. Bunu doğru bir şekilde öğrenin ve onların size söylediklerini dinleyin. Shri Ganesha üzerinde meditasyon yapmanız
bile gerekmeyebilir. Size ne meditasyonu yapacağınızı söyleyeceklerdir. Hangi (çakra) üzerinde meditasyon yapmanız gerektiğini
kendiniz bileceksiniz. Durumunuza göre, ihtiyacınıza göre, kendinizi tanıyacaksınız ve kendiniz için karar verebileceksiniz. Sahaja
Yogi (bir soru okuyor): Beden su ile, zihin ise gerçek ile arınır. Ve ruh - .......  onu boş bırakmış. Bu sertlik ve mantıkla mı? Shri
Mataji: O bey sordu – beden suyla ve zihin ne ile arındırılır? Sahaja Yogi: Zihin gerçekle, Shri Mataji: Zihin gerçekle ve .. Sahaja
Yogi: Ruhun ise – onun karşılığını boş bıraktı. Sertlik ve mantıkla mı? Shri Mataji: O bey, ruhun sertlikle arındığını düşünüyor. Hiç
de böyle olmuyor. Tam tersi. Sahaja Yoga'da önce üst kat inşa edilir, alt katlar ise daha sonra inşa edilir. Önce size aydınlanma
verilir. Bunun ışığında sizde yanlış olanın ne olduğunu görürsünüz. Vücudunuzdaki kirin nerede olduğunu. Bu ışıkta zihninizin
nerede kirli olduğunu anlarsınız. Bu ışıkta ruhunuzun sorunlarını görürsünüz. Önce lamba yakılır. Shri Krishna da, bu (farkındalık)
ağacının baş aşağı asılı olduğunu söyledi. Hayat ağacı baş aşağı şekilde asılı duruyor. Dalları aşağı doğru büyür ve kökleri ise
yukarıdadır. Bu yüzden her şeyden önce, biz sizi yukarı alıyoruz ve köklerin kendisinde aydınlanma veriyoruz. Önce kökleri
anlayın. Kökler düzeldiğinde, ağacın geri kalanı kendi kendine düzelecektir. Sahaja Yoga'nın önemli kısmı budur. Önce kök
uyandırılır. Aksi halde, herhangi bir ağacı tedavi etmeniz gerektiğinde, eğer siz “önce yaprakları düzeltin, daha sonrada ortadaki
gövdeyi düzeltin” diyorsanız, hiçbir şey yapılamaz ama eğer doğrudan köklere inerseniz, o zaman köklerden geçerek tüm ağacı
kurtarabilirsiniz. Köklerinize indiğiniz bu yol, Sahaja Yoga yoludur. Kök, Sahasrara'da en üsttedir. Sonra tüm zihninizin, bilginizin,
egonuzun ve bedeninizin, diğer tüm fiziksel problemleriniz, onlar her ne olursa olsunlar, bunların temizlendiği Chaitanya
tarafından beslenirsiniz. 1:18:22 – Uttar Prakesh'den gelen (Kuzey Hindistan’dan) herhangi biri varsa, lütfen Beni affedin. Orası
kocamın akrabalarının bulunduğu yer. 1:20:23 – Bu kisi “midemde bir sorun var” diyor. Karaciğer bölgem şişti. Sırtımda çok hafif
lekeler var”. Shri Mataji: Bu kişi midesiyle ilgili bir sorunu olduğunu, dalağının kötü olduğunu vs. söylüyor. Eğer sigara veya alkol
içtiyse, o zaman Tanrı onu korusun, çünkü ellerimiz bağlı. Yani gelen ilk harf, ikinci harfteki cevaptır. Bu yüzden onlar sadece
karınları ağrıdığında Sahaja Yoga'ya gelirler. Dalakları büyüdüğünde, Sahaja Yoga'ya geleceklerdir. Dalakları geniş olanlar
Merkezimize gelmeliler, nasıl doktora gidiyorsanız, onlar da tam bir inanç içinde oraya gelmeliler. Başka herhangi bir yerde
insanlar ücret alır, paranızı ve hatta bazen hayatınızı alırlar. Bunu kimse bilmiyor. Ama tam bir inanç ve güvenle Sahaja Yoga'ya
gelenler, tüm tedavilerini ve tavsiyeleri ücretsiz olarak alırlar. Ve tedavileri tam bir inanç ve adanma içinde yaparlarsa, anında
fayda görürler. Ancak ücretsiz olduğu için insanlar ona saygı duymuyor veya değer vermiyor. Gelip bize bütün dertlerinizi
anlatıyorsunuz ve bundan sonra ise, sadece şikayetleriniz çözülmekle kalmayacak, aynı zamanda Paramatma (Yüce Tanrı) ile de
birleşeceksiniz. Hiç bir yerde bu oldu mu? Bir atasözü var - Tanrı'dan ışık istemeye gittim ve bunun yerine O bana Paigambari
(peygamber ya da havari) verdi. Sahaja Yoga'daki durum budur. Siz ateş veya alev istemeye geleceksiniz ve azizlik alacaksınız.
William Blake, kendisi bundan bahsetti. Tanrı'nın insanları  peygamber olacaklar. Ve onlar, başkalarını da peygamber yapma
gücüne sahip olacaklar. Biz size "Paigam" veriyoruz. Dalağınızı iyileştirmeye geleceksiniz, karşılığında peygamberlik alacaksınız.
Sahaja Yoga budur. Bu harika bir şeydir. Bunu anlamak için bile, siz o içsel kaliteye sahip olmalısınız. Shri Mataji – Bitirdiniz mi?
Şimdi lütfen, Beni affedin. Ayaklarıma dokunmak isteyenler gelebilirler ama adabıyla, acele etmeyin, koşmayın. Ben burada
oturuyorum.
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Devi Puja. Sidney (Avusturalya), 14 Mart 1983. Artık hepimiz bu güne gelene dek, varlığımızın huzurunun, güzelliğinin, ihtişamının
içimizde yattığını anladık. Bunların hepsinden oluşan bir okyanus var. Onu dışarıda arayamayız, kendi içimize gitmeliyiz, ne
diyorlar, meditatif konumda, siz onu arar ve bundan keyif alırsınız. Mesela susadığınızda nehre ya da okyanusa gidip
susuzluğunuzu gidermeye çalışırsınız ama okyanus bile size tatlı su veremez. Öyleyse, dışarıya yayılan herhangi bir şey,
içinizdeki o derin şeyi size nasıl verebilir? Onu dışarıda, yani bulunmadığı bir yerde bulmaya çalışıyorsunuz. O bizim içimizde,
kesinlikle bizimle. Bu çok basit çünkü o size aittir, elinizin altında, tam orada. Neşeyi, sözde neşeyi, sözde mutluluğu, dünyevi
güçlerin ve dünyevi mülklerin sözde ihtişamını bulmak için her ne yapıyorsanız, onu, her şeyi tersine çevirmelisiniz. Onu kendi
içinizde yansıtmalısınız. Dışarı çıkmanız yanlıştı, dışarı çıkmanız doğru değildi, bu zamana kadar yaptıklarına üzülmemeliydiniz.
Gerçek yaşam sevincine, varlığınızın gerçek ihtişamına ulaşmanın doğru yolu bu değildi. Bu o kadar çok insanda işe yaradı ki,
sizler bu daha süptil olan anlayışın içine girdiniz. Bazı insanlar sadece zihinsel düzeydedir, belki de, bu önemli değil. Belkide
bazıları sadece bunu hissedebilecekleri fiziksel düzeydedirler, bu önemli değil. Ancak siz doğru yoldasınız, doğru ilerliyorsunuz.
Meditasyon yapmaya çalışın, daha çok meditasyon yapın ki içsel varlığınıza ulaşabilesiniz. Ve bu içsel varlık, her birimizin içinde
var olan engin bir mutluluk okyanusudur. Herkesin iç güzelliğini dolduran bu muazzam, yüceltici olan ışık selidir. Bu yüzden ona
yaklaşmak için, ona karşı olan, hareketinize karşı olan şeyleri inkar ederek kendi içinizde ilerlemelisiniz. Bazen rüzgar çok ama
çok kuvvetli olabilir, Tanrının görkeminin sizin içinizde olduğu şeyi yanlış anlayabilirsiniz. Geri dönün, hareketinizin her an içe
doğru olması gerektiğini unutmayın. İçe doğru hareket ettiğinizde, dışsal ihtişamınızın fikirlerini unutursunuz. Çok temel tabiatta
olan bir insan, eğer çok para kazanırsa, o zaman neşeye ulaştığını düşünür, ama ulaşmaz. Gidip onu görürseniz, o kişi en mutsuz
insandır. Hayattaki küçük - küçük şeyler için endişe eder. Çok zengin insanların kleptoman olduklarını duymuş olmalısınız.
Endişeliler, çok cimriler, orada burada bir iğne için endişeleniyorlar. Küçük bir şey eksikse üzülürler. O kadar çok alışkanlıkları var
ki onlarsız yaşayamazlar. Dolayısıyla, zenginlik, insanoğluna her zaman bir lanet getirmiştir. Yani sadece zenginlik arayanlar
onlardan zevk alamazlar. Sonra, başkalarını yöneterek, güç kazanarak hayatta çok büyük bir konuma gelebileceğini düşünen
daha iyi insanlar var, onlar da başarısız olduklarını varsayıyorlar. Onlara ne olduğunu gördünüz, insanlar bu kişiler hakkında,
konuşmak bile istemiyorlar. Şimdi birine, bir kişiye veya aileye, onların çocuklarına, onların akrabalarına bağlanan insanlar var,
Hindistan'da bu çok yaygın. Tanrı'ya ulaşmanın yolu da bu değil zaten, bu da çok sınırlı, sizin onların etrafında dolanmanıza ve
enerjinizi tamamen boşa harcamanıza neden oluyor. Ama siz tam olarak benliğinizin içine girerseniz, o zaman tüm bunların öyle
bir anlamı vardır ki; o zaman her şeyin bir anlamı vardır. Bir bakıma, eğer siz bir şeye sahipseniz ve eğer buna sahip olmaya
devam etmesi gereken sizseniz, bu kişi asla ona sahip olmaz, o kişi kadar bağımsızdır ki. O asla sahiplenici değildir; bu konuda
çok bağımsızdır ama ortalıkta dolaşabilir, çünkü çok bağımsızdır, bundan bir drama yaratabilir. Sahip olduklarıyla oynayabilir,
insanlara çok şey öğretebilir, çok bağımsız, çok cömerttir, cömertliğinden zevk alır. Her şey çok farklı, çok dinamik hale gelir.
İnsanoğlunun yarattığı tüm güzellikler, sizin sahip olduklarınız olarak önünüze serilir ve bunlara sahip olmaksızın, tüm bunların
tadını çıkarmaya başlarsınız. Sahip olma efsanesini anlıyorsunuz. İnsanların diğer insanlar üzerinde sahip olduğu şey, sizin
güçlerinizle aynıdır. Sahaja Yoga'dan para kazanmaya çalışanlar ya da Sahaja Yoga üzerinde bir tür ayrıcalık sahibi olmak
isteyenler süptil olabilirler, bu çok ileriye de gidebilir. Bu süptillik o kadar ileri gidiyor ki, insanların Sahaja Yoga sayesinde para
biriktirmeye çalıştıklarını gördüm. Bu da para üzerinde olan dikkattir. Para kazanmak ya da tasarruf etmek, Sahaja Yoga'da bir iş
yapmak tamamen saçmadır, ama eğer siz böyle diyorsanız, "Pekala, o zaman bir süre buna devam edin, bunu bir deneyin. Sahaja
Yoga'nın iş olmadığını göreceksiniz." Elbette ki Sahaja Yogiler birlikte çalışabilirler, biraz iş yapabilirler ama Sahaja Yoga bir iş
değildir. O, Tanrı'nın işidir, sahip olduğunuz her şeyi vermeniz, hiçbir şeye bağlanmamanız gerekir, bağımlı olunmamalıdır. Böyle
ödenecek bir para yok ama tüm kalbinizin buna verilmesi gerekiyor. İçine yüreğinizi koyamazsanız, bunu başaramazsınız. Güç
konusu da aynıdır. Bazı insanlar Sahaja Yogilere bile hükmedebileceklerini, onları etkileyebileceklerini, onları kontrol
edebileceklerini düşünürler, bu tür insanlar tamamen Sahaja Yoga'nın dışına atılırlar. İnsanların sizi hükmeden bir kişilikten
ziyade onların koruyucuları, yardımcıları, destekçileri, arkadaşları olarak görmeleri için sevginin gücünün tadını çıkarmalısınız.
Her zaman herkesi tehdit eden şeytani bir yıkıcı güç değil, bir öncü baba olmalısınız. Böyle insanlar kısa sürede Sahaja Yoga'dan
atılacaklar. Siz bulundunuz. Ben bu tür insanlara karşı sempati duymuyorum, asla, bu sizi aşağıya çeker, hiçbir şekilde bu olmaz.
Kendinizi onlardan uzak tutun, aksi takdirde onlar Sahaja Yoga'dan teğet olarak atıldıkları zaman sizde onlarla beraber dışarı
çıkabilirsiniz, bu yüzden dikkatli olun. Sonra tüm zamanını sadece ailelerini, bu şeyleri düşünerek harcayanlar veya ailelerini hiç
düşünmemiş olanlar da Sahaja Yoga'ya gelirler. Bu, onların Ruhlarına olan dikkatlerini kaybedebilecekleri çok daha süptil bir
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zemindir. Onlar çocuklarını şımartırlar, kocalarını şımartırlar, karılarını şımartırlar. Bütün dikkat yanlış yöne gider ve bu onlar için
çok önemli bir konu haline gelir, evliliklerin nasıl başarılı olduğu, çocukların nasıl olduğu, bu şey, o şey. Bunu Tanrıya bırakmazlar.
Tanrıya bırakmaları gerekir. Hepimiz aziziz, her şeyi Tanrı'ya bırakmalısınız. Sahaja Yoga'da, başlangıçta herkes, "Kocam böyle,
karım şöyle, kardeşim böyle, çocuklarım şöyle, der. “Anne onlara bakar" derler, başlangıçta tamam. Büyüdüğünüz zaman bundan
kurtulmalısınız. Meditasyon yaptığınızda, bu Tanrı'ya doğru yapılan bireysel bir yolculuktur ve oraya ulaştığınızda kolektif
olursunuz. Ondan önce, bu mutlak bir bireysel yolculuktur, kesinlikle bireysel bir yolculuktur. Bunu görebilmelisiniz. Siz bu
yolculuktasınız, hiç kimse sizin akrabanız değil, hiç kimse kardeşiniz değil, hiç kimse arkadaşınız değil, kesinlikle yalnızsın,
kesinlikle yalnız. Kendi içinizde tek başına hareket etmelisiniz. Kimseden nefret etmeyin, sorumlu olmayın ama meditatif bir ruh
halindeyken, siz yalnızsınız. Orada kimse yok, yalnızsınız ve bir kez o okyanusa girdiğinizde tüm dünya sizin aileniz olur. Tüm
dünya sizin tezahürünüzdür. Tüm çocuklar sizin çocuklarınız olur ve tüm insanlara eşit bir anlayışla davranırsınız. Tüm bu
genişleme, Ruhunuzun içine girdiğinizde ve Ruh'un gözünden görmeye başladığınızda gerçekleşir. Böyle bir dinginlik, böyle bir
huzur, böyle bir mutluluk sizin içinizde var. Bu yolculuğa hazır olmalısınız. Bu yolculuk meditatifliğinizde tek başınadır ve
meditasyonunuzda ne kadar çok şey bulursanız, o kadar çok ileri gitmek ve bunu başkalarına dağıtmak istersiniz. Bu olmalıdır,
eğer bu sizde oluşmuyorsa, o zaman işe yaramamıştır. Saflık yoktur, bir çeşit önyargı var. Bu bireysel arayışta, her ne bulursanız
bulun, başkalarıyla birlikte bunun tadını çıkarmak, bunu başkalarına vermek istersiniz. Bu, gerçekten meditasyon yapan bir kişinin
işaretidir. Meditatif olan ve bulduğunu dağıtamayan kişi, kendini de, başkalarını da aldatmaktadır. Çünkü meditasyonunuz
sırasında aldığınız bu neşe dağıtılmalı, verilmeli ve gösterilmelidir. Aydınlanmış her lambadan bir ışık yayılması gibi, bu sizin
varlığınızda akmalıdır. Bunun aydınlanmış bir ışık olduğunu söylemek için sizin yemin etmemize gerek yok, aynı şekilde bir azizin
de, aziz olduğu tasdik edilmemelidir. Kendi içinizde yakaladığınız bu derinlik her yere yayılır, bu öylesine bir etki ve tepkidir ki,
daha fazla derinleştikçe, ışıma da o kadar çok olur. Sade bir kişi, çok sıradan bir insan, eğitimsiz bir insan da böyle olabilir.
Bildiğiniz gibi, Bombay'da Vardic adında bir beyefendi var, yaşlı bir adam, çok derin, ışık saçıyor. İnsanlar ona güveniyor, sevgi
yayıyor, çok meditatif. Meditasyona çok fazla zaman harcamak zorunda değilsiniz ama ne kadar zaman harcadığınız ve bundan
ne kazandığınız dışarıdan görünür olmalı, nasıl ışıldıyorsunuz ve bunu siz nasıl başkalarına veriyorsunuz. Olmanız gereken
azizlerin kalitesi budur. Siz derinleşmedikçe, diğer Sahaja Yogileri kurtaramayız ve Sahaja Yogi olmayanları da kurtaramayız.
Tüm perdeyi yukarı çekmek için, siz daha da yükselmelisiniz. Daha yükseğe çıkmaya çalışanlar, her şeyi de yukarıya çekerler ve
kendileriyle birlikte, yükselen herkesi de yukarıya çekerler. Bu yüzden hedefinizi net bir şekilde belirlemeye çalışın. Sahaja Yogiler
olarak hayattaki amacınızın ne olduğunu anlamalısınız. Artık sizler değişmiş insanlarsınız. Artık mal mülkle uğraşmak zorunda
olan, onlar için, dünyevi şeyler için, geçim kaynaklarınız için endişelenen insanlar değilsiniz. Artık sağlığınız, eşyalarınız veya özel
hayatınız hakkında çok fazla endişe etmesi gereken insanlar değilsiniz. İşiniz için de bu kadar endişelenmeyin, bu önemli değil ve
son olarak aileniz, çocuklarınız, kocanız, karınız içinde endişelenmeyin ve kendinize içine saklanacağınız bir cep bulun. Çünkü
kendinizi gerçekten saklayabileceğiniz tek şey, O'nun tam korumasının büyük huzurlu, mutlu, hissini gerçekten alabileceğiniz
Tanrı'nın sevgisidir. Sidney daha önce çok iyi iş çıkardı ve daha iyi ilerliyor, ancak tempo olması gerektiği gibi değil. Bu yüzden
bunu nasıl yayabileceğimize dair yeni yollar ve yöntemler düşünmeliyiz ama önce kendi konumunuzu olduğunuz şekliyle kabul
etmelisiniz. Hepinizin aziz olduğunuzu, büyük işler yapmanız gerektiğini varsaymalısınız - bunun ego kısmını değil, bunun
tezahürünü. Her biriniz kendiniz için bir karar vermelisiniz. Ben bunun işe yarayacağına eminim ve bu seferki ziyaretim, bu ışığı
yaymak için en iyisinin ne olduğunu anlayarak, size çok yardımcı olacak. Tanrı sizleri korusun.
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Sahaja Yogilerle Konuşma, Yeni başlayanlar için atölye çalışması, Mum çalışması, Burwood Ashramı, Sydney (Avusturalya)
20.03.1983 Sahaja Yogi: Tam olarak bu noktayı kapatmak için, Anne sık sık jet uçakları var ve çok hızlı arabalar var, şeklinde bu
ifadeyi kullanır. Hepimiz aynı seviyeye yükselmeliyiz ve işte Kolektif Bilincin olduğu şey [yanlış yorumlama] budur. Ben,
Aydınlanmamı aldığımda, sizin Aydınlanmanızı aldığınız zamandan daha yüksek bir seviyede değilim. Çakralarımı sizden biraz
daha fazla temizlemiş olabilirim ama hepimiz bir araya gelmek zorundayız; hepimiz bunu birlikte halletmek zorundayız. Bu
kolektif bir deneyim olmalı. Tamam mı? Bu, ben harika bir Yogiyimde, sende küçük, küçük bir hiçsin demek değildir. . Arayış
içindeki bayan: [Duyulmuyor] Sahaja Yogi: Neden, Annenin bu soruyu yanıtlamasına izin vermiyoruz. Arayış içindeki bayan: Doğru.
Soru şu: İnsanlar Aydınlanmadan önce bile belli bir farkındalığa sahiptiler. Onlar aydınlanmaya yakınlar mı? Ve sizinle bir araya
gelmeseler bile durumları nedir? Bu sizin ilk arayışınız değil daha önce de hepiniz arayış içindeydiniz bunu bilmelisiniz! Yani zaten
hissettiğiniz ve daha fazla bir şeylerin olmasını beklediğiniz belli bir farkındalık konumuna ulaştınız, buna zaten hazırsınız,
bazılarınız bu zamanda gerçekten de sadece bunun için doğdunuz. Bu yüzden, geçmişinizden bahsetmeyeceğim, geçmiş artık
bitti, şu anı düşünmeliyiz. Kişi şunu bilmelidir ki, hepiniz Aydınlanma aldınız, size bahsettiğim gibi bazı insanların farklı
merkezlerde(çakra)bazı sorunları var, insanların farklı sorunları var. Bu sorunlar nedeniyle, Kundalini kendi dikkatine geri çekilir,
çünkü Kundalini sorunlarınızla ilgilenmelidir. O sizin annenizdir, o yüzden oraya gider, bu problemle ilgilenir ve tekrar yükselir.
Ancak öğrenmeniz gereken tek şey, onu nasıl yükselteceğiniz, onunla nasıl işbirliği yapacağınız, kendi probleminizi nasıl
anlayacağınız ve problemi çözmek için nasıl katkı sağlayacağınızdır. Şimdi, kendinizle olan bu sahte özdeşleşmelerden nasıl
kurtulduğunuza şaşırırsınız, Bundan tamamen bağımsız hale gelirsiniz çünkü çakraların ve merkezlerin dilinde konuşmaya
başlarsınız. Bu merkez kötü, şu merkez kötü, ‘bu doğru değil’ Anne, ben de bu sorun var, ben de şu sorun var, bütün bu şeyleri
söylemeye başlarsınız. ‘Ben Kanserim’ demezsiniz, ‘ben deliyim’ demezsiniz, ‘ben egoistim’ demezsiniz. Siz sadece "Anne bu
merkez iyi değil, şu merkez iyi değil” dersiniz. Merkezlerinizin, çakralarınızın kalitelerine bağlı olarak ki aslında onlar, Tanrı'nın
enerjisinin akması için kanallardır. Onlarla ilgili olarak, çakralarınızın nasıl olduğuna dair dikkatli olmalısınız. Temiz misiniz, değil
misiniz? Bazılarınız ellerinizde güzelce akan serin bir esinti hisseder, ama belki bir çakra tıkalı olabilir. Bir çakrada ısıyı
hissedersiniz ya da uyuşukluk hissedebilirsiniz veya belli bazı parmaklarda bir tür karıncalanma diyebileceğiniz bir şey
hissedersiniz. Şimdi nerede karıncalanma varsa, o çakralar ile Kundalini arasında bir tür mücadele olduğunu bilmelisiniz. Bu
yüzden çakralarınıza yardım etmeye, onları uyandırmaya çalışmalı ve ayrıca her birinizin bütünün ayrılmaz bir parçası olduğunuzu
bilmelisiniz. Sizler Aydınlandınız, bu kısma aydınlandınız, bu yüzden daha dikkatli olmalısınız. Çünkü eğer siz çakralarınızdan
dolayı acı çekerseniz, Ben bunu hissedebilirim. Ama eğer başkalarını, aydınlanmamış olanları hiç hissetmem, onlara aldırmam.
Çok sayıda şeytan olabilir ya da başka bir şey, Benim için önemi yok. Ama eğer Aydınlanmış olan sizler, küçük bir problem
yaşarsanız, Ben derhal sizde bu problemin olduğunu bilirim, dikkatim buna yönelir. Bu yüzden, dikkatimin her zaman size
bakmak, size rehberlik etmek için orada olduğunu anlamak zorundasınız, Ruhunuz her zaman çalışıyor. Ama asıl mesele
Ruhunuzdan nasıl rehberlik alacağınızı öğrenmenizdir; yani O’nun dediği gibi kimse düşük veya yüksek değildir. Ayyaş olduğu
bilinen bazı insanlar gördüm, şudur, budur, bir gecede bitti, onlar mükemmel insanlar oldular, sadece o da değil, aynı zamanda bu
kişiler çok iyi Sahaja Yogiler. Yani, bakın, bu yaşamınızda varlığınızın gökyüzüne gelen tüm bu bulutların önemi yoktur, fark etmez,
ama bu sizin geçmişinizin harika olduğunu gösterir. Yani ne kadar uzakta olduğunuz, nerede olduğunuz, konusunda
endişelenmenize gerek yoktur, bunu ölçmek için bir derece veya herhangi bir şey yoktur. Hepsi zaten bunun farkında olmalıdır
aksi takdirde her şeyden önce siz Bana gelmezdiniz. Aydınlanma almanın kendisi çok büyüktür. Şimdi, tanıdığım, Bana gelen çok
iyi bir arayış içinde kişi vardı, Aydınlanmasını aldı ama elinde hissetmedi, çünkü çok kötü bir Vishuddhi'ye sahipti ve kötü bir
Vishuddhi çakrayla, bunu elinizde hissedemeyebilirsiniz, önemli değil, ama huzurlu hissedersiniz, neşeli hissedersiniz ve
başınızın üstünde hissedebilirsiniz ya da başkaları bunu hissedebilir. Yavaş yavaş parmaklarınız gelişmeye başlar ve size daha iyi
sonuçlar vereceklerdir. Örneğin, elleriyle ve parmaklarıyla da zor işler yapan insanlarda uyuşma olabilir, bu yüzden ellerimizle
ilgileneceğimiz bazı yöntemler kullanmalıyız. Bu beden Tanrı'nın tapınağıdır, bu yüzden ona saygılı bir şekilde bakmalıyız,
gördüğünüz gibi fahişeler, bedenlerini satmak istediklerinde bedenlerine bakarlar. Hayır, bu şekilde değil, ama bedenimize saygı
duyarak, sağlığımızı koruyacak şekilde kendimize bakmalıyız. Sahaja Yoga'da sağlıklı kalmak için, bilmeniz gereken, anlaşılması
çok kolay olan ve size tamamen ücretsiz olarak verilecek olan bin bir çeşit şey vardır. Bunları almanız, yerleştirmeniz ve bundan
neşe duymanız için endişelenen Tanrı'dır. Bu yüzden sizin çok endişelenmenize gerek yoktur, endişeler bırakılmalıdır, sadece
merkezlerinizi(çakra)anlamaya çalışın. Şimdi serin esintiyi birçoğunuz hissettiniz, ama belki bir süre sonra bunu
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kaybedebilirsiniz, önemli değil. Bu şekilde yukarı ve aşağı gidersiniz, önemi yok. Bu, onu kaybettiğiniz anlamına gelmez, hiç bir
şekilde. Şimdi bir yöntemi denediğinizi varsayalım, basit bir yöntem, önce sol elinizi Benim fotoğrafıma doğru tutun, şimdi
deneyebilirsiniz ve sağ elinizi de toprağa koyun. Bakalım, Sağ el toprağa, işte bu yüzden bunu açık alanda yapmak istedim, ama
önemli değil, bu yağmur sizin için, çiftçiler için iyi, yağsın bakalım. Şimdi sol elinizi bu şekilde(dizinize) ve oturanlar da sağ elini
böyle, bu şekilde yere doğru tutabilir. Sağ el böyle, doğru. Sol değil, sağ. [Yogi]… zemine mi?. Bunun gibi değil, Geriye. Evet, sağ el.
Şimdi yaptığımız şey, sol taraftaki güç ile ki bu duygusal güçtür, eğer duygusal bir sorununuz varsa, diyelim ki birisi uyuşturucu
kullanıyorsa o sol kanal bir kişidir. Bazı uyuşturucular, LSD ve bunun gibiler, sağ taraftadır, ama uyuşturucuların çoğu sizi sol
tarafa götürür. Gurular sol taraftadır. Bu problemlerin çoğu, sol kanal problemlerdir, ruhsal problemlerdir ama entelektüellerin
sorunu sağ taraftadır, fütürist insanlar sağ taraftadır. Fare yarışında koşuşturan insanlar sağ kanaldır, bilirsiniz, bu tür aşırı
faaliyetler, bu tür şeyler. Aksine uyuşturucu kullananlar sol kanaldadır. Bu yüzden önce solla deneyelim, bakalım. Şimdi sağ elinizi
toprağa koyun. Sağ elinizi toprağa koyun, sol elinizi Bana doğru tutun. Yavaş yavaş, bunun sol elinizde akmaya başladığını
göreceksiniz. Akıyor mu? Sağ elinizi toprağa koyun, çünkü toprak alıp temizler onu sizden, Görüyorsunuz, sadece
topraklıyorsunuz, üzerine koyun, ona dokunarak, dokun, ona dokunun, görüyorsunuz, kendinizi topraklıyorsunuz, bu çok basit bir
şey. Sol taraftaki sorunlar kolayca toprağa gider, bu doğru, ama en iyisi ışığın olmasıdır. Şimdi eğer bir mumunuz varsa, mum en
iyisidir, sol taraftaki problemleri gidermek için mum en iyi şeydir çünkü sol kanal problemleri, soğuk problemlerdir veya
soğukluktan kaynaklanan problemlerdir diyebiliriz, bakın, pasif hale gelen bir kişi, bakın, siz sadece sol eli şöyle Bana doğru (avuç
içi açık şekilde) sağ eli ise bir muma doğru tutun, hayret edersiniz, bazen, mum “çıt çıt ” yanmaya başlar ve böyle düşer ve bazen
o kadar siyah bir duman oluşturur ki, eğer bir duvarın yanındaysa, tüm duvarın karardığını görebilirsiniz. Mumun nasıl tepki
verdiğini görmek çok ilginç ama önünüzde bir fotoğraf olmalıdır ve fotoğrafın önünde de bir mum ve onu temizlemek için bunun
gibi bir mum olmalı. Şimdi daha iyi anlıyor musunuz? Tamam mı? Siz onun aşağıya gittiğini hissedeceksiniz, başınızdan
hissedeceksiniz, hissedeceksiniz, görüyorsunuz, baskı azalıyor. Şimdi daha iyi mi? Böyle. Elinizi böyle koyun, arkaya doğru, Bana
doğru değil, öyle evet, evet. Şimdi, eğer yerde oturuyorsanız sol elinizi koyun, yerde oturuyorsanız, sol elinizi Bana doğru uzatmak
daha iyi olur. Bu geliyor, gidiyor, çalışıyor. Bu, fotoğrafın içinden gelen enerji gibidir, onu ışığa doğru iter ve ışık onu yakar, ışık
sizin tarafınızdan uyandırılır. Şaşırtıcı ama bu böyle. Şimdi daha iyi mi? Bakın, Çalışıyoruz ve hissediyoruz. Kendiniz
hissedeceksiniz, tasdik edilmesine gerek yok. Kendiniz hissedeceksiniz. Sol elinizi Bana doğru tutun, bu şekilde Bana doğru
tutun, evet. Hepiniz kendiniz hissedeceksiniz. Şimdi gurulara gitmiş olanlar, şizofrenik davranışları olanlar, karamsar, umutsuz
kişiler, bunların her türlüsü ve aşırıya kaçmış olanlar, duygusal olanlar, bazı çok ağlayan kadınlar, histerikler(aşırı hassas ve
duygusal olanlar), tüm bunlar sol eli fotoğrafa ve sağ eli muma doğru tutmak gibi basit bir yöntemle kontrol edilebilir. Bakın
çalışıyor mu? Başınızda hareketi hissedeceksiniz. [Yogi] Evet. Şimdi hissediyor musun? Hayır? [Yogi] Yani, orada değil. Şimdi sağ
el yukarı, fare yarışında koşanlar, para kazanmaları gerektiğini düşünen büyük insanlar, biliyorsunuz bunun gibi, onlar politikada
koşturuyorlar, her türlü – onlarda da başka türlü bir delilik var. Bu da bir çeşit çılgınlık,(Shri Mataji Gülüyor). Bu tür kişilerde
yüksek tansiyon olur, onlar şeker hastası olurlar, karaciğer sorunları yaşarlar. Şimdi herhangi bir organ için bile, gördüğünüz gibi,
ele aldığınız herhangi bir organ, diyelim kalp, Sahaja Yoga'da her organ için, iki tür özellik vardır. Biri uyuşuk, diğeri aşırı aktif.
Öyleyse, aşırı aktif bir insan olduğunuzu varsayarsak, eğer aşırı aktif bir kişiyseniz, çok çalışıyorsunuz ya da gelecek hakkında
düşünüyor ya da bir şeyler planlıyorsanız, o zaman aşırı aktif bir kalbiniz vardır veya aşırı aktif bir bağırsağınız vardır. Karaciğer
aşırı aktif, tüm sistem aşırı aktif, yüksek tansiyonunuz ve yüksek tansiyona bağlı hastalıklarınız olur, kabızlık gibi tüm bu sorunlar
kişide, el ele gider. Sonra, bir diğer kişilik ise, uyuşuk kişiliktir. Uyuşuk bir kalbi olan kişi, kalbi pompalamadığı için bypass
ameliyatı olabilir veya bunun gibi bir şey olabilir. Böyle kişinin uyuşuk bir bağırsağı olabilir ve her ne yerse sadece tuvalete gider,
belki de uyuşuk bir karaciğer olabilir. Uyuşuk bir karaciğeriniz olduğunda, alerjileriniz olabilir. Alerjilere uyuşuk karaciğer neden
olur. Ancak, aşırı aktif bir kişiyseniz, size bu alerjileri veren aynı karaciğer bu kez size bulantı, bir hastalık hissi, migren ve kusma
verecektir. Yani iki tür karaciğer vardır. İki tür böbreğimiz var, iki tür, her şeyin iki türü. Yani eğer uyuşuk bir kişiyseniz, tembellik
sorununuz varsa, yapmanız gereken şey ışığı kullanmaktır. Tüm uyuşukluk sorunları için en iyi şey ışıktır, ışığı uyuşukluk sorunları
için kullanmak, bu sol kanaldır. Sağ kanal olma durumunda toprağı kullanabilirsiniz. Toprak en iyisidir veya su ve tuz. Bu nedenle
su ve tuz, aşırı aktiviteden mustarip insanlar için çok iyidir. Şimdi bunu nasıl yapacaksınız? İkisi için de iyidir ama özellikle onlar
için(sağ kanal olanlar) İki elinizi de önce fotoğrafa doğru, iki ayağınızı da içinde biraz tuz olan suya koymalısınız. Şimdi eğer
vibrasyonların geldiğini her iki elinizde de aynı şekilde hissediyorsanız, sorun yok, endişelenmenize gerek yok. Fakat farz edelim
ki, bir elde daha fazla ve diğer elde daha az. Daha az olan el her zaman fotoğrafa doğru olmalıdır. Daha az vibrasyon olan eli
fotoğrafa doğru tutun ve diğeri dışarı doğru olmalı. Bu şeyin hareketine şaşıracaksınız, kendi içinizde bu balonların
(ego,superego) böyle hareket ettiğini hissedeceksiniz. Ve şunu hissedebilirsiniz, başınızda bir şeylerin hareket ettiğini ve
rahatladığınızı hissedebilirsiniz. Ve yavaş yavaş, bir üstad olursunuz, bu bedeni nasıl idare edeceğinizi bilirsiniz, kesinlikle, bir



üstad olursunuz. Ve üstad olduğunuzda - insanlar sekiz günde, sekiz gün içinde üstad olurlar. Bir kez üstad olduğunuz zaman,
başkalarının bedenleri de idare edebilir ve onlara yardım edebilirsiniz. Bu kadar basit. Yani geçmişi unutun, şimdi şu an, biz şu
anda olmalıyız. Başka bir soru var mı? [Yogi]… mantralar hakkında… Shri Mataji: Mantralar, evet. Şimdi farklı merkezlerimiz var ve
tüm bu merkezlerin farklı Deityleri var. Size anlattığım gibi, İsa burada. Musa burada, Krishna burada. Buna dair bir tablo var. Size
verilecek kitaplarımız var. Anlıyorsunuz, bunu yapmalıyız, [Yogi] Affedersiniz. [Sahaja Yogi büyük bir tablo getirir] Shri Mataji: Evet
tablo bu, görüyorsunuz, çok güzel hazırlanmış, bu çok net bir kesit. Şimdi farklı çakralarda, farklı deitylerimiz var - öne gelin, öne
gelin ve bakın, tamam mı? Pekâlâ, bakmasına izin verin. Diğerlerine verebilirsin. [Yogi] belki Başka bir pano olabilir? Shri Mataji:
pekâlâ, başka bir tablo. Kitaplarımız var, anlıyorsunuz, onlara neden kitap vermiyorsunuz? [Yogi]… Diğer kitapları da alabilirler,
Kitapları açın, tablo kitaplarda var. Görebiliyor musunuz? Şimdi yavaş yavaş görüyorsunuz, sizin için daha büyük bir yer bulmaya
çalışıyoruz ve gerçekten, bir salonda tekrar buluşmalıyız. Ne zaman gidiyorsunuz? Sahaja Yogi:… Biz bir salon bulana kadar
önceleri burada buluşabilirler, Evet, isterseniz, biz gelemeyebiliriz ama sizler burada buluşabilirsiniz. Her zaman gelip
öğrenebilirsiniz. Ne oldu? Kitaplar var, Şimdi göstereceğim. Bunlar sadece yeni başlayanlar için hazırlanmış küçük kitaplar,
görüyorsunuz. Burada, bunların hepsi kısaca anlatılmıştır. Şimdi bakmanız gereken tablo bu - onu diğerlerine verin… Bunu da
isteyen beyefendiye verin. Ah, aldınız! Beyefendi: Buradan aldım. , Ah, anlıyorum. Sen de al! Şimdi. Yani mantralar sorunlu çakraya
göredir. Mesela Nabhi çakranızın iyi olmadığını varsayarsak, tamam mı? Ve eğer bunun(başka bir çakranın) mantrasını
söylemeye başlarsanız, bunun bir yararı yoktur. Yani parmaklarınızdan hangi merkezin tıkalı olduğunu bilmelisiniz. Şimdi buradan
anlayabilirsiniz, bu tabloda, bu taraftan bakarsanız, rakamları çakra merkezlerine göre yazdık. Bu tarafta, eğer açıkça
görebilirseniz! Bunlar merkezlerin rakamları, tamam mı? Yani burada, bu çizelgede yazıyor, farklı deityler hangileridir, ilk önce tüm
bu deityler anlaşılmalıdır, neredeler ve mantraları ne zaman söylenmeli, yapmanız gereken şey düzgün bir Sahaja Yoga
mantrasına dönüştürmektir. - peki, size bu verildi mi? [Yogi] Bu kitaplarda yok mu? .. Shri Mataji: Ama size anlatacaklar. Sistemin
böyle olması gerekiyor, yani, bu şey her ne ise, eksiksiz bir şekilde örülmüştür – demek istediğim size tavsiye verilmeli, değil mi?
Biri söylemeli. Bu yüzden size bu bilgiyi verenin Ben olduğumu söylemelisiniz. Sadece size verecekleri o belirli kalıbı, çok basit
olan kalıbı kullanmalısınız. Ve bu deitylerin isimlerini, duruma göre farklı deitylerin isimlerini kullanmalısınız ve yavaş yavaş
bunların işe yaramasına şaşıracaksınız. Ama buraya geldiğinizde onlar size bu çok basit, çok basit diyecekler ama siz çakraların
nerede olduğunu bilmek zorundasınız. Her şeyden önce duyarlı hale gelmelisiniz. Bu yüzden parmaklarınız ve ayak parmaklarınız
için zeytinyağı kullanmanızı öneririm, güzelce ovun, parmaklarınızı hassaslaştırın. Çeşitli sebeplerden dolayı ellerimiz hantal hale
gelmiş durumda. Daha iyi hissetmek için biraz zeytinyağı kullanın, güzelce masaj yapın ve bazı geceler eldiven giyerseniz,
ellerinizi yumuşatabilir. Ellerinizi yumuşatmalısınız, yumuşak eller daha iyidir. Ve tırnaklar çok uzun olmamalı, çok kötü de
kesilmemelidir, bildiğiniz gibi düzgün bir şekilde kesilmelidir. Böylece onları kullandığınızda başkaları tırnaklarınızdan dolayı zarar
görmemelidir. Kendiniz için de, özellikle çok fazla sağ el kullanılmamalıdır - çünkü burada, onu böyle kullanmanız gerekecektir,
diyelim ki bir Vishuddhi çakranız var, o zaman Nabhi çakranızı böyle kullanmanız gerekecek. Aslında, sizinle olan mesele, önce
duyulmalıdır. Yani öncelikle kendinizi anlamalısınız, sorununuzun ne olduğunu, neden mustarip olduğunuzu ve sonra nasıl
düzelteceğinizi bilmelisiniz. Eğer sorununuzun ne olduğunu ve nasıl düzelteceğinizi bilirseniz o zaman kendinizi geliştirmek ve
mantra kullanmak en kolay şeydir. Tamam mı? Bu çok basittir. Söylemeliyim ki Benimle sadece bir gün önce tanıştınız, ama
kendiniz hakkında elde ettiğiniz bilginin muazzam olmasına şaşıracaksınız. Yani ilk şey aydınlanmadır, bu kendinizi bilmek
anlamına gelir. Kendinizi bir kez bilirseniz, başkalarını da tanımaya başlarsınız, çünkü hepimiz kolektif bir bilinç içindeyiz.
Aydınlanmış ruhlar başkalarının farkına varırlar. Öncelikle, kendi vibrasyonlarınızı görmek istiyorsanız, kendinizi böyle bir
bandhanın içine almalısınız, size anlattığım gibi, böyle. Şimdi yapalım. Sol elinizi bana doğru tutun. [Yogi] Bunun gibi Shri
Mataji'ye doğru. Şimdi, bunlar sizin vibrasyonlarınız, bunlar her ne ise, şimdi kontrol edin, görün. Hangi parmak yanıyor?
Dikkatlice bakın. Şimdi bu sol Nabhi, hangisi yanıyor, dikkat edin. Dikkat edin. Hangisi? [Yeni gelen] [Duyulmuyor]…. Hangisi? Belki
O Kabız olabilir, değil mi? Kabızlık çekiyor mu? Evet, bu karaciğer, karaciğer belirtisi, görüyorsunuz ve aynı zamanda kabız. Yani o
daha çok sağ kanal bir kişi, çünkü bu şey sağ kanaldır. Bu yüzden solu böyle sağa getirmesi gerekiyor. Peki? [Yeni gelen] Sadece
sıcağım [?] ve [?] .. Bu ne anlama gelebilir? Kalbin var [problem] [Yeni gelen] Bu alerji [?] Sağ elini kalbinin üstüne koy. Yeni Sahaja
Yogini: [Duyulmuyor]…. Oldukça sıcak. Ilık, hafif sıcak? Pekâlâ, önemli değil, diğeri? Hiçbir şey değil. Peki. Öyleyse solunuzu sağa
getirin. Soldan sağa. [Yogi] Shri Mataji Soldan sağa getirin dediğinde bunu yapın, yaptığınız şey sadece bu değil, yani aslında sol
tarafı yükseltiyorsunuz ve sağdan lütuf alıyorsunuz. [Yogi]… Çünkü dengeleniyorsunuz ve lütuf alıyorsunuz, görüyorsunuz, bu sağ
tarafta, çünkü sağ taraf hiçbir şekilde kendini göstermiyor. Sağ taraf kendini göstermiyorsa, o zaman siz ne yapıyorsunuz, sağ
elinizle yukarı kaldırıp aşağı indiriyorsunuz, hafifçe solunuzu kaldırıyorsunuz Soldan sağa doğru. [Yogi] Sağ tarafta problemleriniz
varsa, Sol taraftan ve üstten alırsınız ve lütfu sağ tarafa indirirsiniz…. Öbür türlü de bunun tam tersi, bu kadar basit. Eğer o değilse,
sağ elinizde hiçbir şey hissetmiyorsanız, o zaman sağ tarafta probleminiz var demektir. Hiç vibrasyon hissetmiyor musun? Hım!



Ve sol elde ne hissediyorsun? [Yogi] Sol taraf biraz sıcak…. Bu yüzden onun(kundalini) sağdan sola gitmesi gerekiyor. Şimdi,
sadece bunu kendiniz yapın, dengeye gelin, Shri Mataji'nin söylediği şeyin amacı bu. [Yogini] El değiştirebilir miyiz? Evet,
yapabilirsiniz, elinizi değiştirebilirsiniz. [Yogi] tekrarlamak gerekirse, eğer sağ elinizde anormal hisler, ısı veya başka bir şey varsa,
bu o tarafta bir hasar olduğu anlamına gelir, bu yüzden sol tarafı yükseltir ve lütfu sağ taraftan aşağı indirirsiniz. O tarz bir
probleminiz varsa sadece bunu yapın. Sağdan sola. Sağ elinizi alın ve böyle koy. [Yogi] Eğer onu diğer yönde alırsanız, onun
söylediği gibi elinizi değiştirirsiniz ve diğer tarafa gidersiniz. Bu kadar basit. Dengelenene kadar, çalışana kadar. Çalışana kadar
yapmaya devam edin. Daha önce programıma geldiniz mi? Hayır, nedeni bu. Çünkü sadece başladı, görüyorsunuz, ilk önce
Aydınlanmanızı almalısın, tamam mı? Buraya gel. İlk olarak aydınlanmanızı almadığın için bu çalışmadı, bunu çözmemiz
gerekecek, bu yüzden. Yeni başladı. Hım, Bırak çalışsın. Aydınlanma işe yararsa, sadece o zaman onu düzgün bir şekilde
hissedebilirsin. Sebep bu. Sağ taraf, bu yüzden nedenini merak ediyordum. Hissediyor musun şimdi? İyi. Sol elde ne
hissediyorsun? Sol elde serin esinti, sağda değil. Peki. Yani yapman gereken şey, solu sağa getirmektir, hayır, sağ elle yapılmalı. .
Yeni Yogini] Oh, evet. Pratik yaptığınızda yavaş yavaş bileceksiniz. Şimdi daha iyi mi? İyi? İyi! iyi. O İyi mi? iyi misin? Nasıl
hissediyorsun? [Yogi] O (Shri Mataji)Sizde sol tarafta veya sol elde ısı var mı diye soruyor. Sol tarafta herhangi bir yerde veya sol
elde ısı hissedebilirsin, Nerede hissediyorsun? Evet, her iki tarafta da hissedebilirsin. Sağda mı hissediyorsun? O zaman solunu
sağa getir. Hayır, hayır, hayır, sol el bana doğru ve sağ el bu şekilde, Sadece kaldır ve bu şekilde indir. Geri gitme. Her iki el de
serin mi? Bana bak. Sol el Bana doğru, bunun gibi ve sağ elini yukarı kaldır, buraya gel ve aşağı koy. O iyi mi. iyi mi sin? Ya sen?
Her iki elinizde de serin bir esinti mi hissediyor musunuz? Denge, evet. Dengeyi hissetmeye başlıyorsunuz. En iyisi budur. Bu
şekilde Vishuddhi sorunun var. Önemli değil. Sol elini buraya, çakranın arkasına koy ve sağ elini bana doğru uzat. Sağ el. Ya sen?
Hissediyor musun? Hiçbir şey yok mu? Hiç serin esinti hissetmedin mi? Şaşırtıcı! Nereden geliyorsun? Yukarıdan! [Hintçe
konuşma] Yeni Sahaja Yogini: Bu tür şeyler ne kadar sürer ..? Bir saniyenin yarısı. Yeni Sahaja Yogini: Kendinizi dengelemek ne
kadar sürer? Yogi] Dengeleme ne kadar sürecek? Sürecek? Demek istediğim, bunun için bir zamanlama yok. Sonsuza kadar da
sürebilir, çok sendeleyen bir tipseniz, biraz düşebilirsiniz, ancak nasıl yapılacağını bilmeniz gerekir, anlıyor musunuz? Mesela bir
araba kullandığımızı varsayalım. Orada ne kadar sürecek? Sürdüğünüz sürece devam eder. Bu arabayı sen kullanıyorsun, tamam
mı? Şimdi ne oldu? Şimdi dengede hissediyor musun? [Yeni Yogini] Ben? Evet. Güzel, o zaman iyi. [Yogi] Dengesiz hale geldiğinde
-işte o zaman onu düzeltirsiniz. [Yeni Yogini] Yani, sadece gün içinde mi yapılmalı? Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır eğer
dengede değilseniz bunda yanlış bir şey yok, tamam mı?, tamamen iyi. Yogi] Aydınlanmaya almamışsanız onu alabilir misiniz?
Dengeleme mi demek istiyorsun? Aydınlanmanızı aldınız mı? Bu ilk, ilk şey budur. Aksi takdirde Tanrı'nın krallığına girmediniz
demektir, değil mi? İlk şey, Aydınlanma almak ve sonra, ellerinizi bana doğru uzatın. [Yogi] Herkes bunu yapmalı çünkü ellerinizi
ne kadar Anneye doğru tutarsanız vibrasyonlar o kadar güçlü akacaktır. Bu fırsatı kaçırmayın! Çünkü onun gelişmesi gerekiyor.
Biraz rahatsızlık olabilir, ama ellerinizi sadece Anneye doğru tutun. Ellerinde serin bir esinti var mı, hissediyor musun? Başla,
gözlerini kapat. Ya sen? Hayır? [Yogi] Aydınlanmalarını almayanlar, lütfen ellerinizi havaya kaldırın. Siz öne gelin. Bence en iyisi bu
- diğerleri ve Sahaja Yogiler görebilirler. Hadi gelin. Şimdi bu insanlara Sahaja Yogiler tarafından Aydınlanmanın nasıl verileceği
öğretilebilir, iyisiniz, üçünüz, devam edin. [İnsanlar hareket eder] Ve Sahaja Yogiler onlarla tanışabilir ve konuşabilirsiniz. Otur,
otur. Aynen böyle. Elini koy. Hissediyor musun? Bunu gözlerinizle yapın, biraz yapın. Sadece gözlerinize bastırın, sert bastırın, çok
sert- üç kez, Sert, bastırın, üç kez Tamam mı? Henüz değil? Gelecek. Bu işe yarayacak. Beni izleyin, beni burada izle. [Shri Mataji
hala yüzünün önünde bir mum tutuyor, sağ tarafında ki yeni gelenler Sahaja Yogilerin üzerinde çalışacağı başka bir odaya
gönderiliyor.] Lütfen bebeği biraz dışarı çıkarın, çünkü herkes meditasyon yapmaya çalışıyor. Pekâlâ, bir dakikalığına kendinizi
suçlu hissetmeyin, hiçbiriniz suçlu hissetmemelisiniz. Hala herkesin belli sorunları var. Gidip şöyle söyleyin: Anne ben suçlu
değilim. Gözlerinizi kapatın, sadece gözlerinizi kapatın. Herhangi bir konuda suçluluk duyacak hiçbir şey yok. Her ne yaptıysanız
şimdi bitti. Şimdi yeni farkındalığa giriyorsunuz. Tanrı'nın krallığına. Artık ruh oldunuz ve ruh suçlu olamaz. Bugün sizinle
gelmeyen insanları unutun. Her kim olursa, Sadece unutun onları. Sadece Kendiniz olmaya başlayın. Onlar daha sonra gelebilirler
ve onlara tam avantaj sağlayabilirsiniz. Karaciğer problemi olanlar şeker almalılar ve onlar size ne yapılması gerektiğini
söyleyeceklerdir. Şeker hastalığınız varsa tuz alabilirsiniz ve artriti olanlar ve tüm bunlar gibiler için, sizden biraz benzin veya
gazyağı getirmenizi isteyeceğim, eğer yoksa tekrar geldiğinizde bunlardan alabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Hayatın tadını
çıkarın. Tanrı hepinizi kutsasın! Umarım sizleri Hindistanda görürüm. Teşekkür ederim.
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Sahasraranın Üzerinde, (Sahasrara Günü), Gorai Creek, Bombay (Hindistan) 5 Mayıs 1983. Hepiniz adına ve kendi adıma, bu
düzenlemeleri yapan Bombaydaki Sahaja Yogi organizatörlerine teşekkür ederim, onlara çok teşekkür ederim. Bizim için
seçtikleri güzel bir yer burası. Bu aynı zamanda, Benim üzerinde konuşacağım şeyin,  üzerinde konuşacağım ağaçlar altında
oturarak bu Sahasrara konuşmasının gerçekleşmesi de, Tanrı'nın bir armağanıdır. On dört yıl önce veya diyebiliriz ki, hâlihazırda
on üç yıl geçti ve şimdi on dördüncü yıl başladı. Sahasrara'nın bu büyük açılışı dünyada tamamlandı. Bunu size her Sahasrara
gününde, bunun ne olduğunu, bunun nasıl yapıldığını ve bunun öneminin ne olduğunu defalarca anlattım. Ama bu on dördüncü
doğum günü çok önemli çünkü insan on dört seviye yaşar ve on dördüncü seviyeyi geçtiği gün, tam bir Sahaja Yogi olur. Bu
nedenle, Sahaja Yoga da bugün Sahaja Yogi haline geldi. Benzer şekilde, Tanrı içimizde on dört seviye yarattı. Onları basitçe
sayarsanız, o zaman içimizde yedi tane çakra olduğunu bilirsiniz; bunların yanı sıra, onlar hakkında pek fazla konuşmadığınız iki
tane çakra daha var. Bunlar Ay çakrası (Lalita çakra) ve Güneş çakrası (Shri çakrası) ve sonra, Hamsa çakra da var. Yani bu
şekilde, üç tane daha var: yedi artı üç, on tane eder. Sonra Sahasrara'nın üzerinde olan dört tane çakra daha var. Ve bu
çakralardan size bahsettim. - Ardhabindu, Bindu, Valaya ve Pradakshina. Bunlar dört tanedir. Sahaja Yoga'ya geldikten ve
Sahasraranız açıldıktan sonra, bu dört çakradan, Ardhabindu, Bindu, Valaya ve Pradakshina'dan geçmelisiniz. Ancak bu dört
çakrayı geçtikten sonra, bir Sahaja Yogi olduğunuzu söyleyebilirsiniz? Ve eğer başka bir açıdan bakarsanız, Sahasrara'ya
ulaşmak için bu on dört aşamayı geçmemiz gerekir; onları bölerseniz, İda Nadi'de yedi tane ve Pingala Nadi'de yedi tane çakra
vardır. İnsan yükselişini gerçekleştirdiği zaman, bunu düz bir şekilde yapmaz. O önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola ve sonra
yine sağa gelir. Ve Kundalini yükseldiğinde, bunu kendisini ikiye bölerek yapar. İki ip örneğini anlatırsam, bunun nedeni
anlaşılabilir. Bu iki halat, yukarı çıkma veya aşağı inme sürecinde iki kez yan yana kesişirler. (Burada Shri Mataji, Kundalininin Ida
ve Pingala Nadileri boyunca yükselişini açıklar; her çakrada her biri zıt yönlerde olmak üzere 4 döngü (saat yönünde ve saat
yönünün tersine) yaparak.) Kundalini yükseldiğin zaman, çakrada solun mu yoksa sağın mı sıkıştığını görürsünüz. Kundalini
sadece bir tek bir tane olmasına rağmen, her çakrada her ikisini de görürsünüz - böylece solun mu yoksa sağın mı catch ettiğini
bilirsiniz. Bu şekilde, içimizde, eğer her bir çakra ikiye bölünürse - sol ve sağ, o zaman iki tane yedi, on dört tane olur. Yani, her
şeyden önce içimizde, Sahasrara’ ya ulaşmadan önce on dört aşama geçilmelidir. Ve eğer bunu anlarsanız, bu yedi [ana çakra] ve
[Sahasrara’nın] üzerindeki yedi, o zaman bu şekilde on dörtlük bir yol yaratılır. Bu nedenle, bu on dört sayısı Kundalini Shastra
(bilimi) için çok önemlidir, çok önemlidir. Bu çok önemli bir şeydir. Ancak bu on dört aşamanın üzerine çıktıktan sonra Sahaja
Yoga'nın kutsamalarına hak kazandığımızı tam olarak anlamalıyız. Durmaksızın ilerlemeli ve onun içinde [onun rengine] tamamen
boyanmalıyız. Rajana, birajana – bunlar size daha önce de defalarca söylediğim sözler; ama bugün, özellikle, Sahasrara gününde
rajana'nın (hüküm sürmek, efendisi olmak) ve birajana'nın (varsaymak) ne olduğunu anlamalıyız. Şimdi oturuyor ve şu ağaçlara
bakıyorsunuz. Bu, shriphala ağacıdır. Nariyal'e, shriphala denir. Hindistan cevizine shriphala denir. Bunu hiç düşünmüş olsanız da
olmasanız da, bilemiyorum, ama bu gerçekten düşünülmesi gereken bir şeydir - "Neden buna shriphala (Shri Phala- Yüce Meyve)
deniyor?" Bunlar başka hiçbir yerde değil, deniz kıyısında büyüyorlar. En iyi meyve deniz kıyısında yetişir. Bunun sebebi, denizin
dharma olmasıdır. Nerede dharma varsa, shriphala sadece orada çiçek açar. Dharmanın olmadığı yerde, shriphala
büyümeyecektir. Ama her şey denizin içindedir. Her türlü temizlik, pislik, her şey onun içindedir. Bu deniz suyu, tuzla doludur,
onun içinde tuz var. İsa, "Siz dünyanın tuzusunuz" demişti, bu da sizin her şeyin içine girebileceğiniz anlamına gelir; siz her şeye
tat katabilirsiniz. Tuz olmadan insan yaşayamaz. İçimize aldığımız Prana shakti (Yaşam Gücü), eğer içimizde tuz yoksa o zaman
o Pranashakti bile çalışamaz. Tuz, katalizördür. Ve bu tuz bizim yaşamamızı, bu dünyada yaşamamızı, Prapancha'da (Dünveyi
ilüzyonlar) yaşamamızı tamamen organize eder. Tuz olmadan insanın bir faydası olmazdı. Fakat bu ağaç Paramatma'ya (Yüce
Ruh) doğru yükseldiği zaman, bütün tuzu aşağıda bırakır. Her şey geride kaldı. Ve sonra güneş ışığı bu ağaçlara düşer ve güneş
ışığının düşmesiyle yapraklarının özü ve tüm ağacın özü yukarı doğru emilir çünkü buharlaşma gerçekleşir. Sonra bu su,
gövdeden yukarı doğru akar. Her şeyi bırakarak bu on dört şeyi aşar ve zirveye ulaştığında shriphala oluşur (hindistancevizi
meyvesinin kendisi). Siz de shriphala ile aynısınız. Ve Shriphala'yı Devi'ye sunmak çok önemlidir. Shriphala sunumu olmadan puja
tamamlanmış sayılmaz (Sampana-mükemmel, tamamlanmış). Ayrıca shriphala tuhaf bir şekilde yapılmıştır. Dünyada shriphala
gibi bir meyve yoktur. Ağacın hiçbir kısmı ziyan olmaz; yapraklarından aşağıya dek, her şeyi kullanılır. Ve Shriphala'nın her bir
parçası kullanılır. Shriphala'nın aynı zamanda bir insanın Sahasrarası gibi olduğunu görebilirsiniz. Sahip olduğumuz saç gibi,
Shriphala'nın da saçı vardır. Bu [Sahasrara] shriphala'dır. Bununda dışında, koruma için saçı vardır. Ölümden korunma bize, saç
tarafından sağlanır. Bu nedenle saça büyük saygı gösterildi; saç harika ve çok güçlü bir şeydir çünkü sizi koruyorlar. Onlar
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tarafından korunuyorsunuz. Ve bunun içinde, bizim kafatası kemiklerimizin olması gibi, bilirsiniz, shriphala'nın da dışta bunun gibi
sert bir kabuğu vardır. Ondan sonra, içimizdeki, gri madde ve beyaz madde - bu iki şey bizim içimizdedir. Shriphalada da, bu
beyaz maddeyi ve gri maddeyi de görüyorsunuz… ve bunun içinde, bizim içimizdeki beynin omurilik sıvısı gibi, su var. Bunun
içinde de su var – bu limbik bölgedir. Yani bu sakshat shriphala'nın kendisi… eğer onlar için (ağaçlar için) bu meyve ise, o zaman
bizim için bu [beyin] meyvedir. Beynimiz, tüm evrimimizin meyvesidir. Amipten bugüne dek evrimimiz her neyse, bugün insan
olduk: tüm bunlara bu beynin bir sonucu olarak sahip olduk. Beyinden, tüm bunlar, sahip olduğumuz her şey, bu beyinden geçer.
Bunun içinde her türlü güç vardır; her türden. Tarafımızca elde edilen tüm zenginlik, bunun içinde toplanır. Şimdi, Ruh kalbin
içinde bulunur ve Sahaja Yoga'dan sonra, bunun ışığı her iki taraftan, yedi katman halinde içimizde yayılır. Bu yalnızca kişinin
Sahasrara'sı açık olduğu zaman olabilir. Şimdiye kadar beynimizle aynı işi yapıyorduk. Aydınanmadan önce, ego ve süper-ego, bu
ikisi aracılığıyla, yapılacak iş her ne ise, biz sadece bunu yaparız; bunun dışında hiçbir şey yapmayız. Ego ve süper ego veya buna
manas ve ego diyebilirsiniz. Bu ikisi yardımıyla tüm işimizi yapıyoruz. Ama Aydınlanmadan sonra, Ruhumuzun yardımıyla
çalışırız. Ruh, aydınlanmadan öncesi kalpte ikamet eder, o bir kshetra (Bölge, tapınak, Tanrının ikametgâhı) Agnya (şahit) olarak
kesinlikle bizden ayrıdır. İşi, her ne olursa olsun, sadece şahit kalmaya, bunu yapmaya devam eder ama onun ışığı dikkatimizde
(chitta) değildir. Bizden ayrıdır. O dikkatimizde değildir. Aydınlanmadan sonra, önce dikkatimize gelir. Önce dikkate gelir. Ve
dikkat, bildiğiniz gibi, Void’dadır. Bundan sonra, o gerçeğin içine giren ışıktır, çünkü beynimize ışığın girmesiyle (beyin
aydınlanırken) biz Gerçeği biliriz. "Bilmek", akıl yoluyla bilmemiz anlamına gelmez, ama gerçekte, sakshat, bunun, bunun Gerçek
olduğunu biliriz. Bundan sonra onun ışığı kalpte görülür. Kalp derinleşir. Kalp genişlemeye başlar, uçsuz bucaksız olmaya başlar.
Onun sevgi gücü artmaya başlar. Satchitanand olarak adlandırılmasının nedeni budur: Sat, chitta ve anand (Gerçek, dikkat ve
mutluluk): Beynimizdeki Gerçek, Dharma'mızdaki dikkat ve Ruhumuzdaki sevinç. Bunlar aydınlanmaya başlarlar. Onun ışığı ilk
başta yavaş yavaş yayılır, bunu hepiniz biliyorsunuz. Işığı yavaş yavaş büyür. Bu süptil bir şeydir. İçinde yaşadığımız kaba
düzenden dolayı ilk başta çok süptildir. Bu düzende süptil olana tutunmak zorlaşır, ancak yavaş yavaş bu tutunma da gelişir.
Ondan sonra büyümeye, ilerlemeye başlarsınız. Sahasraranın tek bir perdesinin açılmasıyla Kundalini ortaya çıkar ama tam o
anda, ışığı her tarafa yayılmaya başlamaz. Kundalini daha az önce yükseldi ve siz Sadashiva'nın koltuğunu selamladınız. İçinizde
Ruh'un ışığı puslu bir şekilde akmaya başladı ama bu beynin içinde, o henüz tam olarak çiçek açmadı. Şimdi şaşırtıcı olan şey
şudur, eğer siz onu beyniniz vasıtasıyla yaymak isterseniz, bunu yapamazsınız. Şimdi, beynimizin ve kalbimizin mükemmel bir
dengesi sergilenmelidir. Çok iyi biliyorsunuz ki, zekânızla çok fazla çalıştığınızda, sizde kalp yetmezliği meydana gelir. Ve
kalbinizle çok çalıştığınızda, beyin başarısız olur. Aralarında bir ilişki var, bu zaten vardır; bu çok derin bir ilişkidir. Ve bu derin ilişki
nedeniyle, aydınlanmanızı aldığınızda, onların ilişkileri daha da derinleşmek zorundadır. Kalp ile beyin arasındaki ilişki çok derin
olmalıdır. Tamamen bütünleştiği an, dikkatiniz tamamen Parameshwar swaroop (Tanrısal olan) haline gelir. Bu aynı zamanda
Hatha Yoga'da da çok söylenen bir şeydir, manalar (süper ego) ve ahamkara'nın (ego) her ikisi de çözülür (laya). Ama sadece
bunu söylemenizle hiç kimse bunu anlamayacaktır. Egonun ve süper egonun çözülmesi nasıl gerçekleşir? Bu yüzden onlar süper
egonun peşine düşerler, sonra da egonun peşine düşerler. Eğer egoyu yenerseniz, süper ego ortaya çıkar ve süper egoyu
yenerseniz de, bu sefer ego ortaya çıkar. Bunu anlayamıyorlar: Bu delilik nedir? Bu nasıl ortadan yok olacak? Süper egoyu ve
egoyu nasıl yenebilirim? Bunun için tek bir kapı var: Agnya çakra. Agnya çakra üzerinde çalışarak bu ikisi, yani ego ve süper ego
tamamen çözülür. Ve onlar çözülüp erir erimez, kalp ve bu beyin ilk olarak tam bir uyum sağlar ama bir birlik oluşmaz.
Ulaşmamız gereken şey bu birliktir. Yani, onun kendisi Sahasrara olur ve Sahasrara'nız, o da kalp olur. Düşündüğünüz şey
kalbinizdedir ve kalbinizde ne varsa, tek düşündüğünüz şey budur. Durumunuz böyle olduğu zaman, o zaman her türlü şüphe, her
türlü inançsızlık, her türlü korku - böyle bir şey kalmaz. Mesela bir insan korktuğunda ona ne yapılır? Ona beyin yoluyla öğretilir:
"Buraya bak, korkacak hiçbir şey yok. Bak, işe yaramaz bir şeyden korkuyordun. Şimdi bir ışık al ve gör. " O zaman, beyni
vasıtasıyla bunu anlasa da, yine de korkar. Ama her ikisi bir olduğu zaman – bu noktayı anlamaya çalışın - bu, sayesinde
düşündüğünüz, manalarınızı (süper egonuzu) meydana getiren bu beyin, anlar ve bununla ilgilenir. Eğer o beynin kendisi, sizin
mananız haline gelirse, bunun anlamı şudur, siz otomatik bir gaz pedalı ve freni olan böyle bir alet olduğunu hayal edin; ve her
ikisi de birdir. İstediği zaman fren olur, istediği zamanda gaz pedalı olur ve dahası, o her şeyi bilir. Böyle bir konuma ulaştığınızda,
tam bir Üstat olursunuz. Böyle bir konuma mutlaka ulaşmalıyız. Şimdiye dek çok ilerleme kaydettiniz; oldukça yüksek bir seviyeye
ulaştınız. Kesinlikle şimdi sizin için, shriphala olduğunuz söylenmelidir. Ama Ben her zaman ileride ne olduğundan bahsediyorum
çünkü eğer bu [hindistancevizi] ağaca tırmanılacaksa - insanların ona nasıl tırmandığını siz gördünüz mü? Eğer bir adama ağaca
tırmanmasını söyler ve onu izlerseniz, o zaman onun beline bir ip sardığını ve o ipi sürekli olarak ağaçta daha yüksek bir noktaya
asmaya devam ettiğini görürsünüz. O ip daha yükseğe bağlandığı zaman, o ipin yardımıyla kendisi daha yukarı tırmanır. Aynı
şekilde, bizler de tırmanırken, kendi ipimiz her zaman daha yüksekte tutulmalıdır. Ve ancak bunu öğrendiğiniz zaman tırmanışınız
çok hızlı olabilir ama biz çoğunlukla ipi aşağı çekmeye devam ediyoruz. Sahaja Yoga'ya geldikten sonra bile, ipi aşağıya



çekiyoruz ve “Anne, biz hiç ilerleme kaydetmedik” diyoruz. Şimdi, ipi ters yönde bağladığınızda ve aşağı inmek için ayarlamalar
yaptığınızda, ortada nasıl bir ilerleme olabilir ki? Aşağı inerken, ip asmanıza bile gerek yok. Sadece biraz gevşetin ve –vınn diye-
aşağı ineceksiniz! Bu düzenleme zaten aşağı inmek için yapıldı. Düzenleme yapılması gereken şey, tırmanmak içindir. Yani, bir
şey haline gelmek için çok çalışmak gerekir. Ve başarılmış olanı kaybetmek içinse, çok çalışmaya gerek yoktur - kolayca yere
inebilirsiniz; bununla ilgili hiçbir tereddüt yok. Eğer bu noktayı anlarsanız, her zaman yukarıya bakmanız gerektiğini
anlayacaksınız. Bir merdivenin herhangi bir basamağında duruyor olsanızda, ama gözünüzü diktiğiniz yer sabitse
[tırmanabilirsiniz]. O zaman eğer bu kişi, başka bir kişiden daha yüksekte duruyor ama aşağıya doğru bakıyorsa, o zaman aşağı
inecektir. Bu yüzden bazen çok eski Sahaja Yogiler bile aşağı düşerler. İnsanlar Bana, “Anne, o çok eski bir Sahaja Yogi idi;
yıllarca sizinleydi; o bunu yaptı, şunu yaptı", derler. Ama onlar aşağıya bakıyorlardı, Ben ne yapabilirim ki? Eğer baktıkları yer
aşağıya doğru ise, onlar aşağı inerler. Sizler daima yukarıya doğru bakmalısınız. Şimdi, bu meyveyi görmek için bile yukarı
bakmalısınız. Onların gözlerini diktikleri yer bile yukarı doğrudur. Bütün bu ağaçların bakışları yukarı doğrudur. Çünkü bakışlarını
yukarı kaldırmadan ne güneşe çıkabileceklerini, ne bu işi yapabileceklerini, ne de shriphala olamayacaklarını biliyorlar. Ağaçlar
çok iyi izlenmeli ve anlaşılmalıdır. Bir ağaçtan Sahaja Yoga'yı çok iyi şekilde öğrenebilirsiniz. Bunlar sizin için çok büyük Guru'lar.
Mesela bir ağaca baktığımızda, önce onun köklerini nasıl yerleştiğini gözlemlemeliyiz. Ağaç önce kökleriyle ilgilenir ve onları
sabitler. Ve ona bakmak ve köklerini sabitlemek için ne yapıyor? Köklere nüfuz etmeye ve derinlere inmeye devam ediyor. Bu
bizim dharma'mız, bu bizim dikkatimizdir. Bunun içinde, o derinlere inmeye devam ediyor. Ve bu dikkatle, o her yeri kaplayan
Gücü emer. Bu baş aşağı duran bir ağaç. Böyle tarif etmek daha iyi olur. Bu kökler, Her Yere Yayılan Gücü emmeye başlarlar ve
bunu emdikten sonra, sonuçta onun ne yapması gerekir? O zaman, onun bakışı daha yukarılara gider ve bu şekilde de, bu
shriphala oluşur. Sizin Sahasrara'nız da bu shriphala gibidir. Bu Anne için çok değerlidir. Ve bu Sahasrara, Ona teslim edilmelidir.
Dün birçok kişi Bana şunu söyledi, “Anne, ellerimizdeki serin vibrasyonları hissediyoruz ; ayaklarda da, ama burada değil
(Sahasrara). " Oraya kim başkanlık ediyor? Sadece bunu bilin ve serinlik buradan gelecektir. Ve orada oturan, her şeyin
meyvesidir. Aşağıdaki toprağa sabitlenmiş olan bu ağacın kökleri de ondan doğar. Gövdesi, sıkı çalışması, onun evrimi - tüm
bunlar sonunda o meyveye dönüşür. Her şey o meyvenin doğasında var. O meyveyi toprağa koyarsınız ve bütün bunlar yine
doğarlar. Her şeyin anlamı budur. Bu hepsinin nihai noktasıdır. Tüm dünyada, bu güne dek Tanrı'nın işi ne olursa olsun, Onun
yaptığı iş her ne olursa olsun, onun bütünüyle tam formu, onun meyvesinin formu, bugünün bizim Maha Yogamızdır! Ve onun
swawini’sinin (üstadı, Lordu) kim olduğunu biliyorsunuz! Yani, böyle hayırlı bir zamanda bu dünyaya geldiniz ve bunu aldınız.
Öyleyse kutsanmış hissetmelisiniz ve bu shriphala gibi olursanız, sunu da teslim olmalısınız. Meyve ancak olgunlaştığı zaman
ağaçtan alınır; aksi takdirde işe yaramaz. Olgunlaşmadan, Anneye sunulamaz. Bu nedenle bir olgunluk geliştirin. Çocukluktan
vazgeçin. Bu çocukluk sizde var olduğu sürece, ağaca yapışmaya devam edeceksiniz. Ama sunu için, ağaca yapışan bir
meyvenin ne yararı var ki? O ancak ağaçtan alınıp, sunulduğu zaman, puja tamamlanmış sayılır. Yani, Sahaja Yogayı çok büyük
bir sembolik formda anlamanıza yardımcı olmak üzere, sakshat shriphala'nın kendisi önünüzde duruyor. Bugün burada,
hepimizin bir araya gelmesi ve bu büyük kutlamada tüm bu ağaçların bize eşlik etmesi gerçekten büyük bir nimettir. Onlar da
(nadita) her şeyle yankılanıyor; onlar da titreşiyor (spandita) ve aynı ritimde dinliyor ve dans ediyorlar. Onlarda her şeyin özel
önemini de anlıyorlar. Aynı şekilde sizde de shriphala var. Bunu tamamen olgunlaştırın. Onu olgunlaştırmanın tek bir yolu var:
kalbinizle uyum içinde olmalısınız. Önemli olan kalp ile bir olmaktır. Kalp ile beyin arasında hiçbir fark yoktur. Kalpten arzularız ve
beyin tarafından bu yerine getirilir. Her ikisi bir olduğu zaman, ancak o zaman siz bundan tam olarak yararlanacaksınız. Şimdi,
sıradan insanlar için Sahaja Yoga çok gizli bir şeydir. Onlar anlamayacaklardır çünkü günlük yaşamları sadece bu seviyede. Onlar
bu seviyede hareket ederler ama sizin seviyeniz farklıdır. Siz, kendi seviyenizde yaşamak zorundasınız. Başkalarına baktığınız
zaman, bu çoğunlukla şefkatle olur çünkü: Bu zavallı insanlar nedir? Onlara ne olacak? Nereye gidecekler? Bunu anlamıyorlar.
Durumları nedir? Hangi yolla sonuca ulaşacaklar? Bunu anlayarak, sizlerde şunu anlamaya çalışmalısınız, eğer, onlara
açıklanmasıyla Sahaja Yogayı anlayabilirlerse, bunun çok iyi bir şey olduğunu anlamaya çalışmalısınız; siz anlamalarına yardımcı
olmaya çalışın. Ama onlar buna zahmet etmezlerse, onların önünde kafamızı kırmamızın bir faydası yoktur. Birisinin shriphalasını
kırmanın bir faydası yoktur. Onu güvenli bir şekilde koruyun. Onun işi çok daha yüksektir. Siz bunu çok daha yüksek bir amaç için
aldınız ve onu daha yüksek seviyede tutuyorsunuz ve ancak bu başarılı, harika, eşsiz duruma eriştiğiniz zaman, kendinizi
kutsanmış sayabilirsiniz. Bu nedenle, anlamsız şeyler için kafamızı kırmaya gerek yoktur. Kimseyle tartışmaya gerek yok ama
kendi konumunuz korunmalı ve siz aşağı inmemelisiniz. Bu gerçekleşene kadar, içinizde başarılması gereken şey, Sahaja
Yoga'da sizin başaramadınız şey, tam bir teslimiyettir. İçinizde emilecek olan her ne idiyse, bu başarılamadı. Hangi büyüme
gerçekleştirilecekse, bu başarılamadı. Ustalığınız ve tam büyümeniz her ne olursa olsun, bu başarılamadı ve bir yanlış anlamaya
yakalandınız. Bu nedenle, hiçbir yanlış önermeye dayanarak, “Ben büyük bir Sahaja Yogi oldum” ya da herhangi bir şey oldum gibi
bir şeyi düşünmemelisiniz. Çok büyük olduğunuzda, o zaman eğilirsiniz, otomatik olarak eğilmeye devam edersiniz. Şu ağaçlara



bakın. Esinti ters yönden geliyor. Esinti bu yönden gelirken, aslında ağaçlar bu tarafa (toprağa) doğru bükülmelidir. Ama ağaçlar
hangi yöne doğru eğiliyorlar? Tüm ağaçların bu yöne baktığını hiç fark ettiniz mi? Neden? Denizden esinti geliyor ve onları itiyor, o
zaman bile ağaçlar neden aynı tarafa doğru eğiliyorlar? Ve bu esinti olmadan da, onların ne kadar eğilmiş olabileceklerini
bilmiyoruz! Çünkü onlar denizin her şeyi veren olduğunu bilirler. Saygılı ve son derece alçakgönüllü olarak, ona boyun eğiyorlar.
Ve veren - bu içimizdeki dharmadır, bu dharma'dır. Bu tamamen uyandığı zaman, tam olarak tezahür etmeye başlar, içimizdeki
shriphala ancak o zaman çok tatlı, çok güzel ve çok besleyici olacaktır. Ve sonra dünya, başka hiçbir şeyden değil, sizin ne
olduğunuzu sizin hayatınızdan öğrenecektir. Şimdi, Sahasrara'nın doğum gününü on dört kez kutladınız ve daha kaç yıl daha
kutlayacaksınız? Ama bu Sahasrara gününe dek, bu doğum gününü ne zaman kutlarsanız, Sahasrara'nız da onunla birlikte
açılıyor ve büyüyordu. Herhangi bir konuda, herhangi bir türde uzlaşmayı kabul eden, Benliğine tutunmayı gevşeten kişi, bir
Sahaja Yogi gibi davranmaz. Sahaja Yogi olan kişi, cesurca yolunu yapmalı ve ilerlemelidir. Engellerin sayısı, akrabalar, aile, bu,
şu, tüm bu tür saçma sapmaların – onların hiçbir anlamı yoktur. Bunlar binlerce kez sizinle beraber oldular. Bu hayatta sizler bir
şeylere ulaşmalısınız ve sizin bunu başarmanızla birlikte, eğer diğerleri de bunu elde ederlerse, o zaman onlar da kutsanmış
olurlar; bu onların iyi talihidir. Eğer almazlarsa, onları siz ellerinizle mi yukarıya çekeceksiniz? Bu sanki şöyledir, eğer siz ayağınıza
devasa taşlar bağlayıp, denize gider ve denize “Bakın, efendim, lütfen beni yüzerek karşıya geçirin” diyorsunuz. Deniz şöyle cevap
verecektir, "Önce ayaklarına bağlı olan taşları at, aksi halde seni karşıya nasıl taşıyabilirim ki?" Ayaklarınıza bu büyük kayaları
bağladınız. Onlardan kurtulmak daha iyidir ve eğer onları kesemezseniz, o zaman en azından şunu yapın - kendinizi onlardan
uzak tutun. Ayaklarınıza bağladığınız tüm bu tür şeyleri, onları kırmalı ve siz daha yükseğe çıkmalısınız. Onlara, "Git! Ne yapmak
istiyorsan yap ama bizimle bunun hiçbir ilgisi yok. " Çünkü böylesi o kadar çok badha (engel, kısıtlama) var ki, bu gereksiz
badhalara bağlanmanın bir faydası yoktur. Bu ağaçların bu kadar ağır bir meyveyi, bu kadar yüksekte tutmalarına bir bakın. Bu
meyve ne kadar da ağır – onun içinde su var. Ağaç bu meyveyi yüksekte tutar. Aynı şekilde başınızı dik tutmanız ve dik tutarken
de, başınızın saygılı bir şekilde denize - dharma'nın işareti olan denize - doğru eğilmesi gerektiğini unutmayın. Baş, saygıyla ve
alçakgönüllülükle Dharma'ya karşı eğilmelidir. Pek çok Sahaja Yogi bunları tam olarak anlamıyor, bizler dharmada tam olarak
yerleşmedikçe, Sahaja Yogi olamayız. Onlar her tür hatayı yapmaya devam ediyorlar. Örneğin birçok insan tütün, sigara, likör içer;
bütün bunları yapmaya devam eder ve sonra "Sahaja Yoga'da ilerleme kaydetmedik" derler. Bu durumda nasıl olabilirki bu? Siz
kendiniz, hayatınızın peşindesiniz. Sahaja Yoga'da bazı küçük kurallar vardır; çok basit ve anlaşılır olanlardan. Bunları takip etme
gücü size verildi. Onları günlük gözlemlerinizde, davranışlarınızda tam olarak oturtun. Ve ağaçların eğilmesinde ifade edilen en
büyük şey, saygıyla, özveriyle, alçakgönüllülükle eğilmek ve bu sevginin içinizde ışıldamasını sağlamaktır. Tanrısal Olan'dan
aldığınız her şeyi, bu sevgiyi Tanrısal olana teslim ederken, bizler herkese karşı sevgi beslediğimizi aklımızda tutmalıyız. Son
olarak, sevgi olmayan beynin ya da Sahasrara'nın olmadığı yerde Benim ikamet etmediğim, söylenmelidir. Zihinde sadece sevgi
fikri oluşmalıdır. Ve bu sevgiyi tezahür ettirmek ve yaymak için ne yapılmalı? Eğer bunu derin bir şekilde yansıtırsanız, Benim de
aynı şeyi söylediğimi bileceksiniz: kalplerimizi sevgiyle nasıl doldurabiliriz? Sadece şunu düşünmeliyiz: "Ne yaparsam yapayım,
bu sevgi içinde mi yapıldı? Bu sevgiyle mi yapılıyor? Tek yaptığım şey, sevgi mi? Her şey, konuşmalarım ve bütün aktivitelerim
sevgiyle mi yapılıyor? " Sevgiyle birisini dövebilirsiniz bile; bunda bir sakınca yoktur. Yanlış bir şey varsa, biz o kişiyi dövebiliriz;
bunun hiçbir zararı yoktur ama bu sevgiyle mi oluyor? Devi, pek çok rakshasayı sevgiyle öldürdü. Onlar bile sevildiler. Ve yani,
rakshasalardan, onlar daha kötü bir hale gelip, maharakshalara dönüşmesinler diye ve ayrıca Devi’nin bhaktalarına olan
sevgisinden dolayı, onları kurtarmak için, rakhasaları öldürdü. Sonsuz gücü içinde (anant shakti), bu sadece sevginin ifadesidir.
Bu hayırsever olan (hitha) sevgidir. Yani siz onların hayrına olan bu tür bir sevgiyi mi ifade ediyorsunuz? Bu anlaşılmalıdır. Ve eğer
bunu gerçekten yapıyorsanız, o zaman Benim bahsettiğim şeyi, yani ulaşılması gereken uyumu başardınız ve oturttunuz. Bu
şekilde içinizde bu uyum sağlandı. Bizim sevgi diyebileceğimiz tek bir Shakti (güç) vardır. Ve her şeyi güzel, biçimli ve tamamen
organize olacak biçimde şekillendiren tek şey, sevgidir. Sadece kuru düşüncenin hiçbir anlamı yoktur. Ve kuru düşüncenin,
sadece egodan geldiğini biliyorsunuz. Ve süper egodan gelen ikinci şey ise, onu dışarıdan güzel gösterebilir ama içi oldukça
boştur. Bu nedenle, bir şey kirli ama kuru, diğeri ise güzel görünüyor ama herhangi bir neşe veremez (neeras), bunlar kesinlikle
boştur. Biri neşesiz, diğeriyse oldukça boştur. Bu ikisi arasında bir uyum olması, onlar birbirlerine zıt oldukları için hiçbir şekilde
mümkün değildir. Fakat aydınlanmadan ve Sahaja Yoga'ya geldikten sonra, tüm çelişkiler kaybolur ve birbirine zıt görünen iki şey,
sanki tek bir şeyin iki parçasıymış gibi görünürler. Ve bu sizin içinizde gerçekleşmelidir. Ancak bu içimizde gerçekleştiği gün, o
zaman Sahasrara'mızın 14. doğum gününü tam olarak kutladığımızı kabul edebiliriz. Tanrı sizleri korusun. Bu hayırlı vesileyle:
kendi adıma, tüm Devata’lar ve Paramatma adına, hepinize sonsuz kutsamalar (Anant Ashirvad). H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
(Aşağıdaki mantralar muhtemelen bu pujanın sonunda verilmişti. Emin değiliz) Bugün size çok önemli olan Sahasrara'nın
mantralarının neler olduğunu anlatacağım. Arkadan başlayın, sağ elinizi Bana doğru uzatın, solunuzu arkaya koyun. Buradaki
merkezde, ya da bu noktada küçük bir nokta [?] Noktasının olduğu yerde diyebilirsiniz. Bu Mahaganesha. [Shri Mataji Hintçe



konuşuyor, su istiyor; yemeğini yiyor. Yogiye hangi isimlerin söyleneceğini söylüyor. Ve bütün Yogiler onları tekrar ediyor] – Shri
Mahaganesha– Shri Mahabhairava– Shri Mahat Manasa– Shri Mahat Ahamkara– Shri Hiranyagarba (Mahabrahmadeva)– Shri
Satya– Shri Mahata-Chitta– Shri Adi Shakti– Shri Virata– Shri Kalki– Shri Sadashiva– Shri Ardha-matra (Ardha Bindu)– Shri
Bindu– Shri Valaya– Shri Adi Brahma Tattwa– Shri Sarvaswa– Shri Sahasrara Swamini– Shri Moksha Dayini– Shri Mahayoga
Dayini
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Guru Puja, “Guru prensibini uyandırmak”. Lodge Hill (İngiltere), 24 Temmuz 1983. Bugün Guru Puja yapmak için burada toplandık.
Sizin Guru’nuz önce bir Anne, daha sonra bir Guru’dur ve bunun Bana daha çok faydası oldu. Daha önce de pek çok Guru Pujamız
oldu, daha ziyade İngiltere’de ve Anne, Guru Puja’yı neden bir şekilde Londra’da yapıyor diye merak ediyor olmalısınız? Zaman
öyle bir şekilde akıyor ki, Guru Puja zamanı, Ben burada oluyorum, Londra’da olmalıyım. İngiltere’de kaç yıl Guru Puja yaptınız.
Eğer Ritambhara Pragnya ile uyum içinde ise, her şey olur. O zaman Anne’nin Guru Puja için burada, İngiltre’de olmasının bir
anlamı olmak zorundadır. Adi Guru Dattatreya’nın Tamasa Nehri kıyıları boyunca, Anne’ye ibadet ettiği Purana’larda belirtilmiştir.
Tamasa, sizin Thames nehrinizle aynıdır. Adi Guru Dattatreya geldi ve burada ibadet etti. Shiva’nın ülkesinde veya ruhun bu yüce
ülkesinde, Stonehenge’de görülen Druid’ler ve bütün bu şeyler o zaman meydana gelmiştir. O halde, insanların kalbindeki Ruh
burada ikamet eder ve Sahasrara ise, Sadashiva’nın yaşadığı yer olan Kailash’ın bulunduğu yer olan Himalaya’lardadır. Guru
Pujayı burada bu kadar çok yapmamızın büyük sırrı budur. Bu gün bunu doruğa taşımanın ve Anne’nizin 60’ıncı doğum gününde,
bu özel Guru Pujayı yapmanın, özel, çok çok özel bir anlamı var çünkü bu Guru Sashthi’dir, Guru’nuzun 60 yılı bugün kutlandı ve
işte nedenle bu çok büyük bir fırsattır, Ritambhara Pragnya etkisi altında hepiniz yeniden bir araya geldiniz. Yani tüm bunlar oldu,
doğanın kendi armağanı olarak size verdiği tüm bu şeyler meydana geldi ve her şey çok iyi çalıştı çünkü bu Tanrı’nın arzusu idi ve
Tanrı’nın tasarımıydı. Yani Thames Nehri, biz ona Thames diyoruz, İngilizlerin her şeyi İngilizleştirmek için bir metodu var.
Bombay için yaptıkları gibi. Mumbai; Bombay’di, Calcutta gibi, diğer bütün kelimelerde de bu böyleydi. Varanasi, Benaras yapıldı,
“Thames” nehri aslında “Tamasa” idi. Şimdi kişi Tamasa adından dolayı, burasının uzun zamandır sol kanalın bulunduğu yer olan
Tamo Guna`nın ikametgahı olduğunu bilmelidir. İnsanlar çok saygıdeğerlerdi, sol kanal insanlar, duygusal tipte insanlar ve
Yagnya’lara ve tüm bu şeylere gitmek yerine, daha çok Tanrı’ya ibadet etti onlar. Dattatreya burada yaşadı ve Thames nehri
kıyılarında meditasyon yaptı. İşte bu yüzden buradaki Guru Puja’nın, Guru Prensibinizi uyandırmak için bizlere büyük bir arka plan
oluşturması lazımdır. Her şeyin köklerine inmemiz lazım, bu sayede bunun önemini anlayabiliriz. Kökleri ve bunun arkasındaki
gelenekleri bilmediğiniz sürece, hiç bir pujanın derinliğini, ağırlığını, yoğunluğunu anlayamazsınız. Bugün yine Guru Puja yapmak
için burada toplandık. Nedeni şu ki, geçen sefer söylediğim gibi içimizde Guru Prensibimiz var ve Ben içimizde ifade bulan,
içimizdeki farklı tiplerdeki özleri tarif eden on emri, detaylandırarak size verdim. Guru Puja’nın özü, içimizde uyanmalıdır, işte bu
yüzden de bu programı burada yapıyoruz. Şimdi, şu önemlidir, dharmayı içimizde oturtmalıyız. Yükselişi, dharma olmaksızın elde
edemezsiniz. Daha önce size söylediğim gibi varlığınızın temizliği, Dharma’yı dindar bir şekilde takip etmenize bağlıdır. Musa`nın
zamanında bu başarılı oldu ve aydınlanmış Ruhlar için bütün kural ve kaideler yaratıldı. Ama kitaplardan birinde okuduğuma göre,
bu kitap çok iyiydi çünkü, eğer bunun değiştirilmesi gerektiğini Ben söylemiş olsaydım, insanlar inanmayacaklardı. [Bir çocuk
yüksek sesle ağlıyor] Sanırım konuşma sırasında çocuklar burada bulunmamalılar. Onları dışarı çıkarmak daha iyi olacak, gürültü
yapanlarını konuşmadan sonra onları geri getirebilirsiniz. Sessiz olanlar sorun değil ama bu gürültü yapanların dışarıda
bulunmaları daha iyi. Eğer gürültü yapacaklarsa onların dışarıda veya kapının yakınında bulunmaları daha iyi, böylece gürültü
yaptıkları zaman onları dışarı çıkabilirsiniz. Bu sayede rahatsızlık olmaz. Puja sırasında sorun değil, kapı girişinde veya
çıkabileceğiniz bir yerde siz durabilirsiniz. Aslında insanlara verilen yasalar ve kurallar, bunları anlayabilecek olan Aydınlanmış
Ruhlar içindi. Ama Musa insanların nasıl olduklarını keşfettiği zaman, kuralları çok katı şekilde değiştirmiş olmalı çünkü kişinin,
hali hazırda oldukları şekilleri düşünülünce insanlara karşı çok katı olması gerekir. Onlar korkmaktan başka bir şeyden
anlamıyorlar. Eğer sizin elinizde bir sopa varsa, o zaman onları hizaya getirebilirsiniz. Bu sopa olmadan insanlar sizi
dinlemeyeceklerdir. Ancak korku varsa onlar intizamlı olurlar. Şimdi eğer bugün liderleri veya başbakanları ya da devlet
başkanları olan milletlerin durumuna bakarsanız, bu kişiler son derece katı, çok baskıcı ve çok kuru insanlardır ve insanlar
normalde böyle kişileri severler. Hitler bile, kendisinin bu mizacı nedeni ile başarılı oldu. Yani şimdiye dek aydınlanmasını
almamış insanlara karşı bir Guru’nun karakteri, çok sert bir tabiatta olmuştur. Normalde bir Guru – iyi bir Guru, bir Sat Guru
–insanlarla fazla konuşmayı sevmez. Onlar insanlara taş atarlar veya onlar aydınlanmasını almamış kişilerle konuşmaktan
hoşlanmazlar. Ama eğer bu insanlar aydınlanmalarını almışlarsa o zaman bu Gurular, kendilerini görmek isteyen bu insanlara
karşı tavırlarını değiştirirler. Tanrı’nın protokolü içinde, aydınlanmasını almış bir kişi ile, aydınlanmasını almamış kişinin arasında
muazzam bir fark vardır. Bir adam belki bir kraldır veya herhangi bir şeydir, bu kişiden gidip dışarıda oturması istenecektir. Sizin
hangi pozisyondan hoşlandığınızla bunun bir alakası yoktur. Bu kişi aydınlanmış bir Ruh olduğu ve posses olmadığı sürece, bu
kişi en yüksek mertebenin verildiği insandır. Ama eğer possesseniz (negatif güçler tarafından ele geçirilmişseniz) o zaman Guru
size şunu söyleyecektir, “Buradan çık, önce sizi ele geçiren negativiteden kurtul, sonra gel.” Bütün bu katı kurallar vardı, şöyle
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şöyle olan kişiler öldürülmeli, böyle kişilerin elleri kesilmeli, ayaklarının kesilmeli, hatta, hatta onların gözleri tamamen oyulmalı
şeklinde bir cezaya çarptırılmalılar diye! Bunlar yapıldı çünkü o kişiler aydınlanmış ruh değildiler. Bence bu Musa’nın
gerçekleştirdiği büyük bir şeydi. O şimdilerde “Şeriat” olarak bilinen farklı türden bir yasaya başvurdu, işte Müslümanlar’ın takip
ettiği şey budur. Bir bakıma bu iyi sanırım, çünkü şimdi normal insanlar böyle bir kuralı gerçekten hak ediyorlar. Ama bu
Aydınlanmış bir Ruh ile, Aydınlanmamış Ruh arasındaki ayrımı yapamayacak kadar fanatikçe olmamalıdır. Şimdi, eğer kendinize
karşı katı davranırsanız, içinizdeki Guru uyanacaktır. Bu çok önemli bir noktadır. Kendinize karşı “katı” olmadığınız müddetçe guru
içinizde uyanmayacaktır. Tembel teneke insanlar, hiç bir şeyi feda edemeyenler, rahatlarına çok düşkün olanlar, asla guru
olamazlar, Benden alın. Onlar çok iyi idareciler olabilirler, herhangi bir şey yapabilirler ama asla bir guru olamazlar. Bir guru,
yaşaması gereken şekildeki hayatı, yaşamak üzere gönüllü olmalıdır. Taş üstünde yatabilmeli, her şartta uyuyabilmelidir.
Öğrencileri bunu ona zorlayacağı için değil, bu şey ancak onun kendi kendisini ayarlayabileceği şekilde kendi tabiatı olmalıdır.
Konfor bir guruyu yavaşlatamaz. Guru prensiplerinin uyanmasını isteyenler, konfor aramamanız gerektiğini bilmelisiniz. Böyle bir
şey için bile, dün dans edenleri gördünüz. Kişinin, gerçek bir tapasya yapması lazımdır. Şiddetli bir tapasya yapmanız lazımdır.
Dans etmek gibi bir şeyi bile, bununla ilgili bir “çile çekme” sürecinden geçmeksizin öğrenemezsiniz. Yani bir gurunun çile
çekmesinin gerekmesi önemlidir. Bir Sahaja Yoginin çile çekmesi gerekmez ama bir Guru Sahaja Yogi, bunu yapmalıdır. Bizim
çileleriniz olmalıdır ve çile, sahip olduğunuz her hangi türdeki bir arzu olabilir. Deyin ki, varsayalım, siz yemeye çok düşkünsünüz.
Siz sadece yemek istediğiniz yemeği yemeyin. Eğer tatlı yiyecekleri çok seviyorsanız, o zaman çok acı olan bir şeyleri yiyin,
yüzsekiz kat acısı arttırılmış . Eğer bir şekilde çok baharatlı şeylere düşkünseniz, Hintlilerde bazen olduğu gibi, o zaman tuzu
olmayan çok yavan bir yemeği yiyin. Dilinize, kendisi gibi davranmasını öğretin. Yiyeceklere dikkatini koymak bir guruya
yakışmaz. Ben bazı Sahaja Yogiler gördüm, yemek varken gayet iyiler, konsantrasyonları çok iyi ama iş programa gelince, hiç
konsantrasyonları kalmıyor. Bu üzücü bir şey. Böyle kişiler guru olamazlar. Aşçı olabilirler, iyi aşçı olabilirler veya yemeklerin
tadına bakan kişiler olabilirler, onlara bu daha yakışır. Ama eğer guru olacaklarsa dillerini ve arzularını kontrol etmeyi bilmeliler.
Demek istiyorum ki, böyle kişiler için oruç tutmak iyi bir şeydir. Oruç çok iyidir. Onlar “Öğlen ne yiyeceğiz?”, “Akşam yemeğinde ne
var?” diye her zaman merak ederler. Böyle kişiler guru prensiplerini uyandıramazlar ne de onlar guru olabilirler. O halde, lütfen
dikkatli olun. Bir gurunun kendi dili üzerinde kontrolü olmak zorundadır. Ne zaman kızacağını, ne zaman yumuşak olacağını
bilmek zorundadır. Neyi, ne zaman, ne kadar söyleyeceğini bilmek zorundadır. İşte bu nedenle, birçok guru konuşmayarak daha
etkili olmuştur. Başkalarına yardım edebileceğiniz en iyi yol, sessizliktir. Ama iş Sahaja Yoga’yı açıklamaya geldiği zaman
konuşmalısınız. Ama bazı insanlarda gördüm, sıra saçma sapan şeylere geldiği zaman konuşmak konusunda çok sanatkardırlar
ama konu Sahaja Yogaya gelince, Sahaja Yoga hakkında hiç bir şey bilmiyorlar. Onun için, eğer Sahaja Yoga ustası olmanız
lazımsa, eğer guru olmalıysanız, sadece konuşmakta değil, davranışlarınızda, her şeyde guru olmalısınız. Ve Karamat da,
bilmiyorum, eğer karizmatik kelimesini mi kullanıyorsunuz, onlar buna karizmatik diyorlar veya siz buna, “nasıl yapacağını bilen
kişi” diyebilirsiniz. Kundalini’yi nasıl yükselteceğinizi, onu nasıl Sahasrara’ya koyacağınızı, Sahasrara’yı nasıl kıracağınızı, tüm bu
şeyleri bilmelisiniz, bilginizi nasıl harcayacağınızı, Sanskritçe buna “BiniYoga” denir. Bir kişide guru prensibi, bir şeye kendisi
ulaştığı zaman uyanır. Yarı-pişmiş bir gurunun ortalıkta dolaşıp, bir guru olarak konuştuğunu düşünün. Nihayetinde o, bir öğrenci
olup çıkacaktır. O halde siz, kendi kendinizin efendisi olmalısınız ama guru prensibi size geldiği zaman, siz bunu başkalarına
vermelisiniz. Bu bir başkalarına verme meselesidir, yani, başkalarına verebilmek için daha yüksek bir seviyede olmalısınız. Çok
daha yüksek bir seviyede olmalısınız. Eğer paraya bağımlıysanız, yemeye bağımlıysanız, hayatın dünyevi şeylerine bağımlıysanız,
veremezsiniz. Şimdi, daha yüksek olan bu konuma erişilebilir, Ben’de bu doğaldır ama sizde elde edilebilir. Bu hiç bir bağımlığına
sahip olmamanızdır, hiç bir kural ve kaideye sahip olmamanızdır. Bu sizin “yiyecek için endişe etmeyeceğim, oruç tutmalıyım,
şudur, budur” demeniz gibidir. Bu, yediğiniz zaman yemediğiniz şeklinde, nihayete erer. Kişinin sahip olmanız gereken haldir.
Yemeğinizi yiyorsunuz ve “Öğlen yemeğini yediniz mi?” diye size soruyorlar, “Bilmiyorum” Öğlen yemeğinizi yiyecekmisiniz?
“Bilmiyorum”. Bedenin problemlerine karşı tamamen kayıtsız şekilde. Nerede uyudunuz? “Bilmiyorum”, Ne yediniz? Ne
alacaksınız? “Bilmiyorum”. Bu konuma, “Ateeta” konumu adı verilir, sizin ötesine geçtiğiniz konum. Ve her ne yaparsanız yapın,
dikkatinizi vermeden ve yapılması gerektiği için yaparsınız. Otomatiktir. Hiç bir şey önemli değildir ama Ateeta olmadan önce, siz
kendinize “Hiç bir şey önemli değil”, demelisiniz. Bakın, “aveer” derler, bir arzu gücü, bu başvurmanız gereken bir tür dramadır.
“Oh, hiç bir şey önemli değil. Bu halı önemli değil. Ben beton üstünde yatmaya çalışmalıyım.” İlk olarak bunu yapmanız lazım ama
bir süre sonra şu olur, betonda mı, yoksa portatif bir karyolada mı yattığınızı hatırlamazsınız. “Nerede uyudum? Bilmiyorum”. Bu
Ateeta konumudur . Ve bu konum pek çok Sahaja Yogi tarafından şimdi, elde edilmelidir. Sizin, ötesine geçtiğiniz bir konum.
Diyelim ki, önünüzde kızmanız gereken bir kişi var. “Tamam, bana sol ver, sağ, sol, sağ, hoş bir şekilde” ve sonra, bir an sonra
gülümsüyorsunuz. “O kişiye kızdınız mı?”, “Bilmiyorum, ben kızdım mı?” Buddha gibi, bir keresinde O bir köyde bir şeyler söylemiş
ve orada ayağa kalkıp Buddha’ya bir sürü şey söyleyen korkunç bir adam vardı. Buddha bir sonraki köye gittiği zaman o adam



“Oh, ben böyle bir şey yapmamalıydım” diye hissetti, belki de sol Vishuddhi! Bu yüzden geri gitti ve “Özür dilerim Efendim, size
böyle şeyler söyledim, söylememem gerekiyordu, sizin Aydınlanmış olan olduğunuzu bilmiyordum, böyle oldu, lütfen beni
affedin”, dedi. Buddha, “Ne zaman, ne zaman söyledin?” demiş. Adam “Evvelki köyde” diye cevap vermiş. Buddha, “Oh, öbür
köyde olan her şeyi orada, önceki köyde bıraktım, ben hatırlamıyorum”, demiş. Elde etmeniz gereken Ateeta konumu budur. Yani,
onu hissetmemek bile önemli değildir. Bu özdeşleşmeler tümüyle üzerinizden akıp gittiğinde, o zaman siz şeyleri Akarma
konumunda yapıyorsunuz. Mesela Güneş gibi, o parlar ama kendisi parladığını bilmez. Bu sayede vibrasyonlar akarken, siz
onların aktığını bilmezsiniz. Halihazırda bu sizde çalışmaya başladı. Siz şaşırıyorsunuz, ellerinizi yükseltiyorsunuz ve Kundalini de
yükseliyor. Aslında Kundalini’yi yükselttiğinizi bilmiyorsunuz. Onu nasıl yükseltiyorsunuz? Bunu bilmiyorsunuz. İşte bu. Bu durum
sizde Ateeta’yı başlattı bile ama bunu hayatın “her” yönünde, “her şeyde” bunu elde etmeniz lazım, öteye geçmelisiniz. Ve bunu
başarabilirseniz, ulaşabileceğiniz en yüksek konum budur. Şimdi Enkarnasyonların durumu çok farklıdır, bu başka türlüdür. Her
şey başka türlüdür. Onların hiç bir tapasya yapmaları gerekmez, aç kalmaları gerekmez, kendi kendilerine söylemeleri gerekmez.
Her ne yaparlarsa yapsınlar Punya’dır. Onların punya toplamaları da gerekmez. Birisini öldürürlerse, bu Dharma’dır. Birisine
vururlarsa, bu Dharma’dır. Yaptıkları hiç bir şey yanlış değildir. Onlar mutlaktır, tertemizlerdir. Birini aldatırlarsa, kandırırlarsa, bu
mükemmel şekilde uygundur. Çünkü daha yüksek bir amaç için, daha küçük amaçları feda etmelisiniz. Gündelik hayatımızda da,
bu mazur görülebilir, bakın, ülkenizi savunduğunuz zaman, size karşı olan bir düşman vardır, eğer ülkenizi savunmanız
gerekiyorsa, siz onu katledebilirsiniz. Onu aldatabilirsiniz. Diplomatik olarak, onu aptal yerine koyabilirsiniz. Bunlara izin vardır.
Neden? Çünkü daha yüksek amaç için küçük amaçları bırakmalısınız. Ama bir Enkarnasyon için, bu her zaman yüksek amaçtır. O
hiç bir şekilde küçük amaçları umursamaz. Onun beklemesi, düşünmesi, mantığına vurması veya kendini terbiye etmesi veya bir
tiyatro yapması, hiç bir şey gerekmez. Her şey olur. Hareket bile, her bir hareket, bir Enkarnasyonun her hareketinin içinde, iyi olan
için bir dalgacık vardır. Hiç bir şey yoktur ki, böylesi bir an bile yoktur ki, dünyanın iyiliği için olmasın. Yani Enkarnasyon olmak çok
farklı bir şeydir. Bu ulaşılacak bir şey değildir, bu olunması gerekendir. Şimdi, örneğin Enkarnasyon “Bhoddha”dır, neşe duyandır.
O her şeyden neşe duyandır. Pek çok kişi, deyin ki, yaratıyor, Türkiye’den bir halımız var burada. Bu halılar bir zamanlar Türk
insanları tarafından meydana getirilmiş, bir süre önce, bir Enkarnasyon’un görmesi için. Yani, Ritambhara Pragnya bunu öyle bir
şekle getirir ki, Ben onu en azından görür veya ona sahip olurum. Bu sayede onların ruhları kutsanacaktır, bu sayede onlar iyi
hissedeceklerdir. Michelangelo gibi, o eserini papalar için yapmadı, bunu size Ben söyleyebilirim. Ve bütün oraya giden beş para
etmez kişiler için değil. Ne de Blake tüm eserlerini, oraya gidip çıplak artistleri görmek isteyenler için yapmadı. Hepsi
Enkarnasyonun görmesi için yapıldı. İşte bu sayede onlar en fazla şekilde kutsandılar. Çünkü onlar ötesindeler. Hiç bir şey onlara
dokunmaz, hiç bir şey önemli değildir. Ama bu aklen değildir veya kendilerini eğitmelerinin sonucunda değildir. Otomatik olarak
böyledir. Mesela Shri Krishna’nın onaltıbin kadınla evlenmesi gerekmişti. Bu tek-eşlilik devrinde, siz bunu düşünebiliyor
musunuz? O yüz defa kovuşturma ile karşılaşırdı. Buna neden olan şey şu ki, Shri Krishna’nın onaltıbin gücü vardı ve bu onaltıbin
gücü ile birlikte bu dünya üzerinde doğması gerekiyordu. Ve beş element onun kraliçeleri oldular. Onun, tüm bunları etrafında
tutmak için buna bir açıklama getirmesi gerekiyordu. Nasıl ki şimdi Benim aydınlanma verdiğim Sahaja Yogilerim var, böylece
Ben otomatikman sizin Anne’nizim, bu oturtulmuş oldu. Ama O’nun durumunda, kendisinin bu onaltıbin gücü ile evlenmekten
başka çaresi yoktu ve bu yüzden de evlendi ama O asla evlenmedi. Bütün hayatı boyunca bekar kaldı çünkü O Yogeshwara’dır ve
O bir Brahmachari’dir, kim onunla evlenebilir ki? Yani, Onlar için tüm bu dünyevi şeyler sadece bir drama’dır, hiç bir anlamı yoktur.
Bu sadece bir dramadır. Enkarnasyon olmayan bir kişi, enkarnasyon olmaya çalışmamalıdır. Bu bir insanın hakkı değildir. Sokakta
duran bir polis memuru gibi, o elini sağa, sola koyarsa biz bunu takip ediyoruz, ama bir deliye git ve orada dur derseniz, o kişi
tutuklanacaktır. Dolayısıyla, normal insanlar için, siz bir guru olsanız bile, onların sizin ayaklarınıza dokunmasına izin
vermemelisiniz. Sadece bir Enkarnasyonun ayaklarına dokunulmalıdır ve başka hiç kimsenin ayaklarını dokunulmamalıdır. Tabii,
bazıları şöyle, bizim Hindistan’da sahip olduğumuz gibi babanın ayaklarına dokunma geleneği var ama, çünkü baba, sizdeki
Baba’yı temsil eder veya Anne’yi. İşte bu yüzden ama semboliktir bu. Ama gerçekte kendinizi bir Enkarnasyondan başka hiç
kimseye teslim etmeyin. Ayrıca her hangi bir sanatta veya bir şekilde bir ustanız varsa, onun ayaklarına dokunmalısınız. Onun
adını anarken bile kulaklarınızı çekmelisiniz. Ama insan olan, hiç kimse sizi kendi ayaklarına dokundurtmamalıdır. Özellikle
Sahaja Yogiler bunu yapmamalılar. Hiç kimse, hiç kimseden ayaklarına dokunmasını istememelidir. Yaşlı bir kimse olarak bunu
isteyebilirsiniz, bu farklı bir nokta ama bir Guru olarak bunu isteyemezsiniz. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Bir kez buna başladınız mı,
pek çoklarına neler olduğunu gördünüz, Sahaja Yoga’dan sadece gittiler. Yani içinizde Guru Prensibini tam olarak geliştirmeniz
için önce tamamen“kendinizi” geliştirmek zorundasınız. Şimdi, Guru prensibi için kendinizi nasıl geliştirmeniz gerekiyor, kişi bunu
görmek zorundadır. Size daha önce anlattığım gibi içimizde on adet prensibe sahibiz ve bu on prensibi öyle bir şekilde
geliştirmeliyiz ki, bizler diğerlerinden ayrı durmalıyız. Dün size anlattım, Dyandarna Samadhi yaptığımız zaman ve Ritambhara
Pragnya’nın kutsamalarını aldığımızda, o zaman bütün her şeyi Desha veya Bhoomi denen farklı alanlara koyarsınız. Bunları



mantralar kanalıyla nasıl harcadığınız, bir başka noktadır. Bunu mantralar ile temizleyin. Bunu dikkatinizle temizleyin. Hangi
çakranın temizleneceğini her gün bilmelisiniz. Kendinizle ilgili olarak, problemin nerede olduğunu bilmelisiniz, nasıl
temizleyeceğini, nasıl temizlemeniz gerektiğini bilmelisiniz. Hazıra konmayın. Pek çok kişi, deyin ki, sol kanal problemleri olanlar,
onlar sadece limon ve biber getireceklerdir ve Anne bu işi halletti diye düşünürler. Ben, işi sadece geçici olarak halledebilirim ama
bir boşluk (vakum) varsa siz tekrar içinize çekilirsiniz. Bakın. İçinizdeki bu boşluk, daha fazlasına sahip olmak için tekrar
acıktığını hisseser. Yani, bu vakumu oradan çıkarmak sizin işinizdir ve bunun için dindar bir şekilde bütün hatalarınızın dışına
çıkmanız lazımdır. Hepiniz için en önemli şey budur. Ve bütün dikkatinizi bu farklı Desha’lara koyun, onların adlandırdıkları şekilde
buna milletler de denir. Ve bunu bir kez temizlediniz mi, o aydınlanır, ışıkla dolar, o zaman ona Pradesh diyebilirsiniz, yani “bu
Desha aydınlanmış” anlamına gelir. Bu bir kez elde edildiğinde, o zaman siz bir noktaya ulaştınız demektir, siz guru olabilirsiniz.
Ama hala bir Sat Guru değilsiniz. Sat Guru olmak için, Ateeta konumuna ulaşmalısınız. Ateeta konumu öyle bir şeydir ki, iyi birisi
olmayan bir adam karşınızda titrer. Yalancı bir adam, başkalarını kandırmış olan birisi, dilini kaybeder. Zina yapan gözleri olan bir
adam, kendisine hakim olmayan bir adam, kadınlar veya erkekler söz konusu olduğunda aklına hakim olamayan bir kişinin
gözlerinde titremeler olacaktır. Bazıları titreyecektir. Posess olanlar çok fazla titreyeceklerdir. Bir Sat Gurunun ışığı karşısında,
hepsi açığa çıkacaklardır. Buna ulaştığınız zaman, sizin onlarla savaşmanız gerekmez. Onlar kendileri açığa çıkacaklardır, sizin
bunun için bir şey yapmanız gerekmez. Bir gün Bana, bir ailenin içinde çok posess olmuş bir hizmetçinin, bayan hizmetçinin
olduğu söylenmişti. Bu yüzden Ben onlara, “ondan kurtulun” dedim. Havaalanına gidiyordum, yolumun üzerinde olan bu evde
durdum ve tam o sırada bu bayan hizmetçi içeri girdi. Orada akan büyük bir batak vardı, demek istiyorum ki batak değil ama açık
su yolu gibi bir şey. Ve o Beni gördü ve bunun içine düştü. “Aman Tanrım!” dedim. Şoföre arabayı biraz ileriye almasını söyledim.
Ve o içine düştü. Böyle şeyler oluyor! Bir gün uçakla yolculuk ediyordum ve Fransa`da bir beyefendi zıplamaya başladı. Bu yüzden
bir Sahaja Yogi ona “siz TM’den misiniz? diye sordu. Nereden bildiniz, diye cevap verdi. Onlarda “biz biliriz” dediler. Ben arkama
yaslandım. Bu olabilir, hepsi olabilirler, bir gün gelip onlar zıplamaya başlayabilirler veya bir pilot sıçramaya başlayabilir. Bu
Benim için büyük bir problem. [Anne ve Yogiler güldüler.] Işıklar bile. Herhangi bir kiliseye girdiğinizde birdenbire bütün ışıkların
yükseldiğini görürsünüz. Büyük davetlerde bile, Ben orada oturduğum zaman, aniden herkes gelip oturur ve onlardaki tüm
bhootlar oraya gelir, zıplamaya başlarlar, insanlar da ne oluyor diye, yangın mı çıktı, ne oldu diye bakmaya başlarlar. Bu türden
pek çok şey olabilir. Bir savaşta çok posess olmuş bir beyefendi vardı, biz bir gemiye gidiyorduk. Öncesinde üstünden atlamamız
gereken küçük bir platform vardı. Platform şöyle, şöyle gitmeye başladı, adamcağız ne yapacağını bilemedi. O bunun neden böyle
olduğunu anlamadı. Yani bu konuma ulaştığınız zaman, tartışmanız veya bir şeyler yapmanız gerekmez. Gözünüzü kaldırdığınız
zaman bile, bu olur ve o kişi problem içine girer veya onlar bazı ego merkezli insanlar olabilir, onlar eriyeceklerdir. Önce bir
gurunun dramasını yapmamız lazımdır. Basit bir şekilde giyinin, çok yumuşak bir şekilde davranın, çünkü onları cezp etmeniz
lazım, “Gelin, gelin, gelin”, bu reklamdır. Reklam departmanı! Ve bir kez bu yapıldı mı, bu tiyatro oynandı mı, kısa zamanda olan
ortaya çıkabilir. O zaman onlar sizin iyi olmadığınızı anlayacaklar! Siz sadece bir oyun yazarısınız. Bu bir kez yapıldığında, o
zaman çok zekice, gerçek kendinizi onların önüne çıkarabilirsiniz. Dolayısıyla, ilk olarak onlara ağır bir işveren olduğunuzu
göstermemelisiniz. Asla. Önce bütün tatlı kalitelerinizi kullanın. Karşımdakiler ne kadar zor iseler, Ben de onlara karşı, o derecede
yumuşak davranırım. Sonra içeri girerler, ondan sonra da onları mengeneye koyup tedavi edebilirsiniz. İlk önce onları hazırlayın.
Her şeyden önce bazen çok korkmuş oluyorlar, çok sinirliler, çok üzgünler. Bazen çok egolular. O halde nazik olun. Zaman içinde
sizin yanınızda da kalırlar, o zaman onlara vursanız bile bu onlar için sorun olmaz. İşte bunun böyle olması lazım, çok zekice. Ve
Benim kendi Guruluğumu nasıl idare ettiğime bakarsanız, siz de bunu yapabilirsiniz. Ama Guru için anahtarı sabırdır. Tam bir
sabır ve Her şeye Gücü Yeten Tanrı’ya olan tam bağlılık. İşte anahtar budur. Tam bir sabır. İlk önce onlara, bu şöyle olmalıdır
dersiniz ama onlar kabul etmeyeceklerdir, tartışacaklardır. Nasıl, neden? Şudur, budur. Tamam o zaman, bildiğinizi yapın. Sonra
morarmış bir gözle veya yumruk yemiş bir burunla geri gelirler, sonra siz onlara “tamam, ben iyileştiririm”, dersiniz. Yatıştırırsınız
ve sonra onlara anlatırsınız. Yani bilgelik, Yogeshwara Yeshoda’nın ayırt etme gücüdür. İnsanlarla nasıl ilgileneceğiniz çok
önemlidir. Neden Vishwara dedim, çünkü Guru konumunda, bunu siz kolektif düzeyde vermelisiniz. Bireysel düzey sona erer ve
bir kez Guru olmaya başladınız mı siz kolektif olana atlarsınız. Yani, geçen gün Modi’ye (eski bir yogi) açıkladığım tüm bu
metodlarla, Void’deki problemlerinizin on tanesini anlayabilirsiniz ve bunu bir kez çözerseniz, Vishuddhi’nin onaltı problemini
çözdünüz demektir. Ve onaltı problem bir kez aşıldığı zaman, Agnya’ya gelirsiniz. Ve Agnya çakrada ’da fedakarlığı
hissetmeksizin, öyle muazzam bir fedakarlık var ki, orada bekliyor. Ve bu Ateeta konumunda neyi feda edebildiğinizi görmelisiniz
çünkü hiç bir şeyi feda etmiyorsunuz. Her şey zaten feda edilmiştir. Orada feda edilecek ne var? Ve böyle bir konuma, sizlerin
sıradan insanlar olmadığınızı fark ederek, aydınlanmış ruhlar olduğunuzu fark ederek ulaşılmalıdır. Ve sizler sıradan, olağan türde
kurallara ve düzenlemelere sahip olamazsınız. Yaman Yamar gibi, Nirmal olanlar sizin için ve Yama diğerleri içindir. Hiç bir şey.
Mutlak Gerçekler orada sizinle birlikte olacaklar. Çok fazla ve sizler onlar ifade etmelisiniz, bütün bu gerçeklerin güçleri vardır.



İçinizde olan her gerçek yerleşmiştir. Sizin bir şey yapmanız gerekmez, onlar kendi kendilerine işlerler. O halde, her şeyden önce
çakralarınızı düzeltmek zorundasınız. Çakralara üzerine, dikkatinizi koymalısınız. Samadhi konumundan sonra, onları uygun
şekilde açmaya başlayacaksınız, onları temizleyeceksiniz, kötü olan çakraların hangileri olduğunu bileceksiniz. Ben bazı kişiler
gördüm, çok az sayıda kötü çakraları var ve pek çoğu iyi çakralar ama onlar sadece iyi çakraların keyfini çıkaracak ve kötü olanlar
için hiç endişe etmeyeceklerdir. Kötü çakralarınıza dikkat koyun. Onları temizleyin, temizleyin. Bütün dikkatinizi buna koyun.
Tanrı’nın dikkatine koyun, ibadet ettiğiniz Deity’nin dikkatine koyun. Kendi içinizde Onların gücünün tam bir tezahürünü elde
edeceksiniz. O halde bütün çakraları temizleyin, bütün pradesha’lar yerleşmeli, pradeshaların yerleşmesinden sonra kolektif bir
düzeyde, diğerleriyle iletişiminizi yerleştirmelisiniz. Sonra, Agnya çakra, tümüyle Ruh olduğunuz bir konumdur. Bu, Sahaja
Yoga’da yapılacak en kolay olan şeydir ve Ben size nedenini anlatmıştım çünkü sizler öyle şanslı insanlarsınız ki. En kolay olanın
en kolayı Sahaja Yoga`dır. Sahaja Yoga’nın özü, yapılacak en kolay şeydir. Ve işte bu yüzden, bu en kolay yöntemden, sizin için,
kesinlikle sizin için kolaylaştırılmış olan bu yöntemden tam olarak yararlanmalısınız. Bu sizler için Guru Puja’nın kutsamasıdır,
hepiniz gelecek yıla kadar gurular haline gelmelisiniz. Sadece kendinizi adamalısınız ve bugün bunu söyleyin, kalbinizden, Bana
söz verin, kalbinizden, “Anne, biz olmaya çalışmayacağız, bizler olacağız”. İki kere, “olacağız, olacağız” demelisiniz. [UZUN BİR
SESSİZLİK] Şimdi, her şeyin sonunda, 60’ıncı yılımı bitirdiğimi sizlere söylemek istiyorum ve artık daha fazla doğum günü
kutlaması yok. Bu sonuncusu. Lütfen bunu aklınızda tutun. 60’ıncı doğum günüm çok hayırlı diye, siz her ne gönderdiyseniz kabul
ettim, bundan sonra 60’ıncı doğum günüm artık daha fazla kutlanmayacak! [Yogiler gülüyor ve alkışlıyorlar.] Şimdi siz 60’ıncı
doğum günümde bütün Avrupalılar olarak Bana bir hediye vermeyi düşündünüz, Ben bunu kabul ettim. Ama biten 60’ıncı Doğum
günüm için artık bu tarz planlar yapılmamalı. Size çok açıklıkca söylüyorum. Tamam mı? Yani bundan sonra hiç kimse artık
Benim 60’ıncı Doğum günümü kutlamayacak, umarım bu sizler için açıktır. [Anne gülüyor] Yani, Gurunun ve Anne’nin protokolü
Sahaja Yoga’da daha çok deneyimleyerek anlaşıldı. Ama bu, sizler olayın diğer yüzünü deneyimleyesiniz diye yoldan çıkın
anlamına gelmez. Protokolcü olarak, daha ve daha fazla, göreceksiniz ki, sizler daha fazla yardım alacaksınız. Nakum gibi, bir
gün ona bunu söyledim, size bunu anlatacaktır. Belçika’ya gitmek isteyen iki hanım vardı. Onlara yarın gideceksiniz dedim – ama
hanımlar hayır bugün gidiyoruz dediler. Nakum dedi ki “Anne size yarın gideceğinizi söyledi, onun için her ne varsa, siz yarın
gidin.” Onlar, “hayır, biz bugün gidiyoruz” dediler. Anne bize nasıl olur da yarın gideceğimizi söyleyebilir?” [konuşmanın bir kısmı
bandımızda eksik]… Anne bunu söyledi, önemli değil. Yanlış gidebilir, önemli değil. O her ne söylerse, itaat edelim ve görelim.
Ancak deneyimleyerek, siz bunu bileceksiniz. Ama sadece başlangıçta, siz diyeceksiniz ki, “hayır, biz bunu ve şunu
yapmayacağız. Bu iyi değil.” Yani protokol uygulanması en basitin en basiti olan şeydir. Yani Sahaja Yoga’nın özü budur – basitin
de basiti protokoldur. Eğer protokolü anlarsanız, hiç bir şey yapmanız gerekmez, bununla otomatik olarak büyüyeceksiniz. Ama
eğer protokolde zayıfsanız, işte bu şekilde büyümezsiniz. Asıl nokta şu ki, Sahaja Yoga’da en iyi büyüme, protokolü bilmektir,
bunu diğerlerine sorabilirsiniz, deneyimli olanlara sorabilirsiniz veya siz eğer kendi deneyiminize sahip olmak isterseniz, buna
sahip olabilirsiniz. Ama bazı insanlar diğer yönde bunu denerler, mesela Bana karşı cevap vererek veya “deneyelim bakalım,
görelim neler olacak” gibi her tür şeyi söyleyerek. Sonra gidip boyunlarını kırarlar ve iyileşmek için Bana gelirler, yani bu olmamalı.
Deneyim daha iyi olmak yönünde olmalıdır ve işte bu şekilde, siz eğer başkalarına sorabilirseniz, onların tavsiyelerini dinlerseniz,
bu insanlar normalden daha çok yükseliyorlar, “protokol nedir?” Ve buna dikkatinizi buna koyun. Kendi protokolünüzü nasıl
geliştirebilirsiniz? Protokolü takip etmek için ne yapmalıyız? Ne hata yapıyoruz? Nerede hatalıyız? Çünkü bu gün Sahaja Yoga’nın
özü protokoldür ve bu en basiti olmalıdır. Yapılacak en basit şey olmalıdır. Ve bir kez protokolü öğrendiniz mi, yani “Eğer Anne
söylediyse, eğer bunu kast etti ise, o zaman tamam.” Ama bazı insanlar öyle komik ki, atıfta bulunmak için Beni kullanıyorlar:
-“Anne dedi ki herkes oruç tutmak zorunda.” Ben bir kişiye, senin oruç tutman daha iyi olur demiştim. Bunun üzerine ertesi gün
zayıf bir adam, bitkin düşmüş bir halde gelir. Ben ona, “Ne oldu?” dedim. Belli bir kişiye bir şey söylediğim zaman, onlar bunu
herkese yayıyorlar çünkü “Neden ben tek başıma oruç tutayım?, herkes oruç tutsun” diye düşünüyorlar. [Anne ve Yogiler
güldüler.] Sözlerimden devamlı alıntı yapmaları büyük bir problem. Hiç kimse başkaları için Benden alıntı yapamaz, bu önemli bir
şey. Başkalarına neler söylemeniz lazımsa, belki de siz altına Benim imzamı koyarak duyuru tahtasına asın, böylesi daha iyi.
Genel için, özel için, Ben her ne söylersem, siz bunu özel durum için yapmalısınız, en azından bu kadarcık ayırt etme gücünüz
olmalı. Ve bunu deneyin, Çok yardım göreceksiniz. Ne kadar çok yardım aldığınıza şaşıracaksınız. Çünkü her şey sizin daha iyi
olmanız için ve eğer protokolün özünü anlarsanız özel bir lütuftur bu. Yani, sizi Anne’ye hiç bir şeyin teslim edilmeyeceğini
anlamaya başlayacağınız o noktaya götürüyorum, bu öyleki, çünkü O hiç bir şey almaz. Hiç bir şey O’na gitmez, bu sadece
istenmeyen her şeyi bırakarak sizin kendinizi teslim etmenizdir. Bu kişinin kabul etmesi gereken, sizi çok güzelleştiren bir
süreçtir. Hepiniz o kadar çok yukarı geldiniz ki ve çok daha ileri gitmelisiniz. Eminim ki sizler devam edeceksiniz ve bugün söz
verdiğiniz gibi, gelecek yıla kadar sizler büyük Gurular haline geleceksiniz. Yani, bu günkü pujanın prosedürü nedir bilmiyorum.
Prosedür her ne ise, başlayalım. ANNE PUJAYI ORGANIZE ETMEK İÇİN HİNTÇE KONUŞUYOR. Öyleyse, ilk olarak Shri Vishnu`nun



yirmibir ismi çünkü bu sürdürülebilirlik içindir. Sonra da Ganesha Puja, Ganesha`nın Pujası. Sonra üçüncü şey olarak, sonra
Sankalpa. Sankalpa, adanmış bir yemindir, bu pujada ne yaptığınıza dair, bu hepiniz tarafından söylenecek. Sonra Ganesha Puja.
Ganesha Pujadan sonra, Guru Puja yapacaksınız ve Guru Pujadan sonra, Guru Pujadan sonra, Devi Puja yapıyor olacağız. Devi
Pujadan sonra, Havanımız için dışarı çıkacağız ve bundan sonra eğer merak etmediyseniz söyleyeyim, öğlen yemeği. [Yogiler
güldüler.] Yani şimdi, tüm dikkatinizi Pujaya koyun.
.................................................................................................................................................. Hayırlılık ve Batıl İnanç Shri Mataji:
“Hayırlılık ancak siz aydınlanma aldıktan sonra bilinen bir şeydir, ondan önce hayırlı olmayı bilmezsiniz. Vibrasyonlar maksimum
olduğu zaman herhangi bir şeyi yapmak için en hayırlı zamandır. Neyin hayırlı olduğunu ancak vibrasyonlar aracılığıyla
bilebilirsiniz, değil mi? Bizim ülkemizde (Hindistan) çok aydınlanmış Ruhlar vardı bildiğiniz gibi ve onlar her ne söyledilerse
insanlar itaat ettiler, kabul ettiler. Astroloji filan bile aydınlanmış Ruh olan kişiler tarafından yazılmıştı. Dolayısıyla böyle bir etkisi
var. O halde “Gerçek hayırlılıktır.” Ve hayırlılık daha ziyade atmosferi vibrasyonlarla dolu bir ülkede yaşayan insanlar tarafından
daha iyi anlaşılır. Batıl inanç aydınlanmış olmayan ama sadece insanları korkutmak isteyen kişiler tarafından gelir, yani batıl
inanış. Ama aydınlanmış bir Ruhtan gelen her şey gerçekten hayırlılık, uğurluluktur. Tamam mı? Ayın Evreleri Ayın onbeş evresi
vardır bildiğiniz gibi ve onaltıncısı da bütündür. Onaltıncı evrede olduğu zaman bütün bir evredir. Yani onbeş evre vardır ve
insanların gerçekte yaşadığı 15 farkındalık basamağı vardır. Ve onaltıncısı tamdır, gerçekten tam anlamıyla Şahit haline
geldiğiniz zaman. Yani aydınlanmanızı aldığınızda ondördüncüyü geçersiniz. Yani onaltıncıya ulaşıncaya kadar ay hiç bir zaman
tam değildir, sonra onaltıncı noktada tam evresindedir, o nedenle Shri Krishna bütündür, çünkü onun 16 evresi vardır. Bütün
çakraların iki evresi vardır, sol ve sağ. Yedi kere iki ondört. Onbeş Ruh’tur ve onaltı Tanrı’dır, o mutlaktır ve asla değişmez. Aynı
kalır, aşılamaz, üstündedir. O insanlar tarafından ulaşılmayan bir evredir. Yani Sahaja Yoga’ya gelmekle siz 12 ile 14 arasında
hareket ediyorsunuz. Büyüme ne kadar hızlılaşmış, bir düşünün. Sonra, ilk evre ile ikinci evre, maddenin yaratıldığı zamandır. O,
maddenin ilk kurulduğu zaman – Ganesha’nın. Ve o zamanki bütün engeller kapsanmıştır. Shri Ganesha’nın gücü-masumiyet.
Her çakrada oranın engellerinin nasıl temizlendiğini biliyorsunuz. Sol taraf ay olduğu için, o evreler de size ayın kutsamalarını
verir. Şimdi, ayın kutsamaları sol taraflıdır, biliyorsunuz. Ve bu sol taraflı kutsamalar hayırlılık ile olur. Bu, pozitif tarafıdır. Bir yanı
pozitif tarafıdır, siz bununla hayırlılık, uğurluluk elde edersiniz. Hayırlılık sizin elinizde değildir. Sizin elinizde değildir. O
ötesindedir. O halde hayırlılığı bütün evrelerde bir kutsama olarak alıyorsunuz. Ve bunlardan duyduğunuz 14 tip neşe var- şu anda
size bunların adlarını saymama gerek yok. Ama diyebilirsiniz ki sonunda, Niranand denen bir neşe duyarsınız, Nirananda. Nira
benim adım biliyorsunuz, adımın kısa şekli Nira. Neşe o kadar çok ki, “tümüyle neşe”, başka hiç bir şey olmaksızın. “Salt neşe”.
Neşenin en saf hali. Sahasrara’da bunu alırsınız. Sonra bu neşe genişler, iyileşmez. O neşeye kadar durum iyileşir, oradan sonra
genişler ve bu nedenle Ay sistemine göre her ne yapılırsa kişi bunu Ruhani bir bakış açısıyla yapar. Yani güneşten aldığınız gibi bir
tüketici ikramiyesi almazsınız! Örneğin bir şeyi bir zamanda alıp sonra satarak büyük kar elde edebilirsiniz. Materiyal kazanç, bu
sağ taraflıdır. Ama siz Ruhani kazanç alıyorsunuz, onun için bütün Ruhani şeylerin aya göre yapılması gerekir. Şimdi beni takip
edebiliyor musunuz? Bu çok büyük bir soru, bir gün size bunun hakkında uzun bir konşma yaparım. Ama sanırım anladınız.”
Neden bir aydınlık bir de karanlık evre vardır? “Shukla Paksha, ayın arttığı zamandır, Krishna Paksha da azaldığı zaman. Azaldığı
sırada hayırlı değildir. “Hayırlılık”ın bir “Neden”i yoktur. Gazın içinden neden ışık çıkıyor, açıklayabilir misiniz? Çünkü ışıktır. Ama
neden? Ay büyümekteyken o zaman daha çok hayırlılık vardır. Çünkü o Ruh’u temsil etmektedir! Ruh’un yansıması ne kadar çok
gelirse o zaman arttığı taraftadır. Küçüldüğü sırada düşüş döneminde demektir. O zaman hayırlı değildir. Yani Shukla Paksha ve
Krishna Paksha vardır.”
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Public Program, İkinci Gün, Hollywood United Methodist Kilisesi, Los Angeles, Amerika, 26.09.1983 Ruhu arayan herkesin
önünde eğiliyorum. Ruh arayışı, eski çağlardan beri pek çok insan tarafından tarif edilmiştir. Benim size anlattığımda konuda,
yeni olan hiç bir şey yok, insan farkındalığı daha fazla bir şey olması gerektiğini görmeye başladığı bir noktaya ulaşır ve o anda,
arayış başlar. Ve kişi, tüm bu kutsal kitapların anlattığı ve hakkında bahsettiği şekilde, o kişiyi ruh yapacak bir şeyi dört gözle
beklemeye başlar. Bu konuda, bunu daha iyi bir hale getirecek hiçbir konuşma yoktur çünkü ruh içimizdedir, içimizde,
kalbimizdedir. Şimdi, ruh olmanız gerek, aydınlanmanızı almalısınız, özünüzün bilgisine sahip olmalısınız, kendinizi bilmelisiniz
diyerek, bir sürü insanın bunun hakkında konuştuğunu işitmiş olmalısınız ama bugün Sahaja Yoga'da kişinin yapması gereken
şey, ruh olmayı gerçekleştirmek üzere, bunu sizin kendi deneyiminiz haline getirmektir ve bu çok büyük bir armağandır. Bence bu,
bunu gerçekleştirebilmemizi sağlamak için elimize geçen çok benzersiz bir keşiftir. Şimdi tek bir basit noktayı anlamalıyız, bu ruh
içimizde tezahür ettiği zaman, ne olacağını, en üst seviyede neyin olması gerektiğini anlamalıyız. İlk olarak buna hayat
kazandırılmalıdır, siz bu bedene daha fazla enerji almak zorundasınız, bu siz fiziksel sınırı hissetmek zorundasınız demektir. Eğer
herhangi bir süreç veya herhangi bir yöntem yada herhangi bir deneyimle, eğer siz sağlık açısından düzelme göstermezseniz, o
zaman bunun ruh olmadığını bilmelisiniz. Çünkü ruh tam bir sağlıktır ya da diyebilirsiniz ki, o asla hastalanmaz, Ruh budur.
Öyleyse başınıza gelmesi gereken ilk şey, bunun canlandırıcı bir yaşam, çok dinamik bir yaşam olması gerekliliğidir. Başınıza
gelmesi gereken ikinci şey ise, sizin huzurlu ve rahat bir kişilik haline gelmenizdir, tedirgin olanlar, çok öfkeli olup, bağıranlar gibi
değil. Bağıracak ve sinirlenecek hiçbir şey yok, belki de bu insanların yüzleştikleri gerçekle ya da onlara gelen realite ile, bu
dünyada kendileri için yer olmayacağına dair bir tür korkuya sahip olmalarıdır. Onları tedirgin eden nedenlerden biri de bu olabilir.
İnsanların üzerinde konuştukları şekliyle, İsa gibi ve insanların İsa’nın olduğunu düşündükleri şekliyle, bir kişi için İsa zaten
ceptedir. Bilmek zorundasınız ki, İsa’nın büyüklüğünde en önde gelen şey Onun bir bağışlama silahı kullanmasıdır. Kendisi o
kadar huzurlu bir insandı ki, çarmıhtayken bile, “Ey Baba bunu yapanları affet çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar”, dedi.
Heyecanlanıp öfkelenen ve insanlara bağırmaya başlayan biri değildi, İsa bu tür bir kişilikti, ruhsal bir şahsiyetti diyebilirsiniz.
Bugün, bizim farkında olmadığımız bu zaman son derece istikrarsız. Örneğin, eğer siz bu insanlara, eğer İsa gelip burada dursa
deseniz, Onu nasıl tanıyacaklar ki? İsa’yı tanımanın herhangi bir yolu var mı? Onlar İsa'yı çarmıha geren kişiler olabilirler, çünkü o
zamanlar Onu tanımadılar. İsa'yı nasıl tanıyacağımız, bizim asla cevaplamaya çalışmadığımız çok basit bir soru. İsa’yı nasıl
tanıyacağımızı anlamanın bir yolu yok. Çok, çok basit bir sorunun cevabı yok çünkü bunu yapamazsınız. Siz, Onu tanıyamazsınız.
Çünkü farkındalığınız sizin bunu anlamanızı sağlayamaz. Birisi Bana, İsa olduğunu iddia eden bir kişinin varlığından bahsettiği
zaman olduğu gibi. Bende, “Tamam o zaman, ondan suyun üzerinde yürümesini isteyin. Eğer su üzerinde yürüyebiliyorsa, o
zaman bu kişinin İsa olduğunu düşünün” dedim. Bu, İsa'nın kalitelerinden biridir, belli bir advent’in (Deity’nin dünyaya gelişi)
özelliği her neyse, bu advent’te de o görülecektir. Her advent’in eski kitaplarda zaten anlatılan belirli bir özelliği vardır. “Ben
şuyum, ben buyum” dediği için, hiç kimseyi kabul etmemelisiniz, bizde olan sorun bu, bir tür bir zihinsel anlayışla yaşamak için
kendimiz bir değeri kabul ediyoruz, atalarımız onunla yaşadı, onların ataları da bununla yaşadı ve en sonunda biz, geriye hiçbir
şey kalmadığını görüyoruz. Yani, kişi şunu bilmelidir ki, en azından İsa'ya inandığınızı söylediğiniz zaman, eğer gelirse İsa’yı nasıl
siz nasıl tanıyacaksınız. Herhangi bir şey var mı? Size O'nun İsa olduğunu gösterecek herhangi bir şey var mı? Var! Sizler Ruh
olmalısınız. Sizin vibrasyonlarınız var. Serinlik hissedersiniz. Yeni bir farkındalığa sahipsiniz, vibrasyonel bir farkındalığa
sahipsiniz, içinizdeki beşinci boyut, öyle bir noktaya yükselir ki, "Bu kişi İsa mı?" diye sorduğunuz zaman, vibrasyonlar muazzam
bir şekilde akacaktır. Siz o zaman, bu kişi İsa, diye bileceksiniz. Eğer o kişi sahte birisiyse, şapkanızda ter damladıkları bile
oluşabilir, böyle bir insandan gelen korkunç bir ısı bile alabilirsiniz. Ama eğer, İsa ise, elinizde muazzam bir esinti olacaktır. İşte
bu onun İsa olup olmadığının nasıl bilebileceğinizin işaretidir. İşte bu yüzden O, “siz Bana İsa, İsa diye sesleneceksiniz” dedi, İsa
sizi tanımayacaktır, ne de siz O'nu tanıyacaksınız. Bu bir gerçektir. Sizler zihinsel bir projeksiyon fikri ile yaşıyorsunuz ve sonra,
tüm olasılıklara, yükseliş şansınıza ulaştınız. Kendinizi bir bilim adamının yaptığı gibi açık tutmalısınız, kendinizi açık tutmalısınız.
Zihniniz açık olmalı. Sizi ifade etmeyen, sizi artık ifade edemeyen, bu konuda sizi artık düşünemeyen biri haline getiren ya da geri
kalan her şeyden sizi dışlayan, böyle bir teoriye izin veren bir şeyden veya herhangi bir dogmadan dolayı kapanmamalısınız.
Gelişen böyle bir kişilik sizin için çok çok tehlikeli olacaktır. Yani şahsiyet açık olmalıdır, anladığınız üzere alıcı olmalıdır. Şimdi,
dün size anlattığım gibi bu, sizin içinizdeki yaşayan bir sürecin kendiliğinden gerçekleşmesidir. Onun yapay şeylerle ilgisi yoktur.
Elbette ki kurulan kiliselerde, onlar bir anlamda insanlara karşı iyi olmaya çalışıyorlar, onlara dengede olmalarını, başkalarıyla da
dengeyi korumanızı söylediler ama vaftiz gibi belli bazı şeylerde çok ileri gittiler, sanıyorum ki onlar ellerini herkesin tepesine

http://amruta.org/?p=43485


koymaya başladılar, bende sen vaftiz oldun diyorum, bu uygun değil ama siz buna [.... Hintçe] diyorsunuz, bu yetkisiz anlamına
gelir. Birini vaftiz etmek, sizin herhangi bir okuldan alabileceğiniz yetki değildir, bunu Tanrı'dan almanız gerekir. Eğer siz
aydınlanmış bir ruhsanız, o zaman başkalarını vaftiz edebilirsiniz. Herkes vaftiz edemez, herkes bunu yapamaz. Hatta, Ben
İsa’nın havarilerinin kimseyi vaftiz ettiğini düşünmüyorum, onlar bunu yapmadılar. Bu daha sonraydı, birisinden bir başkasını
vaftiz etmesini isteyebilmenizin, bu organizasyonun içine nasıl girebildiğini bilmiyorum. William Blake, “rahip başımın üzerinde
beni lanetledi, ben ağladım ve göz yaşlı döktüm”, şeklinde bunu açıkça söylemiştir. Aslında vaftiz etmesi gereken kişi,
aydınlanmış bir kişi olmalıdır çünkü vaftiz Kundalininin uyanıp, bıngıldak kemiğini kırıp, süptil sistemi açması anlamına gelir ve siz
bunu yapamazsınız, bu nedenle de bunu yapmamanız daha iyi olur. Size yetki verilmedi, tam bir alçakgönüllülük ve tevazu içinde
kişi, bunun sizin işiniz olmadığını anlamak zorundadır. Deyin ki, örneğin, makinler yada araba hakkında Ben hiç bir şey
bilmiyorum, arabayı sürmeye başlıyorum, ne olacaktır? Ama Tanrının işini yapmaya yetkisi olmayan insanlarda bu oluyor, onlar
Tanrının işini yapmaya başlıyorlar. Herkesi sıkıntılar içine sürükler ve nihayetinde kendilerini etkisizleştirirler. Artık hepsinin, tüm
bu kurumların yapmaları gereken şey, böyle bir dogmanın olmadığını, bunun yerine yapmanız gereken şeyin, Kundalini
uyanmasıyla, yani kendi gerçek vaftizleri sayesinde insanları dönüştürmek olduğunu görmelerinin tam zamanıdır. İnsanların, ana
şebekeye bağlanmamızda, bir yerde bir şeylerin yanlış olmasına dair fark ettikleri şey, işte budur. Bu olduğu zaman, Warren'ın
söylediği gibi başınıza gelecek ilk şey sizin kolektif bilinçte olmanızdır. Bu kolektif bilinç, dikkatinizin kendisidir, merkezi sinir
sisteminiz üzerinde hissedilen dikkatiniz aydınlanır. Bu anlamda bu ether gibidir, ethere dokunduğunuz zaman, buradan siz
herhangi bir yerde bulunan herhangi bir kişiyle haberleşebilirsiniz. Aynı şekilde, siz her yeri kaplayan bu güce dokunduğunuz
zaman, bu güç vasıtasıyla oturduğunuz herhangi bir yerden iletişim içinde olabilirsiniz, bu kolektif bilinçtir. Üstelik kolektif bilinç, o
iyi mi yoksa onun bir sorunu mu var şeklinde, sizin o kişiyi hissedebilmeniz demektir. Kundalini vücudun bu kısmındadır veya eğer
o kişinin bir hastalığı varsa, siz kendinizi de hissedebilirsiniz. Sizin kişinin nasıl olduğunu otomatik olarak hissetmeniz ışığın
işaretidir. Siz [İŞİTİLEMİYOR] bir toplantıda yüksek sesle söylemeyebilir ya da siz bu kişiyi bilgilendirmemeye çalışabilirsiniz, öbür
bayan Bana geldi ve şüphe yok ki, kendisi kanser hastasıydı ama Ben ona söylemedim, uğraştım ve sanırım o kişi şimdi iyileşti.
Yani, siz kişiye bunu söylemek zorunda değilsiniz çünkü ona söyleyerek bir şey başarmanız gerekmiyor, eğer o kişi düzelebilirse,
eğer siz ona aydınlanma verebilirseniz, yapmanız gereken şey bunu başarmaktır ama sizin tavrınız insanları iyileştirmek değildir.
Divine in tavrı bu değildir çünkü sağduyu var. Eğer siz belli bir arabanın sonsuza dek hurda olacağını bilirseniz, bunun hiç faydası
yoktur, bu tür arabaları tamir etmezsiniz. Yani, herkes için sahip olduğunuz bu şefkat ve merhamete rağmen, kesinlikle işe
yaramaz bu adama aydınlanma vermenin, bunun sadece onun önüne inciler saçmaktan (İsa, incileri domuzların önüne saçmayın
demiştir) başka bir şey olmadığını görmek istemezsiniz. Bu yüzden bırakın aydınlanma vermeyi, böyle bir adamla aydınlanma
hakkında konuşmak bile istemezsiniz. Kesinlikle Tanrı karşıtı olan bir adama aydınlanma vermek öyle bir baş ağrısıdır ki. Örneğin
Hitler gibi, eğer o "Anne, bana aydınlanma verin" derse. Ne yapmalıyım? Aynen bunun gibi. Yani temelde bir arayış tavrı içine
girmelisiniz. Eğer siz arayış içindeyseniz, aydınlanmanızı alırsınız ve kolektif bilinçte olursunuz. Kolektif bilinç ile insanların
Kundalinisini de yükseltebilirsiniz. Tedavi edebilirsiniz. Onları zihinsel olarak geliştirebilirsiniz. Onları huzur içinde
halledebilirsiniz. Sonra burada oturarak, herkese, o kişinin nesi olduğunu anlatabilir ve burada oturarak başkalarına yardım
etmeye de çalışabilirsiniz. Bu hiç de zor bir şey değildir çünkü siz böyle olursunuz. Sanki bir televizyon görmüşsünüz gibi, eğer o
ana şebekeye bağlanırsa, o kadar olağan üstü bir şekilde davranmaya başlar ki, bu küçük kutunun böyle davranmasına kimse
inanamaz. Aynı şekilde, bu küçük kutu da inanılmaz bir şekilde davranmaya başlar. Bu sizin de başınıza gelmelidir, yoksa
aydınlanma aldığınıza inanmamalısınız. Bu bir 'inandırma' şeyi değildir. Bu sadece iki kez doğduğunuz gibi zihinsel bir anlayış
değildir, bunların hiçbiri değildir. Bu, olması gereken bir şeyin sizin içinizde filizlenmesidir, eğer siz daha düşük (İŞİTİLEMİYOR)
iseniz ve eğer siz, gerçeği arayan ve başka bir şey olmayan insanlar olarak gerçekten kendinize saygı duyuyorsanız, bu size olur
ve siz kendi büyümeniz içinde tamamen büyürsünüz. İkinci olarak, size ne olur, bunun gerçek olduğunu anlamaya başlarsınız.
Nasıl? Çünkü farz edelim ki, size anlattığım gibi, babası hasta olan bir beyefendi vardı ve biz bunu bilmiyorduk. Babasının nasıl
olduğunu bilmek istedi. Ben de, tamam dedim. Ellerinizi uzatın ve babanızın nasıl olduğunu sorun. O sadece babasını sordu ve
burada, bu parmağında yanma hissi vardı. Bunun üzerine Bana sordu, cevapladım, bu parmağın bu kısmının bununla ilgili
olduğunu söyledim ve bunlar senin babanın merkezleri dedim. Bu durumda babana sorsan iyi olur ama Ben eminim ki, baban çok
kötü durumda bir bronşit hastası olmalı, dedim. O İskoçya'daki annesine telefon etti, annesi telefona geldi ve onun babasının çok
kötü durumda bir bronşit hastası olduğunu söyledi. Burada oturarak, onu nasıl iyileştirebileceğini anlattım ve o bundan dört, beş
saat sonra dışarı çıktı. Bu yapılabilir. Siz bu kadar harikasınız, siz bu kadar ihtişamlısınız. Bu şekilde dikkatiniz aydınlanır. Bazı
şeylere ruh katmaya ve tüm bu gereksiz şeyleri yapmaya çalışmanız söz konusu değildir. Yapmanız gereken tek şey, hasta olan
kişide ruhu uyandırmak ve ruhun bunu üstlenmesini sağlamaktır çünkü bu aynı zamanda gerçek olur. Bunun gerçek olduğunu
anlamaya başlarsınız çünkü siz bunu kanıtladınız. Her an bunu doğrularsınız. İlk olarak bu bir şanstır. Bazen tesadüf olduğunu



düşünürsünüz, "Belki de böyle olabilir" diye düşünürsünüz, daha sonraysa, bunun gerçek olduğunu görmeye başlarsınız. Bu
böyledir. On tane çocuğu oraya koyun, eğer onlar aydınlanmış ruhlarsa ve bu günlerde onlaradan bir sürü var, sizin ülkenizde bile,
biz aydınlanmış olarak doğmuş pek çok çocuk olduğunu gördük. Onların gözlerini bağlayıp, bir kişiyi onların önüne koyun ve
onlara "Bu adamın nesi var?" diye sorun, bize ne olduğunu söyleyin, deyin. Onlar tek bir parmağı kaldırırlar, diyelim ki bu parmak.
Siz ona "kalp krizi geçirdiniz mi?" diye soruyorsunuz. Bu parmak kalbi gösterir. "Evet geçirdim. Siz bunu nasıl biliyorsunuz?"
dediler. Bende "onların hepsi tek bir parmağı gösteriyorlar. Bu kalptir", dedim. Ve sonra, siz bunun gerçek olduğunu anlamaya
başlıyorsunuz. Tartışma yok, bu konuda başka bir görüş yok, sadece tek bir görüş var, çünkü gerçek mutlaktır! Biri, İsa bu der,
birisi İsa şu der, birisi bu Krishna, şu Rama der. Bu asla böyle değildir! Bu tektir. Gerçek tektir, sizin iki görüşünüz olamaz. Ve
kesinlikle sizin konunuz, aydınlanır ve siz bunun gerçek olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani başınıza gelen ikinci şey şudur, siz
mutlak olan gerçeği öğrenmeye başlarsınız. Şimdi, eğer siz ellerinizi uzatırsanız, deyin ki böyle, şimdi, siz bir bilgisayar haline
geldikçe, siz çalışmaya başlamış bir bilgisayarsınız. Gelmiş olan tüm bu araçlar bile, bizim evrimimize paraleldir. İçimizdeki her
ne varsa, geldi. Ancak, eğer bir bilgisayara bakarsanız, bilgisayarın düşünmesi gerekir. Ama düşünmeden, yani demek istiyorum
ki, Ben size bakıyorum, sizin orada olduğunuzu biliyorum, bu konuda bir düşüncem yok. Bu tür bir bilgisayarı yapmak, bunun
sadece düşünmesini ve kendiliğinden bilmesini sağlamak bile, binlerce yıl sürecektir. Bizler zaten öyle büyük bir bilgisayarız ki,
ama "Tanrı var mı?" diye bir soru sormaya başladığımız zaman bile, bizler mutlak bilgisayarlar oluyoruz. Şimdi ateist olanlar eğer
soruyu sorarlarsa, ellerinde serin bir esinti almaya başlarlar. Herhangi bir mutlak soru sorun, "İsa Tanrı'nın oğlu muydu?" İnsanlar,
Kutsal Kitabı neden kabul etsinler? Onlar herhangi bir şeyi neden kabul etsinler? Bunu kabul edin. Çünkü eğer sorarsanız, bir
cevap olarak ellerinizde esinti olur, serin bir esinti gelir. O zaman siz bunun gerçek olduğunu bilirsiniz ama olabilir, insanlar şunu
bilmelidir, bu nasıl mutlak olan olur? Size bir örnek anlatayım, Hindistan'da bazı fanatiklerimiz var, bizde de bir sürü fanatik var ve
Pune'de, Brahminlere (Hindu din adamı) ait bir salonda yogiler Benim programımı düzenlediler, onlarda başka bir tip iki kez
doğmuş insanlardır, kendi kendilerine sertifika veren türden. Yani onlar Benim brahmin olmadığımı öğrendiler, bu yüzden de çok
kızdılar ve "programınızı kabul edemeyiz" dediler. Ve bizim, bu organizatörlerimiz bana "Anne, onlar programınızı istemiyorlar,
çünkü Siz bir brahmin değilsiniz" demediler. Bana hiçbir şey söylemediler ama gidip onlara "Pekala. Eğer istemiyorsanız, biz bunu
gazetede yayınlayacağız, çünkü Mataji bir brahmin değil, bu yüzden onlar orada programın yapılmasını istemiyorlar", deriz
dediler. Bu onlar için çok fazlaydı, bu yüzden "Hayır, hayır, hayır, hayır, eğer bunu gazetede yayınlayacaksanız, programı yapalım",
dediler. Ben de, program sırasında "Konuşmaya başlıyorum" dedim ve kendiliğinden bir şekilde, "Lütfen gerçek brahminler
olduklarını iddia edenler öne çıksınlar", dedim. Dört, beş tanesi yürüdü. Tabii ki, Hindistan'da normalde bu türden insanlar
bulamazsınız. Normalde onlar bir koltuğa itiraz etmezler. Yani öne gelip oturdular ve ellerini böyle titriyordu. Anlıyorsunuz. Ben
de, "Şimdi, eğer gerçek brahminlerseniz, neden titriyorsunuz?" "Karşımda titrememelisiniz", dedim. "Anne biz titriyoruz çünkü Siz
Shaktisiniz, Güç sizsiniz”, Bu yüzden titriyoruz", dediler. Bende "Hayır, burada olan hiç kimse titremiyor" dedim. Bunun üzerine
onlar, "Hayır, ama burada duran şu üç - dört kişi titriyor, bunlar kim?" dediler. "Gidip sorun onlara. Kim bunlar?" dedim. Bunun
üzerine onlar gidip oradakilere, "siz kimsiniz?" diye sordular. Onlar da, "bizler akıl hastanesinden gelen ruhsatlı delileriz, bir
tanemiz Mataji tarafından tedavi edildiği için doktorumuz bizi buraya getirdi, bu yüzden buradayız" dediler. Haydi bakalım. O
delilerle aranızda hiç fark yok. Sizde aynı şekilde titriyorsunuz, onlar da titriyorlar. Yani bu fanatizm sizi titretiyor. Ve asıl nokta
şudur ki, siz gerçek olduğunuz zaman, hakikatin mutlak doğasını anlamaya başlarsınız. Gerçek için diğer kişi yoktur. Eğer bu
böyleyse, böyledir. Eğer öyleyse, öyledir. Taviz veremezsiniz. Onu biraz farklı kılamaz, siz bunu sentezleyemezsiniz. Siz onu
analiz edemezsiniz. Bu böyledir, bu böyledir, böyledir. Ve bununla ilgili doğrulandınız, farkındalığınız içinde büyüdüğünüz zaman,
bunun gerçek olduğunu keşfetmeye başlarsınız. Yani, gerçeği ilk önce zihinsel aktiviteniz yoluyla anlıyorsunuz, akla uygunluk
vasıtasıyla bu aklınıza giriyor ve sonrasında, siz onu kabul etmeye başlıyorsunuz. Ama başınıza gelen üçüncü şey ise, bunlar
içinde en iyisidir. Sizin bütün dünyayı eğlenceli bir yer olarak görmeniz üçüncü şeydir. Bütün dünyayı büyük bir şaka olarak
görürsünüz. Tüm dünyayı bir şahit olarak izlersiniz. Sanki içimizde bir düşünce yükselir ve düşer, başka bir düşünce yükselip
sonra alçalır. Düşünce dalgaları üzerinde olduğumuz zaman korkarız, korkumuz var, endişelerimiz var, kıskançlıklarımız var ve
tüm bunlar var ama bir tekneye bindiğinizi varsayalım, o zaman eğlence içinde dalgaları izlemeye başlarsınız. Aynı şekilde, her
şeyi bir şaka olarak izlemeye başladığınız zamanda, böyle bir farkındalık içinde atlıyorsunuz. Bir eğlence olarak, bir oyun olarak.
Ve her şey zihninizde bir oyun haline gelir, görmeye başlarsınız. Ve sonra neşe, içinize akmaya başlar. Hepinizin söylediği gibi,
Mona Lisa tablosu çok iyi. Nereden biliyorsunuz? Mona Lisa'yı neden bekleyesiniz? O, bu modern kadınlardan birisi değil. O çok
eski moda bir kadın, oldukça tombul. Ve siz neden bu resmin bu kadar güzel olduğunu söylüyorsunuz? Bunda bu kadar fazla olan
ne var? Şimdi, eğer siz aydınlanmış bir ruhsanız, onun vibrasyon verdiğini görebilirsiniz. O ruhunuzu rahatlatır. İşte bu yüzden o,
içlerinde en iyisidir. Vatikan’daki Sistine Şapeli'ne giderseniz, Michelangelo'nun yaptığı şey hiçbir şey değil ama o vibrasyonlar,
muazzam vibrasyonlar yarattı. Ve İsa’ya bakın, Michelangelo İsa’yı nasıl gösteriyorlar? İsa, sağlam, uzun boylu bir adam orada



duruyor, insanları oraya buraya fırlatıyor. Bugün olan şey budur. Bu yargı zamanıdır ve onların gösterdikleri her şey Kundaliniden
başka bir şey değildir ve Agnya çakrada İsa orada oturuyor ve insanları bu tarafa, şu tarafa fırlatıyor. Durum budur. Orada O,
Kendi anlayışı içinde tasvir edilmiştir, çünkü Michelangelo aydınlanmış bir ruhtu. O bunu çok net bir şekilde gösteriyor ama sonra
sunakta bir deri bir kemik olan bir İsa bulursunuz, görüyorsunuz, orada kesinlikle ölmek üzere olan bir tüberküloz hastası gibi,
sadece kemik, görüyorsunuz, deri dediğiniz şeyle kaplı kemikler. İsa nasıl böyle olabilir! Aptalca [İŞİTİLEMİYOR]. Haçı taşımaya
çalışan bu insanlardaki gibi. Ve haçı taşımaya çalışanlar, İsa’nın böyle biri olamayacağını bileceklerdir. İsa, bu denli bir deri bir
kemik birisi olamazdı. O neşe dolu, sağlıklı, mutlu ve coşkulu bir kişidir. Tanrı'nın insanı olan birisi, hasta, tedirgin, öfkeli ve
korkunç görünümlü nasıl olabilir? Yüzünde bu sakinlik olmalıdır. Başkaları üzerinde, o güzel yatıştırıcı etkiye sahip olmalı. Nasıl
olur da bu kadar büyük bir enkarnasyon olan bir insan, bu dünyaya böyle kemikli bir halde gelmiş olabilir? İşte durum budur.
Bunların hepsiyle ilgili çok yanlış kanılarımız var, bu tür yanılgıları ve tüm bu kavramları Tanrı üzerine koymak istiyoruz, ama siz
bunu kavramsallaştıramazsınız. Siz ve kendinizin arasında duran şey egonuzdur, sizin bir durumunuzdur. Her iki şey de, karşı
çıkmaktadır, bunlar engeller gibidirler. Burada gördüğünüz gibi, Kundalini yükseldiği zaman, burada değil, kundalini yükselip bu
merkezin üzerinden geçtiğinde, (Yogi: Bir çizim koymadım ...) O zaman ne olur, egonuz ve süper egonuz, bu sizin şartlanmanızı
temsil eder, bu onun içine çekilir. Bu içine çekildiği zaman, burası İsa’nın merkezidir, bu içinizde uyandırıldığında, bunu emer.
Burası O'nun çarmıhta olduğu yerdir. Yarın grafiği getireceklerini düşünüyorum ve Ben daha ayrıntılı olarak açıklayabileceğim. Ve
bu, sizin ne ego ne de süper ego olmadığınız, kendi özünüz olduğunuz zamandır . Neşe [İŞİTİLEMİYOR] şarkı söylemeye başlar.
Her şey neşedir. Neşe size gelmeye başlar. Diğer tüm arayışlar keyiflidir. Her şeyde neşe yoktur ve neşenin mutluluk ya da
mutsuzluk gibi bir ikiliği yoktur. Egonuz şişirildiği zaman mutluluk gelir ve şartlanmalarınız sizi rahatsız ettiğinde de, mutsuzluk
gelir ama neşede ikilik yoktur. Bu sadece tamamen yükselmiş bir ruh hali hissiyatıdır. Kendinizi tamamen her şeyin üzerine
yükselmiş hissediyorsunuz, Tanrı'nın mutluluğunun tadını çıkarın. Aslında, eğer bakarsanız, yani Mona Lisa'nın tablosunu
kastediyorum, tıpkı sağanak şeklinde yağan yağmur gibi neşenin aktığını hissedersiniz. Bunu yapan kişi (Leonardo da Vinci), bu
neşenin getirildiğini hisseden kişi olmalı ama her zaman düşünen ve bunu düşünmeye çalışan bir kişi varsa, o zaman ne
yapılmalı. O zaman bu kişi hiç bir şekilde bu neşeyi almaz. Bir şeye bakın arada bir düşünce vardır. Bu neşeyi tamamen öldürür.
Diyelim ki Ben buradayım, orada güzel bir şey görüyor ve bunun hakkında düşünmeye başlıyorum, o zaman "maliyeti ne kadar,
onu nasıl sigortalamalı. Bununla ne yapmalı" diye düşünmeye başlıyorum, ama düşünce yoksa, bu güzelliğin yaratımı tam olarak
içinizde akar. Tıpkı bir sevinç gibi. Ve bu, eğer ruh olursanız, size olacak olan şeydir. Eğer başınıza bu gelmezse, hiç kimseye
inanmayın, Bana da. Ruhunuz tüm bunları tezahür ettirmedikçe, hiçbir şeye inanmamalısınız. Bunun sizin akla uygun tarafını
araştırmanızla, analizlerinizle veya herhangi bir şeyle hiçbir ilgisi yoktur. Bu, sizin kendi içinizde sahip olduğunuz bir şeydir. O
sizindir. O içinizdedir ve kendi başarılarınızla onu siz içinize almalısınız. Bu anlamda, kendi Kundalininiz yükselir, buraya dokunur
ve onu açar. Şimdi, size söylediğim gibi, Benim yaptığım şey, basit bir şeydir. Ben aydınlandım ve hazır olanla aydınlandım, sırada
olan aydınlanır ve başka bir ışığı aydınlatabilir. Şimdi, burada duran Dr. Warren'ı gördünüz. Arkadaşıyla birlikte Bana geldi ve Bana
sadece telefon etti, elinde hiçbir şey yoktu, sadece bir telefon numarası vardı ve telefon ettiğinde, geldi, aydınlanmasını aldı ve o,
binlerce kişiye aydınlanma vermiş olmalı. Aynı şekilde sizde insanlara aydınlanma verebilirsiniz. Bilgiyi bu şekilde yayabiliriz,
gerçek olan budur, bu Tanrının yasasının, içimizdeki İlahi mekanizmanın nasıl çalıştığının bilgisidir. Bu herkesin elde edebileceği
bir şey değildir. Şunu söylemek zorundayım ki, Ben hepinizin bunu alacağını söylemiyorum, ama almalılar. Benim arzum budur,
eğer alırsanız, her ne bulduysanız, bulduğunuz şey için çok şanslısınız. Ve eğer anlamazsanız, bunu tekrar deneyeceğimi
söyleyebilirim. Bu başınıza gelmeli ve bu, sizin onu yönetebileceğiniz merkezi sinir sisteminiz üzerinde bunun bir parçası olacak
şekilde gerçekleşmelidir. Bu yüzden size bir şey söylemeliyim ki, bizi yaratan, sizin O'nun Krallığına girmeniz ve O'nun hakikatinin
mutluluğundan neşe duymanız için çok isteklidir. Tanrı sizleri kutsasın. Ben sizden soru sormanızı istiyorum, dünkü gibi değil.
İnsanlar, "Anne, siz onlardan soru sormalarını istemeyin, çünkü siz onlardan soru sormalarını ister istemez, şeytan gibi
davranmaya başlarlar" dediler. Bana karşı saldırganca davranmaya gerek yok. Buna ne gerek var? Ben buraya, sizin olanı size
vermeye geldim. Bana neden kızasınız ki? Bunu sadece anlamıyorum, psikoloji. Ben sizden hiçbir şey almaya gelmedim. Yogi:
Sanırım, onlar dışardalar Yogi: Burada değiller. Shri Mataji: Tamam. Lütfen sorularınızı sorun. (Birisi, Shri Mataji'ye soru soruyor
ama net değil.) Shri Mataji: Ne diyor? Sadece bir dakika, dedi, şunu söyledi, sizin de söylediğiniz gibi [ANLAŞILMIYOR] evrenseldir
ve bu gerçektir ama herkes bir kavramdır, gerçek farklı olabilir. Evet, bu böyledir. Bunu biliyorum. Bu da, kavramın da farklı olması
gerekiyor, değil mi? Farklı olmalıdır çünkü herkesin kendi beyni var, anlayacak ve beyni ile düşünecektir ama siz realite olduğunuz
zaman, artık kavram kalmaz, bu realite emilir. Çünkü bilincinizle, merkezi sinir sisteminizle çalışmaya başlıyorsunuz. Bu artık bir
kavram değil, gerçekliğin kendisi olur. Bunun farklı olması gerektiği doğrudur, doğal olarak, bunu anlıyorum. Farklı konseptlere
sahip olmaları Benim umurumda değil, ama kendi konseptiniz içinde inanmayın çünkü bu sonuç vermedi. Şimdiye kadar bu hiçbir
sonuç vermedi, hepsi bu. Yogi: Kavram çözüldü. Kavram feshedildi. Evet olan bu, kavram halloldu. Shri Mataji: Gerçek budur.



Örneğin, varsayalım ki, Ben bu kiliseyi görmüyorum ve bazı insanlar bunun bir kilise içinde olduğunu söyler, Benim kilise hakkında
garip bir konseptim olabilir. Ben bunu görmedim. Tamam mı? Ben geldiğim ve kendim gördüğüm zaman, bunun böyle olduğunu
biliyorum. Konseptim yok, bunun ne olduğunu biliyorum, bu böyledir. Basit, bu çok yaygın bir hissiyat, size anlatıyorum, bu
gerçekten sağduyudur. İnsanların konseptler içinde nasıl yaşadıkları aslında bir şok olacak. Bazen hayat üzerine hayattan sonra,
yalanlar üzerine yaşamlarını nasıl inşa ettiklerine gerçekten şaşırıyorum. Bu gerçekten şaşırtıcı, ama yaşıyorlar çünkü
görüyorsunuz, ego hikayeyi sever. Efsaneyle yaşamak istiyor. Hitler'in, onların üstün ırk olduklarına inanması gibi. Düşünün.
Kafasında bu tür bir hikayeyle milyonlarca ve milyonlarca insanı öldürüyor. Birçok kişinin onun Tanrı nezdindeki en büyük dindar
adam olduğunu düşünmesi, onu tahtına oturtacaktır. Bu bir gerçek, bilirsiniz. Bu konseptlerin etkilerini her yerde görüyorsunuz.
Sorun şu ki, konsept sadece kavga etmemizin esas sorunudur. Şimdi bakın. Tek tek, tamam lütfen. Şimdi, kim? Biri bu tarafta, biri
bu tarafta. Yogi: "O, Tanrısal Anne'nin sevgisi ve şefkati, Onun nitelikleri hakkında konuşmanızı istiyor." Shri Mataji: Şimdi, bu
utanç verici, değil mi? Bir anne sevgisinden nasıl bahsedebilir? Toprak Ana ile değerlendirebilirsiniz. Toprak Ana, besleyen bir
kapasiteye sahiptir. Onun bizi rahatlatma kapasitesi vardır. Onun, bizim yaptığımız her şeyi sürdürecek bir kapasitesi var, biz ona
karşı nasılda acımasız davranıyoruz. Her şeyden önce, her tür günahı işliyoruz, Onun sırtında her türlü yanlış işi yapıyoruz ve
sonra da onun özünü çıkartırız. Özünü çıkarmakla ilgili aptal fikirlerimiz yüzünden, O yine de, hiçbir şey demiyor. O böyle şeylere
aldırmaz ama Onda çok ileri giderseniz, sizi cezalandırır. Cezalandırır. Depremlerle karşılaşmanız gibi, buna benzer birçok şeyiniz
var. Ancak Onun Sanskritçe olarak "Tambara" olarak tanımlanan çok özel bir kapasitesi var. Bu, Onun bizi memnun etmek için
mevsimler yarattığı anlamına gelir. Bizi mutlu etmek için. Bu masumiyet, sahip olduğu bu mevsimlerin yaratılışı. Çiçeklere bakın,
her şeye bakın, O, bu kadar güzel, insancıl bir hayatı nasılda yaratır, bu kadar neşeli. Bu şey 'prAgnya' dır, bu aydınlanmış bilgi
anlamına gelir. Bu bilgiyi edindiğiniz zaman, onun bu kadar [ANLAŞILMIYOR] olmasına şaşıracaksınız. Küçük, küçük şeylerle
nasıl ilgilenir ve nasıl sakinleştirir. Ve Ben bunu epeyce yaparım, [ANLAŞILMIYOR] insanları teselli etmeye nasıl çalışırım, kendi
sembolüm içinde. Bir gün, bir dağda yaşayan çok büyük bir aziz var, sanıyorum ki, bacakları ve elleri kırıldı ve hepsi kayboluyor, o
bir mağarada yaşıyor, bir keşiş gibi ve hareket edemiyor, yani bir kaplanı var, bu sayede hareket edebiliyor. Ve Ben, insanlara onu
görmem gerektiğini söyledim, o Benim oğlum, dedim. "Anne, Siz bu gurulardan hoşlanmıyorsunuz. Neden onu görmek
istiyorsunuz?” dediler. Bu sefer, o gerçek birisi,. "Siz nasıl…?" dediler, "Onun vibrasyonlarına bakın" dedim. Onlarda, "Evet, çok
fazla vibrasyon var", dediler. Ben, bu beyefendiyi görmeye gittim. Şimdi, o çok gelişmiş bir şahsiyet ve yağmuru kontrol edebiliyor.
Ben tepeye çıkarken, çok kuvvetli bir yağmur yağmaya başladı ve o buna çok kızmıştı. Aslında o şöyle hissetti, "Ne oldu, bu
yağmur Annemi baştan ayağa ıslatıyor. Anne geliyor ve ben, bu yağmuru bile kontrol edemiyorum. Anne benim için ne
düşünecek? Ben burada oturuyorum ve Onun beni görmek için yukarı çıkması gerekiyor. " Çünkü onun elleri ve ayakları kırılmıştı.
Onunla konuşmaya gittiğimde, küçük bir taşın üzerinde oturuyordu ve öfkeyle şöyle şöyle yapıyordu. Ona sadece gülümsedim ve
oturdum. O sonra geldi, "burayı bu hale getiren, bunları yapan egomu mu, kontrol ediyorsunuz, evime geliyorsunuz ve ben Size
doğru düzgün bir karşılama bile yapamıyorum?” dedi. Bende, "hayır, hiç bir şekilde böyle değil, neden kızıyorsun?" dedim. Senin,
Benim için bir sari aldığını biliyorum ve Ben bir sanyasiden sari almam, çünkü [ANLAŞILMIYOR], Ben evi barkı olan birisiyim. O
zaman, bu sari sırılsıklam olmadığı sürece, senden nasıl bir sari alırım? "Her şey çok tatlı bir şey haline geliyor. Gerçekten de.
Bütün öfkesini ve her şeyi unuttu. "Anne, Sizin için bir sari aldığımı, nereden biliyorsunuz?", dedi. "Benim için bir sari aldığını
biliyorum, bu yüzden sariyi değiştirmeliyim ve onu nasıl değiştiririm" dedim. Yani, her şey sakinleşti ve kendisi normaldi. Ama
[İŞİTİLEMİYOR] Ben dedim ki, Ben her şeye nüfuz ediyorum ve her yer sırılsıklam olmak zorundaydı. Bu, sevmenin neşesidir.
Öyleyse, neden bunun için kendini kötü hissedesin ki? İşte onu bu şekilde yatıştırırsın. Yani annelerin sevgisi öyledir ki sizi
rahatlatır, sorunlarınızı bilir, hata yaptığınızı bilir. Mesela, size Bay Warren'dan bahsedeyim, onun hikayelerinden birinden. O
zaman ki, ..... o birbiri ardına hikayeler anlatabilir. Bir gün Singapur'daydım ve bir program yapacaktık. Ben de, "Saat altıda
gideceğiz. Sorun yok, çünkü birini görmem gerekiyor,” dedim. Onlar, “Neden oraya gitmeniz gerekiyor" dediler, Hayır, hayır, biz
gidip ayarlamaları yapmak zorundayız, organizasyonu yapan başka bir bayan, daha bile fazla endişelendi. Yani, onlar, biz salona
gitmek zorundayız diye karar verdiler. Ben onlara, "çıkıyorum ve [İŞİTİLEMİYOR] bekleyin" dedim. Ama onlar sadece gitmelerinin
daha iyi olduğunu düşündüler. Bu yüzden, iki saat daha erken kalkan bir uçağa binip organizasyonun yapıldığı yere gittiler. Ben
oraya vardığımda, arabam oraya ulaştığı zaman gördüm ki, onların arabalarının da o sırada oraya geldiğini gördüm, aynı anda
onlarda aşağıya indiler ve Ben bunun neden böyle olduğunu biliyordum, "Pekala, sürün dedim ama, onlar kendilerini çok utanmış
hissediyorlardı". Onlar oraya ulaşmak zorunda olduklarına dair öyle bir kararlılıkla oraya geldiler ki, Bende onlarala aynı zamanda
oraya geldim. Ben yürüyüşe çıktım, geri döndüğüm zaman onlar, "Anne üzgünüz" dediler. "Ne oldu?" dedim, "Oraya vardık, tamam
ama havaalanından buraya dek, hiç görmediğimiz kadar öyle kötü bir trafik sıkışıklığı vardı ki. Bunun üzerine, yan yoldan gitsek
daha iyi olur diye düşündük, bu yüzden çamura saplandık. Sonra arabayı çamurdan çıkarmaya başladık ve tüm kıyafetlerimiz
kirlendi, bu yüzden çok kötü bir zaman geçirdik. Ve biz, Siz vardıktan sonra buraya geldik. "Sorun değil" dedim. Şimdi, biz asla bir



daha böyle bir şey yapmayız Anne, biz sizinle beraber gelmeliydik. Bu bir hataydı. Öyleyse, bunun gibi şeylerle Anne size küçük
küçük şeyler öğretir, nasıl iyi olunur, nasıl doğru yolda olunur ama bu asla büyük bir çimdik, asla büyük bir ceza değildir. Çünkü
sizler çocuklarsınız. Öyleyse, burada siz, gelişmeniz gereken bu yaşamda, daha ileri gitmelisiniz, cesaretlendirilmelisiniz ama
eğer ego şımartılırsa ve siz, “ben büyük bir Sahaja Yogiyim” diye düşünürseniz. Böyle davranan birçok kişi var ve o zaman onlar
bu düzeltmeyi görürler. İşte bu böyle çalışır. Ve yavaş yavaş, insanların iyi olmayan şeyleri yapmaya çalışmamalarını gerektiğini
çok tatlı bir şekilde anladıklarını görüyorum. Ve faydası olan, çok kolektif olan bir şeyler yapmaya çalışmalıyız. Bu neyse odur ve o
kadar güzel bir şekilde çalışıyor ki, sizin hiç kimse için bir şey yapmanıza ya da hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur. Her şey çok
güzel bir şekilde çalışıyor. Kutsamalar, Krishna'nın (Hintçe) dediği gibi, o kadar büyüktür ki, O der ki, yoga gerçekleştiğinde, o
zaman "kshema" olur- bu bir kimsenin iyiliği [ANLAŞILMIYOR] anlamına gelir. Hatta maddede bile [ANLAŞILMIYOR]. birçok
yönden. Bu çok şaşırtıcıdır, [ANLAŞILMIYOR]. Maddi olarak da, birçok yönden yardım alıyorsunuz. Bir kız vardı, yaklaşık on
yaşında küçük bir kız. Bana yazdı, ben Sizi görmek için can atıyorum. Hindistan'a nasıl gelebilirim, seyahat edecek param yok ve
Bana bir mektup yazdı. Ben sadece mektubu aldım ve ona cevap vermedim. Ve sekiz yıl sonra okulunda düzenlenen özel bir gün
vardı. Bu yüzden, o gün orada satmak için evinden bir biblo getirdi. Bunu gören öğretmenler "Bu gerçek altın, sen bunu nasıl
burada satabilirsin?" dediler. İnanamadı. Annesine gitti, dedi Evimizdeki bu biblo gerçek altın, dedi. O da inanamadı Bunun
üzerine kuyumcuya gittiler ve kuyumcu "Evet, bu öyle" dedi. Bu altın. Ve onun bibloyu satın almak istediği fiyatla, her ikisinin de
seyahatleri için ödemek zorunda oldukları fiyat, tam olarak aynıydı. Yani, bu o kadar çok tatlı bir şekilde meydana gelir ki.
Görüyorsunuz, bilmek zorundasınız ki, sevgi dolu bir anne uyurken de size bakar. Uyandığınız zaman size bakar ama o sizin
diğerlerinden daha fazla bir şey olduğunuzu, diğerlerinden daha iyi olduğunu göstermez. yor. Sizin egoya sahip olmanızdan
hoşlanmaz, o sizin paylaşmanızı ister. Sevginizi herkesle paylaşın. Sahaja Yogilerin bir araya gelmelerini gördüğüm zaman, bu
Benim için en büyük neşedir. Bir araya gelecekleri zaman, nasıl buluştuklarını ve birbirlerine nasıl sarıldıklarını görmelisiniz.
Sadece saf sevgi ve saf anlayış. Görülebilecek en güzel şey bu. Bu kadar güzel bir soru sormanıza sevindim ama birazda
utandım, çünkü herkeste kendi sevginizden neşe duymak, gerçekten çok güzel. Tanrı sizi kutsasın. Yogi: Adi Shankara'nın bu
ateşi ... Shri Mataji: Ah, Tanrı'nın sevgisini, Anne sevgisini bilmek için Adi Shankaracharya'yı okumalısınız. Yani o bir çocuktu,
güzel bir çocuktu. İsa bile "Anneye bakın" dedi. Anneye bakın. Bu çok önemlidir. Bunun içinde su mu var? Aydınlanma yapılmalı.
Yogi: Tamam. Yani şimdi biz alacak mıyız? Shri Mataji: Bu taraftakilerin, tüm sorularınızı cevapladım mı? Sadece, Pekala. Lütfen
yüksek sesle. Yogi: Yüksek sesle! Yogi: O, İsa’yı nasıl tanıyacağınıza dair söylediklerine atıfta bulunuyor, siz buna değindiniz. Bu
nedenle bir soru soruyor, fikriniz nedir, İsa hakkındaki konseptiniz nedir, İsa beyaz bir at üzerinde mi gelecek, O gelecek mi ve bu
olacak mı? Shri Mataji: Evet, bu olacak. Şüphesiz! [ANLAŞILMIYOR] bu bir gerçek. Evet, ama bu size [ANLAŞILMIYOR] hiç bir şey
vermeyecek. O size hiç soru sormayacak. O size cevap vermeyecek. Aydınlanma yok, hiçbir şey yok. Sadece [ANLAŞILMIYOR]
Onun Ekadesha adı verilen, on bir tane yok etme gücü var. O bir kez geldiği zaman, eğer siz ….. [ANLAŞILAMIYOR] iseniz
yüzlerinizi saklayacak yeriniz olmayacak., tam şu anda. Aksi takdirde [İŞİTİLEMİYOR]. Şüphesiz bir gerçek. [ANLAŞILAMIYOR]
Çünkü işte siz busunuz ?? İstemiyorum ??? Bu bir gerçek. Bu son [ANLAŞILMIYOR] olacak. O zaten içimizde çalışmaya başladı.
Hepsi [İŞİTİLEMİYOR] da Krishna'nın da söylediği şeydir Sahaja Yoga'ya göre on bir yok edici güç vardır. Bizim Ekadesha Rudra
dediğimiz şeyler, buradalar. Ve insanlar herhangi bir [ANLAŞILMIYOR] hastalığa yakalandıklarında, tüm bu merkezler
[İŞİTİLEMİYOR]. Öyleyse, yok ediş, [İŞİTİLEMİYOR] anlamadınız. Yogi: Bir tane daha ve bu sonuncu. Evet bir ziyaretçi soru soruyor,
ama bu duyulamıyor. Yogi: Üzgünüm, yapamam ... Lütfen ayağa kalkıp tekrar söyler misiniz? Shri Mataji: Kısa tutun. Yogi: Kısaca
söyleyin. Yogi: [ANLAŞILMIYOR] fikri. o bir ruh [İŞİTİLEMİYOR] başka bir ruh Katılımcı: net değil Yogi: Sanırım şifa ile ilgili başka
bir kavramınız var mı ama hadi sonlandıralım Yogi: O bir şifa sürecinden bahsediyor ve herhangi bir özel yol var mı, yapmamız
gereken. Shri Mataji: Hayır hayır. İsa'nın bahsettiği kaynak [ANLAŞILMIYOR] hakkında asla endişelenmemelisiniz, onları kendi
haline bırakın [İŞİTİLEMİYOR] yaşayan ruhlarla diyecektiniz ya da ölü ruhlarla, sizin hiçbir alakanız yok? Yogi: Yaşayan, yaşayan.
Shri Mataji: Şimdi yaşayan ruh, [ANLAŞILMIYOR] ölü bir ruh olmadığı sürece başka bir ruhla konuşmaz. Bu seviyede birbirinizle
çok farklı bir dilde konuşmanız gerekir. Dil farklı, tarz farklı ve iletişim farklıdır. Tüm öncelik değişir. Siz farklı bir insan olursunuz.
Tamam mı? Yumurtanız kuş olur ve kuşların kendi aralarında farklı bir dilleri vardır. Yogi: Bu güzel, bayan memnun. O bundan
mutlu. Tamam. Tamam. Yogi: Tamam, işte bu Anne. Shri Mataji: Pekala, hepiniz memnun musunuz? Şimdi, sadece bir veya iki
tane daha. Tamam. Dört, ah bu benim için ... Yogi: Adamlardan biri. Tamam. [İŞİTİLEMİYOR] Soru: Ölü ruh nedir? O sadece bir ölü
ruh olarak mı yoksa yaşayan bir ruh olarak mı hareket eder? Shri Mataji: Ne dedi? Yogi: Ya eğer bir ölü ruh, yaşayan bir ruh gibi
davranıyorsa? Shri Mataji: Oh, bu çok büyük bir soru çocuğum. Programdan sonra size daha sonra anlatacağım. Tamam mı. Bu
konuşmamda var [ANLAŞILMIYOR]. Önemli değil. [İŞİTİLEMİYOR] Biz [İŞİTİLEMİYOR] 'dan yapılmışız, tamam. Ve sonra içimizde
Kundalini ve ayrıca ruh var. Şimdi, eğer bir ölüm [ANLAŞILMIYOR] olursa Ne olur, toprak elementi [İŞİTİLEMİYOR] su elementi de
çıkar, diğer element kalır. Bu, ruh ve Kundalininin bunun en üstünde olduğu anlamına gelir. Ve bu ölü ruhtur. Ve ölü ruh bulunan



bir kişideki yaşayan ruh, bunun bir ruh olduğunu düşünür, bilemiyorum [ANLAŞILMIYOR] Ama yaşayan bir kişi, bir ruhu olan, bir
Kundalinisi olan ve bir a .... sahip olan Yogi: elementler Shri Mataji: ayrıca, beş elementin tümü, bu merkezlerde temsil ediliyor.
Ama aydınlanmış bir ruh olduğunda, o zaman yaşayan bir ruh değildir. Ama o aydınlanmış bir ruh olarak adlandırılır. Ziyaretçi bir
soru soruyor. Yogi: O kendi kendine büyüyor.Bayanın çok iyi deneyimleri var, ama aynı zamanda çok fazla ağrısı da vardı. Acı
çekmesi gereken bir deneyim mi? Hayır, hiç gerekli değil. Aslında sizin bazı güzel deneyimleriniz var. [İŞİTİLEMİYOR] İyi deneyim
…. olmamalı [ANLAŞILAMAZ] Şimdi, her şeyden önce yaşadığınız deneyim nedir? Başınızdan çıkan serin esintiyi alırsınız. Çok
kaba düzeyde. Ve başınızın üstünde serin bir esinti olmalı, etrafta hissetmelisin. O zaman yaşamamız gereken ikinci deneyim
şudur, sizin kendinizle barışık olmanız gerekir. Kesinlikle sessiz ve hiçbir sorununuz yok. Ve eğer herhangi bir ağrı hissederseniz,
diyelim ki Aydınlanmadan sonra da, sizde bir çeşit ağrı [ANLAŞILMIYOR] olabilir, siz elinizi oraya koyar koymaz o acıdan
kurtulabilirsiniz. Öyleyse, yaşadığınız deneyimdir, bir deneyim olmalıdır [ANLAŞILMIYOR] Ve eğer size aydınlanma vermişse, siz
[İŞİTİLEMİYOR] Görüyorsunuz, bu size aydınlanma veren [İŞİTİLEMİYOR] bir guru, bu sizi bir uzman yapar. Katılımcı konuşuyor,
ama net değil. [ANLAŞILMIYOR] Yogi: Sadece fiziksel ağrıdan bahsetmiyordu, aynı zamanda hayatta yüz yüze geldiği acıdan da
bahsediyordu. Neyin içinde olmak? Yogi: hayatın problemleriyle yüzleşmedeki acı ve acısının daha geniş anlamı. Shri Mataji:
Pekala. Bu durmalı, bu tamamen durmalı. Çünkü siz her şeyi bir drama olarak görmeye başlıyorsunuz. O kadar bağımsızsınız ki
her şeyi görüyorsunuz. Problemi çözüyorsunuz. Her şeyi görürsünüz, eğer tüm dramanın izleyicisi olursanız ve acıyı
hissetmediğinizi iyileştirebileceğinizi bilirsiniz. Tamamen [ANLAŞILMIYOR] anladınız mı? Tanrı seni korusun! Yogi: Tamam, hadi
alalım. Tamam. Bir tane daha [İŞİTİLEMİYOR] Nedir? Katılımcı soruyor: Aslında iki sorum var. Ne hissediyorsunuz
[ANLAŞILMIYOR] Yogi: Hastalığın nedeni nedir? Shri Mataji: Dengesizliktir. Yarın size her şeyi anlatacağım. Dengesizliktir. Yogi:
İkincisi. Shri Mataji: İkincisi? Katılımcı ... Ben [ANLAŞILAMIYOR] değilim Eğer bu Shri Sai Nath ise. O bunu mükemmel şekilde
veriyor [ANLAŞILMIYOR] [İŞİTİLEMİYOR] [İŞİTİLEMİYOR] Yogi: Karma hakkında konuşabilir misin? Shri Mataji: Ah. Karma
[ANLAŞILMIYOR] bir şey ama aslında, yaptığınız şey [İŞİTİLEMİYOR] egonuzla aktive edilir. Ve Kundalini yükseldiğinde, O bu
merkezden geçtiğinde, emilir. İşte bu yüzden bu söylenmiştir, İsa, bizi affet diye, O bizim işimizi üstlendiğinden beri,
[ANLAŞILMIYOR] O bizim günahımız için öldü. Bu anlamda, bu karma Onun tarafından emildi ve biz egosuz kalırız ve sadece
[ANLAŞILMIYOR] olan egodur. Ego bir kez emilince, karma kalmaz. [ANLAŞILMIYOR] Tamam. Şimdi bir soru daha soralım,
tamam mı? Deneyimlemek için hevesliler. Lütfen sorun. Bir soru daha. Katılımcı: Bizim karma yarattığımızı mı söylüyorsunuz?
Yogi: Bunu mu demek istiyorsun, biz karma yaratıyor muyuz? Shri Mataji: Evet yaparız! Eylem yaptığımız yerde, görüyorsunuz,
karma yalnızca insanların sahip olduğu bir hikayedir. Hayvanlarda bu yoktur. Onlarda bu problem yok. Sorun şu ki, ego
[ANLAŞILMIYOR] başınızdaysa, o zaman bir kişilik geliştiririz, ben dediğimiz, ben bay… yani, ben bayan …. Ben- lik geliştiririz. Eşi
benzerimiz yok diye düşünürüz. Bu büyük bir ….[ANLAŞILMIYOR] sanki bir, size köylülerden bir örnek vereyim [ANLAŞILMIYOR]
bir uçağa aşırı bagaj almamalısınız, bunun üzerine onlar uçağa oturdular ve tüm bagajlarını başlarının üzerine koyup, "Şimdi
uçağın ağırlığını azalttık” dediler. Bizim karmamızda böyle bir şey. İşi yapmanın sorumluluğunu alıyoruz. Neden biz …
[ANLAŞILMIYOR], görüyorsunuz [ANLAŞILMIYOR] Hepsi orada. [ANLAŞILMIYOR] dedi, öyleyse onları yapıyoruz ???. Pekala.
Ölümden ölüme, ölümden ölüme. Tüm yaptığımız bu. [ANLAŞILMIYOR] Bunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz ve sonra konforumuz için
maddeyi kullanmaya başlıyoruz Ve sonra madde, tepemize çıkar ve ondan kurtulamayız. Madde yüzünden ruhumuz baskılandı.
Ve sonra, bizler maddeyi kullanmalıyız, yoksa var olamayız. Yani yaptığımız şey nedir, biz ölüden ölü yaratıyoruz, gördüğümüz
manzarayı değil [ANLAŞILMIYOR] Bir çiçeği meyveye dönüştüremeyiz. Yapabilir miyiz? Bunu yapamayız! Öyleyse, yapılan her şey
Her Şeye Kadir Tanrı tarafından, O'nun canlı güçleriyle yapılır. Orada var olan her neyse [İŞİTİLEMİYOR] Yogi: Tamam. Herkes
ayakkabılarını çıkarsın. Bu sayede Toprakla daha iyi temas kuralım. Shri Mataji: Nedir ....? Yogi: ve ellerinizi yukarı doğru açın.
Yogi: Yani kayıt yapıyorlar mı? Yogi: Rahat olun, ellerinizi kucağınıza koyun. Shri Mataji sorduğunda, sadece gözlerinizi kapatın.
Her gün konuşmak .... Yogi: Bu aşamada yaptığınız her şey, bunun için bir açlık hissetmek! Ve kalbinizde bu açlığı hissedin.
Lütfen Anne, bana aydınlanmamı verin! Çünkü bunu siz arzulamalısınız. Ve orası Onun sizin özgürlüğünüzü aşamayacağı bir
yerdir. Eğer bunu istemiyorsanız, dediği gibi gitmekte özgürsünüz. Ama eğer istiyorsanız, ellerinizi havaya kaldırıp,
alçakgönüllülükle kalbinizden "Lütfen Anne, bana aydınlanmamı ver" diye, bunu istemelisiniz. Hepimiz alçakgönüllü olmalıyız.
Şimdi, ellerimizi bu şekilde tutmalıyız. Dün size, önceki gün, sol elimizin arzuyu, sağ elimizinse eylemimizi temsil ettiğini
söyledim. Bu yüzden elinizi böyle kucağınızda tutmalısınız [ANLAŞILAMAZ] . Parmağınız gergin olsun ve rahat bir şekilde oturun.
Rahat oturmak çok önemlidir. [ANLAŞILMIYOR] Ayakkabılarınızı, sandalyenin altına, geriye doğru itin ve ayaklarınızı düz bir
şekilde tutun. Bu şekilde. Yerde, birbirlerine değmesinler. Sol elinizi kucağınıza koyun ve sağ eliniz ….. [İŞİTİLEMİYOR] her iki
elinizi de kucağınıza koyun. Ve şimdi gözlerini kapatın. Şimdi, ben söyleyene kadar gözlerinizi açmayın. Çünkü Kundalini
yükselmek istiyor [İŞİTİLEMİYOR] içinizde bir şeyler olmak zorunda. O yüzden Ben söyleyene kadar gözlerini tamamen kapalı
tutun. Şimdi sağ elinizi kalbinizin üstüne koyun, sol tarafta ve bastırın. Şimdi, siz Ruh'sunuz ve Ruh kalbinizde ikamet ediyor.



Şimdi, bir soruyu sadece üç kez sormanız yeterli. “Anne, ben ruh muyum?” Sadece mütevazı bir şekilde ve tam bir kendine güven
içinde bunu sorun. “Anne, ben ruh muyum?” Lütfen kendinizi suçlu hissetmeyin. İstediğim tek şey bu, şu anda kendinizi suçlu
hissetmemeniz. Geçmişi unutun, geçmişi sadece unutun. Şimdi, sağ eli olduğu yerde tutun, sol eli aşağı doğru indirin, midenizin
üstüne, sol tarafta, Ezeli efendinin olduğu merkeze. Sağ el, üzgünüm, sol el Bana doğru, sol el. Üzgünüm bir hata yaptım, sol el
Bana doğru. Ve sağ eli mideye koyun ve sertçe bastırın. Karnınızın sol tarafına sıkıca bastırın. Sağ eli, midenin sol tarafına koyun.
Bu noktada tam bir kendine güven içinde, “Anne, ben kendi kendimin rehberimim. Anne, ben kendi kendimin gurusuyum. Anne,
ben kendi kendimin efendisiyim, demelisiniz”. Tam bir güven içinde. Rahat bir şekilde oturmaya çalışın. Şimdi, bunun on kez
söylenmesi gerekiyor. Çünkü on değerimiz var. İnsanın on değerliliği vardır. Bu yüzden, bunu on kez söylemeliyiz. Şimdi, sağ
elinizi lütfen tekrar kalbinizin üzerine koyun. Burada şimdi "Anne, ben ruhum" diyerek, bunu iddia ediyorsunuz. Lütfen on iki kez
söyleyin. Suçlu hissetmeden bunu söyleyin. Suçluluk hissetmeden. Suçluluk hissetmeden, bunu ileri sürmeli ve “Anne, ben
ruhum” demelisiniz. On iki kez lütfen. Lütfen, kendinizi suçlu hissetmeyin. Bir sonraki şey olarak, sağ elinizi boynunuzun dibine,
omzunuzun sol tarafına koyun. Sağ eli. Önden, sol tarafa. Burayı sıkıca tutun. Elinizi önden götürün [ANLAŞILMIYOR] . Ve sıkıca
bastırın. Burada "Anne, ben suçlu değilim” deyin, lütfen on altı kez söyleyin, lütfen bunu söyleyin. Çok fazla ... Lütfen tüm
anlayışınızla "Anne, ben suçlu değilim" diyoruz. Şimdi, sağ elinizi alnınıza koyun. Alnınızın üstüne ve "Anne, ben herkesi
affediyorum" demelisiniz. Lütfen "Anne, ben herkesi affediyorum" deyin. Söylemesi çok kolay, sadece söyleyin ve bu işe
yarayacaktır. Şimdi sağ elinizi başınızın arka tarafına koyun. Sıkıca bastırın. Eğer başınızın arkasındaki optik döngünün nerede
olduğunu biliyorsanız, bu noktada, şimdi suçluluk hissetmeden şunu söylemelisiniz, şunu söylemelisiniz: Eğer herhangi bir hata
yaptıysam, "Tanrım lütfen beni affet", hepsi bu ama kendinizi suçlu hissetmeyin. Lütfen kendinizi suçlu hissetmeyin, hatalarınızı
saymayın, sadece "Lütfen beni affedin" deyin. Kalbinizden. Şimdi elinizi başınızın üstüne koyun. Hemen tam üstüne koyun,
avucunuz çocukluğunuzda yumuşak bir kemik olan, bıngıldak kemiği bölgesine dokunmalıdır. Ve buraya bastırın ve saat yönünde
hareket ettirmeyi deneyin. Şimdi, size de söylendiği gibi, bu noktada ben özgür idarenize karşı gelemem ve aydınlanmanızı siz
istemelisiniz, yoksa Ben bunu zorlayamam. Öyleyse yedi kez “Anne, ben aydınlanmamı istiyorum. Lütfen bana aydınlanma ver”
deyin. Yedi kez. Shri Mataji mikrofona üflüyor ... Şimdi, elinizi yükseltin ve başınızdan serin bir esinti gelip gelmediğini araştırın.
Şimdi, lütfen elinizi değiştirin. Sağ elinizi dizinize ve sol elinizi başınızın üstüne koyun. Ve şimdi bakın, [İŞİTİLEMİYOR]. Çoğunuz
aldınız. Hepiniz her iki elinizi de yukarı kaldırabilirsiniz. Başınızın üzerine, gözlerinizi açın. Lütfen daha yükseğe kaldırın. Ve şimdi
kalbinizden bir soru sorun. “Bu Kutsal Ruh'un esintisi mi? Bu Brahmachaitanya mı? Bu, her yeri saran Tanrı'nın tüm yaşayan
işlerinin sevgisinin gücü mü?” Şimdi kendiniz hissedin. İkinci seferde müsait olanlar bunu kesinlikle hissetmiş olmalılar ama size
söyleyeyim, bugün yapılan şeyi, bu gece çalıştırsanız daha iyi olur. Bir fotoğraf [İŞİTİLEMİYOR] alabilirsiniz. Başlangıçta
fotoğrafta Benim vibrasyonlarım olduğu için fotoğrafımı kullanmak daha iyi olur. Şimdi yapabileceğiniz şey, fotoğrafın önüne bir
mum koymaktır ve fotoğraftan gelen vibrasyonları görebilirsiniz. Şimdi, sol elinizi fotoğrafa doğru tutun ve sağ elinizi bu şekilde
koyun, bunu böyle yapabilirsiniz, sol elinizi Bana doğru tutun ve sağ el ise, bu şekilde. Şimdi bu dengedir. Bu denge
[İŞİTİLEMİYOR] Sol elinizi Bana doğru tutun ve sağ elinizi arkada böyle tutun. Bu şekilde bakın, biz [ANLAŞILMIYOR] Pekala.
Şimdi sol elde, vibrasyon gelip gelmediğine bakın. Buna bakarsanız, hepiniz düşüncesizsiniz. Şimdi sağ elinizi Bana doğru tutun
ve sol elinizi havaya doğru kaldırın. Kalp. Siz Ruh olduğunuza inanmalısınız. Tüm inandığımız şey budur, Kendinize inanın. Sizin
Ruh olduğunuza inanmamız, gereken tek şey budur. İyi mi? Tamam. Sonra bu gece eve gittiğinizde Kundalininizi nasıl
yükselteceğinizi size öğretirim. Yani fotoğrafla yapabileceğiniz şey bu ve Kundalininin elinizde de hareket etmeye başladığını
görebilirsiniz. En çok, bir nevi niyet göstererek ve eğer çok hastaysanız, o zaman küçük bir leğenin içine az miktarda tuz eklenen
su koyabilir ve ayaklarınızı o leğenin içine koyup, fotoğraftan vibrasyon alabilirsiniz. Ama eğer elinizde serin bir esinti varsa ve
serin esinti bu elde hareket ediyorsa, o zaman her şey mükemmeldir. Şimdi öğrenmelisiniz, yarın size nasıl kullanılacağını, nasıl
usta olunacağını anlatacağım. Bu basit bir şey. Şimdi bugün size kendi Kundalininizi nasıl yükselteceğinizi öğretiyorum. Hangisi
sizin. Şimdi sol elinizi böyle Kundalininin önüne koyun. Hepiniz oturuyorsunuz. Beni görebiliyor musunuz? Sol elinizi böyle tutun,
tıpkı böyle, önde. Bunun gibi önde. Bu el böyle. Sağ el yukarı, öne doğru, aşağı, arkaya doğru hareket ettirilmelidir. Bunun gibi saat
yönünde. Yükseltmek zorundayız. Şimdi Kundalinimizi yükseltelim. Yavaşça hareket etmeye başlayın, bunun gibi, böyle, bunun
gibi. Ellerinizi yukarı doğru kaldırın, kesinlikle elinizi kaçırın ve sonra döndürün. Başınızı geriye doğru atın ve şimdi ona bir düğüm
atın. Bu bir oldu, bunu üç kere yapmalıyız. Tekrar yapalım! Elinizi önde tutun ve hareket ettirmeye başlayın. Elinizden alın ve bir
döndürün ve işte burada. Üçüncü kez, üç kez döndürmeliyiz. Bunu evde yapabilirsiniz. Ellerinizi başınızı ve ellerinizi geriye doğru
atın ve bir tane yapın, sonra ikincisini ve sonra da üçüncüsünü, bunun gibi. Şimdi bakalım, eğer siz ??? Şimdi, öğrenilmesi gereken
bir şey daha var, auranızı nasıl koruyabilirsiniz? Bu çok önemli! Auranızın korunması, keşke insanlar bunu nasıl yapacaklarını
bilselerdi, kendilerini birçok sorundan kurtarırlardı. Sol elinizi böyle koymalısınız. Ve sağ elinizle bunu hareket ettiriyorsunuz. Bu
şekilde, buradan. Hareket ettirin, bir, geri dönün. İki. Üç, Dört, Beş, Altı, Yedi. Kendinizi bu şekilde koruyabilirsiniz. Şimdi, bakın,



vibrasyonlar. Tamam mı? Daha iyi. Şimdi, ne olur, siz başkalarının vibrasyonlarını değerlendirdiğiniz zaman, bu şekilde
değerlendirmeye başlayabilirsiniz, bu tamam. Veya bunun gibi bandan vermek. Sevgi bandanı. Çünkü aslında ellerinizi hareket
ettirdiğiniz zaman, bu elleriniz de hissedilir, elleriniz vasıtasıyla güç [İŞİTİLEMİYOR] akıyor. Öyleyse hareketlerinizi izleyin. Yani
ona bir bandhan verin, sanki [İŞİTİLEMİYOR] gibi. Bunun gibi ve sonra vibrasyonları oturtun. Şimdi, eğer kendi vibrasyonlarınızı
görmek istiyorsanız, kendinize bu şekilde bir bandhan verirsiniz ve sonra kendi saçmalıklarınızı görürsünüz. Bu gece deneyin.
Bunun hakkında çok fazla konuşmayın, tartışmayın. Aklın ötesindesiniz. İşte bu yüzden Ben bunun hakkında tartışmıyorum.
Olmak Sahaja Yoganın en zor ve en önemli kısımdır. O başka şeylere benzemez, o olmadığınız sürece bunun bir faydası yoktur.
Olmalısınız, sonrasında büyümelisiniz ve sonra uzman, nihayetindeyse usta olmalısın. İşte o budur. Ve bunun için ödeye
yapamazsın. Tanrı sizleri kutsasın. Yogi: [İŞİTİLEMİYOR] Yarın akşamki program burada. Bir de hafta sonu semineri var, tüm
bilgiyi kapıdan alabilirsiniz, lütfen adresinizi ve telefon numaranızı verin. Devam toplantılarını bildirmek için sizinle iletişime
geçeceğiz. Seminere gelemiyorsanız, [İŞİTİLEMİYOR] daha derinleşebilmek için ….. Yarın akşam görüşürüz. İyi akşamlar. Yarın
akşam Shri Mataji ile tanışmak isteyenler için, kendisi sizinle tanışmak için birkaç dakika ayıracak. Bu gece San Diego'dan yeni
döndü ve oldukça yorgun. Yani, yarın akşam bunun için iyi bir fırsat olacak. Programdan sonra burada hepinizle biraz zaman
geçirecek. Yogini: [İŞİTİLEMİYOR] Shri Mataji, biraz çay alır mısınız? Yogi: Hayır, haydi gidelim. Nasılsınız? Shri Mataji: İyi
görünüyorsun. "Öyle olduğunu varsayıyorum." [İŞİTİLEMİYOR] Birisi: Kendisinin söylediği şey utanç verici. Yogi: Bir şeyler
yapacağız. Çok teşekkür ederim. Hafta sonu seminere giden var mı? Burada eli havaya kaldırmış olan Brian Bell ile konuşur
musunuz? Çünkü belki de, başka insanlara ulaşım için yardım edebilirsiniz. Uzun bir yol, Brian'ın seminere giden ve ulaşım
konusunda yardımcı olabilecek insanlarla konuşacak.
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Public Program 3. Gün, Hollywood Birleşik Methodist Kilisesi, Los Angeles, (Amerika), 27 Eylül 1983. Dr. Warren size içimizde
bulunan farklı merkezlerden bahsetti ve bunların ne kadar güzel bir şekilde yerleştirildiğini ve Kundalini yükseldiği zaman,
merkezlerin en içteki çekirdeğini nasıl aydınlattığını görebilirsiniz. Orta kanalda, üç kanal vardır ve en içteki kanal, Kundalini
tarafından, bunları ilk kez delmek için kullanılır. Kundalininin, tıpkı bir ip gibi birbirine sarılmış birçok enerji iplikçiğinden
oluştuğunu hayal edebilirsiniz ve çakralar açılmaya başladıkça daha fazla sayıda iplik uyanmaya başlar ve bu altı tane
merkezden geçerler; ama Aydınlanmadan sonra kişi, sadece artık Aydınlanma aldığını düşünürse, o zaman bunun için bir çaba
göstermesine gerek olmadığını düşünür, o zamanda geçici olarak onu kaybedebilir, epey bir süre için demeliyim ve
Aydınlanmasını yeniden oturtmak için, bu kez çok daha sıkı şekilde çalışması gerekecektir. İnsanlara Aydınlanma verdiğimizde,
onların "Evet, bunu hissettik" dediklerini defalarca gördüm. Hissettiler, her şey oldu ve onlar bunu daha sonra kaybediyorlar çünkü
Aydınlanmalarını düzgün bir şekilde oturtmamışlar, neyse ki bunun için nereye gidersem gideyim, orada zaten bir merkezimizin
kurulmuş olduğunu görüyorum, bu durumda siz o merkeze gidebilir ve onlardan Aydınlanmanızı nasıl oturtacağınızı
öğrenebilirsiniz. Bu, dikkate edilmesi gereken çok çok önemli bir zamandır. Kanser olmuş bir kadın vardı, kanser hastalığı tedavi
edilmişti, tamamen iyi durumdaydı ve ailesine geri döndü, durumu çok iyiydi ve bir süre sonra - bir yıl kadar sonra- çok ciddi bir
nitelikte başka bir hastalıkla geri geldi. Ben de ona sordum, “Bu nasıl oldu, kanserin tedavi edildi, şimdi sen bir başka hastalığa
yakalanıyorsun? Bununla ilgili bir şey yaptın mı? "Hayır anne, buradan geri döndüm, herkes bana "Çok iyi görünüyorsun" diyordu.
Onlar iyiler, hepsi nasıl iyileştiğime çok şaşırdılar ve bende bu konuda hiçbir şey yapma zahmetine girmedim." Yani şimdi onun
başka bir sorunu daha var. Sizler bu şekilde davranmaya devam edersiniz, bir şeyi iyileştirirsiniz, sonra yine daha başka bir şeyi
iyileştirirsiniz. Küçük çocuklar gibi, onları temizlersiniz, sonra onlar yine dışarı çıkar ve kıyafetlerini kirletirler, yine banyoya
dönerler, sonra onları tekrar temizlersiniz, onlar gidip yine aynı şeyi yaparlar. Yani siz olgunlaşmalısınız, Aydınlanmadan sonra
tamamen bilgece ve mantıklı davranışlar içinde olmalısınız, aydınlanmanızı olgunlaştırmalısınız, aksi takdirde bu Benim için
büyük bir baş ağrısı olur ve sizin içinde büyük bir baş ağrısı olur ve bununla beraber kaybolabilirsiniz de, çünkü eğer bir tohum yarı
filizlenmişse, onun hiçbir şekilde bir faydası yoktur. Bu yüzden, eğer gerçekten de Aydınlanmanın mutluluğuna tam olarak sahip
olmayı istiyorsanız, bu konuda biraz ciddi biri olmalısınız. Derinliği olmayan bir mizacın size yardımı olmayacaktır veya siz buna,
başka bir guru alışverişi yapmak işi gibi bakarsanız, bu işe yaramayacaktır. Kendinizde bunu oturttuğunuzu görmek için
çalışmalısınız, kendinizde oturtana kadar başka insanların üzerinde çalışma yapmayın, ama kendinizde bir kez bunu oturttuktan
sonra, diğer insanlar üzerinde çalışmaya başlayabilir ve onlara Aydınlanma verebilirsiniz. O halde başkalarından ya da herhangi
bir şeyden catch etme zahmetine girmenize gerek yok; ama bunu başarmadan önce başkalarına yardım etmeye
çalışmamalısınız. Önce kendinize yardım edin, işe bencillikle başlayın. İyileşmedikçe ve kendinizi korumaya dair, bütün bu
yöntemleri öğrenmediğiniz sürece, başkalarına yardımcı eden Sahaja Yoga uygulamalarına kendinizi kaptırmayın. Ancak uzman
olduğunuz zaman, ihtisas sahibi olduğunuzda bunu yapmalısınız. Arabayı nasıl tamir edeceğini bilmeyen bir tamirci gibi, böyleleri
arabayı daha fazla bozarlar. Öyleyse daha iyisimi siz, bir şey ödemesi gerekmeyen bir uzman olun, bu konuda fazla bir şey
yapmanıza gerek yok, sadece Kundaliniyi içinizde nasıl hareket ettirmeniz gerektiğini, onu nasıl tekrar geri oturtmanız gerektiğini,
hangi problemleriniz olduğunu, nasıl iyileştireceğinizi anlamanız gerek. Sahip olduğunuz sorunların farkında olmamanıza
şaşıracaksınız. Bir beyefendi geldi ve Bana dedi ki, "Anne herkes bana gelip, baban nasıl, sorun ne?, diye soruyorlar'. Bende,
“herkes aynı şeyi mi söyledi?” dedim. “Evet” dedi. "Ben de bilmek istiyorum, peki baban nasıl?" dedim. "Babam çok erken yaşta
öldü ve ben her zaman bir babam olmadığı hissine kapıldım" dedi. Bu tedavi edilebilir ve o bu duyguyla astım geliştirdi, yani
hakkınızda gerçek olan şeyi bilen herkes, bunu bilir. Hepsi aynı şeyi söyleyecektir, küçük bir çocuk dahi olsa da, gelip size “Baban
iyi mi?” diye soracaktır. Çünkü eğer bu merkezi biliyorsa, sağ taraftaki bu merkezin baba demek olduğunu biliyorsa, yani o da aynı
şeyi söyleyecek ve sonra gelip size "baban nasıl?" diye soracaktır, Bazen insanların bu şeyleri görmeleri o kadar olağanüstü ki,
inanamıyorlar, ama bu hiçbir şey, bu aldığınız sadece azıcık bir şey ama Kundalini yükseldikçe, her merkezde siz o merkezin
ışığını almaya başlıyorsunuz. İlk merkezde masumiyetinizi geri kazanıyorsunuz, gözleriniz masum olur, davranışlarınız masum
olur, şehvet ve açgözlülükle dolmazsınız, bir şeye şehvet ve açgözlülükle bakmazsınız, her şeye masum bir şekilde bakarsınız, bu
insanların kaybettiği ve sizin tekrar kazandığınız çok büyük bir şeydir ve böyle bir kişi, birçok nitelik geliştirir. Bunlardan birisi,
böyle bir insanın koku dolu olmasıdır, böyle bir kişinin muazzam bir ağırlığı, muazzam bir çekimi vardır ve böyle bir insan
muazzam bir dinamizme sahiptir ve çekim kötü bir kelime, bu yüzden onu kullanmak istemiyorum, ama o manyetiktir. Kendi
mıknatısları içinde uyanır, burası sizin yerküre mıknatısı merkezidir. Böyle bir insan köklere dair muazzam bir hissiyat ve yön
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duygusu geliştirir, onu nereye bırakırsanız bırakın, nereye gideceğini bilir. Kuşlarda olduğu gibi, kuşları herhangi bir yere bırakın,
onlar hangi tarafın kuzey, güney, doğu, batı olduğunu bilirler. Aynı şekilde, kayıp masumiyetinizi ve içinizdeki mıknatısını
geliştirdiğiniz gibi, doğru bir yön hissine sahip olursunuz; ama hepsi içinde en büyüğü, sizin içinde yapılacak en akıllıca şey,
bilgeliğe doğru bir yönelim geliştirmektir. Aptalca şeyleri sadece yapmazsınız, sadece yapmazsınız, yapmaya çalışsanız bile,
yapmayacaksınız çünkü bunun çok aptalca olduğunu biliyorsunuz ve bunu sadece yapmazsınız. Demek istediğim şey, aptal
olmaktansa bilge olmak çok daha basittir, çünkü eğer aptal olmanız gerekirse, aptal ve ahmak olmak için siz yoldan çıkmalısınız
ama eğer normal ve bilge biri olmak istiyorsanız, bu yapılacak en kolay şeydir. Ama insanların yaptığı şey, onları giderek daha
aptal ve saçma sapan hale getirecek şeyler yapmalarıdır, çünkü bazı insanlar Bana onların bunu da yaptıklarını söylediler, çünkü
kendilerinin rahatsız edici olmak gibi bir değeri olduğunu düşünüyorlar. Şimdilerde Londra'da süregelen garip bir şeyimiz var,
buna onlar ne diyorlar? "Punk rock." (1970 lerin ortasında başlayan bir akım) Görüyorsunuz, bu tuhaf bir şey. Şimdi, bu zavallı
çocuklar, ne yaptıklarını bilmiyorlar ve bence bu punk rock sisteminin tek değeri şudur: Kendilerinden bir tür rahatsızlık ortamı
yaratmaya çalışıyorlar, böylece insanlar onlara ilgi duysun ya da onlarda bir tür anlam bulsun diye ama siz aydınlanmış bir ruh
haline geldiğiniz zaman, kendi öneminizi anlarsınız çünkü bütünün bir parçası olduğunuzu ve öneminizin başkalarına aydınlanma
vermek olduğunu anlarsınız, bu en yüksek olanında yükseğidir, işte şimdi yapmanız gereken şey budur, şimdi siz bir azizsiniz ve
tüm bu ucuzluk, dışa dönük bu sığlık tavrı, işte bu şekilde biter ve siz sakin, ağırbaşlı bir kişi olursunuz. Bunun olması herhangi bir
vaazla, herhangi bir konuşmayla mümkün değildir, ancak Kundalini yükseldiğinde sizin çok onurlu bir çocuk, çok ağırbaşlı bir
çocuk haline gelmeniz halinde mümkündür. Meryem Ana'nın ilk kez eğitilmesini gösteren güzel bir tablo gördüm. Onu bir çocuk
olarak görüyorsunuz, bir çocuk olarak çok onurlu bir kişilik, yaklaşık on yaşında. Yaşı büyük olmasa da son derece ağırbaşlı olan
kendi torunlarımı gördüm. Onlar krallar gibi yürürler, krallar gibi davranırlar. Her hareketlerinde öyle bir asalet vardır ki, asla sığ bir
şey yapmazlar, hiçbir şey istemezler, hiçbir şey için ağlamazlar, hiçbir şey için ağlamazlar, çok onurludurlar ve asaletin ne
olduğunu çok iyi bir şekilde anlarlar. Onlara Benim söylememe gerek yoktur çünkü onlar aydınlanmış olarak doğdular, aynı
şekilde sizde böyle olursunuz, hiç kimsenin size “şunu yap ya da bunu yap” demesine gerek yoktur, öz saygınız olması gerektiğini
anlarsınız. Bu sizde otomatikman olur, bu bir gerçekleştirmedir, kimsenin size “asil olmanızı” söylemesine gerek yoktur, siz
sadece olursunuz. Kesinlikle saçma sapan insanlar gördüm, bu punk rock'tan bile bize gelen bazı insanlar oldu ve o kadar
değiştiler ki, insanlar onları tanıyamadı, ama bu punk rock ile kötü bir şey oldu, onlar başlarına bir çeşit boya sürdüler ve o
zamandan beri, gözleri çok zayıfladı, çünkü bu boyalar bence optik küreyi bir çeşit renkle kapladı ve doğru şekilde
göremiyorsunuz, gözler çok zayıfladı ve başlarındaki bu boyaların etkisini ortadan kaldırmak bizim biraz zamanımızı aldı.. Biz, “ne
var ki bunda” diyerek balıklama atlıyoruz. Eğer o kişi beyinsiz bir aptalsa, bu dünyada yanlış olan hiçbir şey yoktur ama bilge bir
kişi için, kesinlikle yanlış olan çok fazla sayıda şey ve kesinlikle doğru olan çok fazla sayıda şey vardır, bu yüzden bilgeliğinizi bu
ilk merkezde geliştirirsiniz. Şimdi Kundalini yükselirken, aslında üçüncü merkez olmasına rağmen, şimdilik Swadishthana Çakra
olarak adlandırabileceğimiz bu ikinci merkezinizi aydınlatır ama bu ikinci merkez sayesinde, siz son derece yaratıcı, son derece
yaratıcı olursunuz. Bana gelen bir beyefendi tanıyorum, işi yoktu, "Anne, işim yok, ne yapmalıyım?" dedi. "Pekala, sen ne yapmak
istiyorsun?" dedim. O da "Siz ne derseniz" dedi. Ona, "pekala, neden iç mimar olmuyorsun?" dedim. Oda Bana, “Tik ağacı nedir
bilmem, gül ağacı nedir bilmem, nasıl iç mimar olabilirim ki?" dedi. Ona, "sen sadece vibrasyonlarını kullan" dedim. Ve onun bu
meslek sayesinde milyonlarca rupi kazanmış olmasına şaşıracaksınız çünkü siz son derece yaratıcı olursunuz, yaratma
hissiyatınız o kadar süptil ve o kadar güzel olur ki, sanatı o kadar yüksek bir seviyede anlamaya başlarsınız ki, insanlar bunun
nasıl olduğunu anlamazlar, sanat eğitimi almamışken, bunu nasıl yapabilirsiniz. Bir keresinde Japonya'ya gittim ve onlar bir
İkebana yarışması veya bunun gibi bir şey yapıyorlardı, Bende İkebana sınıfını görmeye gittim ve Bana, "Neden çiçek aranjmanları
yapmıyorsunuz?" diye ricada bulundular. Bende, "Tamam, yapacağım" dedim. Düzenlemeyi yaptım ve İkebana hakkında tek
kelime dahi bilmeden en yüksek notları aldım, sadece şaşırdım, en yüksek notu aldım. Mimarlık gibi, daha önce hiç yapmadığım
pek çok şeyi yapabilirim. Mimari yapmadan evler yaptım, evlerin dekorasyonunu yaptım, nasıl yapılacağını bilmeden her tür şeyi
yaptım çünkü siz çok yaratıcı olursunuz. Müziği çok daha iyi anlamaya başlarsınız. Şimdi Amerika'da insanlar var, bir kız vardı,
korkunç çatlak bir sesi vardı, kesinlikle çatlak bir sesi vardı ve her zaman akordu kaçırırdı. Ben de ona "Benim karşımda şarkı
söylememelisin çünkü bu oldukça komik" dedim. "Anne, Siz neden bana güzel bir ses vermiyorsunuz?" dedi. Bende ona, "Siz
sadece Vishuddhi Çakranıza çalışın, Vishuddhi Çakranız düzelirse her şey yolunda girecek" dedim. [Shri Mataji yan tarafla
konuşuyor: Neden oturmuyorsun.] Yani Vishuddhi Çakra… o kız Vishuddhi Çakraya vibrasyon vermeye çalıştı ve şimdi o kadar
melodik bir şekilde şarkı söylüyor ki, size onun harika bir şarkıcı olabileceğini söylüyorum. Yani yaratıcılık, bu da öğrenme
Tanrıçası gücünüzün bir lütfudur. Okullarda ders çalışamayan çocukların kesinlikle kafası çalışmıyordu. Birisi bu çocuğu getirdi,
geçenlerde ondan bir mektup aldım. Bana geldiği zaman babası “Okuldan alınacak çünkü hiçbir işe yaramıyor, hiçbir şey
hatırlamıyor, kesinlikle bitti işi” dedi. Bende, "Pekala, önemli değil, onun Sahaja Yoga yapmasına izin ver", dedim. Aydınlanmasını



aldı. Sadece birinci sınıfı geçmekle kalmadı, burs bile kazandı. Sonra başka bir sınavı geçti, bir burs kazandı. Şimdi çok genç
yaşta, çok büyük bir işi var. Bana şöyle yazdı: "Anne, benim gibi bir kafasızın bu kadar yüksek mevkide olmasına kimse
inanamaz." Maharashtra'daki okullarda, kolejlerde ve üniversitelerde burs alan bütün çocuklar Sahaja Yogiler. Sizde çalışmaya
başlayan şey, o kadar büyük bir güç ki, meyvelere veya ağaçlara vibrasyon vermeye çalışırsanız veya deyin ki buğdaya ve yaşam
için çok önemli olan bu tür şeylere, herhangi bir yiyeceğe, yiyeceklerin de çok büyümesine ve tatlarının daha iyi olmasına, daha
uzun süre dayanmalarına şaşıracaksınız. Tıpkı bir beyefendinin denediği gibi, ziraat fakültesinde bir üniversite profesörü bir
miktar buğdaya biraz vibrasyon verdi ve bu buğdayı topladıkları zaman normalden en az altı kat daha fazla miktarda olmasına
çok şaşırdılar ve bu buğday büyük bir yerde depolandığında, orada pek çok başka şey daha vardı, Hindistan'da her zaman bir
tehdit oluşturan fareler, bu buğdaya asla dokunmadılar. Geri kalan her şeyi yediler ama buğdaya asla dokunmadılar. Hayvanlar
bile - salyangozlar, hatta kaplanlar, tabii ki köpekler ve kediler de – bunu daha fazla anlıyorlar, onlar sizi anlıyorlar, onlar sizin bir
aziz olduğunuzu biliyor. Size asla dokunmayacaklardır, sizi asla rahatsız etmeyeceklerdir. Bir kaplan bile, bir azizi görünce, asla
ona saldırmaz. Bir kaplanı çok kolay idare edebilirsiniz; bu bir azizin gücüdür. Yani muazzam bir yaratıcılık kapasitesi
geliştirirsiniz. O halde sahip olduğunuz en büyük kapasite, sizin sıradan bir insandan, yepyeni bir insan yaratmanızdır. Bir
yumurtayı kuşa dönüştürmek, sahip olduğunuz en büyük kutsamadır, bu somut bir örnektir, bu sahip olduğunuz ruhsal güçtür,
bununla siz tüm insan ırkını, içinde bu beşinci boyuta sahip yeni bir ırka dönüştürebilirsiniz. Şimdi bilim hakkında konuşmaya
başlayabilirsiniz, burada bir bilim adamımız var ve o bilimini yaptı, kendisi şu ve bu konuda bir Bilim Doktoru, kimyada ve Ben ona
bunu açıkladım - hidrojen, oksijen ve nitrojen nerededir ve içimizdeki her şey hakkında ve o hayrete düştü. "Anne, tüm bunları
nasıl biliyorsunuz?", dedi. “Nasıl bildiğimi bilmiyorum ama biliyorum işte. İşte bu odur, şuna sadece bir bakın", dedim. Ve ona
spiral hareketi ve peptozun doğrusal hareketini nasıl anlattığıma şaşırdı. "Bunun için benim çok ders çalışmam gerekti" dedi.
"Sahaja Yoga için ders çalışmak zorunda değilsiniz" dedim. Eğer birazcık bir şey biliyorsanız ve hemen esas noktayı yakalarsınız.
Şimdi bu, öğrenmelerinizde, eğitiminizde bildiğiniz ikinci bir şeydir, siz iyisiniz ama bu merkezin ustalığı sizde oluşur, saf bilgiyi,
Kundaliniyi idare etmenin saf bilgisini bildiğiniz zaman, bu merkezin ustalığı sizde oluşur. Ruhun saf bilgisi, Tanrı'nın
kutsamalarının, Ritambhara PrAgnya'nın (Bilinç okyanusu) saf bilgisi. Eğer bunu biliyorsanız, büyürken yavaş yavaş elde ettiğiniz
en yüksek değer budur, çünkü bu merkezler yanlara doğru genişlemeye başladığında kişiliğinizde, duyarlılığınızda ve evrimsel
yükselişinizde genişlemeye başlarsınız, böylece büyümeye başlarsınız, birinden diğerine, birinden diğerine. Şimdi aslında sahip
olduğumuz üçüncü merkez, bu ikinci merkezdir çünkü üçüncü merkez yükselir, Swadishthana Nabhi'den doğar, çok çok önemli
bir merkezdir, size söylediğim gibi burası arayışınızın merkezidir. Bütün öncelikleriniz değişir, tüm öncelikleriniz değişir, çünkü
Sahaja Yoga'dan aldığınız neşe, bu meditasyondan aldığınız neşe, her zaman içinizde büyüyen bu histen doğar, tıpkı sizi,
yaşamınızı ve herkesin yaşamını dolduran güzel ve kuvvetli bir neşe yağmuru gibidir, siz ucuz türden eğlenceleri
umursamazsınız. Hissedersiniz, başka bir Sahaja Yogiyi ararsınız, başka bir Sahaja Yogiyle tanışmak istersiniz, başka birisiyle
tanışmak istemezsiniz. Eğer bir aktör geliyorsa ya da büyük birisi geliyorsa, "Pekala, bırakın gelsin ama ben falan kişiyi
göreceğim", dersiniz. O kadar farklı bir kişiliktir ki, bir gün - size bunun nasıl olduğunu anlatacağım - bir kız vardı, bir diplomat, o
aydınlanmış bir ruh olan bir diplomattı ve Sicilya'ya gitti. Ve yemeğini yiyordu, aniden bazı vibrasyonların geldiğini hissetti,
etrafına baktı, diğer kişi de ona bakıyordu, "Siz Mataji'nin öğrencisi misiniz?" Ve oda, "Evet, ben Mataji'nin çocuğuyum" dedi.
İkiside ayağa kalktılar ve sadece birbirine sarılıp, "Sicilya da, bu kadar uzak bir yerde bir Sahaja Yogi bulmak, ne kadar sevinçli bir
şey, Anne" dediler. Sonra bir arada kaldılar ve başka bir yere gitmediler, "Şimdi eğlence bu" dediler. Sadece bir Sahaja Yoginin
size eşlik etmesi, çok büyük bir zevktir. Bu insanları Hindistan'a gittikleri sırada gördüm, insanlar çok zengin değiller, fakirler -
küçük, küçük kulübeleri var - ama onlar oraya gittikleri zaman sevgiyi, ilgiyi görmelisiniz ve bu da Beni çok mutlu, çok çok mutlu
ediyor, birbirlerini sevme şekilleri, birbirlerini anlama biçimleri, birbirlerine yardım etme biçimleri ve sadece bir arada bulunmaları,
ilk kez neşe duymaya başlıyorlar. Bir keresinde Benimle beraber olan iki tane Sahaja Yogi ile birlikte, Kalküta'da bir otelde
kalıyorduk. Onlar oldukça uzakta, başka bir odadaydılar, Bana yakın bir oda bulamadılar ve bir beyefendi Aydınlanma almak için
geldi, ayağıma geldi, Aydınlanmasını aldığı zaman, bu muazzam bir olaydı ve Yogiler aceleyle oradan odaya geldiler. Ne oldu
dedim? "Vibrasyonları hissettik, oradan gelen vibrasyonları hissettik, Anne, bu yüzden vibrasyon almaya geldik" dediler. Ve gelip
vibrasyonları hissettiler. Bu adam o kadar harikaydı, onun vibrasyonları onları çekti ve aşağıya indiler. Sanki çok kokulu büyük bir
çiçeğin tadını çıkarıyorlarmış gibi bundan keyif alıyorlardı. Nasıl bir vibrasyon, nasıl bir vibrasyon! Adam ayağa kalktı ve “Çok
güzel. Onlar vibrasyonlarımın tadını çıkarıyorlar. Şimdi ben kendi vibrasyonlarımın keyfini çıkaracağım", dedi. İlk defa
arkadaşınızdan keyif almaya başlıyorsunuz çünkü herkes güzel bir şahsiyet, gösterişli, güzel kokulu, neşeli bir kişilik; ama siz
diğer kişiyi hissedemediğiniz ve diğer kişi de vibrasyon yaymadığı için, sürekli olarak tartışıyorsunuz. Karı koca bile kavga ediyor,
anne baba kavga ediyor, bu kişi kavga ediyor, şu kişi kavga ediyor. Sahaja Yoga'da insanların tartışmak için neredeyse hiç
zamanları yoktur. Geçen gün Beni görmeye gelen bir hanımefendi vardı ve kendi bakış açısını ifade etmeye çalışıyordu. Beş altı



tane Sahaja Yogi vardı ve herkes aynı noktayı işaret ediyordu ve o şaşırmıştı. "Hiç böyle bir uyum, böyle bir dostluk, böyle bir
anlayış görmedim, hepsi birbirini destekliyor, kimse kimsenin sözünü kesmiyor", dedi. Böyle bir toplumun gelişmesi gerekli. Bu
çok besleyici, yatıştırıcı, canlandırıcı bir toplum ve siz sıkılmayı unutuyorsunuz, can sıkıntısı hayatınızdan çıkıyor, asla
sıkılmıyorsunuz, ya kendinizden neşe duyuyorsunuz ya da Sahaja Yogilerin arkadaşlığından zevk alıyorsunuz ve bu sizin
geldiğiniz çok farklı bir seviyedir - bu, sizin kendi içinde ulaşmanız gereken yerdir. Şimdi, bu merkezdeki arayışının bir sonucu
olarak meydana gelen en büyük şey, sizin arayışta olan başkalarını aramaya başlamanızdır, "Arayış içinde olanlar neredeler?"
Birinin arayış içinde olduğunu duyarsanız, gidip o kişiyi görürsünüz. Orada arayış içinde olan bazı insanların kaybolduğunu
duyarsanız, ama onlar şuraya gittilerse, hepiniz oraya koşarsınız. Bu sanki, deniz kıyısında muhafıza benzeyen insanlara ne
diyorsunuz, bilirsiniz, insanları kurtarmak için tutulan muhafızlar vardır ve sizde böyle olursunuz. Birdenbire birinin battığını
görürseniz, oraya gidersiniz. Bombay'da "ölmek üzere olan bir bayan var, biri gelip ona yardım edebilirse, bu harika bir şey olur"
diye duyurdukları bir durum vardı. Hepsi oraya koştular ve onu kurtardılar. Artık ilgi alanları tamamen değişiyor ve insanlara
gerçekten yardım etmeye başlıyorlar ve onlara yardım ettiğinizi hissetmiyorsunuz, hiç böyle olmuyor. Ama Void olan,
uyanışınızdan etkilenen ve bu merkezi çevreleyen kısım, en iyisidir, siz erdemin kendisi olursunuz. Kimse size erdemli olmanızı
söylemek zorunda değildir, uyandığınız zaman siz erdemli bir insan olursunuz, erdemlerinizden keyif alıyorsunuz, iyi olmaktan
neşe duyuyorsunuz, bundan gerçektende neşe duyuyorsunuz. Ve bu sevinç size bir lütuf olarak gelir çünkü erdemin kendisi o
kadar kuvvet verici, o kadar güçlüdür ki, zarar gören, sıkıntı çeken, işkence gören veya yere düşen herhangi birisi, siz ayağa kalkar,
kimseden korkmazsınız, onların hiç birinden korkmazsınız. Şimdi sizi sahte gurular olarak rahatsız eden bu insanlardan size
bahsetmiştim. Ben sadece bir bayanım ve tek başıma onlara bu insanların kimler olduğunu, sizi nasıl soyacaklarını ve ne
yapacaklarını söyledim; ama bu ülkede hiç kimse gerçekten samimi olabilecek tek bir dürüst kişi var olabileceğini düşünemez. O
zamanki sorun buydu, ama içinizdeki bu erdemli tabiatın uyanışıyla, siz erdemin ne olduğunu ve neyin erdem olmadığını bilirsiniz.
Size söylememe gerek yok; Ben "bunu yapmayın, şunu yapmayın" demem. Bunu asla söylemem, bu sadece olur, çünkü erdem
gelişmeye başladığı zaman, vibrasyonlar düzelir ve siz kendinizi son derece neşeli hissedersiniz. Erdemlerimizi kaybettik çünkü
bunda neşe yok, ödül yok. Birisi eğer dürüstse, onun acı çekmesi gerekir; birisi iyiyse, acı çekmesi gerekir; birisi nazikse, acı
çekmesi gerektiğini düşünür; ama Aydınlanma aldıktan sonra erdemleriniz için ödüllendirilirsiniz. Bunun için nasıl para aldığınıza
şaşarsınız, bu çok şaşırtıcıdır, bir zamanlar Beni görmeye gelen bir kadın vardı, o bir mülteciydi ve Benimde büyük bir evim vardı.
Ben de "Tamam gelin ve Bende kalın" dedim. Kocam, kardeşim geldiler, Bana “Nedir bu? Onu tanımıyorsun, kim olduğunu,
kocasını, bir kocası olup olmadığını bilmiyorsun ve ona iki oda verilmiş. Bu iyi değil!" dediler. "Bırakın böyle kalsın, önemi yok"
dedim. Hiçbir şey olmayacağını biliyorum, bırakın kalsınlar", dedim. Yani, onlar Bana karşı gelmezlerdi. "Eğer Sen öyle diyorsan,
tamam" dediler. Bu bayan, on gün kaldı ve gitti. Sonra Hindistan'da çok tanınmış bir oyuncu oldu, Ben onun aynı kadın olduğunu
bilmiyordum ama biri Bana onun aynı kadın olduğunu söyledi. “Belki de” dedim. Sonra bir gün onlar Sahaja Yogamız için bir film
yapmak istediler ve dediler ki, "Bu bayandan oyunculuk yapmasını isteyebiliriz çünkü o iyi bir oyuncu." "Pekala, gidip ona
sorabilirsiniz ama ona Benim burada olduğumu söylemeyin, yoksa hayır deme şansı olmaz. Onu görmeye Ben gitmeyeceğim.
Sadece ona sorun", dedim. Gidip ona, "Oyuncu olur musun?" diye sordular. "Deneyeceğim" dedi, şunu, bunu dedi ama filmin
açılışını yaptıkları gün, oraya gittiğimde Beni gördü, çok şaşırdı, "Aman Tanrım, Sen Bir tanesin, buna sponsor olan Sensin, Ah,
ben Onun için canımı veririm!" dedi. Sadece öne çıktı, dedi ki, "Beğendiğin bir şey varsa, benim söyleyecek sözüm yok, O kadar
üzgünüm ki, Bana onun burada olduğunu hiç söylemediniz." Onun için yaptığım küçük bir şeyi, binlerce kez fazlasıyla
ödüllendirdi. Artık hile yok, daha fazla sıkıntı yok, harika bir insan olursunuz ve bu dünyada pek çok insan arkadaşınız olur. Siz
sadece oraya geleceğinizi söyleyin, havaalanında sizi karşılayacak yüz kişi olacaktır. Dünyanın her yerinden o kadar çok
arkadaşınız olacak ki, şaşıracaksınız. Bu olmakta olan o kadar muazzam bir şeydir ki, çünkü şimdi hepiniz o Ezeli Varlık içinde
uyandınız ve birbirinizle bir oldunuz. Bunu, bu birliği, hepimizin sadece insan değil, yogi olduğumuz, süper insanlar olduğumuz ve
tüm dünya ile ilgilenmemiz gerektiğine dair o birliği hissedebilirsiniz. Bu şefkat duygusu o kadar güçlü ki, tüm bu küçük, küçük
aptalca şeyler bir anda akıp gider, bunlara yer yok. Bu aslında olur ve birçok kişide olmuştur. Burada gördüğünüz Dr. Warren, size
Benim anlattığıma benzer birçok hikaye anlatabilir, ancak bir sürü kişi var, bazıları çok sinirliydi, bazıları çok geçimsizdi, bazıları
çok kavga ediyordu. Başlangıçta Ben "onlar nasıl düzelecekler?" diye düşündüm ama bugün onları çok iyi arkadaşlar ve çok iyi
yogiler olarak görüyorum. Yani burası, dininizin uyandığı merkezdir. Ve din nedir? Kelime "religo" (inanç) dan gelir, Sanskritçede
bunun anlamı dharma’dır, "Dhariyatisa Dharma" anlamına gelir, sizin desteğiniz, sizin değerinizdir, sizin değerliliğiniz dininizdir.
Her atomun, karbonun dört değerliliğinin olması gibi ve aynı şekilde sizin de on değerliliğiniz vardır, bunlar size anlatılmış olan on
emirdir ve siz bu olursunuz. Size bunu emir olarak söylememe gerek yok ama bunlar, sizin içinizdeki güzel süslemeleriniz olurlar.
Bu otomatikman gerçekleşir, siz kendiliğinden böyle olursunuz. Geçen gün bir piskopos beni görmeye geldi, Benim bir akrabam,
kardeşim. Beni görmeye geldi ve Beni görmeye geldiği zaman oldukça sert ve birazda Bana kızgındı çünkü "Neden Ben bu tür



şeyler yapmaya çalışıyorum ki?" diye düşünüyordu. Ama Sahaja Yogileri gördüğü zaman, “Şaşırdım, biliyorsun, yıllardır kilisede
konuşmalar yapıyorum ama hiçbir şey başaramadım. Bu insanları Sen nasıl dönüştürdünüz? Uyuşturucu bağımlıları birdenbire o
kadar iyi insanlar haline geldiler ki uyuşturucuyu bıraktılar, alkolikler alkolü bıraktılar. Onlara hiçbir şey söylemeden bu nasıl olur?"
dedi. Bende “Her şey onların içinde. Işık gelir gelmez, siz her şeyi görebilirsiniz. Bunun yolda durduğunu biliyorsunuz, bu sizin
ilerlemenize aykırı, bu yaşam karşıtı, sadece bırakın. Olması gereken tek şey içinizde ışık", dedim. Yani kendisi buna şaşırdı ve
sonra "Gerçekten yapılması gereken şey, onları dönüştürmek", dedi. Ama dedim ki, "Onlara büyük vaazlar vererek onları
dönüştüremiyorsunuz, onlara gerçek ikinci doğumlarını vererek, gerçek vaftiz vererek onları dönüştürürsünüz." Ve şunu
söylemeliyim ki, bu Kalvinist (16. yy da kurulmuş bir protestan mezhep), bu tüm insanlar arasında Cenevre'deki bu Kalvinist Beni
kabul etti ve onlar, sizi dönüştürmenin tek yolunun bu olduğunu düşünüyorlar. Tek yanlı baktıklarını söylemem gereken böyle
insanların, Kalvinistliğine şaşıracaksınız, açık fikirli, kendi bencil çıkarlarını, para kazanmayı değil, başkalarının iyiliğini düşünen
herkeste oluşan sonucu görmeyi kabul ettiler. Bir gün, bizler böyle olması gerektiğini göreceğiz. Tanrı bize bu gücü verdi, içimizde
bir Ruh var, onu uyandırmaya çalışmalıyız ve onu kabul etmeliyiz, bunu Ben yaptığım için değil, siz de bunu yapabilirsiniz. Yani bu
çakrada sizin başınıza bu gelir. Şimdi üstte başka bir çakra daha var, bu bir – Warren size hastalıklardan bahsettiği için, Ben size
olumlu tarafını anlatıyorum - bu çakra catch ettiğinde, o size anlatmış olmalı, meme kanserine ve bütün bu gibi şeylere
yakalanıyorsunuz ama uyandığınızda, dünyadaki tüm güvenliğini elde edersiniz, asla kendinize güvensiz olmazsınız, asla rahatsız
olmazsınız, hiç kimseden korkmazsınız. Kendinize “sen korkmamalısın falan” demenize gerek yoktur, sadece korkusuz biri
olursunuz, korku gibi bir şey yoktur, herhangi bir tehdide veya herhangi bir şeye karşı bir reaksiyon yoktur. Buraya sadece Beni
dövmek için gelen beyefendi gibi, ben sadece oluşan dramaya bakıyordum ve adam Benden korkuyordu, geriye ve geriye doğru
gidiyordu, öne çıkamıyordu ama siz hiç kimseden korkmazsınız çünkü İsa gibi siz gerçeğin üzerinde duruyorsunuz. Ona meydan
okunduğu zaman, Mary Magdalene'nin dövüldüğü zamanı biliyor olmalısınız, İsa buna karşı çıktı. O öylesine erdemli bir adamdı
ki, Onun fahişeyle hiçbir işi yoktu, erdemin kişileşmesiydi, O ayağa kalktı ve “hiç bir günah işlememiş olanlar Bana taş atabilirler”
dedi. Hiç kimsenin bunu yapamayacağından emindi çünkü O bir fazilet timsaliydi. Ben, size söylediğim gibi, Ben sadece bir
kadınım ve bu insanların isimlerini vererek açık bir şekilde konuştum ve ne yapacaklarını ve size nasıl sahip olacaklarını anlattım.
Ve insanlar geldi, korktular, "Ne yapıyorsunuz?" dediler. Yani tüm korkunuzdan kurtulursunuz, ama kimseye baskı yapmazsınız,
seversiniz, sevginizde güven içindesiniz. Bu tahakkümle değildir, sizin sevgi, sizin şefkat olmanızın güvenliğidir. Ve sevginin gücü
en yüksek olandır, tam bir huzur ve mutluluk içinde durursunuz. Bu, asıl konu gündeme geldiğinde başınıza gelir. Birçok şey daha
olur, şair olabilirsiniz, yani bununla birlikte bir çok şey daha olur, çünkü siz öyle şefkatli, öylesine şefkatli olursunuz ki. Ve bu
şefkat çalışmaya başladığında, gereken tüm yardım size sağlanır. Sonra diğer bir çakra - Ben biraz hızlı gidiyorum çünkü ne de
olsa bugün çok zamanımız olmadığını anlıyorsunuz, Ben konuşuyorum ve her gün konuşuyorum, bu Benim için bir maraton yarışı,
bu yüzden şimdi kısa tutmaya çalışacağım – Warren’in size anlattığı gibi bu Vishuddhi Çakradır, çok önemli, burası Amerika.
Vishuddhi Çakra, Evrende Amerika'dır. Amerika, Vishuddhi Çakradır ve yıldızı Satürn'dür. Onlardan on yedi tane var, on altı tane,
dönen gezegendir, orada on altı merkez var ve on yedinci Vishuddhi'nin kendisidir. Bu merkezin Amerika olması çok önemli bir
şeydir, bu yüzden Amerika dönüşümden sorumludur. Onların bütün dünyayı dönüştürme sorumluluğunu üstlenmeleri gerekiyor.
Bunun yerine onlar kendileri mahvoluyorlar, onlar kendilerini öldürüyorlar. Dışarıdan gelen korku yok, size söylüyorum, bizler
içeriden mahvolacağız. Nasıl bir sorumluluğunuz var ve biz ne yapıyoruz, bunu görmelisiniz. Bu yüzden arayış içinde olan kişi,
burada doğar, ancak onlar dönüşümün sorumluluğunu hissetmezler. Bir gün gelecek, hissetmek zorunda kalacaklar, uyandıkları
zaman bu sorumluluğu hissedeceklerine eminim. Onun size anlatmış olması gerekir, burası çok önemli bir merkezdir, buranın
meziyeti sayesinde çok rahat görünen, çekici ve güzel görünen bir yüz geliştiririz. Merhamet dolu gözler geliştiririz; masum, çok
yumuşak ve duyguları ifade etme kapasitesine sahip bir yüz geliştiriyoruz. En küçük duygular bile bu merkez aracılığıyla ifade
edilebilir. Burnunuzla, kulaklarınızla ilgilenir, bununla her şey düzelir. Siz gelişirsiniz - şimdi Sahaja Yogi olmayan birisi Benimle
konuşursa hiçbir şey duyamıyorum. Bu çok garip bir şey, o kişi çok yakın olmadıkça, onun Bana ne dediğini duyamıyorum, bu
sizin "falan filan" dediğiniz şeyler ama bir Sahaja Yogi, eğer o Benimle konuşursa çok iyi duyabilirim. Her şey değişir, tüm
duyarlılık değişir, Ruhunuz için hangi müziğin iyi olduğunu anlamaya başlarsınız; Gözleriniz için neyin iyi olduğunu anlamaya
başlarsınız, çünkü siz korkunç olan bir şeyi görmek istemezsiniz, bundan keyif almazsınız. Kusacakmış gibi hissedersiniz -
korkunç bir şey görürseniz, sadece kusacakmış gibi hissedersiniz. Erdeme ve iyiliğe karşı hayal edemeyeceğiniz kadar duyarlı
olursunuz. Bu otomatik olarak size olur, size söylememe gerek yoktur. İnsanların bir gecede değiştiğini gördüm. Tüm fikir,
kendinizi görebilmeniz için ışığın size getirilmesinin gerekmesidir ve bu gerçekleştiği zaman şaşıracaksınız, çok farklı, harika bir
insan olacaksınız. Amerika'da herkesin içinde Abraham Lincoln var, bunun sadece uyandırılması gerekiyor ve bu başınıza geldiği
zaman, o harika şahsiyetin sizde de görülebileceğini göreceksiniz. İçinizde saklı olan bu büyüklüğü hissetmeniz, bu hepinizin
başına gelmelidir. Krishna bilinci dedikleri bu Vishuddhi Çakrayı size ayrıntılı şekilde anlatamam, ama bu, insanları gerçek



dilenciler haline getiren Krishna bilinci değildir, onlar sokaklarda dileniyorlar. Hindistan'da köylere gidin, Hintliler bu insanları
döveceklerdir. Onlar kendilerinin Krishna bilinci olduklarını sanıyorlardı, Krishna bilinci olduklarını sandıkları için otellerde yer
bulamazlardı çünkü bu insanlar kaybolmuşlardı, onların hiç paraları kalmamıştı. Şimdi Hindistan'da dileniyorlar, düşünün. Bu
dilencileri orada tutmaya nasıl gücümüz yeter? Yanlarında para yok, geri de dönemiyorlar, onlarla ne yapacaklarını bilmiyorlar,
köylerde dilenen bir sürü dilenci göreceksiniz. Yani bu tür bir şey - bu merkezde bulunan Deity olan Shri Krishna tarafından
kutsanmakta olan bir kişinin, dilenmesi gerektiğini hayal edin! O, tam bir zenginlik verendir, neden dilenmeliyiz ki? Anlamadıkları
şey bu, onlar olmaları gerekenin tam tersiler. Krishna'nın insanları zenginlikle nasıl kutsadığına dair pek çok hikaye vardır. Bazen
görülecektir, eğer vaktiniz varsa, eğer zamanım olursa o zaman O'nun yaptığı tüm o güzel şeyleri görebiliriz. Yani diğer çakra da
önemlidir, İsa’nın Çakrası. Bu merkez çok önemlidir, çünkü varış noktanız olan limbik bölgeye varmak için, geçmeniz gereken kapı
budur. Yani İsa kapıdır, birçok insan "bizi sadece O kurtarabilir" diye bağırıyor. Nerede O şimdi? Burada mı? O yaşarken, onlar
İbrahim'den söz ettiler, İsa gelince de, “O Sen değilsin, O Musa'ydı. Sen O değilsin", dediler ve Onu inkar ettiler, O'na karşı geldiler.
Şimdi O öldüğü zaman, "O, İsa’ydı" diye düşünürüz. Şimdi Ben geldim, İsa Benim hakkımda konuştu, İncil'i okursanız, orada
Benden çok net bir şekilde bahsettiğini göreceksiniz, işimi yapmam gerekiyor ve Ben geldim. Siz, bunu yapması gerekenin İsa
olduğunu söyleyeceksiniz. Eğer İsa bunu yapabilseydi, o zaman neden "Size bir rahatlatıcı göndereceğim" dedi? O gelecekten
bahsetti, değil mi? Neden böyle bir şey söyledi? Neden "size Ben Kutsal Ruh, Rahatlatıcı, Kurtarıcı ve bir Danışman
göndereceğim" dediğini öğrenmeliyiz? Bunu neden söyledi? Neden bunu dört gözle beklemiyorsunuz? Çünkü bugün İsa'yı takip
ediyoruz. İnsanlar bu noktayı görmek istemiyorlar, İsa'ya güvenmek istiyorlar çünkü O ceplerinde, O'nu istedikleri gibi
kullanabilirler. İsa konuştuğunda, "siz neden meseleyi görmüyorsunuz?", dedi. Eğer İsa’nın olduğu şey buysa, o zaman bu kötü bir
şeydir çünkü insanlar "İsa iyi değildi" derler. "İsa bize ne verdi?" derler. Hıristiyan milletler ne yaptılar, neler başardılar? Onun işinin
tamamlandığını görmezseniz, bu O'na getirilen kötü bir şöhrettir. Ben O'nun işini tamamlamak için buradayım ve O'nun işini
tamamlamadığınız zaman, Onun yarım kalmış işi, O'na kötü bir isim getirecektir. İsa hakkında iddialarda bulunan insanlar, neden
başkalarının, onun hakkında söylediklerini anlamıyorlar? Hıristiyanlar hakkında bir şey bilmek istiyorsanız, gidin ve Yahudilere
sorun; Yahudiler hakkında bilgi edinmek isterseniz, gidin Müslümanlara sorun; Müslümanlar hakkında bilgi edinmek isterseniz,
gidin ve Hindulara sorun. Hepsi bir kasvet içindeler. Hiç kimse, tek bir hayat ağacına ait olan bir çiçeğe ibadet ettiğine, hayranlık
duyduğuna veya onu takdir ettiğine dair bir anlayışa sahip değil. Hepsi o çiçekleri kopardılar ve “Bu benim, bu benim, bu da
cebimde” diye kavga ettiler. Din, kavga dövüş anlamına geliyorsa, bu bir din değildir. Eğer bütünleşmeyse, o zaman bir dindir.
Sahaja Yoga'da hepsinin bir arada olduğunu göreceksiniz. İsa, çok açık bir şekilde, "Bana karşı olmayanlar Benimle birliktedir"
dedi. O insanlar kimler? Bulmaya çalışın. Bunun için biraz da olsa İncil'in dışına çıkmalısınız. Kutsal Kitapta, İsa kaç yıl boyunca
oradaydı, üç yıl. Kimse O'nun üç yıl yaşamasına izin vermedi ve eğer yapabilseler Beni de öldürürler. Kolay değil bu, O dramayı
oynamak istiyordu, istese hepsinin işini bir anda bitirebilirdi. Bu yüzden O, "Önce yeniden dirileceksiniz, sonra da işte böyle
yargılanacaksınız" dedi. Ve kıyamet günü bugün, bugün kıyamet günüdür, işte bu yüzden kafanız karıştı, bu sizin yargılanacağınız
Yargı Günüdür ve nasıl yargılanacaksınız? Kundalininiz aracılığıyla. Kundalininiz uyanacak ve nerede olduğunuzla
yargılanacaksınız. İşte olan budur ve Bana “İsa, İsa” diyecek olanlara Ben bakmayacağım, olan budur. O'na "İsa, İsa" diyerek
Hıristiyan olmuyorsunuz, Gerçek anlamda vaftizinizi, Aydınlanmanızı almalısınız. Bu bir gerçekleşme olmalı. Size söylüyorum,
eğer meseleyi gözden kaçırırsanız, onu sonsuza dek gözden kaçırmışsınız demektir. Bu noktada dikkatli olun. Bu çok önemlidir.
Bilinciniz için hiçbir anlamı olmayan şeylerin peşinden koşmayın. Kendinizi bu noktaya dek yükseltmeye çalışın ve dönüşmenizin
zamanının geldiğini anlayın, bu yargılanma zamanıdır ve ona çok büyük bir şekilde ulaşmanız gerekir. Sığ şeyler ve tüm bunlar
bitecektir. Amerika nedir veya Tanrı'nın gözünde herhangi bir ülke nedir? Hiçbir şey değil. O'nun yolundan gitmezlerse, hepsi çöp
muamelesi görecektir, tamamen çöp, orası çorak bir arazi. Ama eğer yükselirseniz, binlerce ve binlercesi, milyonlarca ve
milyonlarcası kurtarılabilir. Yükselmeye çalışın, kendi sorumluluklarınızı anlamaya çalışın, bu çok önemlidir. Bugün son gün ve
son merkez olan Sahasrara bütünleşmedir, bu varlığınızın, fiziksel, zihinsel, duygusal varlığınızın bütünleşmesidir, bu gerçekleşir.
Bütün Deitylerin, tüm Peygamberlerin, onların yaptıkları tüm büyük çalışmaların, tüm kutsal yazıların bütünleşmesidir, her şey
Sahasrara açıldığında, Ruh olduğunuzda gerçekleşir. Bu çok daha zor bir iş, biliyorum çünkü insanları dönüştürmeniz
gerekmiyorsa, bunun hakkında konuşmak ve sonra çekip gitmek çok kolaydır ama Ben dönüştürmek zorundayım, sadece
dönüşmek değil, aynı zamanda olmak zorundasınız, Bana ödeme yaparak, bir şeyler söyleyerek, tartışarak, ortaya çıkarak, bir
Sahaja Yogi olamazsınız, ancak kendi içinize girerek, kendinizle yüzleşerek, kendinizi görerek Sahaja Yogi olabilirsiniz. Size
mümkün olan her şekilde yardım etmek için buradayım. Mümkün olan şey, her neyse onu yapmaya çalışacağız, ama hepiniz de
sorumluluğunuzu anlamalısınız. Bu bir şaka değil, artık bu bir şaka değil. Pazar sabahı kalkıp kiliseye gitmeniz ya da Pazartesi
sabahı başka bir yere gitmeniz, tapınağa ve Salı sabahı Siddhivinayaka'yı [Shri Ganesha Tapınağı] görmeye ve başka bir günde bir
camiye gitmeniz gibi değildir. Bu böyle değil. Bu, anlamamız gereken çok ciddi bir şeydir. Yıkımın eşiğindeyiz, buna dikkat edin.



Tanrı'nın kutsamalarının üzerimize gelmesi ve kurtulmamız için bir şeyler yapmalıyız. Bu çok ciddi bir şeydir ve aydınlanma alan
bütün insanlarda sorumluluk çok daha fazladır, bu yüzden bunu hafife almayın. Umarım hepiniz bunu ciddiye alırsınız. Tanrıya
şükür bundan sonra, üç günlük güzel bir seminer veriyoruz, oraya gelebilirsiniz, sizden çok az bir ücret aldılar, sizden herhangi bir
kar elde etmemize gerek yok, sizden edebileceğim tek kar, sizin kar etmenizdir, hepsi bu. Bu yüzden lütfen ciddiye alın, bunu ciddi
şekilde halledin ve size söylüyorum, sizlerin arasından çıkacak insanlar inşaatın temellerini bina edecek olanlar. Lütfen
zamanınızı gereksiz şeylerle boşa harcamayın, bunu alın. Herhangi biriniz bunu yapabilir. Sizi tüm kalbimle kutsuyorum ve sizi
çok sevdiğimi biliyorum. Eğer herhangi bir sorununuz varsa, Bana yazabilirsiniz, ama Bana ailenizle ilgili sorunlarınız için
yazmayın ve bu Benim için bir baş ağrısı, bunu yazmaya gerek yok. Tabii ki Ben bir anneyim, sorunlarınız varsa yazabilirsiniz ama
bazıları "karım benimle kavga ediyor" diyerek on sayfa yazı yazıyor. Bu biraz fazla. Tüm ülkeyi ilgilendiren, tüm dünyayı
ilgilendiren sorunları Bana yazmalısınız. Kendinizi genişletin ve işte bu şekilde, çok alçakgönüllü sade insanlar olduğunuzu
düşünseniz bile, başarılı olacak olanlar sizlersiniz, bu başarılı olanlar değil, onlar başarıları karşısında kör oldular, zengin olanlar
değil, onlar Tanrı'nın Krallığına girmeyecekler; büyük bir adı olanlar değil, hayır. Sizsiniz, Tanrı'nın Krallığına siz gireceksiniz. Tanrı
sizi korusun. [Aydınlanma] Şimdi, tüm meleklerin bir koltuğu var, şimdi ellerinizi Bana doğru bu şekilde tutun ve gözlerinizi
kapatın, vibrasyonlar bugün çok fazla, yapacak bir şey yok. Bu gece çok fazla vibrasyon var, muazzam. Sadece gözlerinizi
kapatın, çoğunuz serin esintiyi hissedeceksiniz, gözlerinizi kapatın lütfen. Sağ elinizi başınızın üstüne koyun ve başınızın
üzerinde, biraz daha yukarıda, serin bir esinti gelip gelmediğine bakın. Hmm, orada. Şimdi sağ elinizi Bana doğru tutun ve sol
elinizi koyun ve bakın, biraz daha yükseğe, yaklaşık altı inç kadar daha yükseğe, altı inç daha yükseğe, tekrar değiştirin, şimdi
parmaklarınızı kesinlikle bu şekilde kaldırın, gözlerinizi kapatın ve "Kutsal Ruh'un serin esintisi bu mu?” ya da “Anne, Siz Kutsal
Ruh musunuz?” diye sorun. Serin esintiyi hissediyor musunuz? Güzel, bugün harika. Tanrı hepinizi kutsasın. Hiç serin esinti
hissetmemiş olanlar, lütfen ellerini kaldırsınlar. Bir, iki ve üç. İyi misiniz? İyi değilsiniz? Pekala, önemli değil, iyi değilseniz belki
bugün hissetmeyebilirsiniz ama iyileşecek ve sonra hissedeceksiniz, bu yüzden önemli değil. Bunu hissetmemiş olan bir veya iki
kişi var, bugün çok büyük bir gün. Tanrı sizi korusun. Bu kişilere adreslerinizi verebilir, nerede olduğunuzu onlara bildirebilirsiniz,
ayrıca seminerin adresini de alabilirsiniz, eğer gelmek isterseniz, Santa Cruz'a gitmeniz için size bir ulaşım imkanı ayarlayacaklar.
Çok teşekkür ederim. Size veda ediyorum, bir yıl sonra Los Angeles'a kesinlikle tekrar geleceğim, serin esinti hissetmeyenler
ellerini kaldırsınlar. Bu çocuklar yanınıza gelip, sizi görecekler. Pekala, Aydınlanma almayanlar, lütfen hafifçe elinizi kaldırın ki,
insanlar gelip sizi görsünler, gelip sizi görsünler. İşte, sadece bir göz atın. Seyirciler arasındaki bir Adam: Son sorunuzu
duymadım. Kutsal Ruh hakkında ne sorduğunuzu anlamadım. Shri Mataji: Sadece Benim Kutsal Ruh olduğumu bilin.
Seyircilerdeki Adam: Siz Kutsal Ruh musunuz? Shri Mataji: Evet. Aksi takdirde nasıl tanıyacaksınız? Dinleyiciler arasındaki Adam:
İncil, Tanrı'nın Kutsal Ruh olduğunu söyler. Shri Mataji: İncil bunu asla söylemez. Bunu anlamıyorsunuz. Bana İncil öğretmeyin.
[Adam, Shri Mataji'nin sözünü kesip duruyor] Söylemiyor. Bana söyleme. Hiçbir bilgin yok. Başkalarını rahatsız etmeyin. Eğer o
kadar iyi biriyseniz ... [Transkript biter]
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(Shri Mataji, Kundalininin yükseltilmesi için talimatlar veriyor)

Şimdi Kundalininizi yükseltin.  Hepiniz Kundalininizi yükseltin ve orada bu şekilde bağlayın. Sadece bu şekilde yükseltin. Hayır. Bu
şekilde. Bu şekilde yapmalısınız. Bu şekilde. Bu iyi. Bir kere daha.

Batıda, sizler dışarıda çok büyüdünüz, bir ağacın çok büyümesi gibi ama bu kendi köklerini bulmak zorundadır, aksi halde
beslenmediği için tüm ağaç devrilebilir. Bu yüzden köklerin bilgisini, bilmelisiniz.

Köklerin bilgisi olmadan, ağacın bir anlamı yoktur. Yani sizlerin anlaması için bu biraz yeni bir şey olabilir ama bilmek
zorundasınız, köklerin bilgisini bilerek, süptil olmalısınız. Eğer süptil bir kişi değilseniz, köklere giremezsiniz ve orada ne yattığını
anlayamazsınız. Bu yüzden her şeyden önce, dün söylediğim gibi, hepiniz aydınlanma almalısınız ve aydınlanmanızdan sonra
bunu her şeyden daha iyi anlayabilirsiniz.

İsa bu dünyaya geldi ama yaşamı boyunca Onun sadece üç buçuk yıl süresince konuşmasına ve vaaz etmesine izin verildi. Üç
buçuk yıl, hiç bir şeydir. Bu dönemde,  mümkün olan ne varsa pozitif olarak bunları söyledi, gelecekten, olacak olandan bahsetti.
Kutsal Ruhtan çok fazla bahsetmedi. Bunun nedeni, kendi Annesinin o zamanlar Kutsal Ruh olmasıydı ve Onun hakkında
konuşmak istemedi çünkü insanların dikkati Annesinin üzerinde olacaktı ve onlar Annesini öldürebilirlerdi.

O zamanlar,  Onun on bir yok edici gücü vardı ve O bu on bir yok edici gücü kullanabilirdi ve bu durumda her şey bitecekti, bütün
drama bitmiş olacaktı. Kutsal Ruhtan fazla bahsetmedi ve açıklamadı.

Ama mantıken şunu anlamalıyız, Babadan bahsediyoruz ve oğuldan ama Anneden bahsetmiyoruz. Anne olmaksızın, nasıl bir
Babaya ve oğula sahip olabilirsiniz? Bu imkânsızdır. Yani, Kutsal Ruh, Ezeli Annedir.

Sanskrit dilinde, eğer giderseniz, - çünkü İncil’de İsa hakkındaki her şeyi bulamazsınız, çok azdır ama siz 1400 yıl geriye
gitmelisiniz, geçmişte Hint halkı Onun hakkında, nasıl geleceği hakkında kehanette bulundu ve Adi Shakti denilen, Kutsal Ruh
olan, Ezeli Anne hakkında.  Bütün tanımlamalar yapıldı ve Onun ortaya çıkışı ne zaman olacak, ne olacak ve Onu nasıl
tanıyacaksınız, hakkında.

Çok yıllar önce bütün bunlar çok güzel şekilde tarif edildi, İsa hakkında bile oldukça çok şey tarif edildi ve sizlere bunu
okuyacağız, İsa hakkında yazılmış olanın tercümesini ve sonra Onun kökeni hakkında tam bir tanımlama var, bu dünyaya nasıl
geldiği ve yaşamının amacının ne olduğu hakkında.

(Bu beyefendiden içeri girmesini isteyin. Yapabilir misiniz? Bu bey içeri girsin. Rahatça oturun.)

Ve Onun yaşamının amacı neydi ve bu merkezi (Agnya çakrayı işaret ederek) burayı nasıl kurması gerektiği hakkında ve burada
onu kurarak, O sizdeki ego ve süper egoyu nasıl emebilir ve Onun sizi nasıl alıp götüreceği veya karmalarınızı, şartlanmalarınızı
nasıl yıkadığı hakkında. Bunların hepsini, tapınma hakkında olan kısmının birazını okuyacağımız Devi Mahatmya kitabında, bunlar
çok güzel tarif edilmiştir.

Yani İncil İsa’yı kapsayamaz çünkü İsa, Chaitanya’dır. O, Omkara’dır. O, Logos ’tur, biz Ona böyle diyebiliriz. O, güçtür ve sadece
üç buçuk yıl burada kalmışken ve Onu görenler sadece, Onun hakkında pekde fazla bir şey bilmeyen müritleriyken, tek bir küçük
kitapla Onu tarif edemezsiniz. Yeniden dirilene dek, Ona inanmadılar ve Onun ölümünden sonra bile, yani yeniden dirilişi demek
istiyorum, Matthew ve bütün bu insanlar oldukça rahatsız ve üzgündüler çünkü biliyorsunuz onların hepsine eziyet edildi ve onlar,
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şu veya bu şekilde, İsa’nın mesajını çok gizli bir şekilde sürdürmeyi istediler.

Bu gün sizlerin, Onu tanımasının, Onun Cennette ne olduğunun ve bu dünyaya nasıl geldiğini bilmenizin zamanı geldi. Bütün
bunlar için, bu gün zamanımız yok ama size Onun hakkında yazılmış küçük bir pasajı anlatacağız.

Yani ilk olarak, O masumdur, O ezeli çocuktur ve O ilk çakra olan, karbon atomunun yapıldığı yer olan,  Mooladhara’da görülür ve
orada Ona, Shri Ganesha adı verilir. Karbon. Ganesha’nın masumiyetin sembolü olduğunu ve Toprak Ananın bu deity’nin,
Ganesha’nın gücü olduğunu anlamak çok önemlidir.

Yani O Ganesha idi, daha sonra dünyada İsa olarak enkarne oldu ve tekrar on bir Rudra olarak, yani Ekadasha’lar olarak enkarne
olacak veya biz Ona, Nishkalanka deity de diyebiliriz. O her şeyi çözecektir, bir anlamda O, sadece aydınlanmamış, iyi olmayan
insanları kesecektir ve geri kalanlar ise Tanrının Krallığına yükselecekler, işte son yükselişin denilen şey budur.

Şimdi, bunun için….

Lütfen oturun, lütfen. Lütfen oturun, ona bir sandalye veya bir şeyler verin. Rahatça oturmalısınız. Bakın, bu içinizdeki bir şeye etki
eden bir şeydir, yani çok huzurlu olmalısınız, bu çok önemlidir. Eğer yerde oturamıyorsa ona bir sandalye verin. Ona sandalye
verin ama rahat olun, aksi halde bu çalışmayacaktır. Bu aklınıza girecek bir şey değil, bu sizin varlığınıza gidecek bir şey, bu
yüzden çok alıcı olmalısınız.

Size söyleyeceğim diğer bir şeyde, bunu dün de gördüm ve bu günde, bir şeyler yiyerek veya bir şeyler çiğneyerek boyunlarınızı
oynatmamalısınız çünkü o zaman bu Vishuddhi çakra üzülür. Bu yüzden hareketsiz durun, hareketsiz durmadığınız sürece bu işe
yaramaz. Yani lütfen hareketsiz kalın.

Bu kendi içinizde çok güzel bir şekilde hissedeceğiniz, bizim üzerinde çalışacağımız köklerin beslenmesidir.



1983-1106, Diwali Puja: İdealler Olmak

View online.

Diwali Puja, “İdealler olmak”, Tüm inançların Tapınağı, Hampstead, Londra (İngiltere), 6 Kasım 1983. Bugünün vibrasyonlarıyla,
bir pujaya hazır olduğunuzda ne kadar şey elde ettiğinizi görebilirsiniz. Bugün bunu hissedebilirsiniz. Yani Tanrı harekete geçmek
için çok hevesli, sizin tek yapmanız gereken şey ise kendinizi hazırlamanızdır. Ve tüm bu hazırlıkların size muazzam bir şekilde
faydası olacaktır. Artık Sahaja Yogiler olduğumuz için, eskiden olduğumuzdan farklı bir şey haline geldiğimizi bilmeliyiz. Bizler
Yogileriz, diğerlerinden daha yüksek insanlarız. Ve bir şeyi anlamalıyız ki, bizler bir şey söyleyen ve sonra (başka) bir şey yapan,
ikiyüzlülükle yaşayabilen diğer insanlar gibi değiliz. Bu yüzden tüm problemler bütün bu dinlerden çıkmıştır. Hristiyan olduğunu
söyleyen bir kişi kesinlikle İsa karşıtıdır; kim İslam dininden olduğunu söylüyorsa, kesinlikle Muhammed karşıtıdır; kim Hindu
olduğunu söylüyorsa, kesinlikle Shri Krishna'ya karşıdır. Tüm dinlerin bugüne dek başarısız olmasının ana nedeni budur, çünkü
insanlar büyük ideallerden bahseder. Hepsi bu ideale, şu ideale sahip olduğumuzu söylüyorlar ama onların kendisi bu idealler
değiller, onlar bu ideallerle yaşayamazlar. İdealler onların hayatlarında yok, onlar dışarıdalar. Ama onlar, bunlar bizim
ideallerimizdir deyip duruyorlar, fanatik oldular ama ideal (kişiler)değiller. Sahaja Yoga ile ideallere dönüşebilmeniz artık için bir
yönteme, imkanına sahipsiniz. İdealin önce beyin yoluyla anlaşılması gerekir, özellikle de Batı'da. Olduğumuz veya olmamız
gereken idealler nelerdir, neleri başarabiliriz, bu fikre sahip olmalısınız. İkinci olarak da, bu ideallerin varlığınızın bir parçası olarak
kalbinize yerleşmesi ve sizler bu idealler olmadan yaşayamayacağınız için, meditatif gücünüzü derinleştirme kapasiteniz
olmalıdır. Diyelim ki, İsa'dan bir örnek alabiliriz. İsa için O ve Onun idealleri aynı şeydi, aralarında hiçbir fark yoktu. Bir şeyden
bahsedip sonra başka bir şey yapıp, sonra da üçüncüsünü uygulamaya koymadı. Bu, Sahaja Yogilerle, Sahaja Yogi olmayanlar
arasındaki fark olacaktır, idealleriniz her ne olursa olsun, yaşamınızda her an ifade bu edilmelidir, çünkü siz busunuz. Eğer
altınsanız, o zaman altın her zaman altındır. Bazen altın, bazen demir bazen de çamur değildir, o her zaman altındır. Sadece
insanlar böyledir, onlar bazen yılan, aslan veya tilki de olabilirler. Ama Sahaja Yogiler olarak sizler saf insanlar olursunuz ve bizim
bilmemiz gereken şeyde budur. Bunun için çaba göstermek zor değil, zor değildir çünkü artık köklerinizi kalbinize derinleştirme
gücüne sahipsiniz. Bu yüzden beyin, bir Sahaja Yogi'nin ideallerinin ne olduğunu açıkça anlamak için kullanılmalıdır. Bir Sahaja
Yogi'nin yapması gerekenler nelerdir, onun hayatta nasıl davranması gerekir, hangi yöntemleri izlemesi gerekir. Ve sonra
meditatif süreçlerle, teslimiyet yoluyla, bunu kendi kalbine getirmesi gerekir. Size nasıl ikinci doğum verdiğimi çok iyi
biliyorsunuz. Sizi kalbimde doğuruyorum, aksi takdirde bunu yapamam. Kalbim çok saf olduğu için sizi temizliyor; şefkatim,
sevgim sizi temizler ve sonra sizi Sahasraramdan çıkarabilirim, yoksa bunu nasıl yaparım? Ve bu olduğu zaman, sizler yeni bir
kişilik haline geldiniz. Yani, sizin Ruhunuzu, bir Ruh doğurduğu için, siz diğerlerinden çok farklısınız. Ruh tarafından temizlendiniz.
Yani, siz bu şekilde, diğer tüm insanların yaşadığı şekilde yaşayamazsınız. İnsanoğlunun bütün çatışmaları, bütün sorunları,
kendilerinin konuştukları şey olmamaları nedeniyledir, idealler onların hayatlarından çıkmıştır. Bu, herhangi başka birisiyle
karşılaştırıldığı zaman, işte bu bir Sahaja Yogi'nin kendini nasıl göstereceğidir. Abraham Lincoln'den bir örnek alın, tamam mı?
Abraham Lincoln, herkesin özgür olması gerektiğine ve hükümetin halk için, insanlar için olması gerektiğine inanıyordu. Ne
söylediyse, onu uyguladı. Her neye inandıysa onu gerçekleştirdi ve bunun için hayatını verdi, bu yüzden o büyük bir adamdır.
Mahatma Gandhi'yi düşünün, onlar İSa gibi, enkarnasyonlar gibi değillerdi. Herhangi bir büyük adamı düşünün, Shivaji Maharaj'ı
(1674–1680 arasında yaşamış, Maratha krallığını kurmuştur) düşünün, azizlerden herhangi birini düşünün - onlar insandı. Ama
yaşamamız gereken ilkenin bu olduğunu bir kez anladıkları zaman, onlar bu ilkelerle bir olur, taviz vermezler. Öyleyse, anlamamız
gereken şey, bir Sahaja Yogi'nin ne olması gerektiğidir. Bir Sahaja Yogi, Kundalini aracılığıyla Aydınlanma almış bir kişidir ve
Kundalini, içinizdeki anneliktir, o içinizdeki şefkatli ve besleyici olan güçtür. Ama bir anne oğluyla asla uzlaşmaz; oğul birisini
öldürmek isterse, “Hayır” der. Ben gerçek bir anneden bahsediyorum. Yanlış şeyler yapmaya çalışan oğlunu bile vuracaktır. Aynı
şekilde eğer kendinizin annesi olursanız, o zaman kendinize bakmalısınız, kendinizi beslediğiniz gibi, aynı şekilde diğerlerini de,
onları da beslemeli, onlara özen göstermeli ve yanlış şeylerde, doğru olamayan, saçma sapan olan şeylerde taviz vermemelisiniz.
Şimdi, bunu size söylediğim zaman, kendinizi suçlu hissetmenize gerek yoktur. Yukarıya bakmalıyız. Merdivenin alt
basamaklarında bile duranlar, eğer yukarıya doğru bakıyorlarsa sorun yoktur ama daha yüksek basamaklarda durup aşağıya
bakanlar, aşağıya inecektir, bu yüzden siz ileriye bakın. Karı, koca, çocuklar, ebeveynler gibi basit ilişkilerde bile günlük
hayatımızda ne yapmamız gerekiyor - kendi içinizde sessizleşiyor musunuz? Onu sessizliğinizle, şefkatinizle mi besliyorsunuz
yoksa kesinlikle Tanrı karşıtı olan bir şeyi mi destekliyorsunuz? Eğer idealler olursanız, ideallerin gücünün kendisi sizi o kadar
dinamik yapar ki, hiç kimseye bir şey danışmanıza gerek kalmaz, siz ideal olursunuz. Onlar meşale gibidirler. İdeallerinizin kendisi
aydınlanacaktır. O halde ilk tutum şu olmalıdır: “Kendimizi nasıl derinleştiririz?” İlk tutum bu olmalıdır. Şimdi diyelim ki bir karı
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koca sabahtan akşama kadar tartışıyorlar, onlar Sahaja Yogi olamazlar. Saçmalıklar. Eğer tartışıyorlarsa, onlar Sahaja Yogi
değiller, bunu doğal olan olarak kabul edin. Şimdi yapmanız gereken şey, eğer iki kişi tartışıyorsa, Sahaja Yogi olan, eşini
bırakacaktır: “Benim karımla bir işim yok, karım da yok. Dışarı çıkın, içinizden tamamen bağımsız kalın. O eşle konuşmayın
sadece. Tartışmayın, dert etmeyin, sadece ayrılın. Eğer oğul böyleyse, sadece bir noktaya kadar ayrılın ama kavga yok, tartışma
yok hiçbir şey yok. Tam bir sessizlik, sessiz bir protesto geliştirilmelidir. Ama bu sessizlikte, siz korkak birisi olmamalısınız. Pek
çok insan korkaktır ve onlar bu korkaklığın sessiz süreçleri olduğunu düşünürler. Gerçekten güçlü bir insan caymaz, saldırgan
olmaz ama saldırganlığı da kabul etmez. Bu yüzden meditasyonlarınızda oturmanız gerekir. Şimdi, meditasyonda ne diyorsunuz?
Tüm çakraları görmeye çalışın. Hangi çakralar catch ediyor, kendinizle yüzleşin. Bunlar geçmiş hayatınızdan geliyor olabilir. Bazı
çakralar zayıftır. Onları düzeltmeye çalışın, kuvvetlendirmeye çalışın. İdealler üzerinde çalışılması gerektiğinden, enstrümandaki
her şeyin yolunda olması gerekir. Enstrüman çıldırmışsa, bunu nasıl yapacaksınız? Bu yüzden öncelikle enstrümanınızı düzgün
bir şekilde geliştirmeniz gerekiyor, korkak değil dengeli, güçlü olmalıdır. İnsanlar gücünüzü hissetmeliler. Elbette ki, güç
sevgidedir, ancak sevgi sizin tüm saçma sapan şeylerle uzlaşmanız anlamına gelmez. Hiçbir şekilde uzlaşı olmamalıdır. Bu kendi
kendini çokça onaylayan bir durumdur. Ne zaman olduğunu söyleyemeyiz, bunu sadece söyleyemeyiz. Durumun kendisi, şu anda
iyi olduğumu, o konuma ulaştığımı onaylayacaktır. Beş saat, üç dakika ve iki saniye sonra sen bu hale geleceksin diyemeyiz.
Sadece olgunlaşırsınız ve içinizdeki olgunluğu görürsünüz. Şunu bir kez anlayın, idealleriniz olmadıkça bir Sahaja Yogi değilsiniz.
Herkes kendisine Sahaja Yogi diyebilir, bir göreve başlama yoktur, bizim herhangi bir şekilde – insanların gelip derecelerini ve
diplomalarını alabilecekleri bir üniversite açılışımız yok: “Tamam, sizin iki kez doğduğunuza dair bir sertifikanız var.” Birkaç kez,
iki kez doğmuş olanlar var. Onlar bugün ikinci kez doğmuş olandırlar, yarın değil, sonra yine ikinci kez doğarlar ve sonra yine
ikinci kez doğarlar. Bazıları Sahaja Yoga'da yüz sekiz kere, ikinci kez doğmuş olabilirler. Ve o zaman bile sertifikalandırılmazlar.
Bu yüzden siz kendinize bir sertifika vermelisiniz. Bunu yapacak bir üniversite yok. Bunu kendinizi anlamalısınız, problemleriniz
neler, neden böyle davranıyorsunuz? Kendinize bir çocuk gibi davranıyorsunuz. Gerektiğinde kendinizi azarlamalısınız.
Yüceltmeniz gerektiğinde de, kendinizi yüceltmelisiniz. Yani şimdi ayrılın. Anne olursunuz, Ruh annedir ve siz, sizde büyümesi
gereken şey her neyse, siz çocuksunuz. Anne idealdir, o ilhamdır, O güçtür ve çocuk ise alıcı olandır. Eğer çocuk inatçı birisiyse,
bu konuda hiçbir şey yapamazsınız. Ayrıca şunu öğrenin – sizde onlardan biri olabilirsiniz. Onların neye benzediğini biliyorum.
Onlardan bir sürü var ve onları hemen bulabilirsiniz. İnatçı arkadaşlar, eğer onlar on kişiyle beraber yaşarlarsa, birdenbire
varlıklarına dair raporları duyuyoruz. İnsanlar size söyleyebilecekleri tek bir kelime konuşmasalar bile konuşmada oldukça
iyidirler: “Şu falanca kişi ile kavga ettim. O kişi bana şöyle şöyle dedi, o kişi bana çok acımasızca davrandı, o kişi şunu talep etti.
“Hangi kişi olduğunu, nerede olduğunu biliyorsunuz. Bakın, bir elmasın yapılabileceği şeyi, dikenler de yapılabilir, bir dikene ne
zaman yaklaşsanız, istisnasız herkesi ısıracaktır. Yetersizliği olmayacaktır, bu bir diken. Yani bir diken, diken olmalıdır. Ama eğer
siz bir Sahaja Yogi iseniz, bir çiçek, güçlü bir çiçek ve daima büyüyen, solmayan bir çiçek olmalısınız. Hep büyüyen, hiç solmayan,
böyle bir çiçek olmak zorundasınız, o zaman ne bir ego tribine girmediğinize, ne de tam bir süper ego çöküşü içinde girmediğinize
şaşıracaksınız. O kadar çok şey biliyorsunuz ki, herhangi birinize bilgin denilebileceğini size söyleyebilirim. Demek istediğim,
insanlar Bana o kadar çok kere sordular ki: "Sahip olduğunuz müritlerin hepsi alimler mi?" Sizi temin ederim ki, herhangi bir azizin
bildiğinden çok daha fazlasını biliyorsunuz. Ama bu sadece beyinde, siz sadece dışarıda biliyorsunuz. Hepsi boş konuşmalar. Bu
beyne gelir, sizde başkalarına gösteriş yapmak için bunu kullanırsınız ve biter. Oraya bile yerleşmez, o zaman kalbe nasıl gidecek
ki? Yani herkes büyük büyük konuşuyor, onlar insanları etkileyebilirler. Demek istediğim, eğer bazı gazeteciler buraya gelirse,
burada oturan İngiltere'deki bilge insanlar olan bir sürü Sahaja Yogiden çok etkileneceklerdir ama siz kendinize gülüyorsunuz;
bunların hepsini biliyorsunuz çünkü Ben çok konuşuyorum. Ayrıca Ruh parlıyor. Ruhunuz öyle bir parlasın ki, insanlar bunun
tamamen bütünleşmiş bir adam olduğunu bilsinler: Ruh, konuşma, davranış, hayatın kendisi, tamamen bütünleşmiştir ve
Sahasrara budur. Yani eğer entegrasyon yoksa Sahasraranıza ulaşmamızsınızdır. Kulaklarınızı çekmenize gerek kalmayacaktır.
Hepinizin büyük bir gurur ve şerefle başınızı kaldıracağı bir gün gelecektir çünkü idealleriniz bir süs gibi parlayacaktır. Sahaja
Yogi olduğunu iddia eden herkesin, o hale geldiği günleri görmek istiyorum. En önemli şey budur, geri kalan her şey işe
yaramazdır. Bir ashram almak, bunu almak, şunu yapmak, onu yapmak – unutun gitsin. Sizin halletmeniz gereken şey, büyümesi
gereken, bazen hala yaramaz olan, yaramazlık yapmaya çalışan bu çocuktur. Şimdi doğru yapın, buna bir isim verin. Kendinizi bir
Sahaja Yogi olarak ve o çocuğu da Bay X, Bay Y olarak adlandırıyorsunuz ve adınız ne olursa olsun her zaman şunu söylemeye
çalışıyorsunuz: "Artık uslu duracaksın. Sabah kalk, banyonu yap, meditasyon için otur. Çocuk “kendimi uyuşuk hissediyorum”
diyor, “Yapamam”, diyor. O zaman çocuğu kabul edersiniz, o zamanda çocuk, anne olur ve siz güçlerinizi kaybedersiniz -
bahaneler. Çocuk biliyor, çok zeki, çok zeki bir çocuk, aşırı zeki, sizi nasıl kandıracağını biliyor. Ancak çocuk da doğuştan neye
ihtiyacı olduğunu bilir. İçinizdeki annenin bu kişiliği geliştirdiğini anlarsa, annenin kişiliğini kabul eder. Ancak çocuk, annesinin
zayıf olduğunu bilirse, anneden yararlanmaya başlar. Yani siz kendinizle savaşmamalısınız, evcilleştirmelisiniz ve bu çok



kolaydır. Kendinize bakarak bundan keyif almaya başlayacaksınız: “Ah Bay falan filan. "O zaman kızmazsınız. "Seninle nasıl başa
çıkacağımı biliyorum, sen orada saklanıyorsun, tamam, bahaneler uyduruyorsun. Ve çocuk büyür, o kadar büyür ki, anne bunu
görür ve şaşırır. Shri Krishna'nın çocukluğunda olduğu gibi, Anne Yeshoda'ydı ve çocuk Shri Krishna'ydı. Bu çok semboliktir. Ve O
çok yaramaz oyunlar oynardı ve Ona dedi ki: “Gittin ve oradaki çamuru yedin. Yediğini biliyorum. Oda, “çamuru nasıl yiyeyim ki,
nasıl yiyeyim, evden dışarı bile çıkamıyorum. burada oturuyorum. çamur nerede? Nasıl yiyebilirim?” Oda "Yedin, yediğini
biliyorum, bana ağzını göstersen iyi olur” der. “Gerçekten mi?” der ve sonra ağız açılır ve tam Vishwa Swarup (Krishna olarak
enkarne olduğu zamanki, Lord Vishnu'nun evrensel formu", "Omni-tam formu"), gördüğü şey tüm Vishwa'nın eksiksiz vizyonudur
ve Anne Onun Ayaklarına kapanır. İşte olması gereken şey budur. Bu anne, büyümüş olan bu çocuğun ayaklarına kapanmalıdır.
Bu çok semboliktir. İşte Vishwa Swarup içinde bu şekilde, büyümelisiniz, bu Kollektif Varlığın içinde, bu Virata'nın içinde. Arjuna
ve Shri Krishna, çok sembolik olan bir diğer şeydir. Arjuna, Shri Krishna’ya karşı özgürce davranan bir arkadaştı. Shri Krishna ona
Gita'yı, tüm bunları anlatmaya çalıştı ama yine de Shri Krishna Arjuna’yı buna ikna edemedi. Bütün bunlar Annemin konuşmaları
gibi, “boş konuşmaların” dışındaydı; Annenin konuşmaları çok eğlencelidir, bilirsiniz çok esprilidir, herhangi bir müziği dinlemek
yerine Annenin konuşmalarını dinlemek daha iyidir. Ve sonra, insanlar eğer Anne'yi dinliyorlarsa zaten Anne olduklarını
düşünüyorlar. Bu Arjuna'nın da başına geldi ama yine de kendisinde bir eksiklik olduğunu, ideal olmadığını anladı. Yine de dikkati,
olması gerektiği şekilde orada değildir. Bu yüzden de Shri Krishna'ya sordu: "Sanırım Senin büyük imajını göreceğim.
Krishna:"Tamam hazır mısın?" dedi. Oda, “Evet, hazırım” dedi. Ve sonra O, Virata - Virata'nın görünümü oluştu ve Arjuna onu
görünce şöyle dedi: “Dur, bu benim için çok fazla. Çocuk olan bu arkadaşınıza olması gereken şeyde budur. Bu, o Virata olmalıdır
ve bunu gördüğünüzde kendinize hayret etmelisiniz: “Aman Tanrım, ben böyle büyüdüm.” Tıpkı Yeshoda'nın küçük çocuğun
ayaklarına kapanması gibi, sizde içinizdeki çocuğun ayaklarına kapanmalısınız. Bunun şimdi olacağına eminim. O yüzden
unutmayın, tartışma yok, açıklama yok. Anne affedicidir. Sizi o her şeyde affedecektir, bunu biliyorsunuz. Ne yaparsanız yapın,
sizi affedeceğim, Beni öldürseniz bile sizi affedeceğim ama siz kendinizi affedemeyeceksiniz. Bu yüzden bu çocuğun
büyümesine izin verin, tam olarak büyümesine izin verin. Shri Mataji: Kim-neden çocuklar böyle ağlıyor? Shri Mataji: Neden
ağlıyor? Hangi çocuk bu? Sahaja Yogi: Aarti. Shri Mataji: Hımm. Aarti'nin bir sorunu var. Aarti'yi dışarı çıkarın, onu temizlemek
zorundasın. Kaç gündür sorunları vardı. Bu çocuğu temizlemek zorundasın. Onu bir süreliğine dışarı çıkar. Hâlâ bağırıyor, onu
dışarı çıkarsan iyi olur. Onlara bakmalı ve ağlıyorlarsa çocuklarınızın nesi olduğunu öğrenmelisiniz. Çocukların hala iyi olmadığını
biliyorum. Sadece egolarını şişirmeyin. Halledin. Onları temizleyin. Bu önemli. Bhootish olmalarını istemiyorum. Hayatları
boyunca böyle bhootish olacaklardır. Böyle olan çok çocuk gördüm. Beni görürler, ağlar, ağlar ve bağırırlar. Bu sağlıklı bir
çocuğun işareti değildir. Rajesh'in oğlu Bana bakmazdı bile, çığlık atıp bağırırdı. Şimdi onun ne kadar güzelleştiğine bakın. Yani
bu durumda olan hiçbir çocuk bunu söylemez, konudan kaçmayın. O çocuğa iyi bak, onu düzelt. Çocuğun iyi halde olduğunu
görmelisin. Çocuğunuzu düzeltmek zorunda olduğunuz gibi, gerçekten oğlunuz olan çocuğu da düzeltin ve böyle bir yanlış
anlama ile yaşamayın. Bir çocuk böyle ağlarsa, çocukta bir sorun vardır. Onlar seçilmişler. Dikkatinizin oraya buraya gittiğini fark
ederseniz, programda dikkatli değilseniz, sizde de bir sorun vardır. Eğer uyumaya başlarsanız, sizde çok ciddi bir yanlışlık vardır.
O sırada, eğer başka şeyler düşünüyorsanız, o zaman sizde bir sorun var demektir. Başınız ağrıyor, sizde bir sorun vardır.
Kendinizi yargılayın, temizlenin, temizlemek zorundasınız, bu çok önemli. Hâlâ sinirleniyorsanız, kızıyorsanız, öfkeleniyorsanız,
sizde hiç denge yoktur, sizde bir sorun vardır. Eğer öfkenizi nasıl kontrol edeceğinizi biliyorsanız, o zaman sorun yoktur.
Negativitenin her yerde küçük şeylerde nasıl çalıştığını göreceksiniz. Herkes gelişiyor ama oldukça yavaş. Eğer meditasyon
yaparsanız bu çok hızlı olabilir, bu çok önemli. Çakralarınızı nasıl düzelteceğinizi bilmelisiniz. Mantralarınız siddhiler olacaktır.
Mantralar sadece mekanik olarak söylenmemelidir, mekanik olmayan bir şekilde olmalıdır. Bunu kalbinizden söylemelisiniz. Yine,
eğer mantraları kalbinizden söylemezseniz, mantra siddha değildir - yüz kez mantra söylemeye devam edip, bunun hiçbir etkisi
olmayacağı anlamına gelir. Siddha mantra şudur, siz onu söylersiniz ve onun bir etkisi vardır, işe yarar. Eğer işe yaramazsa,
mantranızın bir anlamı yoktur. Yani gelişme içeride ve dışarıda olmalıdır ve kendinizi siz sertifikalandırmalısınız. Başka bir kişi
sizi onaylamayacaktır. Eğer kendinize sahte bir sertifika vermek istiyorsanız, buna devam edin. Kendini aldatmak istiyorsanız,
buna devam edin. Bunun hiç kimseye bir faydası olmayacaktır ama eğer siz Cennetteki Baba'nın lütfunun sevincini ve
mutluluğunu gerçekten yaşamak istiyorsanız, o zaman bundan çıkın. Bu güzelliğin tadını çıkarmak için, var olan bir sürü yanlış
tanımlamadan vazgeçilmelidir. Bugün hepinizle tanışmak için harika bir gün. Bugün Hindistan'da kardeşler arasında kurulması
gereken ilişkiyi kutladığımız bir gün. Onlar çok saflar. Kardeşler arasında şehvet ve hırs yoktur. Kız kardeşin, erkek kardeşinin
korunması için dua ettiği ve erkek kardeşinde kshema'nın (huzur, sakinlik) kendi kendine yeterliliği - kız kardeşin iyiliği için dua
ettiği saf ilişkidir. Bu zamanda, kardeşleriniz gibi olan diğer Sahaja Yoginileri ve Sahaja Yogileri düşünmelisiniz. Böyle
düşünmelisiniz. Kalplerinizi arındırın. Bu ülkelerde böyle bir ilişkinin olmadığını bilmek garip bir şey. Bugün, bu noktada zihninizi
arındırın, diğer herkes benim erkek veya kız kardeşimdir. Eğer evliyseniz sorun yok ama herkese bakın, herkese abi, abla gözüyle



bakmaya çalışın. Her iki ilişki de, bu mevcut değildir. Burası, saf bir ilişkinin olmadığı garip bir ülke. Size anlattığım şey böyle bir
pisliktir. Eğer onları okursanız, inanamazsınız, ne sapıklık bu. Özellikle çocuklar gibi masum insanlar saldırıya uğruyorlar. Onları
bakireler olarak düşünün. Dikkatli olun. Ve genç kızlar bakire olduklarını bilmeliler. Erkeklerle dolaşıyorlarsa ve onlar Sahaja
Yogilerse, onlar böyle değiller. Sahaja Yoginiler iffetli kadınlar olmalı, güçlüler, iffet onların gücüdür ve erkekler de. Sahaja
Yoga'dan sonra insanlar iffetlerinin bilincine varmalıdırlar, bu da onların gücüdür. Görüyorsunuz, bu erkeklerin ava gittiği,
kadınların evde yemek yaptığı göçebelik zamanlarıydı. Erkeklerin beş kadınının olması gerekiyordu - onlar göçebe insanlardı,
sonra sofistike bir hale geldiler. Sonrasında, belli bir noktaya ulaşan tek eşlilik başladı. Sonra yine bu tür terkedilmiş bir hayat
başladı. Bu göçebe bir yaşamdır. Artık kadınlar da göçebe oldular. Kadın ve erkek hepsi göçebe ve ilkeldirler. Gelişmişlikten sonra
onlar ilkel bir hale geldiler, sorun da bu. Ama şimdi sizler saf ilişkilerin olduğu daha yüksek varlıklar olmalısınız. Herhangi bir ilişki,
diyelim ki Benimle bu enstrüman arasında bir şey var, biz onu kullanamayız. Arada bir şey varsa, herhangi bir bağlantı, bu
kesilebilir. En iyi bağlantıya sahip olmak, saf ilişkilere sahip olmaktır ve bu isteğe bağlı olmalıdır. Anne bir annedir, baba ise, bir
babadır, kız kardeş kız kardeştir ve erkek kardeş, kardeştir, bunların hepsi farklıdır, çeşitli ilişki türleri anlaşılmalıdır. Kadınlar
kadın olduklarını anlamalı ve erkeklerde, erkek olduklarını anlamalıdır. Ayrıca kendinizle olan ilişki çok önemlidir. Kadınlar erkek
olmaya çalışmamalıdır - biz yapamayız ve erkekler de kadın olmaya çalışmamalıdır, bu yanlıştır. Çünkü temelde onlar farklı
insanlar. Onlar farklı doğarlar. Fark nedir? Bir erkek daha titizdir, makineler hakkında, onunla ilgili ayrıntılar hakkında daha çok şey
bilirler. Bir kadın ise deseni görecektir. Kadın nağmeyi daha çok dinler, erkek enstrümanlara bakacaktır. Bu, Tanrı'nın sizi yarattığı
tabiatınızdır. Sonuçta bir kişi bunu görmelidir ve biri bunu görmelidir, ikisi de güzeldir. Kimse daha yüksek ya da daha düşük
değildir, ancak kadın olmaktan keyif alın, erkek olmaktan keyf alın. Ama erkek olmak, aptalca evrimde kadından daha üstün
olduğunuzu düşünerek, sizin kadınlara saldırmanız anlamına gelmez ya da erkeklere hükmederek onları düzeltebileceklerini
düşünen kadınlar. Onlar hiçbir zaman bu konuda haklı çıkmadılar. Kesinlikle lahana gibi beyinsiz oldular, adamlarda lahana gibi
oldular. Kadınların egemen olduğu her yerde, erkekler lahana gibi beyinsiz olurlar. Onları düzeltmezler. Bu yüzden hem nitelikler
beslenmeli ve geliştirilmeli hem de kadın ve erkek arasındaki ilişki saf sevgi olmalıdır. Kendinizi arındırmaya başladığınızda bu
şeyler otomatik olarak çalışacak ve birbirinize saygı duyacaksınız. Aslında hepiniz yogisiniz. Size saygı duymalıyım ve sizlerde
birbirinize saygı duymalısınız. Aksine saygı olmadığını görüyorum. Hepiniz büyük azizlersiniz. Evet öylesiniz. Saygı, birbirinize
karşı saygı gösterin. Kimseyle sert konuşmayacaksınız, kimseyi rahatsız etmeyeceksiniz. Mümkün olduğunca başkaları için çok
şey yapmaya çalışın. Bu şekilde değişmemiz gerek. Bu, hiçbir kültüre ait değildir, bahsettiğimiz Tanrı'nın kültürüdür, bu O'nun
Krallığının kültürüdür, bizim başkalarına verdiğimiz, vermekten neşe duyduğumuz, başkalarını sevdiğimiz, başkalarını
önemsemekten neşe duyduğumuz krallıktır - hiçbir karşılık beklemeden. Kendinize biraz yardım ederseniz, Tanrı çok heveslidir.
Bugün gördünüz, vibrasyonlar o kadar çok ki, gerçekten sizinle konuşmakta bile zorlanıyorum, emiyor, bu oluyor. Dün ya da bu
sabah yaptığınız küçük bir şey, muazzam vibrasyonlar ve siz bunun içine atılacaksınız, bir şeyde çiçek açacaksınız. Sadece
kendinize dikkat edin ve her şeyden önce de, kendinize saygı gösterin çünkü siz bir yogisiniz. Onursuz olamazsınız, aptal
olamazsınız, eli sıkı olamazsınız, namussuz olamazsınız. Bir yogi olduğunuz için tatlı, olgun bir kişilik olmalısınız. Demek
istediğim, kendinize Yogi X, Y, Z demelisin. Öyle olmalısınız - ama Yogi diye adlandırılmak, kavga etmek ve birbirlerinin saçını
çekmek, o zaman sizin böyle adlandırmamanızın daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Aslında çok basit olan sorunlarınızdan
kurtulmaya çalışın. Eğer yapamazsanız, o zaman Bana söyleyin. Size onlardan nasıl kurtulacağınızı anlatacağım. Onlarla
yüzleşin. Tanrı hepinizi kutsasın! Şimdi bugün herhangi bir havan yapmayacağız, buna karar verdik çünkü Diwali'de herhangi bir
havan yapmaya gerek yok, sadece puja olacak. Şimdi bugün puja - bildiğiniz gibi, Diwali'yi kutladıkları beş gün var. İlk gün,
Gruhalaksmi'nin gününün olduğu on üçüncü gündür, yani bu Gruhalaksmi'ye ibadet edilen gündür ama bir gruhalakshmi (ev
hanımı)ibadete layık olmalıdır ve sonra gruhalakshmi'ye bir mutfak eşyası verilir. Gruhalakshmi'ye bir çeşit mutfak eşyası hediye
olarak verilecektir. O gün Lakshmi doğdu, Lakshmi Toprak Ana'dan doğdu. Demeliyiz ki, Toprak Ana’nın içinden ama O,
çalkalamadan sonra denizden çıktı, yani Lakshmi'nin doğuşu budur. O, maddi olduğu kadar manevi zenginliği de verendir.
“Tamam sen bütün parayı biriktir” diyen bir eş, çocuklara bencil olmayı, kocaya da bencil olmayı, bütün parayı bankada
biriktirmeyi ve hayırsever olmamayı öğreten bir eş, Lakshmi değildir. Size nasıl hayırsever olunacağını, başkalarına nasıl
verileceğini öğreten O'dur. Parası ve banka bakiyeleri konusunda çok titiz olan bir kadın hiç de Lakshmi değildir. O harcamak
zorundadır. O harcamak için oradadır. Erkek parasını korumak ama kadın ise harcamak zorundadır. Kadının harcaması gerektiği
için, koca kazanmalıdır, ama haklı olarak, kaddın sadece kendisi için değil, ailesi için, kocası için doğru bir şekilde harcamalıdır.
Şöyle düşünür: “Kocam için, çocuklarım için, diğer Sahaja Yogiler için, diğer insanlar için ne almalıyım?” – onun tüm işi budur.
Kocası kazanır ve ona verir, oda bunu yapar. Bence çok tatlı bir dağılım. Yani Gruhalakshmi'nin doğduğu gün, bu gündür. Kadın bu
niteliklere sahip olmalıdır, eğer o cimri, hesapçı bir kadınsa, en başta o kişi kadın değildir. Eğer kendi kıyafetleri, kendi rahatı ve
kendi eşyaları için endişe ediyorsa, o bir gruhalakshmi değildir. Başkalarını çalıştırır, kendi başına oturur ve emirler verirse– o kişi



bir Gruhalakshmi değildir. O başkaları için çalışmalıdır, başkaları için bir şeyler yapmalıdır, bakmalıdır. Bu on üçüncü gün. Sonra
on dördüncü gün, bu Narakasura'nın öldürüldüğü gündür. Narakasura'nın doğduğunu ve öldürüleceğini biliyorsunuz – Sahaja
Yogiler onu öldürecekler. Siz bir noktaya ulaşmalısınız ve o kesinlikle öldürülebilir. Kartikeya içinizde uyandığında, o öldürülebilir
ama bunun için sizler tıpkı altın gibi, kararmaz olmalısınız. Bunu yapmak için güçlü insanlara ihtiyacınız var. Onu öldürebilecek bir
kılıç, metallerinizden çıkmalı, o zaman Narakasura öldürülebilir. O, olabilecek en kötü asuralardan biridir. Yani bu on dördüncü
gündür. Öldürüldüğü zaman cehennemin kapısı açıldı ve onun tüm bu şakirtleri, müritleri veya şeytani olan kimseler içeri konuldu.
Geç uyuyabileceğiniz tek gün, bu gündür ve bu sizin için iyi bir haber. Sonra on beşinci gün, sahip olduğumuz en karanlık gecedir,
en karanlık gece, yani sizin ışıkları açtığınız gecedir çünkü bu negatif güçlerin içeri girebileceği en karanlık gecedir. Yani ışıklar
konur çünkü Lakshmi içeri girebilir. Lakshmiji'nin nasıl olduğuna şaşıracaksınız, bir şişe şarap bir uçtan girse, O diğer uçtan
kaybolur. Eğer o ailede bhootish olan bir bayan varsa,onlar asla Lakshmi'nin keyfini çıkaramazlar. Lakshmiji onlardan kaçar.
Paraları olabilir ama onlar bunun tadını çıkaramazlar. Lakshmiji kaçacaktır. Böyle bir insan o kadar uğursuz olur ki, size
söylüyorum. Diyelim ki, bir şey satın almak istiyorsunuz ve böyle bhootish olan bir kişi size telefon ediyor - alamazsınız, bitti.
Önce zehirle kulaklarınız bitecektir ve sonra ne iş yaparsanız yapın asla başarılı olamayacaksınız. Şimdi bu ülke o kadar çok
bhootish kadınlarla dolu ki– alakshmilerle, Ben onları nasıl düzeleceğimi bilmiyorum. Kadınlar bhootlarından kurtulmaya ve
onlarla yollarına devam etmemeye karar vermelidir. Meditasyon yapmak zorundalar, denemek zorundalar, eğer uykuları varsa
gidip banyo yapmalılar, iki kez, üç kez gitmeli, bazen kendini biraz yakmalıdır, fark etmez. Kendinizi uykulu ve rüyada gibi
hissetmediğinizden emin olun. Doğası gereği rüya görüyorsanız, o zaman bhootishsiniz. Lakshmi'yi sağlam tutmak kadınların
sorumluluğudur. Yani bu Lakshmi Günüdür, Lakshmi Puja'nın gerçekleştiğini söylediğimizde, çünkü bu, sizin Lakshmi'yi gelmesi
için davet ettiğiniz gündür, Rajalakshmi, yani sizin ailenin kralı olduğunuz Lakshmi veya buna kraliyet iyiliği diyebileceğiniz gün,
ailedeki kraliyet hissi – işte bu gün, o gündür. Sonra gün gelir, bunun yanında bu ayın ilk günü… Bu takvimdir, Benim atalarım,
çünkü hepiniz benim çocuklarımsınız, hepiniz aynı takvimi, Shalivahanaların takvimini kullanmalısınız ve bu Shalivahanaların ilk
günüdür. takvim. Ve sabahları bunu kutlamak için ne yapıyorlar? Bu kavanozlardan birini alırlar, Kova (burcu), yanına bir şal
koyarlar ve bu bir bayrak olarak konur, bu Kova'yı ve Anne'nin şalını temsil eder. Annenin şallarını taşıyanlara, “Annenin şallarını
taşıyanlara” Shali - vahana denmesinin nedeni budur. İşte böyle koydular. Kova'nın tepesindeki şal. Bu sizin onu Kova çağı
yaptığınız şey, aslında Sahaja Yogilerin bayrağı olmalı ya da buna biz kavanoz diyebiliriz [- o ibriğe / testiye siz ne diyorsunuz? Ya
da testi değil, bu lota (pirinç yada bakırdan yapılmış küçük kap)işi, ne diyorsunuz - burada bu şekilde kullanılan bir şey yok. Bu
kumbha – buna kumbha diyebiliriz ve şal orada, o yüzden onu üstüne koyuyorlar. Bu yüzden onlar] (FV notu: Köşeli parantezler
arasındaki bölüm ne ses kasetimde ne de mp dosyasında bulunamadı ve bu nedenle doğrulanamadı.) Gudi Padwa derler, Padwa
ayın ilk günüdür, yani bu Padwa demektir ve Gudi ise "bu" anlamına gelir. Bunu üstüne koydular ve bugünün Shalivahanalar için
Yeni Yıl günü olduğunu söylüyorlar. Şal, Annenizin ona sıcaklık veren örtüsüdür ve aynı zamanda O'nun edebini de örter. Şal,
edebin ve iffetin bir işaretidir. Yani siz Annenizin hakkını savunuyorsunuz. Ganesha'nın yaptığı gibi onu koruyorsunuz. O sadece
bir noktada kızar, biri Anne'ye karşı bir şey söylerse, bir şey yaparsa, o zaman aşağı iner. Bu nedenle İsa şöyle dedi: “Bana karşı
olan her şeye müsamaha gösteririm, ancak Kutsal Ruh'a karşı olan hiçbir şey bağışlanmayacaktır.” Oğul, Anne hakkında
konuşuyor, işte olan şey budur. Yani bugün ikinci gün. İkinci gün Bija - buna Bhav-bija (Bhav- Duygular, yüksek hisler / bija-tohum)
dedikleri gün, bir ağacın tohumları olan erkek ve kız kardeşler arasında saf bir sevgi alışverişinin olduğu gündür. Kız kardeş, erkek
kardeşe aarti yapar, ona bir tika (bindhi-kumkum) yapar ve sonrasında erkek kardeş ona sevgisinin bir göstergesi olarak, hediye
olarak bir şey verir. Bombay'da buna başladık ve onları kız ve erkek kardeşler yaptılar. Umarım siz de bir erkek kardeş olarak iyi
birini bulabilirsiniz. Ama Hindistan'da bu ilişkilerin o kadar güzel bir şekilde halledildiğini gördüm ki, eğer burada da
halledilebilirse, bu benim için gerçekten çok büyük bir sevinç günü olacak, çünkü bu, sizin ahlaksızlık şeytanını yendiğiniz
anlamına geliyor. Saflık, şehvet ve açgözlülüğü zihninizden tamamen uzaklaştırmak ve bu sevgiyi kız kardeşiniz olan birine
bahşetmek. Hindistan'da çok yaygındır, orada herkesin bir kız kardeşi var; tüm Sahaja Yogilerin bir kız kardeşi vardır ve onlar kız
kardeşlerine bu şekilde bakarlar. Çok hoş bir duygudur ve bir kız kardeşe böyle davranılır - Raulbai'nin Dumas'ın kız kardeşi
olması gibi, hayal edebileceğiniz gibi, kız kardeşine karşı tüm ilişkilerinde, her şeyde, tıpkı kendi kız kardeşine davranılması gibi,
aynı türden bir zarafetle davranması gibi. Yani bu beşinci gün Dwija. Böylece on üçüncü günden beşinci güne kadar Diwali'yi
kutlarlar. Bizim için Diwali'nin çok büyük bir önemi var. Yani, tek bir ışıktan bir sürü ışık uyanır ve onlar bir dizi haline getirilirler, bu
yüzden onlara Diwali denir - 'bir sıraya sokulmuş ışıklar' anlamına gelir. Yani, siz beraberce Ellerimi hep bir arada tuttuğunuz
zaman, hepimiz – bunun aracılığıyla enerji geçer ve aydınlanmış “rasa” oturtulur ve, Annenizin, burada Babanızın mutluluğunu ve
Babanızın kendi yaratımının Mutluluk Okyanusundaki dansını gördüğü zaman aldığı keyiften başka bir şey olmayan, bütün bu
dünyadaki o güzel saltanatı gerçekleşmelidir. Tanrı sizleri kutsasın. H.H. Shri Mataji Nirmala Devi … zaten vibrasyonlar
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bitirdim. [Gülüşmeler]
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Makar Sankranti Puja, İçsel Devrim, Mumbai (Hindistan), 14 Ocak 1984 Yurtdışından gelen tüm Sahaja Yogilere, bu büyük yoga
ülkesine hoşgeldiniz diyorum. Bu Bana büyük bir zevk veriyor; Bugün bu özel olayı kutlamak için dünyanın her yerinden, ülkenin
her yerinden Sahaja Yogilerin buraya geldiğini görmemi ifade edecek kelimelerim yok. Bugün o kadar hayırlı bir gün ki, hepiniz
burada olmalısınız; çünkü siz bu dünyada Satya Yuga kurulana dek savaşacak olan askerlersiniz, sizler seçilmiş kişilersiniz. Bu
devrim günüdür. San-krant şu anlama gelir: san, hayırlı demektir, krant ise devrim demektir. Bugün kutsal devrim günü. Devrim
sırasında eylemsizliğin bir sonucu olarak, bir sarkaç içinde bizimde bir uçtan diğer uca hareket ettiğimiz bir devrimden
bahsetmiştim ama yükseliş sayesinde siz daha yüksek bir konuma ulaştığımız zaman, bu durum ancak bir devrim olduğunda
mümkündür ve devrim sarmal şekilde olur. Daha yüksek bir pozisyona ulaşmak için bu hareketin spiral şekilde olması gerekir.
Yani bu devrim, kutsal bir devrimdir. Şimdiye dek bir sürü devrimi biliyoruz; ülkemizde devrimler yaşadık. Diğer batı ülkelerinde de
siyasi temelde, eşitsizlikler nedeniyle devrim yaşadık. Devrim yoluyla birçok başka şeyle de mücadele edildi, ancak yine de
içeride bir yükseliş sağlanamadı. Kendi içimizdeki devrimden bahsediyorum. Bu devrimde, kendi Anneniz, Kundalini size çok
yardım ediyor ve aydınlanmış ruhlar spiral bir yükseliş içindeler, sizler çok tatlı bir şekilde tekamül ediyorsunuz;. Bu ülkeye
geldiğiniz için çok kibarsınız çünkü bu ülke, kendi ülkenizde sahip olduğunuz konfor ve imkanlara sahip değil; bu nedenle, bazı
insanlar için böyle yapmak zor olabileceği için, kişinin kabaca buna hazırlıklı olması gerekir. Bombay'a geldiğimde bir
beyefendiye hediye almak zorunda kaldım ve ne almalıyım diye düşündüm. Gidip ona fildişi bir parça alsam iyi olur, dedim. Bu
yüzden dükkana gittim ve Shri Krishna'nın güzel bir fildişi araba üzerinde oturduğu ve hitopadesh (Sanskritçe Masallar) anlattığı,
Arjuna'ya Gita (Hindu kutsal kitabı) vaazı verdiği güzel bir fildişi parça aldım. Satın almak çok kolaydı; gidip bir şey almam sadece
yarım saatimi aldı ama paket kağıdı almak için Bombay'da iki saatimi boş yere harcamak zorunda kaldım. Çünkü burada bulup
makul bir paket kağıdı satın alamazsınız; ve sonra kurdele ve sonrada çiçekler, bir imkansızlık durumu. Bu yüzden ne yapacağımı
bilmiyordum. Kocama göre kesinlikle üçüncü sınıf olan bir ambalaj kağıdı aldım. Eve geri getirdim; Bana, "onu bu saçmalığa
saramazsın; çok korkunç görünüyor", dedi. "Şimdi, istersen bu ülkede, paket yapmak için ipek alabilisin ama ambalaj kağıdı bir
problem" dedim. Bu yüzden beyefendiye hediye sunulduğu sırada, çok açık bir şekilde ona, "Üzgünüm, Bombay'da iyi bir ambalaj
kağıdı alamadım, ama sizin fildişi getirdim", dedim ve hediyeye hayran kaldı. Yani bu ülkede fildişi alabileceğimizi ama ambalaj
kağıdı alamayacağımızı görmelisiniz. Ve kağıtla ambalaj yapmaya alışkın olanlar, bunu ayarlamakta zorlanıyorlar çünkü biz
kağıtla ambalaj yapmanın rahatlığına alışkınız. Yani, kişi çok sevdiğimiz veya alıştığımız ambalaj kağıdının hiçbir önemi
olmadığının farkına varmalı; Batı ülkelerinde fildişi satın alamıyorsunuz. Eğer fildişi bir parça almanız gerekiyorsa, bilemiyorum,
fildişi bir parçayla birlikte yıllar geçirmeniz gerek ama ambalaj kâğıdı, onu beş dakikada alabilirsiniz. Yani, kişi şunu anlamalıdır,
burası öyle bir ülke ki, eğer onu tanımanız gerekiyorsa, siz derinliklerine inmelisiniz. Bu ülke için daha derin bir anlayış
geliştirmelisiniz. Banyolara bakarsanız, yollara bakarsanız, tüm ortak yaşam standartlarına göre, aslında bakarsanız evler
tamamen siyah, karanlık, pis. Unutun gitsin; unutun gitsin. Kendi ülkenizde görebildiğiniz ve gördüğünüz her şeyi görmek için
buraya gelmediniz. Burada görmeye geldiğiniz şey derinlik, sevgi, şefkat ve insanlardır. Ve çok mutlu olacaksınız çünkü çok nadir
deneyimler yaşayacaksınız, bu neşeli anılar hayatınız boyunca sizi gerçekten büyüleyecektir. Ayrıca bu ülke, özellikle
Maharashtra, özel bir ülkedir çünkü evrenin Kundalinisi bu üçgen düzlemde yer almaktadır. Veya bunun Patt-haar (plato) -
yükseltilmiş üçgen platform - olduğunu söyleyebiliriz ve bu nedenle bu ülkedeki, ülkenin bu bölgesindeki vibrasyonlar çok
güçlüdür. Şimdi, Maha Yoga'ya ulaşmak için, bugün Sahaja Yoga, Maha Yoga'ya dönüşürken, sizler Maharashtra'ya gelmelisiniz.
Maharashtra büyük ulustur. Bu yüzden eminim ki, pek çok şey yaşamayı bekliyorsunuz, ama zihninizi açık tutun çünkü bu bir
devrimdir. Bu sadece sizin konfordan, rahatsız olma geçtiğiniz bir sarkaç değildir. Farkına varmanız gereken bir şey var, bunun
kültür karşıtlığı gibi bir şeyle ilgisi yok. Siz buraya daha süptil ve daha da süptil duyarlılıklara atlamak için geldiniz; bu yüzden
daha süptil hassasiyetlerinizi hissedebilmeniz için daha kaba olan hassasiyetler ihmal edilmeli ve reddedilmelidir. Burada siz
neşe duymanın temel ilkesini anlamaya başladığınızda, eminim tüm bu girişim son derece verimli olacaktır. Çünkü dünyanın her
yerinde insan özgürleşmesi için Sahaja Yoganın tek yol olduğunun farkındayız; bu dünyayı güzel bir yere dönüştürmenin tek yolu
budur. Bunun için vites büyüttüğümüz uygun bir anlayışa sahip olmalıyız; kesinlikle askerler gibi disiplinli bir yaşam içine
girmeliyiz, yani her ne yapmak istersek, optimum kapasitelerimizle bunu yapabiliriz. Bu yüzden, tam kapasitelerinizin tezahür
etmesine izin vermek için, araya giren şey herneyse, kaba olan hassasiyetlerinizi görmezden gelmeye ve reddetmeye çalışın.
Bazen bunu kısa kesmelisiniz. Sabah erken kalkmanız gerekecek; garip bir şekilde yıkanmanız gerekecek ve bu zor bir şey
olacak. Ama bu asil fikirle birlikte siz, büyük Virat'ın bir parçası olmaya uyum sağlamaya çalışın ve hepiniz, birbirinizi çok iyi
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anladığınız, duyarlılığınızın eşit şekilde aynı olduğu bir şekilde biraraya gelmelisiniz. Burada ev sahiplerinizin sevgisinden ve
misafirperverliğinden keyif alacağınızdan eminim. Bu devrim bugün, böyle bir günde başlıyor, Ben çok mutluyum. Bu yüzden
bizler devrimi kabul edilebilir hale getirmeliyiz. Bilirsiniz, Fransız devrimi gerçekleştiğinde, insanlar nasıl yaşadılar, bu ülkede
insanlar özgürlükleri için savaştıkları zaman, nasıl yaşadılar. Bunu biliyorum, babam sahip olduğu her şeyi feda etti; O, bizler çok
büyük bir rahatlık içinde yaşarken, kulübelerde yaşamak zorunda kaldık. Her şeyi feda etti. Annem beş kez hapse girdi. Babam üç
kez hapse girdi ve her seferinde iki ila üç yıldan az olmamak üzere hapishanede kaldı. Bu kadar çok çocukla, bu özgürlüğü elde
etmek için sahip oldukları her şeyi nasıl feda ettiklerini hayal edebilirsiniz. Şimdi, eğer ruhun özgürlüğüne ulaşmanız gerekiyorsa,
fedakarlık hissiyatına sahip olmalıyız ama bu şikayet ederek fedakarlık yapmak, bu anlama gelmez; ama bu sizin neşe
duyabileceğiniz bir fedakarlıktır, gurur duymanız gereken fedakarlık, hissetmediğiniz bir fedakarlık, sizi yücelten bir fedakarlıktır.
Onunla bu devrimin gerçekleşmesi gereken, ruh işte budur. Şimdiye dek, eğer biliyorsanız, biz hiçbir şeyi feda etmedik. Elbette,
ego ve feda ettiğiniz tüm bu saçma sapan şeyler, şüphesiz ki, ama hiçbir şekilde siz bunu istemediğiniz; hiçbiriniz bu egoyu
sevmediniz. Hintliler bile, çok şey feda etmek zorunda kaldılar, bu ulusun sağlıklı büyümesine çok fazla engel olan veya zararlı
olan birçok alışkanlıktan vazgeçtiler. Sahaja Yogiler olarak, onlar da çok yükseldiler, çok dürüst, son derece tatlı ve misafirperver
insanlar oldular. Aynı şekilde yurtdışındaki çocuklarımın da bazı şeylerden vazgeçerek gerçekten harika işler başardığını
söyleyebilirim, Ben onların bundan vazgeçmenin onlar için zor olacağını düşünmüştüm. Ahlaki değerlerini değiştirdiler, çok katı
bir ahlaki yasayı kabul ettiler ve onlar bu ahlaktan, bu erdemden neşe duyuyorlar. Bunun için sizi nasıl tebrik edeceğimi
bilemiyorum. "Anne, bunu sizin sevginiz yaptı" diyebilirsiniz, ama Ben bilemiyorum. Sanırım bu sizin kendi yetenekleriniz, sizin
janmalarınız (önceki doğumlarınız) sanchita’larınız (iyi işleriniz); Önceki yaşamınızda kazandığınız her şey, bütün bunları
yapmıştır, aksi halde aslında tek bir kişiyi bile değiştirmek imkansızdır. Tüm bu değişim iyilik, neşe ve mutluluk için geldi. Daha
fazla değişmenize gerek yok; değişmek zorunda değilsiniz, ama şimdi değişimin tadını çıkarmalısınız. Ve Hindistan'dan, doğudan
veya batıdan sahip olduğunuz tüm etiketler sizi aşağı çekiyor, onları sadece fırlatıp atın ve yukarı çıkın. Hepiniz birlikte, Babanızın
sevincinden ve mutluluğundan beraberce keyif almalısınız. Yani bugün harika bir gün. Başlamış olan bu sankramana (içsel
devrim) ciddi çaba gerektirir. Bununla oyun oynayamayız. Bu çok büyük bir aciliyettir. Atmosferde, Ben bu aciliyeti
hissedebiliyorum: tüm Tanrılar ve Tanrıçalar bunu halletmenize yardım etmek için oradalar. Siz sahnedesiniz ve bu büyük devrim
dramasını yaratmalısınız. Bu dünyaya, dünyayı kurtaranın sadece ruh olduğunu, başka hiçbir şey olmadığını göstermeliyiz. Ve bu
yüzden, bugünden itibaren hissedebileceğiniz, Nirananda’yı, Nirananda'yı hissedebileceğiniz, o süptilliğe ve o duyarlılığa doğru
olan yolculuğumuza başlıyoruz; Annenizin adı Nira'dır ve Sahasrara'da Ananda’yı, Nira'nın neşesini hissedersiniz. Tanrı sizleri
kutsasın.



1984-0126, Devi Puja

View online.

Devi Puja. Rahuri (Hindistan), 26 Ocak 1984.

Rahu adı verilen korkunç rahshasa bu bölgeyi yönetmeye ve tahrip etmeye başladığı zaman, Tanrıçanın tarihinde Rahuri’nin özel
bir önemi oldu. Herkes acı çekti,  Tanrıdan korkanların hepsi... Sonra Tanrıça burada enkarne oldu ve O,  bu adamı, bu rakshasayı 
öldürdü. Bu adamın kaçtığı farklı yerler vardı, Tanrıça onu nasıl da yakaladı ve sonunda öldürdü –Rahuri’de öldürüldü o.

İşte bu yüzden rahu-ri – “ri”,  Hrim’den başlar, bildiğiniz üzere: Aim, Klim, Hrim, bunlar Tanrıçanın üç gücünü gösteren, üç
kelimedir. Aim, Hrim ve Klim: Aim,  Mahakali’dir, Hrim, Mahalakshmi ve Klim, Mahasaraswati’dir. Yani  Tanrıça, Hrim- gücü ile bu
rakshasayı öldürdü ve sonra – bu öldürmeden sonra – bhaktalar burada yaşamaya başladılar ve bir kral da, Rajpur’dan buraya
dek, bütün bu yolu geldi, Rajputana – ve Tanrıça’ya ibadet etmeye başladı.

Ve gitti – o fakir bir adamdı, buraya fakir birisi olarak geldi – Tanrıça’ya ibadet ederken, o bu durumu bir diğer krallığa yükseltti ve
işte bu yüzden onlara Shalivahana’lar denildi çünkü onlar Tanrıça’nın şalını taşırlar. Bu Shalivahana’lar, daha sonra hanedan
içerisinde, Maharaja ile savaşıp onu mağlup eden bir Bhobruvaha idi. Kendisi Ujiara’dandı. Şaşırtıcı şekilde Benim akrabalarımın
çoğu halen Ujiara’dadır ve onlar yeni bir vizyonu takip ediyorlar.Yani O, Maharaja ile savaştı ve  onu esir aldı, bir çok kişi buradan
oraya yer değiştirdiler ve Ujiara’da yerleştiler.

Rahuri, yavaş yavaş çok modern bir şehir olarak gelişti veya modernize oldu da diyebilirsiniz ve Nankhara’ya gittiğimiz zaman,
bunu görebileceksiniz. Benim atalarıma Shalivahana’lar adı verilirdi ve onların yerleşip yaşadıkları, annemin memleketi olan
Rhaduvas idi. Bu yüzden Rahuri’nin Sahaja Yoga’nın yaşamında özel bir önemi vardır veya demeliyim ki, Benim kendi hayatımda
da. İşte bu yüzden şaşırtıcı şekilde bizler Rahuri’deki merkezimizi en büyük şekilde kuruduk. Çünkü  krallar burada Anneye bir şal
ile ibadet ettiler.

Şimdi önemi devam ettikçe, bunun özel bir anlamı var veya semboliktir diyebilirsiniz ve bu Annenin alçakgönüllülüğünü korur.

Anne bizi gözetir, O bize bakar. Yani bu (şal) Onu koruyan şeylerden birisidir, Ona zerafet verir, Onu soğuktan korur ve çocuklar
acı çektiklerinde veya yorgun olduklarında veyahut hasta olduklarında, O çocukları şal ile sarar. Bu yüzden şalın büyük bir anlamı
vardır, çünkü onlar Annenin şalını her zaman ellerinde taşırlardı.  işte bu yüzden onlara Shalivahana’lar (Şali-vahana -taşıyan) adı
verildi.

Bu yüzden Rahuri!nin önemi çok büyüktür ve bunu sizde göreceksiniz, insanlar büyük ölçüde Sahaja Yoga’ya karşı açıklar.
Fabrikadaki insanlar bile- buraya gelmeden önce Ben onları görmeye, onlarla konuşmaya gittim. Sahaya Yoga’daki gelişmelere o
kadar çok daldılar ki, yapmak istedikleri şeyin miktarı ve burada Sahaja Yoganın avantajlarını almak istemeleri. Özellikle onlar
bunu sizin için inşa ettiler, biteceğini düşünerek büyük bir özenle yaptılar ve çok çalıştılar. Sadece bu salonu sizlere hazırlamak
için, gece gündüz çalıştılar.

İşte bu, bu şekilde çalışacaktır ve son seferinde Ben onlara, bu şeker kamışlarından alkol üretmemelisiniz dedim. Pazarda ucuz
bir fiyata satın, ama yararlı bir şeyler yapın. Bu nedenle şimdi,  onlarla konuştuğum bir tekniği bulmaya çalışıyorlar. Yani çok
dindar insanlar onlar aynı zamanda.  İnsanlar arasındaki, bütün bu müptelalıkları  ortadan kaldırarak bir çok insanı düzeltmeye
çalşıyorlar.

Yani, Rahuri Pujanın önemi budur ve bu, onun olduğu şeydir. Sizler Anneye ve Onun şalına ibadet eden Shalivahana’lar gibisiniz.
Bu yüzden bu günkü pujanın özel bir önemi var, işte bu yüzden burada, Rahuri’de çok iyi, çok ilerlemiş, çok gelişmiş Sahaja
Yogilerimiz var, ahlaklı insanlar. Sankritçenin alimleri değiller ama Sahaja Yoganın alimleri onlar. Sankritçenin alimi olmakla,
Sahaja Yoganın alimi olmak arasında bir fark var. Şimdi umarım,  burada sizlerin rahat bir konaklamanız oldu ve umarız ki
gelecekte de, seyahatinizden neşe duyacaksınız ve Tanrının mutluluğundan neşe duyarsınız.
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[Shri Mataji, in Marathi dilinde konuşuyor]

Bizler Rahul’un öldürülüşünü okumadık çünkü onu öldüren Mahalakshmi’dir ama Devi-Mahatmya’da okuduğumuz şey,
Mahakali`nin güçleridir. Ama Rahul, Mahalakshmi tarafından burada Rahuri’de öldürüldü ve bu Mahalakshmi gününe, Hrim gücü
adı verilir, işte bu yüzden bu,  Rahu-ri’dir. Gerçekte, bu Rahu-hrim , bunu basitleştirmek için Rahu-ri  diyebiliriz.

[Shri Mataji, in Marathi dilinde konuşuyor]

Ve tüm Maharashtralılar sadece bu takvime göre yaşıyorlar. Bu çok, söylemeliyim ki, vikram’dan, bu şeyden çok daha süptil.
Çünkü vikram-panjaga’da, bu yere hala Kali Yuga adı verilir, Kali Yuga. Ama bu panjaga; sonra: Shalivahana-Panjaga, Krita-Yuga
olarak adlandırıldı. Bu çok daha süptildir. Bu çok daha geniş bir şey ve size Kali Yuganın farklı kısımlarını vermiyor, işte Krita Yuga
böyle başladı ve nihayetinde Satya Yuga.

Kuzey Hindistanlılar tarafından kullanılan takvim Vikram’dı ve Güney Hindistanlılar için ise Shalivahana idi, ama özellikle de
Maharashtra’da. Destek,  ağırlıklı olarak doğrudan doğruya bunun daha iyi olduğunu söyleyen panjaga’dan geldi çünkü o,
 zamanın süptil tarafı ile ilgilenir. Zamanın daha süptil olan tarafı. İşte bu yüzden de bu, daha büyük bir şey olarak adledildi. Şimdi,
bu takvimin ilk gününde, bir bayrak asar gibi, üzerinde bir bir şal olan bir kalasha (çömlek) koyarlar, bayrak gibi, bir şal ve bir
kalasha. İşte kalash, kundalinidir, Kova burcu.

[Shri Mataji, Marathi dilinde konuşuyor]

Eski günlerde, Maharashtralı kadınlar bir tür ilave giysi kullanırlardı, taşıdıkları bir şal vardı. Eğer bu bir evlilik ise, o zaman bir şal
ile tamamlanan evlilik sarisi kullanırlardı. Her zaman üstüne bir şeyler giymeleri gerekirdi, sariyi örten bir şey. En üste giyilen sari
değildi ama şimdi bizler modernleştik, bu yüzden de bunu kullanmıyoruz, kişinin kullanmaması gereken şey, başka bir kıyafet. Bu
yüzden bu sadece bir gelenek. Hindistan’da mesele bu değil, bu sadece Maharashtra’da değil, her yerde ama orada, çünkü
oralarda sari değilde bir elbise giyilir ama sariden sıkılanlar kullanmazlar, kuzeyde. Ama burada sari kullananlar, aynı zamanda
onun üzerinde şalda kullanırlar. İşte bu yüzden, bakın, bu ülkenin bir özelliği var, bu bölgede onların her zaman şalları oldu, dışarı
çıksalarda kendi korunmaları için veya bir düğüne veya bir yere gittiklerinde, bunun üzerinde başka bir şey kullanırlardı. Şimdi,
tabii ki sembolik olarak modernize olmuş bir şeyler sahibiz. Bugün, şal olarak küçük parçalar kullanmakta. Bakın, her şey
modernleşiyor.

[Shri Mataji, Marathi dilinde konuşuyor]

Sizler, tamam, Rahuri- diyarının ayaklarına dokunmak zorundasınız. Ondan sonra, Ganesha, onunda ayağına dokunmak
zorundayız. Ben bu yeri alır almaz, Ganesha’yı burada yerleştirdik ve bu yer bir kez, bütün dünyada, her yerde yerler aldık, toprak
aldık ve yer sözkonusu olunca hiç bir problemimiz yok. Ashram burada inşa edildiği zaman, bütün dünyada, her yerde,
ashramlarımız olacak. Bu yüzden başlangıç doğru yerden olmalıdır.

[Shri Mataji, Marathi dilinde konuşuyor]

Onlar ta Almanya’dan buraya bütün yolu geldiler.

[Shri Mataji, Marathi dilinde konuşuyor, sonra da puja başlıyor]

[Puja sırasında:]

Siz karı koca mısınız? Ha? İkiniz karı ve kocasınız – değil mi? Karı ve koca olmalısınız!



[Yogi: Evet!]

Shri Mataji: Siz? İkiniz karı ve kocamısınız?

[Yogi: Değiliz!]

Shri Mataji: Evet!

[Shri Mataji, Marathi dilinde konuşuyor]

Bunun anlamı şu: Karı ve koca beraber oturmalıdır! Bu, bir kadın ve bir adamın bu ülkede beraber oturabileceği tek zamandır.
Erkek kardeşle değil, kız kardeşlerle bile değil. Sadece karı ve koca.
[Puja devam ediyor]
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View online.

Bayanlarla konuşma, Pimpri, Pune (Hindistan), 10 Şubat 1984. [Shri Mataji, Marathi konuşma] İyi şans için, demelisiniz ki, talihli
olmanız için, haydi saubhāgya (iyi şans) diyelim, bu hanımlara verilir, hep hanımlara verilir. Çünkü Hindistan'da kadınlar Shakti
olarak kabul edilir ve yaşamını evli olarak sürdüren, anne olan, kız çocukları olan, bir eş olan kadınlara ve bunun gibi şeylere çok
saygı duyulur, çünkü herhangi bir ülkede, kadınlar ancak saygıdeğer oldukları zaman, Tanrı orada ikamet eder. Kadınlar eğer
saygıdeğer değillerse, Tanrılar orada oturmazlar. Bakın, cazibe Hindistan'da pek saygı görmez. Göz alıcı bir tabiatta olmak,
sofistike bir fuhuş gibi bir şey olarak kabul edilir Hindistan'da cazibe, bir kadının üzerindeki etkinin veya bir tür aşağılık
kompleksinin bir işaretidir veya belki de cazibeli olmak sergilenen bir kurnazlığın işaretidir. Bakın, yani bu ülkede, buna pek de
saygı duyulmaz. Eğer onlar herhangi bir kadını çok çekici bulurlarsa, o zaman bu kadın toplumda biraz aşağı itilir ve insanlar onun
hakkında yorum yapmaya ve onunla dalga geçmeye çalışırlar ya da bir tür aşağılanma gibi. Bu çok iyi bir şey olarak
değerlendirilmez, geleneksel bir, bir kadın geleneksel şekilde giyinmelidir. Evli bir kadın olarak o belli bazı takılar takmak
zorundadır. Evli bir kadın olarak, belli bazı şeyler giymelidir. Evli bir kadın olarak belli elbiseler giymelidir ve biraz sapmış dahi
olsa, geleneksel bir kadın olarak ona saygı duyulur. Yani kişinin yapması gereken şey, çekici olmak değil, geleneksel olmaktır
çünkü bu çok yapay ve geçicidir, kadınların standartlarına göre bu çok aşağılayıcıdır, bilirsiniz. Ve sizin standartlarınız nedir
bilmiyorum ama mesela bir fahişe hiçbir eve giremez ve eğer gösterişli bir kadın varsa insanlar da onlardan uzak durur, erkekler
bu tür kadınlardan uzak dururlar ve burada, bu tür kadınların hiç bir eve girmesine izin verilmez. Yani cazibenin hiç bir değeri
yoktur. Yani dikkat yüzeysel değil, derin olmalıdır. Elbette günümüzde modern kızlarımız bu göz alıcı stilleri benimsiyorlar, biraz
aşağı çekiliyorlar ama evlendikten sonra, pek de fazla saygı görmediği için vazgeçiyorlar. Göz alıcı olan ve çekicilik peşinde
koşan kadınlara saygı gösterilmez. Şimdi Tanrıya şükür, İngiltere'de de, başka yerlerde de insanların nasıl sade ve geleneksel
olacaklarını öğrenmeye çalıştıklarını gördüm… ama bazıları geleneksel davranmıyor, sadeler ama geleneksel değil. Bence bu, bir
Sahaj toplulukta, iyi bir şey sayılmaz. Geleneksel şekilde giyinmeli, düzgün şekilde giyinmeliyiz. Saç düzgün bir şekilde
yapılmalıdır. Geleneksel tarzda giyinmeliyiz. Demek istediğim, onlar sizi Viktorya dönemine ait bir cüppe ya da bir Elizabeth
dönemi yaka ile görmek isterler, bunun ya da onun gibi bir şeyle. Biz buyuz. Demek istediğim, biz çok eski zamanların elbiselerini
giyeriz, nath [burun halkası ] gibi taktığımız şeyler ve tüm bunlar o kadar eski ki, kesinlikle onlar antika. Yaşamımızda ne
zamandan beri nath taktığımızı bilmiyorum ve bu geleneği bu gün bile sürekli olarak görüyoruz. Yani ne zaman bir tören ya da
herhangi bir şey olsa, biz çok geleneksel bir elbise giymeye çalışırız, erkekler ve kadınlar, hepsi, özellikle de kadınlar her zaman
geleneksel elbiseler giyer. Geleneksel davranmamak çok iyi bir şey olarak sayılmaz, bu nedenle geleneksel bir elbiseyle,
geleneksel olmayan bir elbise arasında ve ilaveten göz alıcı bir elbise arasında bir fark olmalıdır. Yani fahişeler ve onların tarzları
elbette söz konusu değildir. Gösterişli giyinme biçimleri ve tüm bu şeyler söz konusu değildir. İkincisi, sözüm ona sade olan bir
elbise, eğer geleneksel değilse, Sahaja Yoga'da da pek saygı görmez. Bunun nedeni kendi içimizde ve gelenekte farklı güçlere
sahip olmamızdır ve bilinçdışımız aracılığıyla bunların gelenek olduğunu keşfettik örneğin annem burnuma hiç delik açmadı ama
sürekli olarak burnum ağrır. Bir keresinde bir doktor Beni ameliyat etti ama biliyorum ki yapmam gereken şey çok basit, buraya bir
delik açıp, oraya bir şeyler takmak. Onu takmaya başladığımda her şeyin yoluna gireceğini biliyorum. Ben, siz bir delik açar
açmaz sol Vishuddhilerinizin çoğu iyileşecek, bunu biliyorum. Bu yüzden oraya bir delik açmam gerekiyor ve ülkemizde burunda
delik olması çok geleneksel ama annem bir şekilde benim için bir delik açmaması gerektiğini düşündü. Onda buruna açılmış bir
delik vardı ama Bende bir delik açmadı. Yani bu yanlıştı, bence bu yaşta burnuma bir delik açmak için, bunu yapmak zorunda
kalacağım. Her şey, bunun geleneksel hale geleceğine dair bilinçdışı yoluyla ortaya çıkan, çok daha derin olan bir anlayıştan gelir.
Bilinçdışı bilgi vermeye devam eder, insanlar bunları kullanmaya başlarlar ve kötü olan her ne varsa atılır. İyi olan her şeyse kabul
edilir ve geleneksel olarak bunu anlamaya başlarsınız. Burada erkekler biraz gelenek dışı hale geldiler, bir kurta [yakasız uzun Hint
gömleği] ve pantolon ya da onun gibi bir şey giyeceklerdir. Ama bu, yani siz bu ülkede dar bir pantolon giymenin en uygunsuz şey
olduğunu görebilirsiniz. Artık insanlar kot pantolon giyiyorlar, bu sıcakta kot giymeyi hayal edebiliyor musunuz? Onlar da kot
giyiyorlar, aynı zamanda aptal insanlar oldukları için. Bakın, hangi ülkede yaşıyorsanız yaşayın, ülkenizin ihtiyaçlarına göre
yerleşik geleneklere sahip olduğunuzu görürsünüz ve bu nedenle elbiseleriniz geleneksel olarak neyse, onu giymeniz gerekir.
Papyonu beğendim ve giydiğiniz her şey oldukça iyi. Bunda yanlış olan bir şey yok. Eğer bir puja için bunu takarsanız, sorun değil.
O halde kişinin ayrım yapması gerekir. Şimdi bunların hepsi ileriye taşınan geleneklerdir, çünkü insanlar onlarda yanlış bir şey
bulamamışlar ve bu yüzden de bu gelenekler ileriye, ileriye ve ileriye taşınmıştır. Ve bence, biz çok geleneksel insanlarız.
Hindistan'da batı kültürünün, batı eğitiminin ve batının istifçiliğinin tüm etkilerine göğüs geren kadınlarımız sayesinde Bence
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Hintliler en geleneksel olanlar. Sarilerimizi koruduk, stillerimizi koruduk, sınırlarımızı koruduk, sarilerimizi de aynı şekilde
giyiyoruz. Onlar bunun yanındalar, tabii biraz geride kaldılar ama bizler genellikle geleneksel insanlarız ve çok iyi bir şey olan bunu
biz muhafaza ettik. Ve umarım sizde debdebeli ya da şaşalı, çok sembolik ya da bazen çok son moda olmaktan ya da çekici
olmaktan ziyade, daha geleneksel olmaya çalışırsınız. Gördüğünüz gibi cazibe batının en büyük lanetidir. Zamanın yarısı,
kendilerini güzelleştirmeleri için harcanıyor ve erkekler saç stilleri için ve kadınlar için endişe ediyorlar. Ve nihayetinde bir saç
modeli olmadan sadece saçlarıyla başbaşa kalırlar. Bu da iyi değildir çünkü saçınızı düzgün şekilde taramazsanız hepiniz kel
olacaksınız ve çok yakında kel olacaksınız, sonra insanlar size gülüp, Sahaja Yogilerin nasıl kel olduğunu anlatacaklar. Bir ticari
hilesi olmalı? Her cumartesi saçınıza bol miktarda güzelce yağ sürmeli ve her zaman bir tür saç kremi kullanmalısınız, ona ne
diyorsunuz bilmiyorum, ama oldukça iyi, size bir ipucu vermeliyim. Ve saçınızı geleneksel olmayan bir şekilde tararsınız.
Geleneksel şekilde olmayan saçlar iyi değildir ve geleneksel olmayan saçlar her zaman bhoot'ların saldırısına uğrar. Bu yüzden
düzgün taranmış, düzgün şekilde yapılmış saçlar ve geleneksel olmanız daha iyidir ve bir Tanrıça'nın saçını bağlamaması bir
gelenektir. Onun saçını bağlamaması gerekir ve Ben sizin karşınızda saçımı bağlamam ama bir eş olarak bağlamalıyım, bu
yüzden saçımı bağlarım. Gelenek budur, gelenek neyse uygulanması gerekir. Yani gelenekte kötü olan ne varsa çok yakında
kaybolacaktır çünkü kötü olan ve terk edilmesi gereken pek çok şey var. Ancak bizler kültür karşıtı olmamalıyız, gelenek karşıtı
olmak yanlıştır. Yani bugün, geleneklerden biri, tüm hanımlara iyi şans dilemek için bu şeyin onlara verilmesidir çünkü Sahaja
Yoga'ya göre şans da, eşten gelir. Kadının sorunları varsa, kocanın her zaman sorunları olacaktır. Eğer o iyi değilse Lakshmi
gelmez, eğer catch ederse problem olur, kazalar yaşarsınız, Lakshmi problemleriniz olur, başka problemleriniz olur, baş
ağrılarınız, şu ve bu olur. Yani eş, iyi olmalı ve mantıklı olmak hususunda geleneksel olmaya dikkat etmeli, aynı zamanda saygın
da olmalıdır. Onun üzerindeki sorumluluk daha fazladır, bu yüzden sorumluluklarını ve büyüklüğünü kendisine hatırlatmak için, eş
onurlandırılır. Durum budur. Umarım çok süptil bir konu olsa da, bunu siz anlamışsındır umarım size anlatabilmişimdir. [Sahaja
Yogi'nin adı?] Onlara biraz Fransızca olarak anlatın. Bunu kullanmanıza gerek yok. İşe yaramaz olduğu ortaya çıkıyor veya onun
anti- …. olduğu, büyümeye karşı olduğu ortaya çıkıyor, bu yüzden sadece yok oluyor. İngiltere'de gördüğüm, çok tatlı ve güzel olan
bazı gelenekler var. Mesela bir bayan merdivenleri çıkıyorsa, o zaman bayan önden gitmelidir ama eğer bayan merdivenden aşağı
iniyorsa, o zamanda erkek önden yürümelidir ki, kadın merdivende aşağıyan düşmesin. Bu çok basit, bakın, yani “önce bayanlar”
değil, bayanların korunması gerektiği için onlar öndeler ama eğer bunu çok fazla taşırsanız, birileri önce bayanlar diyebilir, şimdi
bu fanatizm olur. Gelenek, insanın iyi bir şekilde büyümesi ihtiyacına uygundur ve onun çok hoş ve iyi bir tarzı vardır, tarza bakın.
ama bu bir nezaket değildir, onun üslubu şu anlama gelir... onun yapılma şekli zariftir, işi yapan bir boğa gibi değildir, işi yapan bir
hanımefendidir. Bir boğanın bir iş yapması gibi, bilirsiniz. Nezaketin her zaman sofistike (yapmacık, çok bilmiş) olmakla
karıştırılması gibi. Sofistike olmak saçmalıktır ama nezaket doğuştan gelen bir şeydir. Bu yüzden çok sofistike insanlar son
derece sert insanlar olabilirler, çok sert. Asla söylenmemesi gereken şeyler söylerler. Yani artık Fransızlar diyebiliriz. Fransızlar
sofistike olması gereken insanlardır, birbirleriyle konuştuklarında çok sert insanlardır ama aslında her zaman herkese vururlar.
Ama yumuşaklık öyledir ki, varlığınızın bütün hareketlerini öyle bir şekilde yaparsınız ki, siz hiç kimseye zarar vermezsiniz ama
sofistike olmak başkalarını etkilemek içindir, yapaylık bazılarını etkilemek içindir ve saldırganlık onun saldırganlığıdır. Böylece
tüm nezaket solar gider, gördüğünüz gibi kamufle olur. Nezaket kalbinizden, gerçek kalbinizden gelirken, o içindeki bütün sertliği
gizler. Bu yüzden, kendi ülkenize dönmeden önce, gerçekle yapaylık arasındaki farkı görmeye çalışın. Ve yapay olmak için ne
kadar zaman harcıyoruz. Sahaja Yoga'da yapay olmaya gerek yoktur. Gösteriş yapmaya gerek yoktur, hatta bazıları konuşup
gösteriş bile yapmaz. Batı'da insanların kendi üstünlük fikirleriyle başkalarını etkilemek için geliştirdikleri çok sofistike metodlar,
yollar ve yöntemler vardır. Uçarılık size bir ego verir, ancak sofistike olmak size o kadar sağlam bir ego verir ki, bunu yapmak
imkansızdır. Hayır hayır… bakın eğer bir uçarılık varsa, bu size ego verir ama eğer bu sofistike bir davranışsa, o zaman bu o kadar
sağlam bir egodur ki, tıpkı katı bir taş gibidir. Artık kendimizden ayrıldığımıza göre, bizim tüm bunları görebilmemiz gerekir. Artık
siz Fransız, İngiliz veya Hintli değilsiniz, hepiniz Yogisiniz ve Tanrı'nın etki alanındasınız. O halde gerçekliğin ne olduğunu
görmeliyiz ve bizler tek bir …..… iyi olan gerçekliği ve geleneği kabul ederek. Tanrı hepinizi kutsasın.
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Maha Sahasrara Puja. Château Mesnières, Rouen (Fransa), 5 Mayıs 1984. Bu Sahasrara gününde, bu kadar çok Sahaja Yoginin
bir araya geldiğini görmek, Anneniz için çok güzel. Sanırım Sahaja Yoga’nın ilk dönemi sona erdi ve yenisi başladı. Sahaja
Yoga’nın ilk döneminde başlama noktası, Sahasraranın açılmasıydı ve sonra bu yavaş yavaş tamamlanmaya doğru gitti ve Ben,
bu gün burada muhteşem Sahaj Yogiler görüyorum. Yaşamakta olduğunuz şey, çok doğal bir büyüme sürecidir. İlki, buna
diyebiliriz ki, bu sadece Kundalini’nin uyanışı ve bıngıldak kemiğinin delinmesiydi. Başınızın üstünde gördüğünüz gibi, bu
bandhanlar, işte onlar böyle sizn başınızda da varlar, aynı şekilde ve Sahasraranız içinde yerleşik durumda olan bu çakralara, yine
aynı şekilde sahipsiniz. Böylece, Sahaja Yoganın ilk döneminde merkezlerinizde, medulla oblongata'da (Kafatasında omuriliğin
devamı olan ve beyin sapının en alt kısmını oluşturan kısımdır, kalp ve akciğerlerin kontrol edildiği merkezler buradadır) ve
beyninizde Deityleri uyandırdık. Fakat şimdi, bizim bunu yatay seviyede yaymamızın ve onu yatay seviyede hareket ettirmemizin
zamanı geldi ve bunun nasıl devam edeceğini bizim anlamamız gerekiyor. Gökkuşağının yedi rengi olması gibi, çakraların, bu
merkezlerin ışığının da, yedi rengi vardır. Ve biz bunu arkadan başlattığımız zaman, Mooladhara'dan yani, onu bu tarafa doğru,
Agnya'ya getiriyoruz, o burada farklı bir şekilde yerleştirilmiştir, bunu eğer açık şekilde görürseniz, demek istediğim şu, yani
Sahasrara'da bunu söylemek, çünkü bu içbükey bir yerleşimdir, bıngıldak kemiği bölgesinin merkezinin, kalbimize karşılık
geldiğini anlamamız önemlidir. Yani ikinci dönem için kalp, esas odak noktasıdır şimdi. Umarım ne söylemek istediğimi anladınız.
Bu yüzden eğer dikkatinizi Sahasrara'ya yerleştirmeniz gerekiyorsa, yapmanız gereken ilk şey kalbinize dikkat koymaktır.
Sahasraranın içinde, Kalp çakrası, kalbin kendisi ve Atma (ruh) çakışmaktadır. Bu, Jagadamba'nın kalp ile bir olduğu anlamına
gelir – bu Atma’dır. Yani biz burada Yoganın gerçekleştiğini görürüz. Bu noktada, daha büyük bir adım atmamız gerektiğini
anlamak çok önemlidir. Bütün Sahasrara bu şekilde hareket eder. Bütün bu çakralar ışıklarını, bu şekilde saat yönünde
gönderirler ve eksen ise kalptir. Yani, tüm dinlerin, tüm peygamberlerin, tüm enkarnasyonların özü şefkattir ve bu da kalp
çakrasına yerleştirilmiştir. Bu sayede şimdi, ikinci dönemde, şefkat duymamız gerektiğini anlıyoruz, bu şefkatin tezahürüdür. Eğer
Kadir-i Mutlak Tanrı’nın şefkati olmasaydı, bu büyük Evreni yaratmazdı. Aslında Onun Gücü veya Adi Shakti, Onun şefkatinin
somutlaşmış halidir ve bu şefkat, bütün evrim sürecini insan aşamasına dek getirmiştir ve hatta Sahaja Yogiler olarak sizin
özgürleşmeniz bile bu şefkatledir ve şefkat her zaman affetme ile tamamen kaplanmıştır. Bunu görebilirsiniz, Teslis (Baba, Oğul,
Kutsal Ruh) bu noktada bir araya geliyorlar. Tanrı'nın Oğlu affediciliktir, O affetmenin bedenlenmesidir. Böylece, şahit konumunda
olan Kadir-i Mutlak Tanrı, şefkat olan Anne ve affetme olan Çocuk – bunların hepsi Sahasrara içinde, Kalp çakrada buluşuyorlar.
Şimdi, kişi Sahasraranın kendisini nasıl geliştireceğini öğrenmek zorundadır. Sizler Sahasrarayı yöneten Deityi çok iyi
biliyorsunuz. Şimdi, Sahasrara'nın yeri, sizin de olmasını düşündüğünüz gibi, başınızdadır, ama burası tüm Evrenin merkezidir.
Bunu geliştirmek için, bıngıldak kemiği bölgesinde bulunan Kalp çakranıza dikkat koymanız gerekir. Eğer bıngıldak kemiği
bölgesine dikkat koyarsanız, o zaman da Deity'yi orada yerleştirmelisiniz ama bu Deity, ilk önce kalpte oturtulmalıdır. Şimdi, sizler
Deity’e, kişi olarak sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Ben Dünya'ya gelmeden önce aydınlanma alan insanlar, Deityleri hayal
etmek zorundaydılar ve bu hayal etme işinde, insanlar hiçbir zaman mükemmel olmadılar. Ama, “O Sahasrara'da, Mahamaya’dır”
dedikleri gibi, işte Deity bu şekilde tarif edilmiştir. Dolayısıyla, kişiyi görüyor dahi olsanız, o kişiyi tam olarak bilmiyor olabilirsiniz
ya da onu mükemmel ya da eksiksiz bir şekilde bilmiyor olabilirsiniz, çünkü Mahamaya Shakti, sizin hayal gücünüzden çok daha
büyüktür. İşte bu yüzden, kişi teslim olmak zorundadır! Beyninizin sınırlı hayal gücüyle, kişi Deityi göremez. Diğer taraftan Onun,
Bhakti Gamya olduğu söylenmiştir – yani siz Onu Bhakti aracılığıyla, adanma yoluyla tanıyabilirsiniz. Bu yüzden adanmışlık
olmalıdır, ama bu adanma çok temiz bir adanmışlık olmalıdır, bu anlamda kalpte kötülük olmamalı, kalp temiz olmalıdır. Kalp,
onu temiz tutmak çok zordur. İnsanoğulları her zaman göreceli bir gerçeklik anlayışına sahiptirler, ama gerçek olan mutlaktır.
Öyleyse, bir kişi bunu başarmak için, kalbin içinde bulunan diğer türdeki bütün kirliliklerden kurtulmak zorundadır. Yani bizler
başlangıçta çok temiz olmayan bir kalple, aydınlanmamızı ulaşmaya çalışıyoruz. O zamanlar, bir sürü bağımlılığımız vardı, yanlış
şeylerle kendinizi özdeşleştirdik ve aydınlanma alarak, çok güçlü insanlar olacağımızı düşündük. Aydınlanmadan sonra ise,
küçük şeylerle uğraşmaya yapmaya başladık, akrabalarımız, arkadaşlarımız, annelerimiz, kız kardeşlerimiz için iltimaslar
istemeye başladık. Kadınlar, kocalarını, erkek kardeşlerini ve çocuklarını düşündüler. Onlar, başlarına bela ettikleri bütün bu kişiler
için kutsamalar istediler. Çok geçmeden sizler, bütün bu sahtekarlığın üstesinden geldiniz, biliyorum. Şimdi, bir Avatara'nın işi,
bhaktalarının, müritlerinin arzularını yerine getirmesidir. Örneğin, gopiler (Gopala – inek çobanı) Shri Krishna'dan, “Sizin
yanımızda olmanızı istiyoruz, ayrı ayrı her birimizin yanında olmanızı istiyoruz” şeklinde bir istekte bulundular. Bunun üzerine O,
kendisini birçok Krishna'ya böldü ve onların her biri ile beraber oldu. Fakat bu, çok Tanrısal bir arzuydu, sanırım, bu gopilerin çok
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ilahi bir arzusuydu. Ama siz Benden erkek kardeşleriniz, kız kardeşleriniz, anneleriniz, babalarınız için isteklerde bulunduğunuz
zaman, Ben mümkün olan her şeyi yapmaya çalıştım. Ayrıca istediğiniz kshema (huzur, güven) için, istediğiniz ashramlar için,
ihtiyacınız olan her şey, arzunuzun yerine gelmesi için oradaydı. Yani, Krishnna’nın düzeyinde bu ‘yoga kshema vahamyam’ idi,
(ben müritlerimin güvenliğini ve refahını sağlayacağım) bu yüzdende, Krishna’nın seviyesinde, ksema ile ilgilenildi çünkü buna
söz verilmişti. Fakat sırada ne var, yeniçağda neyin gelmesi gerekiyor? Artık sizin iyi aileleriniz, iyi ashramlarınız, iyi işleriniz
olduğu ve herkes mutlu olduğu için, şimdi bir sonraki dönemi düşünelim. Bir sonraki dönem, size anlattığım gibi, şefkat çağdır.
Ancak eğer çakralarınızdan herhangi birisi hala zayıfsa, yedi renk sayesinde beyaz hale gelen ışık kararabilir veya ışık yetersiz
olabilir. Bu yüzden, içimizde bulunan tüm çakralarla ilgilenilmelidir. Her çakraya dikkat etmek ve bu çakralara şefkat vermek,
şefkat hissini koymak. Şimdi Shri Ganesh'in çakrasını alalım. Shri Ganesha'ya dikkat koyun ve O'nu düşünceleriniz vasıtası ile
oturtuyorsunuz, çünkü şimdi sizin düşünceniz Tanrısaldır, Mooladhara Çakra'da büyük bir saygıyla oturtuyorsunuz. Burada şimdi,
Sahaja Yoganın ilk döneminde bu şeyleri sizlerle konuşamadığını bilmelisiniz.… bu çok daha süptil yapılan, daha süptil iş. Şimdi
duygularınızı bu çakraya koyun, çakra pradesha’dır (eyalet), ülkedir ve Kral, Shri Ganesh’dır ve ülke budur. Şimdi dikkatinizi bu
çakraya koyduğunuzda, duygularınızı O'na yöneltin, sevgi duygusunu ve Ona olan tapınmanızı, başlamak için. Ve sonra şefkati
tezahür ettirmek için, hiçbir şey istemeniz gerekemez, sadece tek bir şey var, siz Ona “Masumiyetin Tanrısı, dünyadaki tüm
insanlara masumiyet verin.” Ama bunu istemek için masum olmalısınız, aksi takdirde bunu istemeye yetkiniz yoktur veya sizin
bunu istemeye hakkınız yok, diyebilirsiniz. Bu yüzden masumiyeti anlamak için kendinizi, zihninizin nasıl çalıştığını anlamaya
çalışmalısınız. Ne zaman ki siz, söyleyin, birine baktığınızda, o kişiye sahip olmanız gerektiğini hissediyor musunuz? Gereksiz
yere kendinizi cezbedilmiş hissediyor musunuz, yoksa temel bir his aklınıza geliyor mu? Masum bir insan için, bu kişi güzel bir
insanı veya bir kadını ya da bu güzel manzarayı ya da güzel bir yaratımı gördüğü zaman, olan ilk şey onun düşüncesiz hale
gelmesi gerektiğidir - hiçbir düşünce yoktur. Bu böyleyse, eğer bir düşünce yoksa, o zaman herhangi bir temel duyguyu veya
sahip olmayı ifade verme sorunu yoktur. Fakat eğer siz Shri Ganesha'ya dua ederseniz, biraz da yetkisiz bir şekilde: “Lütfen beni
masum yap, bu sayede sizden bu nimet için ricada bulunmak üzere kuvvetleneceğim, böylece, ben nereye gidersem gideyim,
masumiyet kaynağı olurum. Bu sayede masumiyet yayarım. İnsanlar bana baktığı zaman, masum olduğumu hissederler” Bu
şefkattir, şefkat, şefkatin kendisinin gücünü size vermesini Ondan istemektir. Böylece, burada da gördüğünüz gibi, bu güzel
merkezler, ışık sanki yatay olarak hareket etmeye başlar. Sempatik sinir sistemi üzerinde hareket etmeye başlar. Bu sayede siz,
güçlü bir masumiyetin kendisi olursunuz. Bir aptal ya da çocuksu bir şey değilsinizdir ama çocuk gibisinizdir. Bütün davranışlar
son derece onurlu ve masumdur. Normalde, onurlu bir insan görürseniz, bu kişi normalde masum bir insan değildir, çünkü o bir
gösteri sahneler - ciddi olmak bir tedbirdir ve o başkalarını etkilemek için, kendisinin çok onurlu birisi olduğunu etrafa gösterir. Ve
bir çocuk masumiyeti, asaleti ya da herhangi bir şeyi göstermek için gösteri yapmaz, çünkü çocuk ihtiyatlı olmanın farkında
değildir. Ama siz bu masum asaletin nadir kombinasyonunu kendinizde geliştirirsiniz. Şimdi, söyleyin, Shri Ganesha'nın diğer
kalitesi, sizin sağduyulu (doğru, gerçekçi, akla uygun ve yerinde yargılar verme yeteneği) olduğunuz bu kalitesi, kendisini yatay
seviyede ifade etmeye başlar. Ama bu bir güçtür, tekrar söylüyorum, bu sizin geliştirdiğiniz sağduyulu olma gücüdür. Şimdi
kişinin, sağduyu gücü ile, sağduyunun kendisi arasındaki farkı anlaması gerekir. Yani gücün anlamı, onun hareket etmesidir.
Örneğin, siz konuşmayabilirsiniz, ama eğer böyleyseniz, ama eğer siz bir yerde duruyorsanız, sağduyunun kendisi oluşan durum
karşısında hareket edecektir. Bir Sahaja Yogi gibi, farz edelim ki iyi bir Sahaja Yogi, o bir trene biniyor ve trende bir kaza oldu -
çoğunlukla böyle bir şey olmayacaktır, ancak olursa da, hiç kimse ölmeyecektir. Böylece, kendi başına hareket eden, gücün
kendisi olan bu sağduyuyu kendinizde oturtursunuz. Ona harekete geçmesini söylemeniz gerekmez, o harekete geçer ama siz
sadece bu sağduyunun bir aracı, güzel ve temiz bir aracı olursunuz. O zaman inanmalısınız, şimdi demek ki yatay olarak
yayılıyorsunuz. Sahaja Yoganın ilk döneminde, sizin Beni şahsen görmeniz gerekiyordu. Beni şahsen görmeniz gerekiyordu.
Sanskritçe dediğimiz gibi, dhyeya: hedef. Hedefin önünüzde olmasını istediniz. Gregoire (tercüme ediyor): Hayır, ben “hedef”
diyemem, Shri Mataji Shri Mataji: Ama bak, İngilizcede buna karşılık gelen kelime yok! ‘Dheya’ – yani ‘ulaşılacak şey’. İngilizcede
böyle bir kelime olmadığı için, ne yapayım? Yani, şimdi, her zaman bunu istediğinizde ve önünüzde bu kişi olduğu zaman,
kendinizi mutlu, güvende, neşeli hissettiniz. Sonra ikinci çağda, şimdi, Annenin orada olması için o kadar da çok arzu
duymayacak ve onu Benden alacaksınız. Bu size bahsettiğim Tanrısal Arzudur ve bugünden itibaren bu konuda çalışmalısınız.
Sizinleyim, bunu biliyorsunuz, ama Benim bu bedende olmana gerek yok çünkü Ben bu bedende var olup olmadığımı bilmiyorum.
Ama bu arzu bir kez çalışmaya başladığı zaman, siz muazzam mucizelerin yaşandığını göreceksiniz. Çocuk doğduğunda,
anneden otomatik olarak süt gelir. Dolayısıyla doğa, her şeyle çok bağlantılıdır. Tanrısal arzunuzda bu bağlantıdadır. Ve bu, sizin
Tanrısal bir kişi haline geldiğinizin kanıtıdır. Yani, siz Beni her yerde bulabilirsiniz. Sokakta yürüyorsunuz, aniden Mataji'nin sizinle
birlikte yürüdüğünü görebilirsiniz. İşte, başlattığımız ikinci dönem budur ve Beni yatağınıza oturup, elimi başınızın üstüne
koyarken görürseniz, şok olmamalısınız. Ya da Beni odanıza giren İsa formunda ya da Shri Rama olarak görebilirsiniz. Bu



olmalıdır, bu yüzden hazırlıklı olmalısınız! (Gülüşmeler) Zaten üzerinizde pek çok mucize meydana geldi, ama daha da büyük bir
seviyededir. Başımdan çıkan ışığı gördünüz ve fotoğraflar size bazı mucizeler gösterdi. Fakat birçok şey olacaktır, asla hayal
edemeyeceğiniz şeyler göreceksiniz. Bu gerçekleşmelidir, sadece sizi PrAgnyalok'un yeni alanında, evriminizin belli bir
yüksekliğine ulaştığınıza sizi ikna etmek için bu olmalıdır, çünkü şimdi içine gireceğiniz bu konum, yatay bir durumdur. Bu alanda
maddi şeyler istemeyi bırakacaksınız ve daha süptil olan şeyleri de, süptil olan herhangi bir şeyi de. İstemek kaybolacaktır ve bu
sizin çok güçlü olacağınız zamandır. Ve Ben her ne söylersem gerçekleşir, bildiğiniz üzere, Benim emredemediğim tek şey,
sizlerin evrimleşmenizdir. Sizde Kundalini’nin işi yapıldı, oldukça fazla. Şimdi, yeni şefkat çalışması ve bunu başkalarına yaymak,
bu sizin tarafınızdan yapılmak zorundadır. Işık büyüyüp daha ve daha parlak oldukça, aydınlattığı alanda alan büyür ve büyür.
Yani, sizler şefkat verenler oldunuz. Dinlediğiniz son konuşmamda size nasıl tapah (kefaret) yapacağınızı sordum. Tamamen
teslim olmuş bir akılla, bu kalenin hac ziyaretini yapmalısınız. Bu, yapmanız gereken tapahın belirtilerinden birisidir, çünkü
bazılarınızın küçük zorluklarla karşılaşmak zorunda kaldığı ve sizin hac yolunuzda biraz acı çektiğiniz, Bana söylendi. Fakat gözü
pek olmak ve şeytanların gitmeye cesaret edemediği yerlere girmek eğlencelidir. Gregoire (çeviri): “mais, eğlenceli” Shri Mataji:
Eğlenceli - kelime yok! Onlar asla eğlenmemişler! Diyelim ki, bu sefalet! (Gülüşmeler) Ve bu sözde rahatsızlıklarla, nasıl
eğlenileceğini biliyorsanız, o zaman doğru çizgide olduğunuzu bilmelisiniz. Ve otomatik olarak sağduyulu olmaya başladığınız
zaman, iyi ilerlediğinizi bilmelisiniz. Siz daha huzurlu hale geldikçe ve birilerinin size saldırdığını görür görmez, öfkeniz havada
kaybolur gider, o zaman iyi geliştiğinizi bilirsiniz. Kişiliğin üzerine düşen bir sıkıntı veya felaket gördüğünüzde, bunun için konuda
endişelenmeyin, o zaman ilerlediğinizi bilin. Hiçbir yapaylık sizi etkileyemediğinde, ilerleme kaydettiğinizi bilin. Başkalarının
maddi olarak iyi olma hali, sizi mutsuz etmez, artık mutsuz etmez, o zaman iyi ilerlediğinizi bilin. Sahaja Yogi olmak için, hiçbir
emek ya da sıkıntı yeterli değildir. Her neyi deneyebilirseniz deneyin, kimse bir Sahaja yogi olamaz, ki siz bunu hiçbir çaba sarf
etmeden elde ettiniz, bu yüzden siz özel bir şeysiniz. Yani bunu bir kere anlarsanız, özel olduğunuzu, bu konuda mütevazı
olursunuz. O zaman, yani mütevazı olduğunuz zaman, bir şeyleri başardığınızı, bazı güçleriniz olduğunu, masumiyet yaydığınızı,
sağduyulu olduğunuzu gördüğünüzde, bunun bir sonucu olarak daha şefkatli, alçakgönüllü, daha tatlı bir şahsiyet olursunuz ve o
zaman, Annenin kalbinde olduğunuza inanmalısınız. Bu durum, bu yeniçağda, yeni güç ile hareket etmek zorunda olan yeni
Sahaja Yogi'nin işaretidir. Öyle hızlı bir şekilde büyüyeceğiniz bu yerde, meditasyonda olmadan, meditasyonda olacaksınız.
Benim huzurumda olmadan, huzurumda olacaksınız. İstekte bulunmadan, Babanız tarafından kutsanacaksınız. İşte sizler bunun
için varsınız ve tekrar, sizi bugün bu yeniçağa, Sahasrara'nın bu harika gününde karşılıyorum. Tanrı hepinizi kutsasın. Bu gün ne
yapacaksın Gavin? Sahasrar puja. Bu tam bir sessizliktir. Deliği o kadar büyük yapın ki, hiçbir ego orada kalamasın! Şimdi, haydi
pujaya başlayalım. Burada pujayı kim yapacak?



1984-0714, Guru Puja, Guru'nun Konumu

View online.

Guru Puja, Grand Hotel Leysin (Leysin Amerikan Okulları), Leysin (İsviçre), 14 Temmuz 1984. Dünyadaki tüm Sahaja Yogileri
selamlarım. Pek çoğunuzun Guru Puja yapmak için burada toplandığını görmek çok cesaret verici. Kişi olarak Gurunuza ibadet
etmek, en yüksek kutsama olarak adledilir ama Benim durumunda ise, Anneniz ve Gurunuz olduğum için çok farklı bir
kombinasyon var. Yani sizler, Shri Ganesha’nın Annesine nasıl ibadet ettiğini anlayabilirsiniz. Hepiniz, Annesine ibadet etmiş olan
Shri Ganesha ile aynı imajdan yaratıldınız ve sonra Shri Ganesha, Adi Guru oldu, ilk Guru. O efendi olmanın ezeli özüdür, esasıdır.
Sadece bir Anne, çocuğu bir usta haline getirebilir ve kadın veya erkek olsun sadece herhangi bir Gurudaki annelik, müridi bir
Guru yapabilir. Bu yüzden de sizler peygamberler haline gelmeli, kendi içinizde bu anneliği geliştirmeli, sonra da başkalarını
peygamberler haline getirebilirsiniz. Şimdi, aydınlanmamızı aldıktan sonra Guru olmak için ne yapmalıyız? Guru kelimesi, ağırlığı
olan anlamına gelir. Ağırlık, ciddiyetli, derin, manyetik bir kişi demektir. Sahaja Yoga’da öğrendiğiniz gibi, aydınlanma tam bir
çabasızlık içinde, çaba göstermeden gerçekleşir. Yani normalde bir Guru müritlerini, “prayatna shaytilya” denilen şekilde, çabasız
olma hale getirmeye çalışır, bu “çabalarınızı rahatlatın” anlamına gelir. Hiç bir şey yapmadan, kendi prayatna shaytilya’yanızı elde
edersiniz, aksi halde Kundalini yükselmez. Sonra ikinci evre ise, “vichara shaithilya” dır – düşüncesiz farkındalık. Bunu da sizler
hiç bir şey yapmaksızın elde ettiniz ve üçüncüsü ise düşüncelerin tam olarak reddidir, “abhava” ve huzurun mutluluğu. Yani kişi,
sizlerin bu üç evreden geçmeniz gerektiğini anlamalıdır. İlkinde, yani aydınlanmanızı aldığınız zaman, bütün bu şeyler o anda
kendiliğinden gelir. Başkalarının Kundalinilerini yükselttiğinizde ise, bu şeyler onlarda da kendiliğinden olur. Sizde bu güce,
başkalarının Kundalinilerini yükseltmeye ve bunu onlarda oturtma gücüne sahipsiniz. Ama bunun, neden bu şekilde yapılması
gerektiğini, neden “vichara shaithilya” sahibi olmamız gerektiğini anlamalıyız – çünkü herhangi bir düşünceyi tasarladığınız
zaman, bu yapaydır, bu gerçek değildir. Düşünce her zaman gerçekle sizin arasınızda durur. Bir çaba gösterdiğiniz zaman ise,
onu olmaya karşı direnirsiniz. Örneğin, Benim eğer sizi iyileştirmem gerekiyorsa, sadece elimi koyarım ve olay biter – çaba yoktur,
çünkü Ben buyum. Siz aydınlanmanızı alırsınız çünkü Ben buyum. Ben hiç bir çaba göstermem, bu konuda düşünmem, Ben
buyum. Sadece birisine bakarak, bu yapılabilir. Sadece birisine dikkat koyarak bu yapılabilir. Sadece küçük bir arzu ile bu
yapılabilir çünkü siz busunuz. Siz buna istediğiniz şekli verebilirsiniz. Altından örnek alabilirsiniz. Altın kararmaz. Onun kendisinin
kararmaz olduğunu düşünmesi gerekmez, onun, kararmaz olmak için bir çaba içinde olması gerekmez, o sadece öyledir. Yani
olmak, olmak için, hiç bir çaba göstermeniz gerekmez. Eğer çaba göstermeniz gerekiyorsa bu sizin henüz bu, olmadığınız
anlamına gelir. Eğer güneşe bakarsanız, o parlar. Onun parlamak için çaba göstermesine gerek yoktur, zaten parlar. Bu yüzden
böyle olmak için, eğer çaba göstermeniz gerekiyorsa, bu sizin bu şey olmadığınız anlamına gelir., siz uğraşıyorsunuz, siz
yapaysınız. Çiçekler güzeldirler, bu yüzden de onların kendilerini güzelleştirmeleri gerekmez ve işte kişinin anlaması gereken şey
budur – doğuştan eğer siz buysanız, zaten olmuşsanız, o zaman daha fazla çaba göstermenin ne yararı vardır ki? Ama bizler
bunları söylediğimiz zaman, insanlar sizin tembel olmanız gerektiğini, hiç bir şey yapmanıza gerek olmadığını, sizin hiç bir şey
yapmadan Guru olduğunuzu düşünürler. İşte bu yüzden, en başta, bunun evreler halinde ilerlediğini söyledim. Yani ilk evre, Shri
Ganesha’nındır –O nasıl da Shakti’ye, Anne’ye teslim olur – bu başlangıçtır. Kişi eğer teslim olamazsa… bu hiç bir şey
yapmıyorsunuz anlamına gelmez, teslimiyetin anlamı ibadettir, daha yüksek olana saygıdır, daha yüksek olana itaattir. Onunla
tartışmamak, tepki göstermemek, kabulleniş, Onu içine çekmektir. Bir çocuğun muhakeme etmeden, sorgulamadan annenin
sütünü emmesi gibi. İşte bu yüzden İsa, “bir çocuk gibi olmalısınız” dedi ama eğer sorguluyorsunuz, o zaman artık bir çocuk
değilsiniz demektir. Yani sizin geliştirmeniz gereken ilk evre, çocuk gibi olduğunuz evredir ama çocuk, ağırlığı olan aydınlanmış
bir çocuktur. Eğer ilk olarak çocukluğu geliştirebilirseniz, o zaman her şey uygun yönde ilerler çünkü olgunluk en başından
başlamadığınız sürece gerçekleşemez ve ağırlık uçarılık değil, olgunluk demektir. Shri Ganesha’nın kalitesi, bildiğiniz gibi, Onda
“viveka” vardır, bunun anlamı O sağduyuludur demektir. Onda bu “var” demektir, O, kendisi sağduyudur demektir. Bu yüzden
sağduyunuzu geliştirmeye çalışın ve bu sayede Shri Ganesha size bilgelik – subuddhi- verir. Bilgelik. İşte bu yüzdende, Shri
Ganesha’ya bağlı olmalısınız. Bu noktada, siz çabaları reddetmelisiniz. Çabalamalar, onlar her ne iseler, anti-Ganesha veya
anti-masumiyet, reddedilmelidir. Yani çabaların reddedilmesine, çaba olan her şeyin reddedilmesi ile ulaşılır. Bu yüzden de,
başlangıçta çabasız olmayacaksınız, bunun için çaba göstermelisiniz. İsa’nın, “Zina yapan gözleriniz olmayacak”, demesi gibi.
Gözlerinizi nasıl masum kılarsınız? Sahaja Yoga’da gözlerimizi zinacı yapan çabadan uzaklaştırmaya çalışan bir yöntemimiz var.
Dikkatimizi, gözlerimizi, Toprak Anada, çimenlerde, ağaçlarda tutmaya çalışmamız gibi. Yani kaçınmak, çabadan kaçınmanın
kendisi de, bir çabadır. Bu yüzden şimdi, geçenlerde gelen bu insanlar, çabaları durdurmak için yapılan her tür çabayı
göstermeleri gerektiğini de anlamalılar. Örneğin, kimi insanlar çok rahat bir yaşama alışkındırlar, onlar her tür feragatten
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konuşabilirler ama iş rahat etmeye gelince, onlar rahat etmek isterler. Böyle insanlar rahatlık alışkanlığından kurtulmaya
çalışmalılar – yerde yatmak, Toprak Ana üzerinde yatmak gibi. Kimi insanların her zaman o tarafa, bu tarafa bakan bir dikkatleri
vardır – tek noktayı göremezler – bu yüzden dikkatinizi sabitleyin. Yavaş yavaş bulacaksınız, kendinizi disipline edeceksiniz. Yani,
Sahaja Yoga’nın başlangıcında göstereceğiniz çaba çok önemlidir. Diğer bir şey de, bu Batı’da çok yaygındır, kaba bir dil
kullanmak, alaycılık ve başkalarını incitmek- bunlar şiddetin çok süptil bir şeklidir veya eğer onlar gerçekten körlerse ego ifadeleri
ile de başlayabilirler, “ben, ben, ben..” Böyle insanlar derhal konuşmayı bırakmalılar, durmak için çaba göstermeliler – sadece
konuşmayın. Şimdi aklınızı seyredin – saçma sapan veya iğneleyici bir şeyler mi söylemeye çalışıyor? Bu yüzden bu seyretmek
işide, bir çaba gerektirir. Yani tohumun filizlenmesi kolaydır ama o zaman, kişinin bu küçük bitkiye bakmak için çaba göstermesi
gerekir ve büyüdüğü zaman ise kendi başınadır. Bu yüzden de ilk çaba, çabanızın yanlış yöne gitmesine yol açan ve egonuz
veyahut super egonuz vasıtası ile sizin kendi içinizde bina ettiğiniz akıla karşı, kendinizi korumak üzere gösterilmelidir. Ama
bazen çok dikkat edin, çok ihtiyatlı olmalısınız ve ihtiyatlı olmaktaki en iyi yol, merkezde kalmaktır – asla hiç bir şeyde, hiç bir
aşırılığa gitmeyin. Örneğin, kimi insanlar müziğe düşkündür, onlar bunun müzik kısmının ardından giderler. Kimi insanlar,
söyleyin, şiire düşkündür o zamanda sadece şiirin ardından giderler. Bu şeylerde yanlış olan hiç bir şey yok ama bütün bu
şeylerde, her neye ulaştıysanız, bunlar tekrar kolektiviteye geri getirilmelidir ve herkes tarafından bunlardan neşe duyulmalıdır ve
sizde, diğerleri ne bulduysa bundan neşe duymalısınız. Örneğin, biri çok eğitimli bir kişi ve kuru (şahsiyetli) bir kimse. Bu yüzden
de o, kendisini tatlı kılmak için bir çaba göstermeli. Aşırı olan tabiatınızı merkeze gelerek, nötralize etmeye çalışın ve bunun içinde
en iyi yol, “Ben her şeyi severim. Bu evrede, bana davranış şeklinizden mutluyum” demektir. Ve kendinize, “Ben huzurluyum” diye
telkin edin, telkin edin, kendi kendinize telkin edin. “Ben memnuniyetim. Ben asaletim” deyin. Bu erdemleri ve doğru davranışların
yapay telkinlerinden kendi üzerinizde yararlanmaya çalışın ve sonra da kendinize sorun, “eğer ben asil birisiysem, böyle bir şeyi
ben nasıl yaparım” deyin. Kendinize sorun, kendinizi bunlarla yargılayın. Örneğin, birisi cimri ve diyor ki, “oh, siz çok cömert
olmalısınız” – o zaman ona siz iki yüzlü diyebilirsiniz ama varsayalım, cimri kişi, bakın, kendisini sorguluyor, bu durumda iki yüzlü
değildir. Yani tüm bu yapay, sözde, değerleri kendi üzerinize koyun –bir tür kazanım olarak- ve sonra da kendi çabalarınızla bu
kazanıma ulaşmaya çalışın, sonra sizde bu şey olursunuz. Otomatik olarak kendinizi eleştirin, başkalarını eleştirmeyin ve siz,
kendinizde neyin yanlış olduğunu bilirsiniz. Çünkü, başkalarında neyin yanlış olduğunu bilmenin size ne yararı var ki? Bu,
İngiltere’nin Hindistan’daki koşulları düzeltmeye ve Hindistan’ın İngiltere’deki koşulları düzeltmeye çalışması gibi. Ama bunda da,
insan beyninin bir kaçışı vardır. Kendilerini eleştirmek istedikleri zaman, adı sol vishuddhi olan bir kese bulurlar ve oraya
yerleşirler. Daha kurnazsınız, daha akıllısınız, en kötüsü sol vishuddhi’dir. Sonra her şeyi oraya koyarsınız, her tür pislik onun içine
girsin diye, kendi içinizde siz güzelce oturun diye, durgunlaşana dek güzelce oraya yerleşirsiniz. Bu herhangi bir bitli ev kadınının
yaptığı gibi, evdeki bütün pisliği alır ve bir odaya yığar, üstünü kilitler ve sonra da çok becerikli olduğunu düşünür. Bununla
yüzleşmeli ve bunu düzeltmeli ve bunu görmelisiniz! İşte bu şekilde güçlü olursunuz. Çünkü eğer makineniz vitesten atarsa,
başka birilerinin makinesini düzeltmenin ne faydası var? Makineniz vitesten attığında, onu kapalı bir yere koyup, üstüne kilitleyip,
“şimdi tamam işte”, dersiniz veya bundan dolayı birisini suçlarsınız, birilerini, sizden başka birisini. Sahaja Yoga’da Tanrıya şükür
ki bu gün hepiniz aydınlanmanızı aldınız, bu yüzden Ben tüm bu temizliği yapmak durumunda değilim, siz kendiniz yapabilirsiniz.
Yani kısaca, başta siz kendi kendinizin Gurusu oldunuz. Kendinize söylemeye çalışın, kendinizi kendinizden ayırın ve kendinize
“Merhaba efendim, şimdi nasılsınız, buraya gelin bakalım”, deyin. Ama Sahaja Yoga’da, bakın, insanlar aniden bir şeyler
üstlenirler, büyük tipte bir egonun saçmalığını ve kendilerinin büyük gurular olduklarını düşünürler, büyük, yüce insanlar,
avadhuta’lar, bunun gibi şeyler. Ve onlara sorarsanız, derler ki, “Anne, Anne, ben Sizi çok seviyorum”. Bu sayede şöyle düşünürler,
eğer onlar Beni severlerse, gerçekten de sizi temiz halde tutmamın, Benim görevim olduğunu düşünürler. Bu bir gurunun davranış
şekli değildir. Gurunun yaptığı şey nedir, kendisini ve diğerlerini saflaştırmak ve Deity’ye bu çiçekleri vermektir. Hepiniz gurular
oluncaya dek, Ben sizin Gurunuzum ama siz bir kere guru olduğunuzda, Ben sizin Deity’niz olurum. [Tercüman Anne’den
açıklamasını istiyor] Onlar guru olmadıkları sürece, Ben onların Gurusuyum. Onlar bu konuma ulaşana dek. Bir kez guru olurlarsa,
o zaman onların Deity’siyim. Bütün gurular gibi, Muhammed Sahip diyebilirz – O, “Allah Hu Akbar” dan bahsetti. O, Kutsal Ruhtan
bahsetti. O yeniden dirilişten bahsetti çünkü O bir Guru idi ve O her ne söylediyse, baktığı yeri veya kendi rehberliğinin geldiği yeri
tam bir güven içerisinde işaret ederek bunu söyledi. Musa gibi, İsa gibi, O da iki parmağı ile Babasını işaret etti. Yani sizler
kendinizin gurusu olana dek, başlangıçta çaba göstermelisiniz. Sonra yavaş yavaş buna, çabasız bir şekilde ulaşabilirsiniz.
Çabasızlık sertifikalandırılmayacaktır ama siz bunu doğrulayabilirsiniz. Farklı olan bir kişinin huzurunda, diğerleri de farklı olurlar.
Dürüst olan bir kişi, - diğerleri onun huzurunda dürüst olurlar. Buna Sanskritçe’de, ‘Yatha raja tatha praja’ denir, “kral nasılsa
meselelerde öyle olur”. Guru olduğunuz zaman, bir örneksiniz. Siz bir örnek olmalısınız. Guru olan, guru olduğunu düşünen,
kendine guru diyen, farklı tiplerde, yaşamda farklı tiplerinde, insanlar gördüm, profesörler gibi, onlara öğretmenler diyebilirsiniz,
spiritüel gurular değil. Onlar da, dünyevi tarzda bir hayat sürmeye çalıştıklarında – sıradışı bir şeyler değil de, - o zaman müritleri



onlara olan inançlarını kaybederler. Politik liderler için bile, ne zaman ki .. diyelim ki, bir politik lider hovarda, zayıflıkları var, o
zaman onu izlemeye çalışan insanların ona saygısı olmaz. Yani onlarında, şahsi bir karakterleri, şahsi bir değer sistemleri
olmalıdır. Bu durumda o zaman spiritüel gurulara ne demeli? Onlar mükemmel insanlar olmalılar. İki farklı tipte yaşamları
olmamalıdır, biri dışarıda, biri içeride. Dış ve iç bir olduğu zaman, bu çabasızdır ve işte kişinin yapması gereken budur – içerisi ve
dışarısı- kişi içeriden çalışmalıdır. Bunun için siz dışı içe getiremezsiniz ama iç dışarıya çıkmalıdır. Yani bu antar yoganın, içsel
yoganın başlangıcıdır. İkinci evrede, düşüncesiz olmalısınız. Bu Batıda çok önemlidir çünkü onlar düşüncelerde yaşarlar – onlar
bütün doğanın diğer problemlerine sahip değildirler. Örneğin, kanundan korkan bir şekilde büyürler. Bu şekilde büyürler – tüm
halılarını temiz tutarlar, her şey temizdir ve bakın, her yeri temiz tutmak konusunda çok titizdirler. Bütün büyük şeyleri temiz
tutarlar ve sonra da, kendilerini ayarlamaya çalıştıkları zaman, içlerinden bunu ayarlarlar. Dışarıdan centilmendirler ama içlerinde,
düşüncelerinde, temiz değiller. Davranışlarında temiz değiller, gözleri temiz değildir. Onun zehri içeridedir ve bu zehri dışarı
çıkarmayı severler – bazen bu alaycılık olarak dışarı çıkar, diğer ülkelere karşı fesat salgırganca eylemler olarak çıkar. Dünyanın
tamamen yok edilmesini planlayabilirler ve bunda yanlış bir şey olduğunu düşünmezler çünkü bu bir ideolojidir, onların uğruna
savaştıkları bir düşüncedir. Bir ideoloji olduğu sürece, bir düşünce vardır, bir tür görkemli konuşma vardır, o zamanda ne
isterlerse yapabilirler. Bu pislik çok sofistikedir. Banyo yapmayan insanların koku edinmek için kimi yapay şeyleri kullanabilmeleri
gibi. İç taraf temiz olmalıdır ve işte bu yüzden de iyi düşüncelere ulaşmak için önce çaba göstermek gerekir. Aklınızı seyredin –
başkaları için nasıl düşünüyor? Şunu söylemek isterim ki, ırkçılık aynı şeyin hastalıklarından birisidir. Çok iyi yerleştirilmiş,
entellektüel, tertemiz giyinen insanlar gördüm, gelişmekte olan bir ülkeden gelen birisine gelince veya deyin ki, başka bir ten
rengi, dışarıya bir işaretle gelirler, Sahaja Yogi bile olsalar, Ben onların bunu yaptıklarını gördüm. Ben bunu başkaları için değil,
Sahaja Yogiler için söylüyorum. Bizim ölü diyeceğimiz cansız şeyler, aniden canlanırlar. Yani akıl kirli, şehvet, aç gözlülük, öfke ve
kıskançlık dolu ve işte bu yüzden de bizler çok, çok dikkatli olmalıyız. Bu sofistike olan insanların, zayıflıkları da sofistike oldu ve
işte bu yüzden de kıskançlık yaygın bir hastalık. Geçen gün birilerine sorduğum gibi, “Babası neden oğluna, hem de onun
ağabeyine kızgın” dedim. Cevap şuydu, “Çünkü kardeşi ona Londra’da bakıyor”. Normalde herhangi birisinin buna müteşekkür
olması gerek çünkü ben yokken birileri oğluma bakıyor. Ama adam, sahiplenilmiş olması nedeni ile kıskanıyor ve sahiplenilme
güvensizlikten geliyor ve güvensizlik içimize, bizler başkalarını güvensiz hale getirdiğimiz için geliyor. Güvensizliğin pek çok
nedeni var ama onlardan birisi şu ki, bizler çirkiniz ve bu çirkinliği başkalarında görüyoruz. Bu içteki pislik, dıştaki pislikten çok
daha büyük bir çaba ile çıkartılmalı ve bu içteki pisliği siz kendi içinizde görebilir, seyredebilirsiniz. Kimi insanlar öbürlerine bir
şeyler söyleyerek onları domine etmeye çalışırlar – sadece patronluk taslamak için. Şimdi dikkat edin, - her şeyden önce,
kendinize karşı yeterince patronluk tasladınız mı? Kendinize yeterince hakim oldunuz mu? Kendi kendinizin efendisi misiniz
yoksa hala bu konuda zayıf mısınız? Kendi kendilerinin efendisi olamayanlar, diğerlerine sahip olmak isterler, onlara ustalık
taslamak isterler ama kendisinin efendisi olan birisi, hiç kimsenin efendisi olmak istemez. O, usta olur. Onun hiç bir çaba
göstermesi gerekmez, o hakim olur ve onun ustalık göstereceği pek çok numara vardır, pek çok şey ile o düzeltebilir. O
söylemeyebilir, o hiç bir şey yapmayabilir ama sadece halleder. Onun hiç bir şey yapmamasından herkes bir ders alır. Ama onlar,
birilerinin, ustaların ustası olduğunu bilirler. Belki de, böyle bir kişi, çok mütevazi, basit, masum görünüşlü olacaktır ama bu
Mahamaya’dır, bu ilüzyondur. Yani, bu gücü olan kimse, bunu dışarıda göstermek istemez, aksine, insanların bunu bilecekleri bir
şekilde bunu gösterir. Demek istiyorum ki, bir şeylerin bu yaşamda oluş şekli ile, herhangi bir gösteri yapmamızın gerekmediğini
anlamaya başlarız – birileri her şeyi bilir. Böyle birilerine sahip olduğunuzda, izlemeye çalışın. Üçüncü evrede ise çaba, Sat Guru
olan Gurunuzu izlemek olmalıdır. Şimdi, kişi …bir olur, izlemiz gereken bir örnektir ama bunda da Sahaja Yogiler yüzeysel
olabilirler. Sahaja Yogilerden biri şalı özel bir şekilde giyiyordu. Onu, onlara yardım etmeye çalışması için diğer bazı Sahaja
Yogilere yolladım, o onların gurusu olabilirdi. Onların hepsi birden, şallarını aynı şekilde kullanmaya başladılar. (Shri Mataji, güler)
Bu dışarıda değil, içeriden izlemelisiniz. Yani, guru olduğunuz zaman, guru olarak, siz olursunuz. Bu, o kadar kısa bir yöntem ki –
sadece olmak. Eğer kendinizle yüzleşirseniz şunu bileceksiniz ki, olmak için, hala geçmeniz gereken bazı adımlar var. Şimdi bile,
Ben size doğru konuşurken, siz başkalarını düşünüyorsunuz – “Oh, işte Anne ondan bahsediyor” diyorsunuz, sizden değil. İşte
kişi bu şekilde bunu içeriye almalıdır, Gurunuzdan özümseyeceğiniz şey, kendinizi görmeniz gerektiğidir. Eğer bizler başkalarını
da, peygamber haline getirecek peygamberler olmak zorunda isek, bu çok önemlidir. Daha yüksek evre ise, Gurunuzun bir Deity
olmasıdır. Siz, “Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara“, dediğinizde, onlar bir noktaya kadar gelirler ama hiç kimse
“Guru, Devi’dir” demez. Sizler Brahma, Vishnu, Mahesha’dan daha yüksek bir konumda olabilirsiniz. Çünkü Guru konumu, sizin
bütün bunların, – Brahma, Mahesha ve Vishnu’nun – masumiyetine sahip olduğunuz konumdur, onların masumiyet gücüne. Ama
sonunda derler ki, “Guru Sakshat Parabrahma” ve Parabrahma, Anne’nin size doğru akan gücüdür. Yani siz Parabrahma’nın –
entrümanı olursunuz ama nasıl? Sadece olarak değil ama şimdi, Deity’nizin yansıtıcısı olarak, kendinizi bir reflektör olarak,
gurudan başlayarak bu konuma doğru geliştirirsiniz. Bu konumda tüm elementleri kontrol etmeye başlarsınız. İşte bu yüzden, Adi



Guru’nun bütün enkarnasyonlarının elementler üzerinde kontrolları vardır. Brahmadeva, kesinlikle onlar vasıtasıyla ifade edildi.
Yani Adi Guru olan Ganesha dışında, O doğdu veya O, bu üçü vasıtası ile ifade edildi – Brahma, Vishnu, Mahesha – ve sonra O,
dört başlı Brahmadeva olarak ortaya çıktı, onların üçü, Brahma, Vishnu, Mahesha, ve dördüncüsü de Shri Ganesh’nın dır. Yani
Brahmadeva, Guru’nun sembolü olur ve bildiğiniz gibi, Ganesha, “chatvari” dir. Her zaman dörttür. O, bu dört olur, – ifade
edilişinde, tezahüründe ve siz Brahmadeva olduğunuzda, bu konumda tüm elementleri kontrol edersiniz. Bu gün sizlere
“gurupada” nın , gurunun konumunun, farklı evrelerini açıklamaya çalıştım ve kişi şunu anlamalıdır ki, bu gün her ne isek, son
derece kutsandık ve bu konuda şanslı kişileriz, bu kadar kısa bir sürede, çamurdaki bir yarıktan başladınız ve lotuslar haline
geldiniz. Lotus, tüm haşeratı davet edecek ve onları lotuslara dönüştürecektir. “Madhukar”, buna derler, madhukar, yani madhu
seçen kimse, nectar, ona ne diyorsunuz? – bal. Nektarı aldıkları zaman, onlarda kendileri lotus olurlar. Bütün bu kirli, pis gölet,
lotus çiçekleri ile kaplandı ve Guru olan bir lotus, onların en büyüğü olarak büyür ve sonra oturduğu yerde Tanrıça’ya verilir.
Tanrıça, platform üzerinde kalbin içinde oturur, bu lotusun yaratıldığı güzel platform. Fakat kalbinizde Ona yönelebilmek için, bir
kalbinizin olması gerek. Bir Gurunun, sizlere anlattığım pek çok kalitesi vardır. En iyi kalitelerin tümü, her tarafın on iki kalitesi bir
Guru’da tamamen tezahür etmelidir ve bu kalitelerin sahibi Shiva’dır. İşte bu şekilde Brahma, Vishnu, Mahesha dışında, Shiva’nın
özü, Mahesha’nın kaliteleri sizin vasıtanızla parlamalıdır. Vishnu’nun Dharma kaliteleri – ilk önce siz dharmik olmak, dengeli
olmak üzere çaba göstermelisiniz, sonra yükselirsiniz. Sonra da Virata ile bir olur ve sonra da başkalarına dharma verebilirsiniz.
Yani, kişi şunu bilmelidir, bu evre evre size olur ve ikiyüzlü olmazsınız, gerçek olursunuz ve gerçeklik kendi varlığı tarafından
gösterilir. İşte şiz bu şekilde olursunuz. Yani içinizdeki gerçekliği anlayın, bununla yüzleşin ve bunu çözün. Ama çoğunlukla Ben
şunu gördüm ki, birilerine bunu söylediğim zaman, “Hayır, Anne ben böyle değilim. Anne, ben böyle söylemedim, bu doğru değil”,
derler. Böyle olan kimi insanlar önde oturmak isterler veya gösteriş yapmaya veya bir şeyler yapmaya çalışırlar ama bu önemli
değil. Önemli olan, kendinizi ne kadar bildiğinizdir, bu aydınlanmadır. Bir kez bunu geliştirdiğinizde, başkalarını da yapay bir
şekilde değil, gerçek bir şekilde bilirsiniz ve o zaman neşe tamdır. Bir arının asla yapay bir çiçeğe gitmemesi gibidir ama
insanoğulları arı olmalılar. Guru, bu kişi bir gurudur demeye ihtiyaç duymaz. Bu gün sizleri kutsuyorum. Guru’nun 12 yılını
tamamladım ve sizler gerçekten de kendi içinizde Shiva’nın güçlerini üzerinize almalısınız. Ben, Benim bu bedenim, Benim aklım,
Benim kalbim, her şey bu temizlikle, bu yapılanla, sizin bu oluşunuzla tamamen ilgilenmek için çabasını esirgemedi. Şimdi
sizlerden rica ediyorum, lütfen çabalarımı boşa çıkarmayın. Kendinize bakın, kendinize yardım edin ve kendiniz olmak üzere daha
yükseğe, daha yükseğe çıkmaya çalışın. Kendiniz olduğunuz zaman, Guru olursunuz ve bir kez Guru olduğunuz zaman,
Brahmadeva, Mahesha ve Vishnu olursunuz. Yani ilk önce Ganesha’nın örneğinden meydana getirildiniz ve sonra da
Brahmadeva, Mahesha, Vishnu’dan ama bu, sizin bunu yapmaya hazır olmanıza çok bağlıdır ve hepsinden daha fazlası ise
dürüstlüğünüz ve samimiyetinizdir. Umarım Shri Ganesha anlamanız için size bilgelik verecektir. Shakti, size çok çalışmak için
shakti verecektir ve Shiva sizlere neşe verecek, Sadashiva sizlere keyif verecek ve bu sayede kendi oluşunuzda ilerleyeceksiniz.
Tanrı sizleri kutsasın. Bana ibadet edecek olanlar, buraya gelip oturabilirler. Bu gün açıkladığımız şekilde, üç puja yapacağız. Biri
Shri Ganesha’nın, sonra Guru puja ve üçüncü olarak Devi’ninki. Sanırım her yerden iki iki seçilmiş olan liderlerin hepsinin buraya
gelmeleri daha iyi.
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Shri Ekadasha Rudra Puja. Faggeto Lario, Como (İtalya), 16 Eylül 1984.

Bu gün Ekadasha Rudra’nın şerefine gerçekleştirilen özel tip bir puja yapıyoruz. Rudra, Shiva’nın, Ruhun yıkıcı gücüdür. Onun
karakterinin bir gücü, affetmektir. O affeder çünkü bizler insanız, hatalar yaparız, yanlış şeyler yaparız, baştan çıkarız, dikkatimiz
dağılır – bu yüzden de o bizi affeder. İffetimizi lekelediğimizde, ahlaksızca şeyler yaptığımızda, çaldığımızda ve Tanrıya karşı
şeyler yaptığımızda, Ona karşı konuştuğumuzda bizi affeder.

O bizim yapaylıklarımızı, kıskançlıklarımızı, şehvetimizi, öfkemizi de affeder. O bizim bağımlılıklarımızı, zavallı kıskançlıklarımızı,
kibirimizi ve sahiplenmelerimizi de affeder. O bizim egoist davranışlarımızı ve yanlış şeylere olan bağlanmalarımızı da affeder.
Ama her aksiyonun bir reaksiyonu vardır ve O affettiği zaman, kendisinin size büyük bir lütfun işareti verdiğini düşünür ve
reaksiyon,  Onun içinde, bu affedilmiş olanların içinden daha büyük hatalar yapmaya çalışan insanlara karşı, bir gazap şeklinde
ortaya çıkar.  Özellikle de aydınlanmadan sonra, çünkü aydınlanma öylesine büyük bir kutsamadır ki – ışığınız var ve bu ışık
altında, eğer bir yılan tutuyorsanız, o zaman Onun gazabı yükselir çünkü sizin nasıl da aptal olduğunuzu görür.

(Italyan tercüman tereddüt edince, bunun  üzerine Anne yeniden tekrarlıyor)

Söylediğim şey özellikle aydınlanmadan sonrasıdır. O, affedilmiş olan ve kendisine aydınlanma gibi büyük bir şey verilen
insanlara karşı daha duyarlıdır. Onlar hala yanlış şeyler yapıyorlar ve o zaman, O çok daha gazap doludur. Yani, denge içinde,
affedicilik azalmaya ve hiddet artamaya başlar. Ama O affettiği zaman ve affedilmenin bir sonucu olarak, minnettarlık duyarsınız
ve o zaman Onun kutsamaları size doğru akmaya başlar. O başkalarını affetmek için size inanılmaz bir kapasite verir. O öfkenizi
yatıştırır, O şehvetinizi yatıştırır, O aç gözlülüğünüzü yatıştırır. Güzel bir çiğ damlası gibi, Onun kutsamaları varlığınız üzerine gelir
ve bizler gerçekten de güzel çiçekler oluruz ve Onun kutsamalarının gün ışığı ile parlamaya başlarız.

O, gazabını veya yıkıcı güçlerini, bizi rahatsız etmeye çalışanlara karşı kullanır. O, aydınlanmış ruhları her gün, her noktada korur.
Negatif güçler bir Sahaja Yogiye saldırmaya çalışırlar ama bunların hepsi, Onun muazzam koruma gücü ile nötralize edilirler.
Onun vibrasyonel farkındalığı ile, bizler doğru yola sevk ediliriz.

Onun tüm güzel kutsamaları, Tevrat’taki Mezmur 23’de tarif edilmiştir, değil mi, bu 23. Mezmur… Tanrı benim çobanımdır. Onun
sizinle bir çoban olarak nasıl ilgilendiği tarif edilmiştir.

“23. Mezmur

RAB çobanımdır,  Eksiğim olmaz.  

 2 Beni yemyeşil çayırlarda yatırır,  Sakin suların kıyısına götürür. 

 3 İçimi tazeler,  Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. 

 4 Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile,  Kötülükten korkmam.  Çünkü sen benimlesin.  Çomağın, değneğin güven verir bana. 

 5 Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın,  Başıma yağ sürersin,  Kâsem taşıyor. 

 6 Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni,  Hep RAB’bin evinde oturacağım.”

http://amruta.org/?p=19972


Ama O şeytani insanlarla ilgilenmez, onları yok eder. Sahaja Yoga’ya girip de, hala şeytan karakterlerini taşımaya devam edenler
yok edildiler. Sahaja Yoga’ya gelip meditasyon yapmayanları, yükselmeyenleri yok eder ve onlar Sahaja Yogadan atılırlar. Tanrıya
karşı homurdananlar ve Sahaja Yogi davranışına uygun şekilde yaşamayanları, O uzaklaştırır. Yani bir güçle korur, diğer bir güçle
fırlatıp atar ama Onun yıkıcı güçleri çok fazla ortaya çıktığında, o zaman buna – Ekadasha Rudra aktif deriz.

Kalki’nin kendisi harekete geçtiğinde, Ekadasha Rudra kendisini gösterecektir. Bu yıkıcı gücün dünya üzerinde bulunan bütün
negativiteyi yok edeceği ve pozitif olan her şeyi kurtaracağı anlamına gelir. Bu yüzden Sahaja Yogiler için, sosyal yaşamları veya
evlilik yaşamları veya Tanrının onların üzerine dökmüş olduğu tüm kutsamalardan tatmin olmak yerine, kendi yükselişlerini
hızlandırmaları çok gereklidir. Her zaman görüyoruz, Tanrı bizler için ne yaptı, bizler için nasıl mucizevi oldu ama kendimiz için ne
yaptığımızı, kendi büyümemiz ve yükselişimiz için ne yaptığımızı görmeliyiz.

Şimdi, onbir merkezin dışında… Ekadasha’nın anlamı, 11'dir beş tanesi voidunuzun  sağ tarafından gelir ve beş tanesi de
voidunuzun sol tarafından.

Sol kanaldandan gelen beş tanesi, eğer yanlış guruların önünde eğildiyseniz veya yanlış kitaplar okuduysanız veya bir şirkette
yanlış insanlarla beraber olduysanız veya yanlış yolları izleyen kişilere karşı sempatiniz varsa veya kendiniz temsilcilerden biri
olduysanız veya bu yanlış insanların gurusu olduysanız.

Şimdi, eğer yaptığımız yanlış şey her ne ise, bunu tamamen bıraktıysak, bu beş problem çözülebilir. Muhammed Sahibin dediği
gibi, siz Şeytanı dövmelisiniz, bu iblis demektir, ayakkabı ile, ama bu mekanik şekilde yapılmamalı, kalpten yapılmalıdır. Sahaja
Yogaya gelen pek çok kişi, “babam bu guruyu takip ediyor, baba şu guruyu takip ediyor” diyecektir ve babaları, anneleri, kız
kardeşleri, şununla bununla ilgileneceklerdir ve onları bu gurulardan kurtarmaya çalışın, bulaşmış olanları da.

Veya onların bazıları başkalarına bağırır, zorlarlar. Tanıdığım, Benimle birlikte olan Maureen gibi. Ebeveynleri ve kayınları, bu
çocuk vaftiz edilmek zorunda dediler  ve Ben ona, bu çocuğu vaftiz edemezsin çünkü o aydınlanmış bir ruh dedim ama o buna
karşı gelemedi ve çocuğu vaftiz ettirdi ve çocuk çok komik bir hale geldi – o gerçekten de deli bir çocuk gibiydi. Şimdi, bütün
bunları bıraktı ve bu sayede kurtuldu ama diyelim ki onun bir başka çocuğu oldu, o aynı şeyi tekrar yapacaktır, ikinci çocuk çok,
çok kötü bir şey olacaktır. Sahaja Yogilerdeki problem şu ki, Sahaja Yoga programlarına her kim gelirse, o kişinin bir Sahaja Yogi
olduğunu düşünürler, bu böyle değil.

Çok güçlü bir duyarlılığınız olması gerekse de veya bunu bedeninizde hisetmişseniz de veya aklınızda, siz Sahaja Yoganın ne
olduğunu anlamalısınız. Hala negatif olan bir kişi, çok çok güçlü bir şekilde negatif olan diğer bir kişi tarafından her zaman cezb
edilir ve o diğer kişinin çok güçlü bir şekilde negatif olduğunu anlamaz ve etkilenir. Böylesi şartlar altında, böyle bir kişi,  negatif
olan kişi tarafından vurulur ve Shiva onu koruyamaz.

Kişi, deli olsa da, onda yanlış olan bir şey olsa da, akrabanız veya herhangi bir şey olsa da, negatif olan kimseye karşı sempati
duymamalıdır. Hiç bir şekilde sempati olmamalıdır, aksine bu kişiye karşı duyulan bir tür öfke olmalıdır, bir tür kendini ondan
ayırma, öfkeli şekilde bir ondan bağımsız olma ve öfkeli kendini ayırma olmalı, bu sadece sizin öfkeli olmanız gereken zamanda
olmalıdır. Ama Ben, çok iyi Sahaja Yogiler için öfke duyan ve son derece negatif olan kendi kocaları veya karıları için öfke
duymayan insanlar gördüm.

Yani Ekadasha Rudra bu beş tarafta harekete geçtiği zaman, demeliyiz ki, o sağ tarafa gidiyor çünkü bu sol taraftan gelir ve sağ
tarafa doğru gider, sonra da kişi egosu ile hareket ederek negatif olmaya başlar.

Böyle bir kişi, bir durumu şöyle ele alabilir ve “ben şöyle şöyle bir Sahaja Yogiyim, ben böyleyim, bizler şöyle yapmalıyız ve bizler
böyle davranmalıyız” der ve insanları zorlamaya başlarlar. Onlar her şeyi yapabilirler ve bazı sıradan veya yarı pişmiş Sahaja
Yogiler onun anlamaya çalışabilirler ama onları çoğu, “bu adam artık dışarı çıkıyor, şimdi o dışarı çıkma yolunda”, şeklinde olanı
bileceklerdir.



Yani tüm bu şeyler, bu sol kanalın  gelişmemesine yol açar veya ona diyebiliriz ki, başın üzerinde, medha’nızın sağ el tarafında, bu
tabaka, beyin tabakasına Sanskritçe medha denir.

Şimdi sağ kanal olan birisini problem, insanların sahip oldukları, “Ben kendim büyük bir guruyum” fikrinden gelir.  Sanki onlar
büyük gurularmış gibi Sahaja Yoga konusunda da vaaz vermeye başlarlar. Her programda büyük konuşmalar yapan ve asla
Benim bantlarımın dinlenmesine veya bir şeye izin vermeyen bazı insanları biliyoruz. Onlar, şimdi artık kendilerinin uzman
olduklarını düşünürler.

Sonra bazıları der ki, şimdi o kadar büyük insanlar olduk ki, tuzlu su yapmamıza veya bir şeyler yapmaya ihtiyacımız yok,
meditasyona gerek yok – böyleleri de var ve sonra, bu günah asla bize dokunmaz, şimdi biz Sahaja Yogiyiz, bizler çok büyük
evrimleşmiş ruhlarız, diyen bazıları da var.

Ama bunların en kötüleri, adımı atarak, “Anne böyle söyledi ve ben size anlatıyorum çünkü Anne bunu söyledi” diyerek Benim asla
söylemediğim böyle bir şeyi, tüm sahtelikleri söyleyenlerdir.

Sahaja Yoganın parasını kullanan ve bu şekilde Sahaja Yogayı sömüren, onları sömüren Sahaja Yogilerde var bazen ve böylesi
kişiler çok uğursuz olurlar. Böyle şeyler yapmayı deneyen herkes, yüz karası ile Sahaja Yogadan çıkarılacaktır. Ama kişi asla
böyle birisinin yanına gitmemelidir, böyle bir kişi ile işi yoktur, ona sempati duymaz. Çünkü bu uğursuzluk, her derecede herkesi
incitecektir, bu yüzden de böyle insanlardan uzak durmak daha iyidir.

Bu on Ekadasha, bir kişinin içinde geliştiğinde, böyle bir kişi kesinlikle kanser veya tedavi edilemeyen korkunç hastalıklardan
birine yakalanır. Özellikle de burada aktif olan, Virata’nın çakrası olan, kolektivite olan onbirinci ile, bu etkilendiği zaman, böyle bir
kişi bu hastalıktan kurtulamaz.

Ama bunların dışında, beş tanesi bile toplansa, varsayalım, Mooladhara ile veya Agnya ile, o zaman onlar çok ciddi tipteki pis bir
hastalığa yakalanırlar. İşte bu yüzden Ben size her zaman Agnya çakranıza dikkat edin diyorum çünkü bu en kötü şeylerden
birisidir. Bir kez Ekadashalarla bir araya gelmeye başlarsa, ekadashaların bir kısmıyla, o zaman bu kişiye her şey olabilir, korkunç
bir kaza ile karşılaşabilir, birileri aniden ona saldırabilir, birileri tarafından öldürülebilir. Sağ Agnyası ve bu Ekadashalarıdan her
hangi birisi de, sağ veya sol, olan birisine her şey olabilir.

Bu şu anlama gelir, bunlardan beşi, eğer onlar beş taneden herhangi birisi iseler, eğer Agnya çakra ile bir araya gelirlerse, Tanrının
koruma gücü minimumdadır. Bu yüzden de Agnya çakranızı iyi durumda tutun, şimdi Ben konuşuyorum, şimdi Beni sürekli olarak
seyretmelisiniz, bunda düşüncesiz farkındalık vardır ve Agnya çakra sakinleşir.

Ama sürekli olarak oraya buraya dikkat koymayın. O zaman şunu fark edeceksiniz ki, yavaş yavaş dikkatiniz düşüncesiz
farkındalık içinde nötralize olacaktır ve hiç bir şey için endişe etmeyeceğiniz bir şekilde dikkatiniz sabitlenecektir.

Düşüncesiz farkındalıkta hiç kimse size dokunamaz, bu sizin kalenizdir. Meditasyonla kişi düşüncesiz farkındalığı oturtmalıdır,
bu sizin daha yükseğe çıktığınızın işaretidir. Pek çok kişi meditasyon yapar ve der ki, “Tamam, Anne, biz yapıyoruz”. Mekanik
şekilde yaparlar ve “Ben bunu yaptım, ben bunu yaptım ve ben bunu yaptım” derler ama düşüncesiz farkındalığa ulaştınız mı,
minimumun minimumuna? Başınızdan gelen serin esintiyi hissettiniz mi? Aksi halde, eğer bir şeyleri mekanik şekilde
yapıyorsanız, bunun size veya hiç kimseye bir yararı olmayacaktır.

Yani, aydınlanmadan sonra, çok iyi korunduğunuz kadar, tüm kutsamalara ve büyük bir geleceğe sahip olduğunuz kadar, aynı
zamanda tamamen yok edilme ihtimaliniz de vardır.  Söylemeliyim ki, bir karşılaştırma vermek için, siz tırmanıyorsunuz ve herkes
tırmanmanız için sizi destekliyor, elinizi tutuyorlar ve onlarla korunduğunuz, yukarıya doğru çekildiğiniz pek çok şey var,
yanlışlıkla aşağıya düşme ihtimali de yok ama Gerçekle ve Sevgi ile olan bağlarınızı ortadan kaldırmaya çalışırsanız ve sürekli
size destek vermeye çalışan insanlara vurursanız o zaman büyük bir yükseklikten, daha da büyük bir yükseklikten aşağıya
düşersiniz. Demek istiyorum ki, daha yükseğe çıktıkça, daha büyük düşersiniz ve daha büyük bir güçle aynı zamanda çok daha



derine.

Ama tüm çaba Divine tarafından gösterildi, bütün destek size verildi, bütün özen gösterildi, – buna rağmen, bu yükseklikten
düşmek istiyorsanız, bu çok tehlikelidir. Ama Ekadasha Rudra bu zamanda, böyle bir zamanda, birileri Sahaja Yoga nedeniyle size
zarar vermeye çalışırsa, Sahaja Yogada olduktan sonra, o zaman sizi öyle kötü vurur ki, saldırı geniş çaplı olur ama ailede az
sayıda kişi bile Sahaja Yoga işi yapıyorsa, bütün aile korunabilir, korunabilecektir ama ailenin sürekli olarak Sahaja Yogilere karşı
olması ve  onları rahatsız etmeye çalışması durumunda, aile çok kötü bir şekilde tamamen yok edilebilir.

Bu Ekadasha Rudralar, size söylediğim gibi Void’den çıkarlar. Yani, diyebiliriz ki, yok etme kısmı esas olarak Void’den gelir ama
bunlar Mahavishnu olan, Lord Jesus Christ olan, tek bir kişiye verilen güçlerdir. Çünkü O tüm evrenin desteğidir. O, Omkara’nın
kişileşmesidir. O vibrasyonların kişileşmesidir. Bu yüzden O kızdığı zaman, Evren kırılmaya başlar. O, her atoma, her moleküle ve
her insana, yaşayan ve yaşamayan her şeye nüfuz eden Annenin gücünün kişileşmesi olduğu için, bir kez rahatsız edilirse her şey
risk altına girer. Bu yüzden isa’yı memnun etmek çok önemlidir.

İsa dedi ki, “sizler küçük çocuklar gibi olmalısınız”. Bu, masumiyet, kalbin saflığı Onu memnun edebilmenizin en iyi yoludur.
Batıda olduğu kadar, özellikle de, beyinleri çok fazla geliştirmiş kişiler, kelimelerle oynamaya çalışırşar ve onların ne yaptığını
kimsenin bilmediğini düşünürler. Bu tür kimselerin hepsi bilmelidirler ki, yaptığınız her şeyi Tanrı bilir. Eğer kalbinizde temiz
değilseniz, sanki kendisi çok iyi bir Sahaja Yogiymiş gibi davranan herkes için, bu çok tehlikelidir. Bu gibi kimseler posses
değildirler ne de şatlanmaları vardır onların, ne de egoistlerdir ama çok kurnaz ve akıllı kimselerdir ve kesinlikle ne yaptıklarının
farkındadırlar. Ama posses olmuş insanlarda vardır ve o zaman onlar bunda, kendi kendilerini yok etmeye, ağlamaya, sızlamaya,
her tür şeyi yapmaya çalışırlar. Kimileri vardır ki, eğer kendi kendilerini incitirlerse veya bazı sıradışı şeyler yaparlarsa Tanrının
mutlu olacağını düşünenlerdir ve onlar üzücü şekilde yanılıyorlar.

Eğer Sahaja Yogadan neşe duymuyorsanız, o zaman şunu bilmelisiniz ki, sizde yanlış olan bir şeyler vardır.

Eğer Sahaja Yogada mutlu değilseniz, o zaman şunu bilmelisiniz ki, kesinlikle sizde yanlış olan bir şeyler vardır.

Eğer Sahaja Yogilerin arkadaşlığından neşe duymuyorsanız, o zaman şundan emin olun ki bir şeyler sizde yanlıştır.

Eğer gülemiyor ve Tanrının büyüklüğünü kavrayamıyorsanız o zaman şunu bilmelisiniz ki, sizde yanlış olan bir şeyler vardır.

Eğer hala negatif insanlar ve onların problemleri için endişe ediyorsanız o zaman bir şeyler sizde yanlıştır.

Eğer negatif insanlara sempatiniz varsa o zaman bir şeyler sizde yanlıştır.

Ama negatif olan için ve Sahaja Yogaya karşı olan bütün negativiteye karşı öfkeniz varsa, o zaman siz oradasınız.

Bu şeyler olgunlaştığında ve o zaman kendiniz Ekadasha Rudra’nın kendisi olduğunuzda, sizi aşağılamaya çalışacak veya sizi
incitmeye çalışacak olan herkes çökecektir. Bu, Beni aşağılamaya çalışmış olan veya Beni incitmeye çalışmış olan veya her ne
yaptı ise, pek çok kişiye oldu ve bazen onlar için oldukça endişeleniyorum.

Yani kişi Ekadasha olacağı bir şekilde olmalıdır. Hiç kimse böyle insanlara dokunamaz ama böyle bir kişi şefkat ve affedicilik
doludur. Bunun bir sonucu olarak Ekadasha çok daha hızlı hareket eder. Daha fazla şefkat duyarsanız, daha kuvvetli Ekadasha
olur. Siz daha kolektif oldukça, daha fazla Ekadasha harekete geçer.

Pek çok kişinin dışladıklarına geri dönme alışkanlıkları vardır ve “Oh, evde kalsak daha iyi ve bu doğru” derler ama onlar neyi
kaçırdıklarını bilmiyorlar. Başkaları ile deneyimleriniz her ne olursa olsun, sizler beraber kalmalısınız, her zaman programlara
katılın, liderlik edin, bununla ileri gidin, çalışın, bin kat kutsanırsınız.

Ekadasha Rudra, tüm güçlerdir, demeliyim ki, yıkmanın, bir arada olmasıdır. Shri Ganesha’nın yıkıcı gücüdür. Bu, Brahma, Vishnu,



Mahesha’nın yıkıcı gücüdür. Bu Anne’nin yıkıcı gücüdür. Ganesha’nın yıkıcı gücüdür ve bunlardan dördü,  Bhairava, Hanumana,
Kartikeya ve Ganesha’dır.  Aynı zamanda Sadashiva ve Adishakti’nin güçleridir. Tüm enkarnasyonların bütün yıkıcı güçleri
Ekadashalardır.

Sonuncusu ama en az olanı değilse de, Hiranyagarbha’nın yıkıcı gücü, Kolektif Brahmadeva’dır ve bu güç harekete geçtiği zaman,
her atom patlar, bütün atomik enerji, yıkıcı bir güce döner.

Bu nedenle, tam olarak toptan yıkıcı olan güç Ekadasha Rudra’dır. Bu son derce güçlüdür, patlayıcıdır ama bu güç kör değildir.
Çok ayırt edicidir ve son derece incelikle örülmüştür. Tüm iyi noktaları o muhafaza eder ve yanlış şeylere saldırır ve doğru
zamanda, doğru yere vurur, direkt olarak, arada kalan ve  iyi olan hiç bir şeyi vurmadan.

Ekadasha’nın bakışı, birisinin üzerine düşer, deyin ki, örneğin, Tanrısal veya pozitif bir şeyin arasında, o zaman pozitif olana nufüz
eder, pozitif olanı incitmeden negatif olanı vurur. Birisini serinletir ve bir diğerini yakar.  Dondurmak değil, dondurmaz, serinletir.
(Güler)

Yani bu öylesi bir özen ve öylesi bir incelikle çalışır ki ve müthiş şekilde keskindir ve çok acı vericidir. Bu bir vuruşta boynu
kesmek gibi değildir, yavaş yavaş ilerler.

Öğrendiğiniz tüm korkunç işkenceler veya işittiğiniz ifadeler sadece Ekadasha’nındır. Örneğin, kanser vakasını alın. Kanserde,
burun gider, dil gider sonra gırtlak gider sonra her şey gider, birbiri ardına, korkunç bir acı ile giderler.

Örneğin cüzzamı ele alın, cüzzamlı parmaklarını hissedemez, onlar bunu hissedemezler, yani, sıçan falan onların parmaklarını
yese onlar bunu hissedemezler, bu şekilde parmaklarını kaybetmeye başlarlar, işte bu şekilde Ekadasha insanları yer, yiyip bitirir.

Ama Babanın bu gazabı, iş kendi çocuklarına geldiğinde çok yumuşak olabilir ve çok tatlı olabilir. Anne hakkındaki öykü,  – bir
keresinde O çok öfkelendi, Ezeli Anne ve çok kızgındı. Ekadasha gücü ile tüm dünyayı yok etmek istedi. O bu moda girdiği zaman,
Baba’nın kendisi , Onun birazcık fazlaca kızdığını hissetti. Bu nedenle O yok etmeye başladığı zaman, Anne sağa sola gidiyordu.
Baba ne yapacağını bilemiyordu, bunun üzerine Onun çocuğunu aldı, bu bir Sahaja Yogiyi temsil ettiği anlamına gelir, İsa’yı temsil
ediyor diyebilirsiniz veya Onun bu yüce çocuklarından birisini aldı ve çocuğu Annenin ayağının altına koydu. Ayağını basacağı
zaman, aniden ayağının altında kendi çocuğunu gördü ve Onun öylesine büyük olan dili dışarıya çıktı ve durdu. Dengelenme ama
bu sadece bir kez oldu. (Shri Mataji güler)

Ekadasha Rudra’dan sonra, nihayet tam yok ediş, son toptan yok ediş gerçekleştiğinde, bu Sadashiva’nın öfkesi vasıtası ile gelir.

Şimdi Ekadasha Rudra’nın nasıl hareket ettiğini ve Sahaja Yogilerin kendilerinin nasıl Ekadasha Rudra olmaları gerektiği gördük.

Bu gücü geliştirmek için, kişi inanılmaz bir bağımsız olma gücü geliştirmelidir, bağımsız olma gücü, negativiteden bağımsız olma.
Örneğin, negativite çok yakınınızdaki kişilerden gelebilir, erkek kardeş, anne, kızkardeş, arkadaşlardan gelebilir, akrabalardan
gelebilir. Bir ülkeden gelebilir, politik fikirlerinizden, ekonomik fikirlerinizden gelebilir, bunun gibi şeylerden. Kendinizi herhangi bir
şeyle yanlış özdeşleştirmeniz, Ekadasha Rudra gücünüzü yok edebilir.

Bu yüzden, sadece “ben Sahaja Yogaya teslim oluyorum ve ben bir Sahaja Yogiyim” demek yeterli değildir. Akli olarak da Sahaja
Yoganın ne olduğunu bilmelisiniz. Onun için, akıllıca Sahaja Yoganın ne olduğunu anlamalısınız. Çünkü, özellikle de Batıda
insanlar aşırı akıllılar ve eğer Sahaja Yoganın ışığı onların akıllarına girmezse, asla bağımlılıklarınızın hakkından gelemezsiniz.

Bu Sahaja Yoga hakkında çok fazla konuşun veya bu konuda konuşmalar yapın demek değil ama akli olarak da Sahaja Yoganın
ne olduğunu anlamalısınız.

Ekadasha Rudra puja yapmalıyız diye istekte bulunulan özel bir gün, bu gün ve bu, Tanrı adına takip edilen her tür sahte dini
tarikat ve sahte guru için ve sahte dinler için.  Aydınlanmadan bahsetmeyen ve aydınlanmaya ulaşmayan ve Tanrı ile bağlantıda



olmayan her din, sahtedir.

Bu tür her şey sadece inançtır ve Tanrıdan bahseder ama Tanrı ile bağlantısı yoktur, bunlar gerçek bir din olamazlar. Tabii ki, bu
insanlara denge verir ama bu dengeyi vermekte, eğer insanlar para üzerine yaşıyorlarsa ve paranın getirdiği refahtan keyif almaya
çalışıyorlarsa, o zaman bu çok daha düşük seviyede bile bir din değildir.

Bir denge gibi, bakın, din başta size denge vermelidir ama bu dengede, “sen dengeli olmalısın ama bunun için de bana para ver,
bana para vermek zorundasın, cüzdanında ne varsa ver, her şeyi ver”, dedikleri zaman, bu denge olamaz, bunda Tanrının
kutsamasının en küçük işareti bile yoktur. Veya sizi enkarnasyon dışında herkesin önünde eğilmeye iten her din, din değildir. Bu
kesinlikle sahte olan başka bir şeydir.

Gerçek din size denge verir ve her zaman yükseliş hakkında konuşacaktır ama sizden para istemeyecektir veya bir kişiyi size,
hürmet edilecek yüce bir şey gibi göstermeyecektir. Bunlarla, biz gerçek şeylerle, negatif ve sahte şeyleri ayırt etmeyi
öğrenmeliyiz.

Vibrasyonel farkındalığınız veya aklınız sayesinde bu ayırt ediciliği bir kez geliştirdiğinizde, kendi kendinizi kontrol edersiniz ve
sonra olgunluğunuzu oturttuğunuz zaman, siz Ekadasha gücü olursunuz.

Bu gün, hepinizi  Ekadasha Rudra gücü olmakla ve sizi bu konuma getirecek olan içtenliği geliştirmekle kutsuyorum.

Tanrı sizleri kutsasın.

H.H. Shri Mataji
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Navaratri Puja, Londra, Hampstead (Birleşik Krallık) 23 Eylül 1984. [Mikrofon hakkında bir Yogi ile konuşma.] Sahaja Yogi:
Mikrofon için pil almaya gittiler. Shri Mataji: Hepsi öne gelip oturmalı, tüm çocuklar, kızlar veyahut arkada, sandalyede
oturmalılar. [videoda kesilmiş] Bugün hepimiz için büyük bir gün –Beni oradan duyabiliyor musunuz? – bugün Navaratri’yi
kutluyoruz ve turumun ardından uzun bir süre sonra hepimiz bir araya geliyoruz. İtalya’dayken, Ben “İngiltere evrenin kalbidir”
dediğim zaman, onlar bunu kabul etmemişlerdi. Bu açıklamadan dolayı şoke olmuşlardı. İngiltere’nin evrenin kalbi olabileceğine
inanamadılar. Sebeplerden birisi, İngilizlerin bir keresinde Romalılar tarafından istila edilmiş olmaları ve Romalıların o
zamanlarda, İngilizleri çok kendilerini beğenmiş insanlar olarak hissetmeleridir. Onlar kaybeden kişinin zarafeti içinde, yenilgiyi
kabul etmezlerdi. Kaybetmiş dahi olsalar, kibirli olurlardı. Bundan dolayı, nasıl İngilizlerin evrenin kalbi olabileceğine
inanamadılar. Eğer kalp buysa, evrenin hali ne olur? Ve sonra Bana uzun uzun İngilizlerin kibrini anlattılar ve sonrasında Bende
kendimin buna benzer bir şeyler bildiğimi hissettim. Şimdi, bu yücelerin en yücesi olan bu Navaratri’yi kutladığımız zaman, bunda
özel olan bir şey olmalı ve biz, bu kalbi bütünüyle temizlemeliyiz, tamamen ve onu o kadar saf hale getirmeliyiz ki kalp, vücudun
her yerini dolaşan bütün kanı saflaştırsın. Bu büyük organı, yani kalbi oluşturan hücreler en iyileri olmak zorundadır, çünkü bir
insanın bedeninde bulunan kalp hücreleri, en iyi hücrelerdir, en yüksek kalitede olanlar ve en duyarlı olanlardır. Ve Anahata’yı
ifade eden kalptir, o vurma olmaksızın oluşan sestir. Bu kalibrede (kişinin çapı, vasfı, değeri) olan bazı insanlar olduğunu görsek
dahi, onlar varlar, ancak diğer insanlar onlardan daha fazla konuşuyor, daha fazla gösteriş yapıyorlar ve o insanlar bu kalibrede
değiller. Şimdi, bu kalibreye ulaşmak mümkün olmalı çünkü sizler, İngiltere’nin bu özel topraklarında doğdunuz. Bu imkân sizlerin
içinde bina edilmiş olmalı. Ama o zaman eksik olan ne? Neden böyle bu, bütün bu olasılıklarla, bütün bu muazzam geçmişle,
burada bulunmanın tüm değeri ile, yıllardır birlikte olan Sahaja Yogiler neden başkalarına sokulmuyorlar. Sebep ne? Kalp,
bakarsanız, kalbin bir nabız hızı var ve o belli bir sesle hareket eder, bu o kadar sistematiktir ki onu bir grafiğe dökebilirsiniz, kalp
çok düzenlidir, çok disiplinlidir, en ufak bir hırıltı veya ufacık bir değişiklik dahi grafikte görünür. Çok hassas bir şeydir. Ve işte
burada eksik olan şey bu, yani kalbin disiplini. Bu kalp, gidip egoda şişen, değişken, düzensiz ve komik bir kalp. Ve kişi burada her
ne anlatırsa anlatsın, bu da diğer bir okuyan kitle ve siz onlara ne söylerseniz söyleyin, o an ciddi bir şekilde dinlerler ve iki saniye
sonra, söylenenlerin onlar üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Yani bu da görmemiz gereken başka bir şey, eğer bu şey bizim
içimizdeyse, şunu anlamalıyız ki, bizde eksik olan şey disipline olmaktır. Ve bu disiplinli olabilme yetimiz bizlerde oluşmalıdır, aksi
takdirde kalibremiz artamaz. Ancak tüm bunlar için sahip olmamız gereken şeyin, doğuştan getirdiğimiz zekâmız olduğunu
düşünüyorum. Eğitimle değil, doğuştan gelen zekâ. Kalibremizi arttırmak zorunda olduğumuzu anlayacak doğuştan gelen bir
zekâ. Şimdi, burada Ruh (sanki nabız gibi) atar. Ruh, güç değil. Şahit, yani izleyen kişi, Devi’nin İşinin bir İzleyicisi olan Tanrı’nın
yansımasıdır. Aslında, o konuma yükselmeden önce meydana gelen şey şudur, eğer biz “Tamam işte, bizde izliyoruz çünkü biz
Ruhuz” dersek, o zaman bu kalibreye ulaşamıyoruz. Ve tüm kutsamalarla, kalbin yedi aurası gibi yedi tane aşramımız var.
Hepimizin, kendi kendimizi disipline etmemiz gerektiğini anlamıyoruz. Sadece avantaj sağlamak veya Sahaja Yoga’da olmak
veya kendinizin bir Sahaja Yogi olduğunu iddia etmek, kalbin hücresi olmanın bir işareti değildir. Ve uyarı şimdi yapılmalı. Sahaja
Yoga'nın şimdilerde uçuşa geçtiği bu noktada çok önemli, bunu hatırlayın, hız kazanıldı ve o kalkıyor. Geride kalanlar, arkada
kalacaklar. Bu yüzden ukala olmayın. Öncelikle karakteriniz için, herkesin sizin için dediği gibi: “Onlar çok kibirliler.” Alçak gönüllü
olmaya çalışın ve sonrasında da, uçakta olmanız gerektiğini, yerde durup geride kalmamanız gerektiğini anlayın. Bu hızlı hareket
ediyor. Şimdi en hayırlı şey bu günün Navaratri olması ve Ben Londra’da olmalıydım ve bu Navaratri puja burada yapılmalı. Başka
hiçbir ülke bu ayrıcalığa sahip değildir, çünkü bu sizin katılabileceğiniz en büyük ritüel ve en yüksek puja. Peki, biz neden
Navaratri yapıyoruz? Kalpte Navaratri yapmak, Shakti’nin güçlerini kabul etmektir. Tüm bu çakraların kendi içlerinde sahip
oldukları gücü anlamaktır ve onlar aydınlandığı zaman, içimizdeki bu dokuz çakranın; yedi çakra artı kalp ve ay ile toplamda
dokuz olur, bunların bütün güçlerini nasıl ifade edebilirsiniz. Ama bunlardan yedisi ve bunun üstünde, Blake’in de şaşırtıcı bir
şekilde açıkça dokuz merkez olarak tarif ettiği, iki tane merkezden daha bahsedebiliriz. Şimdi Ben daha yüksekte olan öbür iki
merkezden bahsedemiyorum, ama en azından yedi merkezi konuşalım. Bu merkezlerin gücünü kendi içimizde geliştirebildik mi?
Bunu nasıl yapabilirsiniz? Zamanınız yok. Hepiniz çok meşgul ve kibirli kişilersiniz. Yani bu güçleri geliştirmek için, bu çakralara
konsantre olmak zorundayız. Gittiğim her yerde Bana sordukları sorular karşısında şaşırdım, onlar oldukları gibiler. Hiç kimse
ailesi hakkında konuşmadı, evleri hakkında, işleri ya da işsizlik gibi anlamsız şeyler hakkında konuşmadılar. Bana sadece şunu
sordular: “Anne, bu çakranın gücünü nasıl geliştiririz, ya da bu çakranın veya şu çakranın? Ve Bende onlara sordum: “Nasıl oluyor
da siz belli bir çakra hakkında soruyorsunuz?” Onlar da dediler ki: “Çünkü biz bunun içimizde eksik olduğunu gördük, özellikle

http://amruta.org/?p=31248


bende bu çakra iyi durumda değil.” [Shri Mataji öksürür]: Bu da boğazımı düzeltmek için başka bir negativite. Şimdi, Aydınlanmış
bir Ruh için, Benim sizi disiplin etmeme gerek yok ya da size tüm bunları Benim söylememe gerek yok çünkü sizinle bu gün bu
tonda konuşmaktan nefret ediyorum. Ama sizi şimdi uyarmazsam, yarın öbür gün sizi uyarmadığım için Beni suçlayacağınızı fark
ettim. Bunu ciddi bir uyarı olarak alın. Aydınlanmadan sonra Benim sizi hiçbir şekilde disipline etmeme gerek yok, çünkü sizin
ışığınız var, Aydınlanmanın ne olduğu biliyorsunuz, Aydınlanmış ne demek biliyorsunuz ve aynı zamanda, kendinizin bundan ne
kadar kazandığınızı ve kişiliğinizin ne kadar geliştiğini biliyorsunuz. Ancak yapılması gereken daha fazlası var. Gerçekten
kendinizi disipline edip etmediğinizi kendiniz için görmek. Hiçbir liderin size söylemesine gerek yok, hiçbir aşram arkadaşınızın
söylemesine gerek yok, kimsenin size söylemesine gerek yok. Aydınlanmış Ruh olan sizsiniz, kendi kendinizin efendisisiniz, kendi
kendinizin gurususunuz. Bir düşünün, hepiniz gurusunuz, yüce gurularsınız ve Satgurularsınız, takdir edilen Azizlersiniz ki, tüm
melekler üzerinize çiçekler yağdırmak zorunda. Bunu düşünün. Ve siz burada oturmuş kibirli bir şekilde ders veriyor, kibirli bir
şekilde konuşuyorsunuz. Çok utanç verici, hatta deityler için dahi utanç verici. Onlar ne yapacaklarını bilmiyorlar, size garland mı
taksınlar yoksa ağzınızı mı kapatsınlar. İşte siz… [Shri Mataji ağlayan çocuk hakkında konuşur]: Tamam, onları çıkartın. Kim
ağlıyor? Katie’nin çocuğu. Siz burada o kadar yüce bir konumdasınız ki, Aydınlanma aldınız. Tek şey şu ki, sizler bu yüce Yoga'nın
güzelliğini kabul etmek zorundasınız ki, bu yedi çakrada bulunan kendi güçlerinizi aydınlatın. Şimdi ilk çakraya bir bakalım, o
Gauri’nin gücüne ait, Shri Ganesh’in Annesinin gücü. Gauri’nin gücü. Onlar muazzam, değil mi? Onun (Gauri) gücü sayesinde siz
Aydınlanmanızı aldınız. İçimizdeki bu kutsal gücü kabul etmek için, biz ne yaptık? Madem bugün Navaratri’nin ilk günü, biz de ne
yaptığımıza bakalım. Masumiyetimizi kendi içimizde geliştirebildik mi? İnsanlar konuştuklarında, çok sertler. Eğer masumsanız
siz nasıl bu kadar sert olabilirsiniz? Çok ukalalar. İnsanlar oyun oynuyorlar. Eğer masumsanız bunu nasıl yaparsınız? Birbirinize
zarar vermek. Eğer masumsanız, bu nasıl olabilir? Masumsanız, nasıl olabilir bu? Her şeyden önce kendinizi görmelisiniz, şayet
masumiyetin gücü yaşamak zorundaysa diğer tüm anlamsız şeylerin gitmesi gerek. Eğer masumiyeti istiyorsanız diğer
masumiyet karşıtı olan her şeyin bırakılması gerek. Cahil olan, cehalet içinde olan insanları anlayabilirim. O zaman cehalet
içindeler, tabii ki onlar masumiyet hakkında nasıl konuşacaklar? Fakat sizler cahil insanlar değilsiniz. Siz bilgilisiniz, siz
Aydınlanmanızı aldınız. Ve masumiyetin gücü, o kadar yücedir ki. Sizi kesinlikle korkusuz yapar, kibirli değil ama korkusuz. Ve
masumiyetin en büyük yanı, saygılı olmanızdır. Saygı duygusu, eğer bu içinizde gelişmezse, eğer siz diğer Sahaja Yogiler için,
başka insanlar için, Aşramlar için, disiplin için, kendinize olan bu saygı duygusunu geliştiremezseniz, o zaman Sahaja Yoga
hakkında dahi konuşmanın anlamı yoktur, çünkü onun en başı burasıdır. Önceleri saygınız yoktur, tamam, kibirlisinizdir, tamam,
büyük bir hayal alemindesiniz, söyledikleri gibi hızlı bir at sürüyorsunuz, hepsi orada ve hepsi affedildi. Ancak, ışığı bir kez
görünce tutunduğunuz o yılanların hepsinden kurtulmalısınız. Basit bir şey bu. Gauri’nin kutsamalarını sadece çocuksu/içten
tabiatınızda alabilirsiniz, aksi takdirde alamazsınız. Gerçekten de çocuk gibi olmalısınız, aksi halde kesinlikle boşunadır bu, size
bir şey söylemenin de faydası yoktur çünkü kendinizin çok zeki olduğunu düşünüyorsunuz. Kendini çok zeki zanneden böyle bir
kişi ile konuşmanın ne yararı var ki? Çünkü o zaten her şeyi biliyor. Bu yüzden geliştiğiniz zamanki ilk güç, her şeyden önce siz
Toprak Anne üzerinde oturmayı öğrenmek zorundasınız. Toprak Anne’ye saygı duymak zorundasınız çünkü ilk çakra Toprak
Anne’den yapılmıştır. Toprak Anne üzerinde biraz daha sakinleşmeye çalışın. Ve saygı, ağaçları görün, onlar çiçeklendikleri
zaman pek saygılı değiller ancak meyvelerle yüklendikleri zaman Toprak Anaya doğru eğilirler. Aynı şekilde sizde Sahaja Yoga’nın
meyvelerini aldığınızda, hepiniz eğilmelisiniz. Ve masumiyet, bir insanı son derece huzurlu hale getirmek için özel bir kapasiteye
sahiptir, son derece huzurlu. Tüm bu öfke, kızgınlık, şiddet. Eğer bir kişi masumiyete sahip değilse, o size gelemez, çünkü masum
olmayan kişi ya sinsidir ya da saldırgandır. Onun kalbinde huzur olamaz. Fakat masum bir kişi bununla ilgilenmez, o masumane
bir şekilde yaşar, o tam bir huzur ve uyum içinde her şeyden neşe duyar. Bu şiddet ancak bir insan zeki olduğunda ortaya çıkar. O
şöyle düşünür: “Ben çok zekiyim, diğer kişi ise ne kadar da aptal, benim ona bağırmaya hakkım var.” Ve masum olmayan kişi asla
bilge değildir. Belki o, çok keskin görünür ama bilge değildir. Bilgelik sadece masumiyetle gelir. Peki, siz ne kadar bilgelik
topladınız? Kişinin görmesi gereken şey budur. Masumiyetinizin gücü çoğaldığında, bilgelik belirgin olur. İnsanlar diyor ki: “Şu kişi
çok bilge.” Örneğin birisi’ karısı için ağlanıyorsa, bilge bir kişi onun için diyecektir ki: “Ah, Baba! (ağabey) Şuna bir bak, hala eşiyle
meşgul.” Bir başkası evi ya da başka bir şeyden dolayı ağlıyordur. Bilge diyecektir ki: “Ah! Şuna bir bak, hala eviyle meşgul” Bunun
sonu yok. Sahaja Yoga hakkında bir saat boyunca büyük bir konferans vermesi gerektiğini düşünecek kadar mağrur insanlar
tanıdım. Bir saat ders vermedikçe, egolarının kendisini tam olarak ifade ettiğini düşünmüyorlar. Ama bilge bir kişinin, konuşması
veya bir şey söylemesi ya da bir şey yapması gerekmez. Onun sessizliği, bilgeliği başkalarını çok daha kolay etkiliyor. İşte görmek
zorunda olduğumuz şey budur. Kendimizi disipline edebildik mi? Çünkü büyümemiz onun çok başındadır. Oldukça fazla büyümek
zorundayız. Ve insanlar egoist davranış atmosferi içinde, büyümek zorunda olduğunuzu, henüz büyümediğiniz hususunu
anlamıyorlar. Çok büyümek zorundasınız. Ve büyüdüğünüz zaman, bu bilgeliği gerçekten şefkat kokulu bulacaksınız. Bilgeliğiniz
şefkat kokar. Böyle güzel bir şefkat varlığınız üzerinden yayılarak sizinle iletişim halinde olan herkesin, sizdeki kutluluğu



hissetmesini sağlayabilir. Ancak, yine Aydınlanmanıza ve Kendinize (özünüze) gereken saygıyı göstermelisiniz. Yapmak zorunda
olduğunuz ilk şey, meditasyondur. Birisi Bana bir mektup gönderdi ve vibrasyonların korkunç olduğunu gördüm. Ben: “Bu
beyefendiyle ilgi sorun nedir? Onun vibrasyonları çok korkunç, ne yapıyor?” dedim. Sonra onun meditasyona hiç ihtiyacı
olmadığını söylediğini öğrendim. O zaten on dördüncü göğe ulaşmış, yani herhangi bir meditasyona ihtiyacı yok, herhangi bir
şekilde meditasyon yapmak zorunda değil. Bunu açıklaması kolay, ama sen kime açıklama yapıyorsun? Kendine açıklamak
zorundasın, kimse açıklama istemiyor, bunu sadece sen istiyorsun. Bu, sanki uçağı kaçırmak gibi. Uçağı kaçırdığınızda, uçak gitti
diye kime açıklama yapacaksınız? Yani, o zaman sadece kendinize açıklamak zorundasınız. Havaya anlatırsın veya geçide ya da
herhangi bir şeye anlatacaksın: “Ah baba, böyle oldu. Orada şu vardı, zamanım yoktu, trafik vardı, şu bu.” Ama uçak gitti. Kime
açıklama yapıyorsun? Yani herkes her gün meditasyon yapmalıdır. Bu çok önemli bir şey, Benim olmadığım ülkelerdeki insanlar
bunu yapıyorlar. Çünkü Ben İngiltere’deyim, insanlar Beni bahşedilmiş şekilde aldılarr: “Anne her şeyi yapıyor.” Bu yüzden Ben
saat 4 de kalkıyorum, Banyomu yapıyorum, hepiniz için meditasyon yapıyorum. Sanırım bunu yine yapmaya başlasam iyi olacak.
Aksi halde sizin meditasyon yapacak vaktiniz yok. Yani en azından sizin iyiliğiniz için, bari Ben meditasyon yapayım. Bugün her
biriniz, her gün meditasyon yapacağına dair Bana söz vermeli. Sabah kalkın. “Biz sabah kalkamıyoruz.” Bütün dünya kalkabiliyor,
İngilizler neden kalkamıyor? Ama Waterloo savaşı olduğu zaman, oraya varan ilk onlardı. Savaşı kazandılar, çünkü çok dakiktiler.
Peki, bugün onların dakikliğine ne oldu? Biz içki içmiyoruz, akşamdan kalma değiliz, geç yatmıyoruz, o zaman neden bugün, “Her
sabah kalkacağım ve meditasyon yapacağım diye karar vermeyelim. Ve meditasyon esnasında başkaları üzerine değil kendime
konsantre olmalıyım. Neyin catch ettiğini, nerede catch ettiğimi, hangi çakrada catch hissettiğimi göreceğim ve kendim için ne
yapmam gerekiyor?”, bunu kendim görmeliyim. Yani bu Navaratri gününde, bugün ilk gün, Gauri’nin gücü içimizde aydınlanmalı,
onlar kendilerini ifade etmeliler ve onlar muazzamlar, Ben onları tek bir konferansta tarif edemem. Ezeli (başlangıçta var olan)
Kundalini’yi düşünün. O, Toprak Anne’nin içinde hareket eder, O evrende hareket eder, O hayvanlarda hareket eder, O maddede
hareket eder, O insanlarda hareket eder ve şimdi O, sizin içinizde hareket ediyor. Sahip olacağınız yüzün ve gövdenizin şekline,
görünümüne karar veren O’dur. Sizin ne tür bir çocuğunuzun olacağına karar veren O’dur. Sizin ihtiyacınız olan belirli bir tipte
çocuğu size veren O’dur. Bütün bu güzel çocukların sizin sahip olmanızı sağlayan O’dur. Size bu ışıl ışıl yüzleri ve parıldayan
gözleri veren O’dur. Tüm bunları O sizin için yaptı, peki ya içinizde bulunan o güce ne demeli, o gücü siz ne kadar tezahür ettiniz?
Ezeli olan çok sıkı çalışıyor, buna şüphe yok. Peki ya siz, Kundalinileri uyanmış bireyler? Siz, Onu ne kadar açığa çıkardınız? Ve
Kundalini nedir? – bildiğiniz gibi çok basit bir şey, o gerçek arzudur. Yani kendinizi mükemmelleştirmek için, kendinizi büyütmek
için duyulan gerçek arzu, eğer bu gerçekten de, gerçek arzuysa başka hiçbir şey önemli değildir. Diğer tüm arzular ikincil ve
üçüncüldür. En önemli arzu, büyümektir. Ve kimin avantajı için? Sizin avantajınız için ve sizin avantajınızın içinde ise tüm
dünyanın avantajı duruyor. Sahaja Yogiler, bu gün bu evrenin büyümesini, insan ırkının büyümesini temsil ediyorlar. Bu noktayı
takip edebiliyor musunuz, dünya çökmek üzereyken ve bu kadar kritik bir zamanda, sizin çok önemli bir rol oynadığınızı anlıyor
musunuz? Ve sizin William Blake gibi yüce kâhininiz var, bu zaman hakkında konuşmuş olan öyle büyük kişilere sahipsiniz ki.
Onlar bunu inşa ettiler, geleneksel olarak bütün bunları biz oluşturduk. Şimdi İngiltere'de, çağlar boyunca yapılan çalışma
İngiltere'yi bu konuma getirdi ve şimdi siz İngiliz Sahaja Yogilerin pozisyonunun çok önemli olduğunu anlıyor musunuz? Ama
bilgelikten yoksun ve kibir içinde, kendini bilmez bir şekilde, nasıl bu kadar sesli konuşabiliyorsunuz? Kendiniz bu kadar zayıf ve
kibirliyken, her şeyi organize edebileceğinizi nasıl düşünürsünüz? Bu yüzden, her gün meditasyon yapan veya yapmayanların
sayısını bugün almayacağım. Ama size şu kadarını söyleyebilirim ki, her gün meditasyon yapmayanlar artık burada olmayacaklar.
Bunu kabul edin. Bu gerçek. Her gün meditasyon yapmalısınız. Kendinizi disipline edin. Şimdi yeni bir bakış açısına ulaştınız. Siz
yeni bir vizyona ulaştınız. Şimdi bu vizyonu gördüğünüz zaman, vizyonu bildiğinizde, sadece orada duramazsınız. İçinize alın
Herkes söylüyor, Damley de söylemişti, herkes diyor ki: “Anne, siz İngilizler için çok fazla zaman harcadınız. Onlar için neden bu
kadar zaman harcadınız ki?” Belki sizler, kendinizin çok büyük olduğunuzu ve bu sebepten dolayı da Benim size hizmet etmem
gerektiğini düşünüyorsunuz. İstediğiniz gibi düşünün ama en önemli şey şu ki, siz Kalbin toprakları üzerindesiniz ve Ben sizleri
daha fazla temizlemeliyim, diğerlerinden çok daha fazla. Fakat durum bunun tam tersine. Diğerleri o kadar hızlı ilerliyorlar ki.
Şaşırdım, vibrasyonları, duyarlılıkları, anlayışları. Ve onlar, her biri sadece ustalaştılar. Burada ise, çok merkezi bir şey haline
geliyor ve hiç kimse Sahaja Yoga’yı anlamak istemiyor fakat onlar konuşma yapmak istiyorlar. Yaşça büyük olanlara saygı yok.
Kimsenin büyükmüş küçükmüş diye başkalarına saygısı yok ve bazıları da, kendileri başkalarından daha önce Aydınlanma
aldıkları için, daha yüce kişiler olduklarını düşünüyorlar. O zaman Hz. İsa’nın bir sözünü hatırlayın: “İlk olan, en sonda olacak.”
Bundan dolayı, sizler anlamaya çalışın, büyümek zorunda olan sizlersiniz, bu güçleri göstermek zorunda olan sizlersiniz. Güçlerin
tezahürü, bunu ne kadar anladığınızı bilmiyorum. Gauri’nin güçlerine sahip olan bir kişi, bir salona veya herhangi bir yere girer
girmez, herkesin Kundalinisi, sadece onu selamlamak üzere yükselir. Gauri’nin gücüne sahip olduğunuz zaman, göze çarparsınız
çünkü sizin o masum, şehvetli olmayan, açgözlü olmayan, güzel ve ışıldayan gözleriniz olur ve gözlerinizi her nereye çevirirseniz,



hatta bir bakışınız bile Kundaliniyi derhal yükseltecektir. Eğer Gauri’nin tek bir gücünü dahi geliştirdiyseniz, kanserden acı çeken,
bu hastalıktan, şu hastalıktan acı çeken bütün insanlar, anında tedavi edilebilir. Bütün sorunlarınız çözümlenebilir. Negativite
ortadan kalkacaktır ve sizler bir lotus gibi olacaksınız. Her türlü negativiteyi zararsız kılan, güzel, hoş kokulu olacaksınız. İşte
burada olan şey: “Bu adam bana dokundu ve şimdi ben de egoist oldum.” Eğer egoist bir kişi varsa, o sadece başka biriyle
konuşur ve bu kişi egoist olur. Demek istediğim, hassas olmanın yolu bu değildir. Kötü şeylere karşı değil, Tanrı’ya karşı hassas
olmalısınız. Ancak biz iyi olanın yerine, kötü olana karşı daha savunmasızız ve daha yakınız. Yani güç, iyi olanı özümseme gücü,
iyi olanı yayma gücüdür, tüm bu güçler sizin tam erişiminizdedir. Fakat bütün bunlar bir övgü haline gelmemelidir, bir tür meydan
okuma, bir tür güzel bir merak ve sizin için bir ilerleyiş haline gelmelidir. Ancak biz aşağıya iniyoruz, size söylemek zorundayım ki,
İngiltere’de aşağıya iniyoruz. Çünkü bazı komik etiketlerimiz (takıntılarımız) var, her zaman etiketi olan garip insanlar. Bu tür
insanlar uyarılmalıdır ve daha sonra belki de açıklanmalıdır ve bu insanların kararlaştırdığı gibi, kara listeye alınmış oldukları ilan
edilmeli. Bugün, Benim için çok üzücü bir gün ve bu nedenle bu yer .. ile dolu, demek istediğim pujanın burada olması aklıma
gelmedi çünkü Ben gerçekten çok üzgünüm. Çünkü vibrasyonları gördüğümde, etraftaki şeylerin nasıl olduğunu gördüğümde,
İngiltere’de insanlar sadece piknik havasındalar, kendimi çok mutsuz hissediyorum, bilemezsiniz. Her zaman son derece tutkun
oldum ve çabalarınızı takdir etmek için büyük bir gösteri hazırladım. Fakat siz eğer onun içindeki özü görebilirseniz, siz sadece
esas olanı görün, kendi içinizde izleyin. Her bir birey, içinizdeki özü görmelisiniz. Biz arkadaşımız ile ilgili, nişanlımız ile ilgili,
eşimiz veya kocamız ile ilgili, şundan bundan dolayı endişelendik. Kalibre bu değil! Kalibre çok düşük ve daha da aşağıya doğru
iniyor. Bu iyi bir şey değil, iyi değil. Eğer sevgim ve şefkatim sizi şımartıyorsa, o zaman sizi bunun dışına çıkarsam daha iyi. Çünkü
bu ülkede doğacak meziyetleriniz var. Çok büyük yüksekliklere ulaşabilecek kabiliyete sahipsiniz. Bunu biliyorum. Çok yüksek
zirvelere erişebilirsiniz ama onun hakkında konuşarak ya da onu düşünerek değil, o büyük güç haline gelerek, o güç olmakla. Ve
insanların sahip oldukları kolektif kutsamalara bir bakın ve Bana anlattıklarında hayret ettim, o kutsamaları aldılar, onlar bu
kutsamalara sahipler. Demek istediğim, sınırsız kutsamalara sahipler. Ama burada neden buna sahip olamıyoruz? Bizde ki sorun
ne? Eğer kolektif değilsek, aramızda bir sorun varsa, hala aramızda bizi dışarda tutan bir çeşit ego var demektir. Öyleyse, bizler
Tanrı’nın lütfüyle bu şeyin gerçekleştiği bir noktada doğduk, Tanrı’nın nimetlerinden yararlandık, kutsaması olarak
Aydınlanmamızı aldık ve o kadar yükseldik ki, bunun kendimiz için çok derin bir his olduğunu ve kalbimize girmesi gerektiğine
dair şimdi yürekten söz verelim. Ama şimdi kanatlarımızı açalım. Fakat biz onları kesiyoruz. Ufak tefek şeyler için orada burada
endişelenen dar beyinli kişilerden olmayın. Hiçbir şey önemli değil. Önceki hayatlarınızda görseniz, her türlü yemeğiniz oldu, her
türlü gezileriniz oldu, her türlü evliliği yaptınız, insanların vakit kaybettikleri her türlü anlamsız şeyleri yaptınız. Artık geçti, bitti.
Şimdi yeni bir şeyler yapın. Önceki hayatınızda kaç kişiyle evlendiniz? Ve önceki yaşamlarınızda kaç eviniz vardı? Ve ne kadar
zevkiniz vardı, şimdi bitti. Bitirin. Bu özel bir zaman, büyümeniz gereken Ritambhara’nın en güzel zamanı, asıl mesele bu, mevsim
bu. Be mevsimde büyümezseniz, büyümeyeceksiniz. Tam olarak bundan yararlanmak zorundasınız. Tam yoğunlukta Sahaja
Yoga yapmak zorundasınız. Bu, işlerinizi veya herhangi bir şeyi bırakın anlamına gelmiyor. Eğer Sahaja Yoga’da yoğunlaşırsanız,
her şeyde yoğunlaşırsınız ama yoğunlaşma yok. Münih’te karar verdim – Warren size söyledi mi bilmiyorum, Münih – Shri Mataji
Warren’la konuşuyor: Onlara Münih’ten bahsetmedin mi? Warren: Hayır Shri Mataji: Tamam, Münih’te bir son dakika da bir karar
aldım çünkü korkunç biri Münih’ten gelmiş ve Bana dedi ki Münihli seekerlar böyle sorular soracaklar. Ben onlardan hiç
hoşlanmadım. O (bayan) çok küstahtı. Münih’e gitmeyeceğimi söyledim. Ama Viyana’da, Münih’in vibrasyonlarını hissettim.
Şaşırdım ve dedim ki, “Tamam, Münih’e gideceğim.” Bu şeyi, vizemi almak için aşağı yukarı koşturmak zorunda kaldık. Her şey,
her zamanki gibi yolunda gitti. Üç günde, bu kısa sürede dört yüz kişi oradaydı. Ve o kadar yoğundu ki, size söylüyorum, o kadar
yoğun hatta çocuklar dahi çok yoğundu ve onlar söylediğim her kelimeyi dikkatle dinliyor, inci toplarmış gibi onları alıyorlardı ve
elmas gibi kıymetliydi, her bir kelimeyi not alıyorlardı. Ve Aydınlanmalarını aldıklarında sadece hayrete düşmüş insanlardı.
Almanların, siz İngilizlerin başına geldiklerini bir düşünün. Size ne olur? Onlar kararlı insanlar. Eğer onlar iyi şeyler yapmaya karar
verirlerse, pek çok iyi şey yapacaklardır. Onlar böyle değiller. Ve sonra, onlardan ayrıldıktan sonra bir saat kadar, salondaydılar,
şaşkın ve Sahaja Yoga hakkında konuşuyorlardı. Fakat burada, Ben buradan ayrılır ayrılmaz insanlar anlamsız şeyler konuşmaya
başlıyorlar. Duyuyorum. Ben vibrasyonları ve her şeyi biliyorum. Yoğun değiliz, yoğunluğumuzu (konuya olan ilgi) artırmalıyız ki
buna shraddha (inanç) denir. Önemli, çok önemli. Ve eminim ki bu sene Sahaja Yogayı yoğun bir şekilde anlamaya
çalışacaksınız. Bu yoğunluk eksik. Belki geçmişte sizinle ilgili bir şeyler yanlış gitti ve siz bunun hakkında şartlandınız veya şöyle
düşünüyorsunuz: “Bunu nasıl yapabilirim, bu çok fazla.” Siz bunu yapabilirsiniz, her şeyi, geçmişi unutun, geçmişi unutun. Sahaja
Yoga’da, geçmişin hiçbir anlamı yok. Siz komple yenilendiniz ama mekanizmanızı kullanın. Ben sizlerle çok sıkı çalıştım,
mekanizmanızda yanlış yok, tek şey şu ki, sizin kendinize inancınız yok. Ve kendine inancı olmayanlar, her zaman için kendini
beğenmiş insanlardır. Yani her şeyden önce kendinizi Ruhunuzun içine, kalbinizin içine yerleştirin ve güçlerinizi geliştirmeye
çalışın, içsel güçleriniz, konuşmak veya gösteriş yapmak değildir, içsel güçlerinizi geliştirmeye çalışın. Hala birçoğunuz



sahiplenmiş durumda, bunu biliyorsunuz. Bu utanç verici bir durum, Tanrı’nın tapınağında şimdi bile, hala korkunç şeytani şeyler
tarafından sahiplenmiş insanlar var. Bu nasıl olabilir? Bütün bunların taşıyıcısı sizlersiniz, şimdi bile, bu nasıl olabilir? Bu yüzden
orada çok yoğun olmak zorunda ve bugün olmak isteyenlere kıyasla, hiçbir şey çok büyük bir şeye dönüşmeyecek, öyle ki siz
kendinize şaşıracaksınız: bu nasıl oldu da ben bu kadar büyük oldum? Ama ilk ve en önemli şey disiplindir. Kendinizi disipline
edin. İş yemeğe geldiğinde bazı insanlar çok fazla yiyorlar, iş konuşmaya geldiğinde bazı insanlar çok konuşuyorlar, ya da hiç
konuşmuyor veya hiç yemiyorlar. Tüm bunlar disiplinsizliktir. Fakat bu ruhani hayatta yükselmek için, yapılacak en iyi şey disiplini
Ruh’tan almaktır ve otomatikman disiplinli olursunuz. Bırakın Ruh sizi yönetsin. Bu mümkün. Bu mümkün çünkü o denli kısa bir
zamanda bunu gördüm ki, orada bulunduğum o kısa zamanda bunu gördüm, onların isimlerini dahi bilmiyorum – burada
neredeyse hepinizi biliyorum, isimlerinizle ve vibrasyonlarınızla biliyorum – ve onlar çok yükseldiler. Yani bugün yüce bir gün.
Tabii ki büyük bir ayrıcalık. Sizler her zaman ayrıcalıklısınız, tıpkı Lord’lar Kamarası gibi. Bu gerçek ama belki bir gün gelir ve bu
Lordlar kamarası tamamıyla sürgün edilebilir. Sizler Lordlar gibi davranmalısınız. İşte bu yüzden naçizane isteğim, sizler disipline
ibadet etmeyi öğrenmek zorundasınız. Ben size: “Şunu yap, bunu yap” demiyorum, siz ne yapılması gerektiğini biliyorsunuz. Ve
bunun üzerine kalkıp Bana: “Biliyorum, yapmalıydım, biliyorum.” dememelisiniz. Eğer biliyorsanız, neden yapmıyorsunuz? Size
yetki verildi. Bugün, haydi kendimize ve yükselişimize tam bir özgüvenle, bu pujaya tam bir yoğunlukla katılalım ve kalplerimizde:
“Ben kendimi disipline edeceğim.” şeklinde karar verelim. Tanrı hepinizi kutsasın. [Shri Mataji, Marathi dilinde konuşur] [Shri
Mataji konuşurken, sağ yüzük parmağını ovalar] Navaratri büyük bir güçle başlıyor. Ama vibrasyonel olarak iyi. Vibrasyonlar
bugün çok güçlü. Muazzam. Ve siz bundan tam fayda sağlamalısınız. Eğer istiyorsanız, sol elinizi veya sağ elinizi
kullanabilirsiniz, nasıl isterseniz. Sahaja Yogi: Arzu ederseniz, sol elinizi Anne’ye uzatın ve sağ elinizi toprağa. Veya sağ eliniz
Anne’ye doğru ve sol eliniz havaya. Böylece bu programdan tam fayda sağlayabilirsiniz. Çoğunlukla, sol el diyebilirim. Egoist
görünenler dahi, belirli bir gücün bir çeşit sahiplenmesi altındalar. Ve onlar diğer egoist kişilerden daha kötü durumdalar, çünkü
kendileri de ne hakkında konuştuklarının farkında bile değiller. [Shri Mataji, Marathi dilinde konuşur] Hintli Sahaja Yogi: Shri Mataji
bana üç büyük mantralar ile başlamamı söyledi. [Puja, 3 büyük mantra ile başlar.]
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Dün, hepimiz için hoş bir gündü ve Ben farklı seviyede bir şeyler söyledim. Sürekli olarak sıradan şeyler hakkında konuşuyoruz ve
bu şeyler bazen çok fazla, bizler onların çok önemli olduklarını düşünürüz. Ama dün sizinle konuştuğum zaman, umarım hepiniz
daha süptil bir Sahaja Yogayı anlayışına ait, başka bir aleme atlamamız gerektiğini anladınız.

İlk önce ailelerimiz, çocuklarımız, ev işlerimiz, evliliklerimizle ilgili olarak endişe duyduk. Bu sorular birbiri ardına geldi ve tüm bu
küçük küçük şeyler hakkında kaygı duyduk.

Sonra yürütmekte olduğumuz ashramlar içinde kaygı duyduk, ashram problemleri, ne yapıyoruz, problemlerle nasıl yüzleşiyoruz,
insanlar ne şekilde problem yaratıyorlar. İşte bu şekilde kendi insanlığımız süptil bir anlayış kazanmaya başladı ve sonra Tanrı
tarafından kutsandığımızı da fark ettik, her zaman bizimle ilgilenen büyük bir şey var, daha yüksek bir kuvvet, orada bizler
hakkında özel bir dikkat var. Anladığımız şey bu.

Bu gün, bunun nasıl olduğunu açıklıyordum, Tanrının da bize yardım ettiğini nasıl anlarız. Her problem, bir tür sebebin bir
sonucudur, her problem. Mona`nın yazdığı mektupta olduğu gibi, kendisi otoyolda araba sürüyordu, araba kontrolden çıktı ve fren
çalışmadı. Sağ taraftan gelen bir araba vardı, sol taraftan gelen bir araba vardı, önünden arkasından arabalar gidiyordu. Mona,
artık işlerinin bittiğini hissetti, ikisi birlikte seyahat ediyorlardı, iki Sahaja Yogini. Bunun nedeni araba idi veya fren veya her ne ise,
mekanizma ve onun sonucu olarak tüm bu problemler (meydana geldi). Yani şimdi, bu problemin üstesinden nasıl gelirsiniz?
Varsayalım ki sonucu nötralize etmeye çalıştınız, bunu yapamazsınız, çünkü sebep hala oradadır. Sebebi düzeltmeye çalışırsınız,
buda başarılı olmaz. O zaman ne yapmak lazım? Bu yüzden en kolay şey sebebi geçmek, bunun üzerinde yükselmektir, nedenin
ötesine geçmektir. Yani sizin için sebep var olmaz ise, bu sayede sonuç da var olmaz. Sebep, sizin dikkatiniz içinde bulunmaya
devam ettiği sürece, sonuç orada olacaktır. Yani Mona ne yaptı? Sadece Bana dua etti, sadece Beni düşündü, “Anne, bu benim
son şansım” dedi, hepsi bu. Bu şekilde sebep ortadan kayboldu, çünkü siz bunun ötesine geçtiniz. Sonuç da kayboldu ve Mona
şaşırmıştı.

Bu yüzden, sizler sebepten öteye yükselmelisiniz. Şimdi bir problem var, “benim karım böyle”, “benim kocam şöyle”, “benim aile
hayatım şöyle”, “Sahaja Yogiler böyleler”, her tür şey orada. Bu bir sonuçtur. Şimdi, bu sonucun sebebi nedir? Şu ve şu kişi.
Tamam, sebeple olan ilişkiden bizler ne elde ettik. Bunu teslim edin. Sizlerin, sizlerin bunu yapma hakkınız var. Bunu yapacak bir
beceriniz var, bunu yapabilirsiniz. Bunu yapma yeteneğindesiniz, bunu yapmak üzere yetkilendirildiniz ama bunu yapmazsınız, siz
unuttunuz. Sadece unuttunuz. Eğer sebebi teslim ederseniz, bunun sonucu da geçip gidecektir. Ama bu, yani sizin yükselmeniz
gerektiği, o zaman hatırlanacak şeydir. Sebebin ötesine gitmek, ondan kurtulmanın en iyi yoludur.

Yani Ben sizlerle oynuyordum. “Anne problem bu. Benim işim yok” diyecek sebepleriniz oldu. Şimdi işim var, o zaman da iş ağır
olacaktır. Sonrasında onun karısı yanında değildir, bu yüzden bir karısı olmalıdır. Karısının bir problemi vardır, bu yüzden de
bayanın boşanması lazımdır ve şu ve şu ve bu da şudur. O zaman da, “Ben işte böyleyim. Ben çok kötüyüm çünkü içimde bir
bhoot var” dersiniz. Yani neden, bhoottur. “Ben böyle davranıyorum çünkü bende bir bhoot var.” Sanırım bu da bir günah keçisi.

Yani, ilk olarak bunun ötesine geçin, “Bhoot nedir?, Kimdir bhoot? Ben Annemi biliyorum ve bendeki bu bhoot ile Anne ilgilenir”
deyin. Hepsi bu. Ama bunun için acil bir durumun başınıza gelmesi gerekir, aksi halde siz bu güç ile, bunu yapmazsınız. Acil bir
durumda olduğunuzda, bu o zaman hızla çalışır. Aciliyet olmadığında, o zaman bu yarım kalple yapılır, Mona’nın durumundaki
gibi.

Bir gazetecinin şeyden seyahat ettiği bir başka olay vardı veya bir şeyler, onun frenleri bozuldu. Bir başka gazeteci ile
birlikteydiler, yani ikisi birlikte geliyorlardı. Bu diğer gazeteci, Bana anlattı. Diğeri Sahaja Yogi idi. Yani o frenlerin tutmadığını fark
etti ve arabası gidiyordu. Önünden gelen büyük bir kamyon vardı ve başka bir kamyonda arkadan geliyordu. Onun dönmesinin
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veya bundan kurtulmasının yolu yoktu. Frenleri korkunç haldeydi. Bu bir acil durumdu, görüyorsunuz. Aklında böyle bir aciliyet
belirdi. “Tanrım, artık sonum geldi. Biz bittik.” Oradan gelen bir kamyon vardı ve başka bir kamyon daha ve bir saniye içinde işleri
bitecekti. Arkadaşına sadece, “Anneyi düşün” dedi, hepsi bu. Gördüğü şey neydi, kamyonlar geride kalmıştı ve onlar yolda güzelce
ilerliyorlardı, frende çalışıyordu.

Ama bu acil durum meydana gelmelidir. İnsanlar böyledir, dar boğazlara sokulmadıkları sürece, asla bunu yapmazlar. Bir kez dar
boğaza girince, bunu o zaman yaparlar. İşte bu yüzden, insanlar çileci bir hayat sürmeye çalışırlar çünkü eğer siz bir çilekeş iseniz
o zaman dar bir boğazdasınız. Kendinizde acil bir durum yaratmak için onlar Gobi çölüne giderler, bu sayede Tanrıyı
düşünürsünüz ama Gobi çölüne gitmek için çok geç. Dar boğaza girmeleri için kendilerine problemler yaratırlar, bu sayede bunun
dışına çıkabilirler. Ama Sahaja Yogiler için, eğer onlar bilge iseler, buna ihtiyaçları yoktur.

Ama aksi halde biz buna nasıl ulaşırız, hiç bir ... olmadan? Tek yol meditasyondur. Herkes meditasyon yapmalıdır. Nokta budur.
Eğer meditasyon yapmazsanız, bir süre devam edebilirsiniz. İki, üç ay gibi bir süre iyi olabilirsiniz belki de iki yıl, ama sonra siz
bırakırsınız. Belki de insanlar düşünebilirler, “Meditasyon yapmaya ne gerek var? Bakın, bu tamam. Eğer meditasyon
yapmıyorsak, önemli değil”. Böyle değildir bu. Çünkü ancak meditasyonda büyürsünüz. Acil durum içinde, şüphesiz aniden
büyürsünüz. Demek istiyorum ki, kutunun içinden fırlayıp çıkan bir palyaço gibi zıplarsınız. Bir zemberekten fırlayarak yukarı
çıkarsınız. Ama eğer sürekli büyümek zorundaysanız, meditasyon yapmak zorundasınız, düşünce ardına düşünce gelmesine izin
verin ve sonra da onların sakinleşmesine izin verin çünkü siz düşüncesiz farkındalık konumuna yükseldiniz ve bu düşüncesiz
farkındalık içinde büyürsünüz. Tüm sonuçların sebeplerinden bağımsız olmak içinde büyürsünüz. Eğer sebeb yoksa, sonuç
yoktur.

Ama bizdeki problem budur, bizler normalde meditasyon yapmayız. Ancak ne zaman ki kesin olarak son noktaya gelir, şimdi
kuyuya düşeceksiniz, o zaman bunu düşünürüz. Belki de size o anda yardım edilir ama büyümezsiniz. Büyüme ancak meditasyon
yaparsanız gelir. Bu çok önemli bir kısımdır, normal şekilde meditasyon yapan insanlar için tam bir destektir. Normal yaşamda,
nasıl büyürüz? Eğer oksijenimiz yoksa büyüyemeyiz. Yeterli miktarda oksijenimizin olması gerekir, yeterli miktarda besinimizin
olması gerekir, tüm bu şeylere sahip olmamız gerekir. Ama spiritüellikte, sizler meditasyon sayesinde büyürsünüz. Başka çıkar
yolu yoktur. Büyüyebileceklerini düşünen insanlar, kendini beğenmiş olanlardır, gerçekte kibirli insanlardır çünkü onlar Sahaja
Yoga hakkında çok konuşabilirler. Sahaja Yoga hakkında çok konuşan insanlar gördüm. Onlar büyük konuşmalar yapabilirler,
budur, şudur ama hiç bir şekilde vibrasyon yoktur. Sahaja Yoga için hiç bir iş yapamazlar, kolektif değillerdir. Kolektif olma
duyarlılıkları yoktur, her tür problem.

Ama büyümeye meditasyon sayesinde ulaşılacaktır. Bu onun bir parçasıdır. Bu, diyebilirz ki, ibadettir, pujadır. Sonra sizin hiç bir
şeyi bırakmanız gerekmez. Sadece bağımsız olursunuz, sebebin kendisinden bağımsız. Bu onun bir kısmıdır. İkinci olarak, bu,
söyleyeceğim ki, sizler duygusal bağlarınızın süptil tarafını alırsınız, çünkü duygusal bağlarınız sizi kesin bir kimlik verir. Bir
Hristiyansınız veya bir Hindu veya bir Müslüman veya şu veya bu veya İngiliz veya herhangi bir türde ırktan veya siz ona her ne
isim veriyorsanız. Tüm bu şeyler üzerinizden akıp gidecektir çünkü siz bağımsız bir kişilik kazanırsınız.

Yani bu duygusal bağlar, “o benim erkek kardeşim”, “o benim kız kardeşim”, “karım için endişe ediyorum”, “çocuğum için endişe
ediyorum”, sizi daha küçük bir şahsiyet haline getiren tüm bu duygusal bağlar akıp gidecektir ve sizin tek bir duygusal bağınız
olacaktır, “ben şefkatim içinde büyüyorum. Şefkat aktif ve benim şefkatim etkili. Benim şefkatim bir ışıktır. Benim şefkatim bu
sağduyudur. Ben bir yogiyim.” İkinci olarak Sahaja Yoga hakkında okursunuz, Sahaja Yoga hakkında bilirsiniz, Sahaja Yoga
tekniğini bilirsiniz, kundalininizi yükseltirsiniz, çakralarınızı temizlersiniz, mantraları anlamaya çalışırsınız. Mantralarınızın
ustasısınız, deitylerinizin ustasısınız, Onları memnun edersiniz. Tüm bu şeyler uygun şekilde yapıldığında, akli bağlarınız o zaman
üzerinizden akıp gidecektir.

Bu büyük bilim adamı olduklarını düşünenler, tüm bu şeylerin bilim olmadığını bileceklerdir, Tanrının tekniğinin bilimi çok daha
fazladır. Çok fazla okuduklarını düşünenler, iyi okuyan insanlar, Sahaja Yoga hakkında okudukları zaman ve bunu kendileri
üzerinde çalıştırdıkları zaman, kendileri için gördüklerinde, başkalarında gördüklerinde, her ne okudularsa bunun hepsinin aptallık
olduğunu, anlamsız olduğunu, boş olduğunu bileceklerdir. İşte bir tür boşluk bu şekilde gelecektir, egonun boşluğu çünkü onlar
bu bilginin çok büyük olduğunu göreceklerdir. Newton`un dediği gibi, “bilgi bir okyanus gibi ve ben onun kıyısında bazı çakıl



taşlarını toplayan bir çocuk gibiyim.” Ne anlayış ama! Yani bu boşluk size gelir ve sonra da gerçek bilgi size gelmeye başlar.
Gerçek bilgi ile, kendini tanımlama gelir. Siz konuşursunuz, konuştuğunuz zaman, bu konuşmanın bir etkisi vardır, bu bir
mantradır. Siz sadece ağzınızda gevelemeyin. “Ben bir Sahaja Yogiyim. On beş yıldır Sahaja yogadayım.” İşe yaramaz bu. Belki de
yüz yıldır orada olabilirsiniz ama bir eşeğin eşek olduğu gibi kalabilirsiniz, kesinlikle.

Ama siz orada sadece bir yıldır bulunuyor olabilirsiniz ve bir eşekten bir insan haline gelmiş olabilirsiniz veya bir yogiye de. Ama
ilk olarak yapmamız gereken şey nedir, duygusal olarak Anneye bağlanarak kendimizi yenilemektir. Demek istiyorum ki, dünyaya
gelen bir çok diğer yogiye göre bir avantajınız var, zavallı şeyler, onların ileriye doğru bakacak hiç bir şeyleri yoktu. Onlar Ezeli bir
Anneyi bildiler, şunu bunu biliyorlardı ama onlarda form yoktu. Siz bir forma sahipsiniz. Çok sanslı ve talihli insanlarsınız, siz bir
forma sahipsiniz. Bir forma tapınmak, havadaki soyut olan bir şeye tapınmaktan daha kolaydır. Görüyormusunuz, mutlak bilinç,
göremediğiniz zaman ona nasıl ibadet edebilirsiniz?

Ama bağımlılık hiç bir şekilde Bana bir şey vermek zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Bana ne vereceksiniz? Hiç bir şey,
sadece sebepten bağımsız olmak. Ve bu işe yarar, bunu kendi hayatınız esnasında gördünüz. Siz ayrıca, “Bu çalışıyor, Anne, bir
şekilde bu çalışıyor” dersiniz. Bandhan nedir? Bu kendinizi Annenize bağlamanızdan başka bir şey değildir, sizler sadece ona
telefon ediyorsunuz. Bu Annenize giden bir telefondur, hepsi bu. Biliyorsunuz, Ben sizinle oyun da oynarım, Ben de derim ki,
“Tamam, Ben sana bir bandhan veriyorum. ” Ben Kendime bandhan veriyorum! Bu bir telefon görüşmesidir, sadece bir telefon
görüşmesi. Ama inanç gelişti, şimdi bu evet, bu sizin duygusal şeylerinizden tamamen bağımsız olduğunuz gerçek inançtır. Bu
sadece, “annem”, tamam, onun için sadece bir bandhan ver, bitti. “Babam”, onun için bir bandhan ver. “Kardeşim”, onun için bir
bandhan ver, her ne ise. Siz bunu Annenizin bağlantılarına koyuyorsunuz ama ne yaptığınızın bilincinde değilsiniz. Sizler onları
sadece, elleriniz sayesinde akan Annenizin sevgisine bağlıyorsunuz.

Bu vibrasyonlar nedir, Annenizin sevgisidir. Sizler buna sahipsiniz, bu size doğru akıyor. Ama Anneniz için olan sevginize ne
demeli? İşte Benim fark ettiğim şey bu, tam bir acil durum söz konusu olduğu zaman bu teslimiyet gelir, bu çalışır.

Bu yüzden, her hangi bir acil durum yaratmaya gerek yoktur. Sizler yavaşça ve sürekli olarak çalıştırmalısınız ve bu içinizde
kendisi, kendisi tarafından bina edilmiştir. İçinizdeki bu güce sahip olacaksınız, sizi temin ederim. Ama meditasyon bir yoldur,
diğeri Sahaja Yoga bilgisidir. Show yapmak değil, başkalarına anlatmak değil, bunu kendinizde çalıştırmaktır, farklı çakralarda,
onlar nasıl çalışıyorlar, sizin üzerinizde, başkaları üzerinde. Bir kez başkalarına öğretmeye başladığınız zaman, bu sizdeki bir
bhoottur. Bunu kendiniz için öğrenmeniz, hatta kendi içinizde öğrenmeniz daha iyidir. Ben kimin hangi çakrada, hangisinde usta
olduğunu biliyorum. Hiç kimse diğerlerine “bunu yapmanın yolu budur” demez. Bu kesinlikle saçma bir egodur. Böyle şeyler
yapılmamalıdır. Eğer biri size sorarsa, şahsen ona söyleyebilirsiniz ama geniş kapsamda, bu konuda konuşmalar yapmayın ve
insanların kafasını karıştırmayın.

Şimdi, yani bizde iki şey var, bizler duygusal kabalığımızın ve akli kabalığımızın ve aynı şekilde fiziksel kabalığımızın üstesinden
gelmeliyiz. Fiziksel kabalık, eğer kendinizi tek bir ilaca teslim edebilirsiniz halledilebilir, bu vibrasyonlardır.

Anupama gibi, Benim torumun, kendi annesine dedi ki, “Sen allopathy içinde doğdun, sonra homeopathy takip ediyorsun. Yarın
bazı jumbopathyler bulacaksın ve sonra da numbopathy!, ama ben Tanrıdan doğdum ve ben sadece Tanrının pathy sini takip
ederim ve Tanrı bana bakacak ve Tanrı beni iyileştirecektir.”

* Allopathy (Bir hastalığı, o hastalıktan farklı belirtiler meydana getiren ilaçlarla tedavi yolu; bu tarz tedavi uygulayan eski tıp
öğretisi)

*Homeopathy (Bir hastalığı, sağlam kimselerde aynı belirtileri meydana getiren ilaçların küçük dozları ile tedavi yolu)

Bunun üzerine kızım dedi ki, “Neden, sende değişebilirsin”

Torumun da dedi ki, “Neden, çünkü Tanrı asla değişmez.” Basit cevap. Tanrı sizi iyileştirecek. Ama siz buna sahip olmalısınız, ,
sadece acil bir durum anında atladığınız gibi, bunu söyleyecek kadar yükselmeye sahip olmak zorundasınız.



Bu söyleyebilmek için içinizde aynı türde bir dürtü, aynı türde bir şahsiyet olmalıdır. Eğer siz sadece, “Tanrım, lütfen beni koru”
derseniz, Tanrının bu tür insanlar için zamanı yoktur. Sizin Tanrı için zamanınız yok, Tanrının da sizin için zamanı yok. Basit bir
şey.

Yani bizler yüce şeylerden, sıradan şeylere geldiğimiz zaman, biz bu şeylerin her ikisinde de varız ve etkiliyiz. Lambanın içinde
olsak da, ışığın içinde olsak da veya yağın içinde olsak da, eğer bizler sebebin kendisi olmadan etkin olabilirsek, daha süptil bir
noktadayız. Çünkü siz sebebin ötesindesiniz, yani hiç bir şey için, hiç bir sebep yaratmaya gerek yok ama siz sonucu görün. Yani
bir kez sebep bittiği zaman, sonuca ulaşılmıştır ve bu ulaşılması gerekene ulaşmaktır, bunun doğruluğudur. Doğru şeyi elde
edersiniz. Ters olan şeyi elde etmezsiniz ama bir sebeple giderseniz, o zaman sapmaya sahip olabilirsiniz, her tür probleme
sahip olabilirsiniz. Bu yüzden en iyi şey, kendinizi sebepten ayırmaktır ve sonra sonucu elde edersiniz, size anlattığım gibi fren
düzelir. Sonuç orada idi, araba iyiydi, her şey iyiydi yani sonuç iyi idi ama sebep kaybolmuştu. Sebep yoktu. Neden? Nasıl? Bu
şeyler nasıl mükemmelleşti?

Eğer bunun sonucunu sorarsanız, bunu nasıl elde ettiğinizi siz söyleyin. Yani sebep kaybolduğu için, siz bunu hiç bir sebebe
koyamazsınız. Bazen Tanrısal bir yolla, bu işe yaradı dersiniz.

Bu yüzden, Tanrısallık içinde gerçekten etkili olan şey sadece sebeptir. Ama Tanrısallık sıradan bir şeymiş gibi olmamalıdır.
“Tamam, evet, Annenin fotoğrafı orada, namaste. İyi. Namaste. Günaydın Anne”, bitti. Yolu bu değildir. Sizler Annenizi bilmek
zorundasınız ve Annenizi sevmelisiniz, işte bu odur. Sizlere, Beni sevmek zorunda olduğunuzu söylemek çok utanç verici. Ama
bir Anne olarak bu yaşamda, pek çok utanç verici şey yapmalıydım ve onlardan birisi de bu, çocuklara nasıl söyleneceğini
bilmiyorum. Şimdi gerçek bu. Yani sizin her hangi bir acil duruma veya herhangi bir böylesi probleme girmenize gerek yok.
Sadece kendinizi öyle bir şekilde geliştirin ki, siz çok gelişmiş olun, bu sadece harekete geçer ve çalışır.

Yani Ben size bunun bir örneğini vereceğim. Bu en azından şaşırtıcı şekilde Benim en fazla çalıştığım İngiltere`de işe yarar, en
azından İngiltere`de. Size basit bir örnek vereceğim. Bakın, sizlerin Hindistan`a gelmenize karar verilmişti, kaç ay önceden
bilemiyorum. Hindistan`da Ben bir kez bulundum ve ikinci kez gideceğim ve İngiltere parayı doğrudan ödemeniz gereken tek
yerdir. İnsanlar henüz ödemediler ama Avusturalyalılar bunu yaptılar. Avusturalyalılar seksen, seksen beş kişi bunu yaptılar ama
İngilizler yapmadılar, her şey çok yavaş ama iş egoya gelince onlar birincidir, bayrakları birincidir. Egoda, bu nerede üretildi?
Büyük İngiltere`de.

Yani iş bir şeyler yapmaya gelince, onlar en ağır olanlardır, iş eleştirmeye gelince en yüksekte olan onlardır ve sonra iş egoya
gelince, aniden göreceksiniz, onlara her hangi bir pozisyon verin, bu ... Neden? Siz tekrar açıklayabilirsiniz çünkü bir sebep vardır.
Diyeceksiniz ki bu uyuşukluk, birilerini suçlamak veya bu bir bhoot veya bu benim egom veya super egom, bu benim yüzümden
değil. Bizzat ben, ben iyiyim. Bazı sebepler. Şimdiye kadar neden ödemediniz? Bu böyle bir problem, şimdi ben gitmeliyim. Eğer
gelmeyecekseniz, gelmemelisiniz ama eğer ödüyorsanız, bunun için ödemeyi yapmak daha iyi. Size ne oluyor?

Elli kişi ile başladılar, şimdi otuz beş ile sona erdi. Bunun için ayarlama yaptık, bir şeyler sipariş ettik, otobüsler tuttuk, tüm bu
şeyler, şimdi kayboluyorlar. Hiç kimse sizden gelmenizi istemedi. Aksine Ben diyordum ki, “bunu düşük tutun. Bunu düşük tutun.
Yani onu güzel yapacağız.” Ama siz 350 den aşağı olamazsınız veya üç yüz olabilirsiniz, iki yüz olabilirsiniz ama sadece 210
olamazsınız. Onları nereye koymalı? Basit bir şey, bütün bu sıradan tarza bakın. Ama diğer yerlerde ne yaptılar? “Tamam,
gitmemiz lazım. Anne halledecektir.” Bu halloldu. Herkesin parası var, her şey yapıldı, hepsi burada.

Amerikalılar yaptılar bunu, şaşırtıcı şekilde ama İngilizler, gidiyorlar mı, gitmiyorlar mı bilmiyorlar. Orada hala bir kısmı var. Zavallı
Garvin hepiniz için aşağıya yukarıya koşturmak zorunda. Siz söyleyeyim, o böylesi sabrı olan bir kişi. Ben hala ödeme yapmamış
olan on bir kişi olmasına şaşırmıştım, buna inanabiliyormusunuz? Demek istiyorum ki, bu o kadar basit bir şey ki. eğer gitmek
istemiyorsanız, gitmeyin. Gitmek istiyorsanız, gidin. Ona gideceğinizi veya gitmeyeceğinizi söyleyin, bitti. Demek istiyorum ki,
kimse sizi orada istemiyor. Ama bu küçük şeyi bile yapamazsınız çünkü sizin bir tür şeyiniz var, çünkü, çünkü bu oldu, çünkü şu
oldu, çünkü…



Yani İngilizler daha fazla yukarıya gelmeliler çünkü Ben sizler için gerçekten çok, çok sıkı çalıştım ve Tanrı Bana tekrar beş yıl
daha iş verdi. Ne yapacağımızı bilmiyorum.

Bazen geri dönmemeliyim diye hissediyorum çünkü bunun yararı yok. Bu size verdiğim küçük bir örnek, çok küçük bir örnek. Bu
çok sıradan tipte. Diğer yerlerde de görebilirsiniz, bunun gibi. Onlara bir şey söylersiniz, “ama neden Anne, bu böyle oldu? Neden
ben böyle yapmalıyım?” demek istiyorum ki, Bana bir soru sormak, Bana bir sebep sormak! “Neden ben böyle davrandım? Neden
ben öfkelendim?”

Sahaja Yogaya geldiklerini bildiğim insanlar gibi, Sahaja yoga yapıyorlar ve tüm bu şeyleri ama sonra başka bir Steiner’in yerine
giderler. Sonra da başka kurslara giderler. Demek istiyorum ki, Bana inançları yok, Sahaja Yogaya. Bunu tecrübe ederler, şunu
tecrübe ederler, deliler gibi tecrübe ediyorlar, hala sürüyor. Bu ancak İngiltere`de mümkündür, size söyleyeyim, başka bir yerde
yok, bu bir özellik. Sahaja Yogaya gelmiş pek çok kişi biliyorum, Sahaja Yogayı pratik etmeden, iyileştirerek, onlara Sahaja Yoga
içinde yardım ederek, başarılı olarak. Onlar Sahaja Yogadan ayrıldılar. Onlar bu yere gidiyorlar, şu yere gidiyorlar, şuraya. Bunun
yolu bu mu?

Liderliği suçlamaya çalışan pek çok kişi biliyorum. Size tüm bu şeyleri anlatıyorum çünkü buraya geldiğim zaman Ben çok
hastaydım, gerçekten, size anlatıyorum. Sekiz gün boyunca hastaydım ve hatta sonrasında bile hastaydım çünkü biliyorsunuz,
hepiniz Benim bedenimdesiniz ve Ben acı çektim, bu yüzden sizlere söylemek zorundayım.

Ve sonra derler ki, lider iyi değil, lider çok güçlü olmalıdır, lider şöyle olmalıdır ve onların liderinin elinde büyük bir şey olmalıdır ve
dediler ki, eğer o bize vurursa, bizler iyi olmayacağız. Tekrar sebep, tekrar sebep. Size söyleyeyim, sizler Gavin`de, en iyi
liderlerden birine sahipsiniz ve size söylemek zorundayım, o çok fazla para harcayan bir adam. Bana söylemeden bir çok gideri
karşıladı, onun ofisi bizler için çalıştı. O bütün bu saçma sapan insanları yanına aldı. Eğer ona “bu adam biraz ego kapıyor”
desem, o bu kişiyi ofisinde işe alacaktır. Eğer Ben, “bu adamda bhoot var” dersem, o bu kişiyi ofisinde işe alacaktır. O Benim, bir
gün bile idare edemeyeceğim böylesi bhootlarla çalıştı. İnsanlara gitmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışır ve onlara
der ki, “Bak şimdi, gel”. Duyarlılığı ile, anlayışı ile pek çok kişiyi kurtardı ama ondaki tek şey, açıkça o yönetemiyor, bu onun hatası.
Onun kişiye açıkça söylemesi gerekir, “Sen bir bhootsun, iyileş ve sonra sen iyi olacaksın”.

Ama eğer sen dersen, “Buraya gel. Bak, sen bir bhootsun, önemli değil. Bende limonlar ve biberler var. Sen otur.” Sonra da, “Anne,
o kendisini en büyük bhoot ile tanımlıyor”. Bırakalım bununla yüzleşsin. Eğer liderinizin anlayışına sahipseniz, o zaman şunu
bilmesiniz ki, Ben onu sizin bildiğinizden daha iyi tanıyorum. Bu bazen çok üzücü. Neden bir kişinin katışıksız iyiliğini
anlamıyorsunuz? Onun kendi ofisinde tolere ettiği bhootların miktarını, size söyleyeyim, onlarla bir günden fazla kalamazsınız,
bazıları ile.

Bazıları çok egoist, kafaları kapalı ve bazıları o kadar bhoot gibiler ki, onlar evimde eğer aşağıya inseler bile mideme ağrı giriyor
ama o, onlarla durdu. Neden? Ne gerek vardı buna? Gavin sadece onlara yardım ettiğini düşündü. Ben ona her ne zaman “Bu kişi
bhoot gibi” desem, bu adamın Mr Gavin Brown tarafından işe alındığını gördüm. Sonra bir gün, Ben ona söylemek zorundaydım,
“İşten kov onları”. Onlar kovuldular. İngiltere`de neden maksimum sayıda bhootlarımız var, Ben anlayamıyorum. Onları
etrafımızda tutmak gerekli mi?

Gideceğim gün, bu şeyleri size söylememeliyim ama Ben gittiğim zaman bu bhootların geri geldiklerini görüyorum ve onlar
sebepler oldular ve sonuçları da görüldü. Bu yüzden sizlerin görmesi için tam bir açık resim meydana getirmeliyim, sizler bu
ülkenin bu yüce topraklarında doğmakla, en yükseğin en yükseğine ascend edebilirsiniz ama çok aşağıya da gidebilirsiniz. Ben
bunu gördüm. Çünkü her zaman birilerini suçluyorsunuz, her şeyin sonunda Gavin var ve bu sizlerin yaptığı en kötü şey. Haydi
birileri Gregoire`a söylesin, o bu kişiyi on kere doğrayacaktır ve bu kişiyi doğranmış halde Bana getirecektir. Gerçekten de, demek
istiyorum ki, o diyecektir ki, “Bu ne saçmalık! Tamam, sen önden buyur”. Mr. Warren`a söyleyin, onun bütün bu Avusturalyalı
tiplerle ne yapacağını bilmiyorum. Onların hepsi bir mücevher, buna şüphe yok.



Ama siz Gavin gibi bir adamı hak ediyorsunuz. Ben düşündüm ki, onlar özel insanlar, Ben sizler için çok çalıştım ama şaşırdım.
Nazik insanların böyle liderlere ihtiyacı yok, değil mi? Ama nazik insanlar şimdi Avusturalyalılara dönüştüler, şaşırtıcı şekilde,
onların Bana karşı olan davranışları, onlar çok tatlılar, sizler şaşıracaksınız, çocuklar biliyorsunuz. Gavin, o Benim için fincanlar ve
fincan tabakları aldı çünkü oraya gittiğim zaman Bana iyi fincanlar ve fincan tabakları ile çay ikram edeceklerini düşündüler. Bu
yüzden Gavin bütün merkezleri için bir fincan ve tabağını aldı, iyi kalite bir tane. Bunun üzerine çocuklar, küçük küçük çocuklar,
onlar para topladılar, nihayetinde Anne bir de kek yiyecek, bunun bir tabağınında olması gerek. Bu yüzden buraya bir çek
yolladılar, bakın, ne kadar tatlılar. Ben asla kek yemem, siz bunu biliyorsunuz, ama hala, çok tatlı çocuklar, söylemeliyim.

Nedeni nedir? Neden bizler baskı yapıyoruz veya baskı altında kalıyoruz? Neden? Tekrar sebeb. Sebebin ötesine gidin. Sizleri
tekrar ve tekrar kutsuyorum, gelecek sefer Ben geldiğim zaman, artık daha fazla hata yapmadığınızı görün.

Meditasyon yapın ve meditasyon yapın ve meditasyon yapın ve bazılarınız Hindistan`a geldiğiniz zaman, sizleri çalıştığım yerden
aldığım ödüller olarak onlara göstermek istiyorum, biliyorsunuz. Ben orada olmasam bile, birileri Nepal`de birilerine aydınlanma
verdi. Onlar muhteşem çiçekler ve Ben buradayım, Bende bir şeyler yanlış! Ben nerede çelıştıysam, insanlar sebepler için daha
fazla kaygı duydular.

Ben gerçekten sizlere çok, çok açık bir itirazda bulunmalıyım, şimdi, kendi içinizde büyüyün. Bağışlayıcı mısınız, cömert misiniz,
sistematik misiniz? Etkileyici misiniz, müşfik misiniz, kolektif misiniz? Hala tüm bu saçma sapan şeylere bağımlı mısınız? Büyük
konuşuyor musunuz, büyük konferanslar veriyor musunuz? Alçak gönüllü olun ve sonra da kendi büyüklüğünüzü göreceksiniz.
Başınızı kalbinize doğru eğmediğiniz sürece, Annenizi nasıl göreceksiniz?

Hepinize büyük bir şans ve mutlu bir Christmas ve mutlu bir yeni yıl dilerim ve spiritüel büyümenizde çok büyük bir yeni yıl dilerim.
Haydi bunu gösterin. Haydi hepiniz bu gün karar verin. Karılarınızı, kocalarınızı, çocuklarınızı, şunu , bunu, tüm saçmalıkları
unutun. Sizler Yogilersiniz, sizler Divine ile birleştiniz. Bunun içinde büyüyün, bunda başarılı olun.

Tanrı hepinizi kutsasın.

Bu günün programı çok büyük olmamalı çünkü bize çok uzun zaman için izin vermediler ama bu gün küçük bir veda pujası
yapabilmemiz hoş bir şey. Ama çok küçük olmamalı bu çünkü bu, mesele sizin ne kadar alacağınızdır, çünkü gitmeden önce, Ben
her tür çakraya sahip olmak istemiyorum, bakın, spazmlar oluyor. Ben bazen İngiltere`de yapılan bir pujadan korkuyorum.

Gavin, sanırım sadece sen yapabilirsin, bu ustalıktır. Sen ustalık sahibi olmak zorundasın, her şeyden önce kendi üzerinde. Eğer
usta değilsen, harekete geçemezsin ve kendi enstrümanın üzerinde, mesele budur.

Ve Ben hiç kimsenin liderlere hiç bir şekilde saygısızlık etmesini istemiyorum. Siz çok zeki olabilirsiniz, bu Sahaja Yoganın
dışındadır. Sahaja Yogada liderlerinizi dinlemeli ve saygı göstermelisiniz ve hiç kimse hatalar bulmaya çalışmamalıdır. Ben onun
hatalarını biliyorum, onun hatalarının ne olduğunu ve onlarla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Herkes kuvvetlenmeye çalışmalıdır.
Avusturalya`da söyleyeceğim, bu modern bir şey, her şeyin tek bir beden gibi çalıştığını söylemeliyim. Hiç kimse Warren`i
sorgulamaz. Ona telefon ederler, ona anlatırlar, onlar para toplarlar, onlar para koyarlar, hepsi tek bir beden gibi çalışıyor. Burada
herkes kafayı kesmeye çalışıyor veya kalbe saldırmaya, bu sizin kalbiniz, bu sizin beyniniz.

Bu yüzden lütfen hepiniz, eleştirmeden önce, Gavin`e, kendinizin Sahaja Yogaya hizmet etmesini teklif etmelisiniz. Kitapların
gelmediğini söyleyenler, haydi onlar kitapların (sorumluluğunu) alsınlar. Benim biletimi rezerve ettirmeyi bile, tüm bunları onun
halletmesi gerek. Biliyorum, onun hakkında her ne söylerseniz söyleyin, tüm bu şeyleri o yapar. Bu yüzden, bu işleri yapmak üzere
kendi hizmetinizi sunmayı da teklif etmelisiniz. Aksi halde Sahaja Yoga başarılı olmayacaktır.

Bizler sadece kutsama almak için buradayız ama bazı mutlak görevlerimiz de var ve işte herkesin kendi ölçüsünde teklif etmesi
gereken şey budur. Ben ne yapabilirim, nasıl yardım edebilirim? İş nedir? Haydi bakalım.



Umarım gelecek toplantıda, hepiniz oturmalı ve ne yapabileceğinizi bulmalısınız. Bir grup yapılabilir, iki üç kişi oturabilir ve bunu
sevgi ile, dikkatle yapabilir ve böylece onun yükü azalacaktır ve hepiniz Sahaja Yoga için bir şeyler yaptığınızdan dolayı neşe
hissedeceksiniz. Anne sizler için pek çok şey yaptı, siz Sahaja Yoga için ne yaptınız? Güzel ashramlara sahip olmak istediniz,
orada yaşamak için hoş yerler istediniz, tamam. Rahat yerlere sahip olmak istediniz, daha ucuz yerlere, tamam. İyi bir sağlığınız
olsun istediniz, tamam. İyi çocuklara sahip olmak istediniz, tamam, yaşamdan neşe duyun. Ama vermeye ne demeli, kalbinizi
vermek, saygınızı?

Gelecek sefere geri geldiğim zaman, hepinizin tek bir beden olarak büyüdüğünüzü görmek istiyorum. Eğer başka bir şey yoksa,
en azından kalp birleşmelidir. Düşünün ki, farklı zamanlarda atan valfleri olan bir kalp, tüm kaslar değişik dalga boylarındalar. Bu
evren böyle bir kalp ile nasıl hayatta kalır? Bu yüzden hepinizden rica etmeliyim, kalbin tüm hücreleri, Tanrı ile uyumda bir olmak
ve bütün evren için sevecen bir ilgi duymak hususunda tetikte olmalıdır.

Tanrı sizleri kutsasın.

Yani bu günkü pujanın ne olması gerekir di? Bu gün veda pujası bu, bu yüzden haydi yapalım, tam İsa`nın doğumundan önce.

Haydi, İsa içimizde doğsun. Haydi onun gibi olalım, O her zaman, “Erkek kardeşlerinizi sevin, kız kardeşlerinizi sevin” diye ısrar
etmiş birisi gibi. Sizin kız ve erkek kardeşleriniz kim? Bu soruyu O da sordu, “Benim kız ve erkek kardeşlerim kimler?”

“Benim kız ve erkek kardeşlerim Sahaja Yogilerdir.”

Birileri altara sunu yaptı ve O dedi ki, “Altarda sunu yapmak için nesin sen? Erkek kardeşinle barıştın mı?” Sen barıştın mı? Önce
barışın ve sonra Anneye çicek getirin.

O hali hazırda bunu söyledi. Onu düşünün, O nasıl affedici idi, nasıl yüce ruhlu idi, nasıl büyüktü ve her zaman nasıl Babasını
düşündü, kendisini işini yapmaya tamamen adandı. İsa`ya ve çok potensiyel anlamda çalışmış olan Onun Annesine olan tüm bu
övgülerle, bu gün bizler gerçekte Omkara olan bu yüce ruhu içimizde uyandırmalıyız. Hatırası bile, bu fikir bile neşe vericidir.
Haydi Onun yaşamı, sizin yaşamlarınızda yansısın. Sizler gerçek Hristiyanlar olmalısınız.

Haydi olalım. Bu nedir?

Sanırım, söylemeliyim ki, gelecek sefer pujaya geldiğiniz zaman, hepiniz Tanrıça`nın yüzsekiz ismine sahip olmak zorundasınız.
Oradaki tüm kağıtlara sahip olmak zorundasınız. Bizim bu kitaplara sahip olduğumuz gibi, hepiniz bu kağıtlara sahip olmak
zorundasınız. Bizler bazı mutlak şeyleri hatırlamaya çalışmalıyız, Tanrıça`nın isimleri, ezberden okuduğumuz isimler. Onları tekrar
tekrar okumalı ve onları anlamalıyız, bunların Sanskritçe anlamını. Bu bize çok kolay gelmeli çünkü işte bu şekilde çakralarımızı
çalıştıracağız.

İsa`nın isimlerine sahip olduğumuzu sanmıyorum, bu tamam ve umarım bu sefer İsa`nın bazı isimlerini okumaya çalışacağız.
Ama Ganesha`nın isimlerine sahibiz, İsa`nın isimlerine sahip değiliz. Bu yüzden Shri Ganesha`nın yüzsekiz ismini söyleyeceğiz ve
birisi Ayaklarımı yıkayabilir, tamam mı…

Sizde var mı? Gerçekten iyi, en iyisi bu. Ama yani, diyeceğim ki, birisi söylesin, bakalım. Kaç ismimiz var?

Haydi Ben isimleri oluşturayım ve bunu başkalarına vereceğiz. Neden isimleri sadece Gavin muhafaza etsin? Bu, bu ülkenin
başbakanı gibi değil, siz lideri seçtiniz. Başbakana para ödeniyor, Bayanın, bu bayanın yaptığı şey onun işi. Gavin kendi işini
yapmıyor. Hepiniz Tanrının işini yapıyorsunuz.

Bu yüzden bunun gibi bir şey neden burada olsun. Şimdi birisi bunu okumalı ve birisi yapabilir. Şimdi, bunu kim okuyacak?



Bunu birisi okumalı ve birisi de Ayaklarımı yıkayabilir. Ama bunu çok fazla yapmayın. Bu İsa, bunu özümsemek kolay değil.
Tamam, bakalım. Onun için ne kadar sevginiz olduğuna bakalım, siz onu ne kadar özümsediniz.

Şimdi kalkın. Yani bazılarınız yardım etmek için kalkmak zorunda ve diğerleri de. Ego var veya bir şeyler diye korkacak hiç bir şey
yok. Düşünmeye geri dönemeyin, “Oh, onlar benim sadece şey olduğumu düşünecekler” diye. Hayır, koşun! İşi (yapmaya) koşun.

Şimdi, nedir bu? Neye ihtiyacınız varsa bir şeyler alın.

Pujayı kim yönetecek? Bala, sen yapabilir misin? Tamam, öne gel. Bazı hanımlarda gelebilirler, incinecek ne var? Şimdi, buraya
gelin. Su ve tüm bu şeyler.

Şimdi, sizler arkadaş oluyorsunuz, çok fazla sıkılmaya gerek yok.

(Bir Sahaja Yogi İsa`nın isimlerini okumaya başlar)

Bizler Bedeninin her bir gözeneğinin, galaksilerin tozu olarak döndüğü, Bakire Annesinin tek oğlunun, babası Sadashiva`yı bizlere
öğretmek için doğmuş olanın önünde eğiliyoruz, ölümsüz Kadir-i Mutlak Tanrı. Amin.

Aum twameva sakshat, Shri Jesus sakshat, Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namah.

O başlangıçta var olandır, Aum.

O, Vishnu`dur ve Vishnu`nun oğludur.

O, Mahavishnu`dur.

O saf pranava enerjisidir.

O, milyonlarca evreni kapsar.

O, başlangıçta var olan kozmik yumurta içinde doğmuştur.

O, Shri Mataji`nin kalbi içinde ifade edilmiştir.

O, peygamberler tarafından önceden duyurulmuş olandır.

O, batıdaki bir yıldız tarafından müjdelenmiştir.

Ona üç Magi (Mecusi) tarafından refakat edilmiştir, Brahma, Shiva ve Vishnu.

O, bir ahırda doğmuş olandır.

O, bir öğretmendir.

O, ineklerin bir arkadaşıdır.

Ona inekler tarafından refakat edilmiştir.

Onun babası Shri Krishna`dır.



Onun annesi Shri Radha`dır.

O, tüm günahlarımızı ateşinde yakan kurtarıcımızdır.

O, Agnya çakrayı süsler.

O, ışıktır.

O, gökyüzünün tabiatındandır.

O, ateştir.

O, şefkati ile mucizeler göstermiştir.

O, pelerinine dokululandır.

O, çilekeşlerin bir dostudur.

O, aileler tarafından ibadet edilendir.

[Shri Mataji: Çünkü tapasa – O, tapassvi de durur. Şimdi bakın, işte bu yüzden. Çileci, neden? Çünkü o bir tapassvi`dir.]

Onun bija mantrası “Ham, Ksham” dır.

O, affedendir.

O, bizlerin affetmesine izin verir.

O, ruhtur.

O ruhtan doğmuştur.

O, çarmıha gerilen ve saf ruhtan yeniden dirilendir.

O üç gün sonra tekrar yükselendir.

O huzurdur.

O tüm düşünceleri emendir.

O, Adi Agnya çakrada bekler.

[Shri Mataji: O, her şeyin içinde bekler ama insanlarda Agnya çakradadır. O, Omkara`dır. O, her şeyin içinde bekler ama
insanoğlunda Agnya çakra içinde bekler.]

O, Shri Mataji olan, Kutsal Ruhu, Rahatlatıcıyı vaad edendir.

O, bir kral olarak geri gelendir.



O, Shri Kalki`dir.

O evrimin prensibidir.

O evrimimizin desteğidir.

O evrimin sonudur.

[Shri Mataji: O, evrenin desteğidir – Mooladhara.]

O, kolektif bilinç altından, kolektif bilince olan evrimdir.

O dar kapıdır.

O Cennetin Krallığının yoludur.

[Shri Mataji: O cennetin Krallığının dar kapısıdır ve yol O`dur. Tamam.]

O sessizliktir.

O, Lord Kartikeya`dır.

O, Shri Maha Ganesha`dır.

O, masumiyetin saflığıdır.

O, ölçülü olmaktır.

O, cömertliktir.

O, Shri Mahalakshmi`nin gözlerindeki ışıktır.

O annesine karşı itaatkardır.

O mükemmel Sahaja Yogidir.

O mükemmel erkek kardeştir.

O neşenin bedenlenmesidir.

O kibarlığın bedenlemesidir.

O , yarım kalplileri açıka çıkartır.

O, zina yapan gözleri kınayandır.

O tüm fanatikleri kınar.



[Shri Mataji: Gerçekte, zina yapan gözleri nötralize eder. O zina yapan gözleri masumlaştırır çünkü O masumiyettir.]

O, zenginlik ile ilgilenmez.

O bütün zenginliği müritlerine verir.

O, saf beyazdır.

[Shri Mataji: Hayır, bu, Onun ritüellerle ilgilenmediğini söyleyemezsiniz – sizi ne düşündürür? Ritüeller, gerçek şeylerdir, bakın,
zengin olan birisi zenginlik ile nasıl ilgilenebilir? İşte mesele budur, O zenginliktir, O hiç bir şekilde ilgilenmemiştir çünkü Onun
varlığı zenginliktir, bu Gunatitadır, sizlerin adlandırdığı gibi. Bakın, var olmak yada var olmamak. Siz var olmadığınız zaman, var
olmakla ilgilenemezsiniz. Ötesinde. O bunun ötesindedir. ]

O kutsal kalptir.

O dikenli bir taç giyer.

O gizemi açığa çıkarır.

O bizler neşe duyabilelim diye acı çekmiştir.

O bir çocuktur, O her zaman çok eski olandır.

O, Alpha ve Omegadır.

O, ilk olana ve son olana eşit şekilde Cennetin Krallığını verir.

O her zaman bizimle beraberdir.

O evrenin ötesindedir.

O haç işaretidir.

O ayırt ediciliğin üzerindedir.

O şahittir.

O şahit olmuş olandır.

O baştan çıkmanın üstesinden gelendir.

O kötülüğü defeder.

O, okült pratikleri açığa çıkartır.

O, tapasın, kefaretin bedenlenmesidir.

O babasına ibadet eder.



O babası tarafından takdis edilmiştir.

O, ismi Kutsal olandır.

O zekadır.

O bilgeliktir.

O mükemmel alçakgönüllülüktür.

O maddecilere öfkelidir.

O, egoyu yok eder ve superegoyu emer.

O arzuların yok edicisidir.

O arzunun saf gücüdür.

Onun kilisesi kalptir.

Onun onbir yok edici gücü vardır.

O sahte peygamberlerin yok edicisidir.

O gerçek olmayanın yok edicisidir.

O tahammülsüzlüğün yok edicisidir.

O ırkçılığın yok edicisidir.

O öfkenin yok edicisidir.

[Shri Mataji: Fanatisizmin – bu çok fazladır.]

O Altın Çağın habercisidir.

O, Annemiz tarafından ibadet edilendir.

O seçilmiş olandır.

O, tüm Sahaja Yogilerde uyanmıştır.

O, çağın sonunda beyaz atı sürendir.

O bizim korkularımızın sonudur.

O Annemizin kapısını korur.

O Tanrının Krallığına giden tek yoldur.



Aum Shri Mahalakshmi, Mahavishnu sakshat

Shri Mahavirata sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji

Shri Nirmala Devi Namo Namah.

[Shri Mataji: Sanırım “ibadet edilen” kelimesi, “Annemiz tarafından çok sevilen” şeklinde olmalıdır çünkü O bundan hoşlanmadı,
sanırım bu Agnya da catch ediyor. Bu yüzden bu, “tarafından sevilen.” Bakın, O çok özeldir – bakın, protokol tamam değil, işte bu
yüzden.

Bakın, daha iyi! Agnya iyi idi. Gördünüz? Bazı catchler var. Ben hangisi olduğunu merak ediyordum. Şimdi biz, “O, Annemiz
tarafından çok sevilendir” diyeceğiz.

O, Annemiz tarafından çok sevilendir.

[Shri Mataji: Tekrar, üç kez.]

O, Annemiz tarafından çok sevilendir

[Shri Mataji: Tekrar.]

O, Annemiz tarafından çok sevilendir

O, Annemiz tarafından çok sevilendir

[Shri Mataji: Gördünüz? O çok özeldir. Tanrı sizleri kutsasın.]

(Sanskritçe Shri Mahalakshmi`ye ilahiler)

Sizler bunun anlamını aldınız. Mahalakshmi`nin tarifi, O size ne verir ve Onun Vishnu ile olan ilişkisini tarifi, Hari ile, bu Shri
Krishna`dır, O Shri Krishna`nın sevdiceğidir, (Hari) nin sevdiceğidir ve işte bu Mahalakshmi`nin nasıl olduğunu açıklar, eğer O
Mary ise, o zaman Mary, Radha`dir.

Bunun evlenme duygusu olmayan veya bunu düşünmeyen oğlan çocukları tarafından yapılması gerekir. Bunun saf olması
gerekir.

(Anne, pujanın doğru şekilde yapılması için onlara komutlar veriyor.)

(Devi Suktam`ın ezbere okunması.)
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Bu gün hepiniz için nehre atlamak ve kendinizden neşe duymak için çok büyük bir gündü. Daha önceleri Benimde keyif aldığım,
geçmişteki böyle günleri hatırlıyorum. Ama kişi şunu bilmelidir ki, size gerçekten zevk veren şey dışarıda değil, içeridedir. Dışarıda
olsa da olmasa da, içeride çok mutlu olmalısınız. Kendinizi her ne zaman üzgün veya depresif hissederseniz, kendiniz için bunu
bir hatıra olarak kullanabilirsiniz ve içinizdeki bu neşe ve mutluluk anını sürdürmeye çalışmalısınız. Umarım sizler o sırada, şu
andaydınız ve böylece bu hafızanıza tamamen kaydedilmiştir ve hepsinden keyif alacaksınız.

İyi bir Sahaja yoginin işareti şudur, onun şikayetleri yoktur. Annenin söyledikleri hakkında fikirler, öneriler ileri sürmez ve itiraz
etmez, buna yeni boyutlar verir, tartışmaz ve üçüncü olarak da,  o her zaman neşe duyar. Eğer neşe duymuyorsanız, hala
gözleriniz bir tarafa, beyin başka bir tarafa, kulaklarınız üçüncü bir tarafa gidiyorsa, o zaman siz bütünleşmemişsiniz demektir.
Henüz tam  bir Sahaja Yogi değilsiniz. Yani çok doğru, duyarlı bir Sahaja Yogi olmalısınız. Yükselişiniz sırasında bu şeyleri
keşfedeceksiniz. Bu yüzden daha fazla merkezde olmaya, şu anda  olmaya çalışın ve ancak o zaman kalbinizin içinde belirgin bir
özellik olacaktır bu. Bunda Ruhunuz her zaman ışıldıyor olacaktır ama Ruhun oturduğu yer her zaman sallantıda ise ve orada
değilse, Ruh, bu durumda yaşamınıza nasıl ışık yayacağını bilmeyecektir.

Şimdi bulduğum şey şu ki, dikkatimiz akan bir deniz gibi,  görmemiz gereken her türden değişik aktivitelere gider. Orada pek çok
da taş vardı ve kişi bundan bir ders çıkarabilir, taşlar orada oldukları zaman, dalgacıklar, bir ses, bir geri yansıma meydana
getirirler ve su engellenir. Aynı şekilde eğer kafamızda taşlar varsa, o zaman Kundalininin akışı engellenir ve biz her tür
yansımalarla, geri yansımalarla karşılaşırız ve o zamanda kimi önerilerde bulunmaya veya bir şeyler yapmaya çalışırız. Akışın çok
yumuşak bir şekilde ileriye doğru gitmesine izin vermeyiz. Yani bu da çok ilginçtir ve bir şey yapar, kendinizi daha çok ilgili
hissedersiniz çünkü bu egonun daha fazla büyümesine yardım eder ama kişi şunu bilmelidir ki, bir Sahaja Yoginin davranış şekli
bu değildir.

Sahaja Yogi süptil bir şahsiyettir, kesinlikle kendi içinde huzurludur. Hiç bir şey konusunda yakınması yoktur. Her zaman neşe
duyar. Hiç bir şey söylemez. Ağlamaz. Sızlanmaz. “Şu yanlış, bu yanlış” demez. Ailesi hakkında, çocukları hakkında, akrabaları
hakkında konuşmaz. Bunu yapmaz. Ve eğer birisi hakkında konuşması gerekirse her zaman,  kötü şeyler değilde, iyi şeyler söyler.
Liderler hariç, onlara sorduğum zaman, Bana gerçeği söylemek zorundalar, eğer sorarsam veya eğer Ben bir şey biliyorsam veya
eğer Benim doğrulamam gerekiyorsa.

Ama annem, kız kardeşim, karım, kocam, şudur, budur diye ailenizle çok fazla ilgilenmemelisiniz. Bu sizlerin yukarı çıkması
gereken zamandır. Bu yukarı çıkacak ve oraya gelecek olanlar, iyi bir fikir olacaktır. İkinci olarak, sizlere anlattığım gibi, Batıda
neşe bitti çünkü erkekler, erkek olarak gücünü kaybettiler ve kadınlarda, kadın olarak gücünü kaybettiler. Bu gözün, burnun yerine
ve burnun, gözün yerine geçmesi gibi. İşte bu yüzdende, bu yanlış yerleşme meydana geldi. Yani sahip olduğunuz, üstlendiğiniz
rolden neşe duyun ve başkalarının rolünü oynamayın. Bu, kişinin kabul etmesi gereken ve kişinin başarması gereken çok basit bir
şey ve eminim, hepimiz dengeye geleceğiz ve merkezde olacağız.

Şimdi  problem çok basit, bizler şimdiyi, şu anı kabul etmeliyiz. Bu çok basittir. Şu anda sizler Benim önümde puja için
oturuyorsunuz. Her şu andan, neşe duyulacak. Her bir şu andan, neşe duyulacak, gelecekten endişe edilmeyecek. Geçmiş için
üzüntü duyulmayacak. Tanrının şefkati olağanüstüdür. Muazzamdır. Onun çalışmasına izin verin.  Siz rolünüzü oynamaya
çalıştığınızda, o zaman bu şefkat, size anlattığım gibi, taşlara etki eder ve bizlere bu dalgacıkları, sesleri ve bütün bu karışmayı
verir. Bu yüzden en iyi şey, aklınızın iyi durumda olmasına, huzurlu olmasına ve uyanık olmasına izin vermektir, uykulu değil
uyanık. Yani uyanık olduğunuz zaman, her anı seyreder ve neşe duyarsınız.

Bu günün mesajı budur çünkü gerçekten de, zaman güzeldir ve sanırım sizlerin düşüncesiz farkındalıkta olmanız ve neşe
duymanız daha iyi.
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[Anne, Hintçe devam ediyor.]

Tanrı sizleri kutsasın.



1985-0206, Yeni bir çağ - Fedakarlık, Özgürlük, Yükseliş

View online.

Yeni bir çağ – Fedakarlık, Özgürlük, Yükseliş. Bordi, Hindistan, 6 Şubat 1985. Hepinizi burada gördüğüm için son derece
mutluyum. Kendi açımdan ne diyeceğimi bilemiyorum. Kelimeler kayboluyor, anlamları yok. Birçoğunuz tam bir neşe, mutluluk ve
huzura sahip olacağınız o konuma yükselmeyi arzuluyorsunuz. Benim size verebileceğim şey bu. Ve bir anne ancak, sahip olduğu
her şeyi çocuklarına verebildiği zaman mutludur. Mutsuzluğu, tüm huzursuzluğu, her şeyi sadece bu amaca ulaşmak içindir -
sahip olduğu her şeyi hediye etmektir. İçinizdeki o hazineye ulaşmak üzere tüm bunları yaptığınız için size ne kadar teşekkür
edeceğimi bilemiyorum. Sahastraranın açılışını tezahür ettirmeye başladığım zaman [düşünebildiğim] tek kelime 'Sahaj' oldu. Bu
şimdiye dek bu herkes tarafından kolayca anlaşıldı ama bugün bunun, ilk kez aydınlanma verilen ve sonrasında, kendinizi
görmenize izin verilen farklı bir yoga tarzı olduğunu fark ettiniz. Bu daha önce hiç yapılmamıştı. Bu sadece Annenizin işe yarayan
bir girişimi. Diğer taraftan, eski zamanlarda Tanrı'nın kaygısı insanları aydınlatmaktı ve bunu nasıl halledileceği bilinmiyordu.
Hiçbir enkarnasyon bunu, bu şekilde çözmeye çalışmadı. Ama ne zaman bunu deneseler, arayanlar için çok ciddi zorluklarla
yüzleşmeye çalıştılar - çok ciddi zorluklar. Aranızdan kaçınızın Buda'nın binlerce öğrencisiyle birlikte – Aydınlanma vermeksizin -
seyahat ettiği zamanlara dair risalesini okuduğunu merak ediyorum. Onlar Aydınlanmış ruhlar değillerdi, çevrelerinde herhangi bir
neşe hissetmeden; sadece iki kat giysi ile, ormanda yaşayarak. Sadece iki kat kıyafet! Ve Benimde bizzat gördüğüm, Onun ziyaret
ettiği o bölge, orada korkunç derecede soğuk, ürperten bir soğuk vardır, kesinlikle soğuktur. Ve kıyafetlerde aslında kıyafet
değildi, sadece vücutlarını örten bir kumaştı. Çok çetin kış aylarında veya belki de yaz aylarında, yerde açıkta uyumak. Onlardan
ayakkabıları olmadan beraberce kilometrelerce, hep birlikte kilometrelerce yürümeleri istendi! Gidip Buda'nın nereye yürüdüğünü,
nereye ayak bastığını görürseniz şaşıracaksınız! Buddha da gençti – O yürürdü ama müritleri çok daha fazla yürürdü çünkü O
gidip bir yere yerleşirdi. Öğrencilerini gönderirdi. Reklam yapmak ya da herhangi bir şey duyurmak için zaman yoktu. Bu yüzden O,
bir yerde kalırdı ve müritler köyleri dolaşır, köylerden yiyecek toplamak için bhiksha – bu 'sadaka' anlamına gelir– isterlerdi;
bunlar bir kerede pişirir, bir kısmını Buddha'ya verirler ve geri kalanını da onlar yerlerdi. Gidip çalışır, mümkün olan her köyden
insanları toplar ve vaaz için onları Buddha'ya getirirlerdi. Böylesi fedakarlıklar! Meditasyon yaparak kulübelerde, mağaralarda,
korkunç karanlıkta yaşadılar ama hiç Aydınlanma almadılar. Çok azı Aydınlanmalarını aldı. Onlar büyük kralların, prenslerin,
düklerin, düşeslerin oğulları olan insanlardı - hepsi çok, çok zengin insanlardı. Çok zengin ailelerden gelen kadınlar Onu takip
ettiler. Ve Onunla birlikte dikenli yollarda kilometrelerce yürüdüler; çünkü Buddha'nın çalışmasının evrensel bir öneme sahip
olduğunu, kendilerinin böylesine muazzam bir görevin parçası olduklarını; insanlık için böylesine büyük bir işte yer almaları
gerektiğini hissettiler. Bu sadece Hindistan'da değildi, Japonya'da Zen sistemini başlatan Viditama'da bile bu vardır. Çin'de,
azizlerin ne kadar fedakarlık gösterdiklerine, onların yaşam şekillerine şaşırdım! Yani, eğer nasıl yaşadıklarına – hangi şartlarda
yaşadıklarına baksanız, bunu hayal bile edemezsiniz! Ve hayatlarını bu şekilde çalışarak sonlandırdılar. Buddha öldüğü için
ortada herhangi bir şekilde uygun bir rehberlik olmadan - hiçbir çıkış yolu yoktu. Onların kendi yollarını bulmaları gerekiyordu. O
zaman onlar Mahayan’ı (Büyük Araç demektir, 9 yy da başlayan gösterişli bir kozmoloji, karmaşık bir ritüelizm içeren Budist akım)
ve Shvetayan'ı buldular - her türlü şeyi. Başka dinlerdeki diğer arayanlara baksanız bile - İsa'nın zamanındakiler gibi – onlar
nerede yaşadılar? Ve İsa'nın ölümünden sonra daha da kötüydü çünkü onlar zulüm gördüler, öldürüldüler, işkence gördüler,
çarmıha gerildiler! Musa'ya da bu oldu – İsa’nın müritlerinin izleri sürüldü, bu yüzden hepsi Hindistan'a kaçmak zorunda kaldılar.
Mesafeleri hayal edin! O bölgeden Keşmir'e kadar - nasıl yürümüş olmalılar, nasıl yaşamış olmalılar, nasıl bunu taşımış olmalılar.
Ve binlercesi, binlercesi Hindistan'a geldi çünkü onlar çok büyük bir iş yaptıklarını anladılar. Destekledikleri şey, muhteşem bir
şey. Bu ülkede biz özgürlük mücadelesi vermeliydik. Ben de bunun bir parçasıydım. Annem ve babam bunun bir parçasıydı. Onlar
zengin insanlardı, her standartta oldukça zengindiler diyebilirim. Şaşıracaksınız - babam bütün takım elbiselerini yaktı. Takımlar
İngiltere'de dikilmişti. Annem bütün sarilerini yaktı. Kendi kıyafetlerini dokur ve onları giyerlerdi. Babam her şeyini, sahip olduğu
her bir pie’yi (rupinin 1/192 si) özgürlük mücadelesi için feda etti. Bize hiçbir şey bırakmadı, tek bir pie bile bırakmadı. Tabii ki,
ailemiz zengin olduğu için gümüş ve altınlarımız vardı ve tüm bunlar, ancak tüm bunlar nakit para ihtiyacı olduğu zaman -
harcandı. Ve tüm bu gümüş ve altın da, İngilizler sayesinde bizden alındı ve İngilizler çekilince bunlar bize geri geldi. Bu şekilde
ailede biraz gümüş ve altın kaldı. Maddi olan her şey gitti. Ve biliyorum. Güzel evlerde yaşadık ve sonra kulübelere taşınıp,
oralarda yaşadık. Maksimum fedakarlık. Ve bundan çok mutlu olduk, çok gurur duyduk! Sadece iki değişik (kıyafet) vardı.
Çamaşırlarımızı yıkardık. Çok fakir insanlar gibi yaşadık; bu tür şeyler üzerinde uyumak (ince, sert paspaslar) zorunda kaldık.
Hayatım boyunca hiç yastık almadığımı hatırlıyorum; Uzun zaman, chappal (sandalet) kullanmadım. Bu tür bir malzemeden
yapılmış tek bir süveterim vardı. Büyüyüp tıp fakültesine gidene kadar o kazak yanımdaydı. Çok soğuk olan - bazen Londra gibi
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olabilen - Lahore'dayken, eğitim dönemim boyunca yıpranmış ve işi bitmiş olan sadece tek bir ceketim vardı ama asla kin
tutmadık, babamızın bize bakması gerektiği ve bir şeyler yapması gerektiği hususunda sızlanmadık, “Neden her şeyini vatan için
feda etti ki?” demedik. Asla! Asla! Asla! Ama bugün bile bizi herhangi bir yerde gördükleri zaman, bizim böyle büyük bir adamın
çocukları olduğumuzu biliyorlar. Onların Bize büyük bir saygıları var. Bu kalitenin Mahatma Gandhi tarafından yaratıldığını
söylemeliyim. Herkesi muazzam fedakarlıkta bulunan yeni bir şahsiyete dönüştürdü! Muazzam! İnsanların nasıl yaşadığını hayal
bile edemezsiniz! Sahip olduğumuz tüm para, sahip olduğumuz her şey, tüm kolaylıklar ve ulaşım araçları, tüm konutlar, her
şeyden, bunlardan sadece babam değil, birçoğu bunlardan vazgeçti. Aksi takdirde özgürlüğümüze kavuşamazdık.
Özgürlüğümüze kavuşmamız için bu ülke çok şeyini feda etti. Şimdi, artık bundan sonra, özgürlüğümüzü elde etmek için,
Ruhumuzun özgürlüğünü elde etmek için buradayız. Ruhumuzu açgözlülüğümüzden, şehvetten kurtarmak için; öfkenizden, bizim
şartlanmalarımızdan, korkunç egomuzdan, rahatlıkların esiri olan bedenden kurtarmak için. Gandhiji'nin özel bir çekiciliği
olduğunu söylemeliyim. Bunu nasıl başardığını bilmiyorum. Kendisi Midas'ın Dokunuşu (Dokunduğu her şeyi altına dönüştüren)
gibiydi – o herhangi birisine dokundu ve bu kişi dönüştü. Ve o son derece katı bir adamdı - Bana ve çocuklara karşı çok nazikti -
ama son derece katı bir adamdı. Hiçbir saçmalığa tahammülü yoktu! Başından sonuna dek, tüm bu insanların yetiştirilme şeklini
incelerseniz, yalnızca bağımsız olma özgürlüğünü kazanmak için değil, ondan önce bile, Ruhsal yaşam için, herhangi bir yerde,
çok yaygın olan bir şey var – bu da fedakarlık. Ve sizin harika bir şey yaptığınızın bilinci, bütünün parçası olduğunuzun bilinci, çok
büyük bir şey, çok büyük bir iş, çok asil bir amaç!! Ve sonra hepsinin arasında ortak olan bir şey vardı: Asil bir davanın, yüce bir
davanın yüceltilmesinin, bunun onları böyle bir sahaj tarzda fedakarlığa sevk etmesi. Bazen Sahaja Yoga'da çok fazla şeye sahip
olan Sahaj Yogilerden çok daha fazlası. Onlar neşelerine kavuştular, Ruhlarına kavuştular ama bu ülkede Ben böyle insanları
kendi gözlerimle gördüm; buna efsanevi diyebilirsiniz ama Ben bunu gördüm. Binlerce insan öldürüldü, katledildi, çocuklar öldü.
Hiç kimse gözyaşı dökmedi. Kimse gözyaşı dökmedi. Ama böylesine asil bir amaç için çalıştığınızı hissetmek bile size o neşeyi
ve o katılım duygusunu veriyor! Üstelik Mahatma Gandhi ve diğer insanlar hakkında bildiklerim, gördüklerim, onların nasıl
oldukları - herkesin içeri girmesine izin verilmezdi. Ve en ufak bir şeyi bile daha az yapan herkimse, o ister kralın oğlu olsun, ister
herhangi birinin kızı olsun ya da herhangi bir şey olsun, bozdukları en küçük şey karşısında, herhangi bir şeyde – onlar kovuldular.
Ben Gandhi'nin aşramında kaldım, bu yüzden bunun ne olduğunu biliyorum ve bu yüzden siz Benim zorlu bir hayat
yaşayabileceğimi biliyorsunuz. Bu onun eğitimi. On iki yaşın üzerindeki tüm çocuklar, her sabah elli dönümlük arazide bulunan bu
ashram bölgesinin tamamını temizlemek zorunda kaldılar. Tuvaletlerini temizlemek zorunda kaldılar. Ayrıca konukların
tuvaletlerini. Ben temizledim! Ve sadece iki kat elbise giymelerine izin verildi. Ve hiçbir şey saklanamazdı, hiçbir yerde tek bir
kağıt parçası bile göremezsiniz, herhangi bir yerde çöp göremezdiniz- çok temiz, gıcır gıcır. Ve yaşam alanları çok temiz ve
düzenliydi. Her şey inek gübresiyle yapıldı, tamamen inek gübresiyle. Herkes sabah erken, saat 4 de soğuk suyla banyo yapmak
zorundaydı. Jawaharlal Nehru veya Abdul Kalam Azad, babam, herhangi bir yaş grubuna mensup birisi veya bir çocuk olsun. Ve
saat 5 de, Mahatma Gandhi konuşması için oradaydı. Lütfen ellerinizi kaldırmayın veya Kundalininizi yükseltmeyin! Lütfen oturun!
Bunun yolu bu değil! Ne dediğimi anlamaya çalışın! Ve sonra, sabah erkenden, saat 4 de ayağa kalkmanıza şaşıracaksınız. Benim
için her şey yolundaydı! Sonra o elli dönümlük arazide, Gandhiji'nin yaşadığı bir tür kulübelerle çevrili açık bir alandan başka bir
şey olmayan bu salonun merkezine yürümek. Banyodan sonra, hazırlandıktan sonra onca yolu yürümek falan. Ve yılanlar etrafta
sürünürdü. Elbette kimse ısırılmadı. Sanırım yılanlar, insanların bu büyük ülkeyi kurtarmak gibi büyük bir işle meşgul olduklarını
anladılar! Biz de böyle otururduk ve yılanlar orada sürünürdü. Işıklara izin verilmezdi. Herhangi bir ışık yoktu. Sadece güneş ışığı
kullandık. Ve Gandhiji geldiğinde -yani sabahları güneş ışığı hiç yoktu- oraya koymak için bazı fenerler getirilirdi. Ve sürünen
yılanları görürdük ama hiç kimsenin şikayet ettiğini duymadım. Ama bir savaş gibi, bu öyle bir tutkuyla sürdü ki, herkes, “Ne
yapabilirim? Nasıl iyi olabilirim?" dedi. Hiçkimse kendi rahatını düşünmedi bile! Elbette hepsi 50 yaşlarında gibiydi ya da onun gibi
bir şey, belki. Ashram'da insanlar çoğunlukla elli yaşına kadardı - o zamanlar. Ve kendi evlerinde kocaman arabaları olan insanları
kendi gözlerimle gördüm ve bunun gibi şeyler, onlar bunları sattılar, bunları fırlatıp attılar. Wardha istasyonuna kadar trenle gelir
ve aşağı inerlerdi. Gandhiji, Tonga'ya (at arabası) binip gelen birisini bile görmezdi. Ve onu dinlediler ve ona itaat ettiler. Pek çok
misyoner gördüm, her ne kadar konuya hakim olmasalar da, onlar çok asil bir şey değiller, ama insanlar bu şekilde görev alıyorlar
ve insanlar bunu onlar için yapıyorlar. Onları gördüm. Hindistan'da misyonerlerimiz vardı ve yurtdışından gelen gençlerimiz
misyonerleri kesinlikle itaatkar bir şekilde dinlediler ve ne derseler yaptılar. Şimdi bugün, bildiğiniz gibi, biz en büyük işin en
büyüğünü yapıyoruz! Çünkü özgürlük elbette gerekli, siyasi özgürlük, Tanrı hakkında konuşmak için. Küçücük bir iğne bile
yapamadık! O zamanlar hükümet tarafından buna izin verilmiyordu. Bu kadar baskı vardı. Bu yüzden bizim köleliğin
prangalarından kurtulmamız gerekiyordu. Buna şüphe yok. Ama şimdi başka bir tür köleliğimiz olduğunu görüyorum - bencilliğin
köleliği, ben merkezcilik. "Bu benim rahatlığım. Ben buna sahip olmalıyım, bu zevkli olmalı, ben zevk alıyorum, ben buyum, ben
şuyum." Zevk almalısınız yoksa o şey harika bir şey değildir çünkü insanlar ne yaptıklarını, ne tür bir iş yaptıklarını bilmiyorlar diye



düşünüyorum. O seviyeye gelmek ve sizin ne yaptığınızı görmek istemiyorlar. Siz tüm dünyayı kurtarmaya çalışıyorsunuz, Sahaj
Yoga'nın bu kadar yavaş ihareket etmesinin nedenlerinden birisi bu, çünkü rahatlıkları için endişelenen insanlar olduğunu
görüyorum, şudur, budur ve ayrıca kendilerinin de çok berbat bir halde olduklarını görüyorum! Onlarda zeka yok, yapmaları
gerekene dair o büyüklük hissi yok. Akıllı olmalısınız. Eğer savaşta olduğunuzu biliyorsanız – siz nasıl davranıyorsunuz? Eminim
ki sıradanlık artık çok daha az, daha iyi insanlar var. Eminim şimdi daha da iyi insanlar bulacağız, çok daha iyi insanlar. Onlar
küçük, küçük şeyler için endişelenirler: aileleri için, şu için, bu için. Kendi problemleri için endişe ederler ve kendi işleri için, şudur,
budur. Demek istiyorum ki, hiç kimse Gandhiji ile böyle konuşamazdı! Size söyleyeyim, o sizi tokatlardı! Sizi temin ederim. Bu
sanki Sahaj Yoga'ya gelmek – sizin problemlerinizi çözdüğünüz anlamına gelir – hepsi bu. Çözülseler de şüphesiz ki, size yardım
edildi, Tanrı size çok yardım eder. Ama bu konuda ne kadar şey yapıyorsunuz? Elbette bazı çok büyük Sahaj Yogilerimiz var, bu
gerçeği inkar etmeyeceğim, bazıları var – Benim sahip olduğumdan çok daha fazla – ve işte bu yüzden bundan dolayı çok
mutluyum. Ama sahip olduğumuz özveri: Harcadığımız her kuruşun hesabını yapıyoruz, o kuruştan ne kadar kazandığımızı, bu
konuda ne yaptığımızı. Bunun yolu bu değil! Buddha asla kendi tek kuruşunu harcamadı. Bütün müritlerinden para aldı. Tüm bu
büyük şeyleri ve tüm bunları inşa etti. Hiç kimseden kamu yardımı bile almamıştı. Öyleyse şimdi yükselin! Küçük, küçücük
zihninizin üzerine çıkmalısınız. Tüm insanlığı kurtaracağınızı bilmeniz gereken noktaya kadar yükselin. Eğer bunu
hissedemiyorsanız, Sahaja Yoga'yı terk etmeniz daha iyi olur. Sahaj Yoga, berbat insanlar için değildir. Marathi'de kelime
'gabale'dir. Tukaram, “yerya gabalyache kaama nohe” (yani) “Bu berbat insanların işi değil!” dedi. Shivaji'nin kendisi, savaş
verdiğinde, insanlarını yakaladı, onlar o zamanın sartaraları ve dükleriydiler. Sahip oldukları her şeyden vazgeçtiler, hayatlarından,
her şeyden vazgeçtiler! Çocuklarını feda ettiler, sahip oldukları her şeyi feda ettiler! Shivaji'nin onlara ödeyecek parası yoktu.
Shivaji hakkında pek çok hikaye duymuş olmalısınız. Eğer biz Sahaj Yogilerin bu dünyada nasıl olduğuna bir bakarsanız: kshema
(esenlik), yogadan önce gelir. Bu böyledir. Bu Annenizin sevgisidir. Ben çocuklarımın rahat etmesini istiyorum. Onlar yeni doğmuş
bebekler. Pekala, rahat etmeye ihtiyaçları var, onlara bakılmalı ama çocuklar küçük olduğu içinde Tanrı'ya şantaj yapamam, değil
mi? Ben Yüce Tanrı'nın işini yapmak için buradayım. Ve sizler Benim çocuklarım olduğunuz zaman, Onun lütfu işe yarayacak, size
bakacak, sizi büyütecektir. Ama şimdi büyüyün! Büyüyün! Büyümelisiniz! Olduğunuz bu küçük saçmalıktan kurtulun! Kişiliğinizi
görün – nasıl yaşıyorsunuz? Dikkatiniz nerede? Ne düşünüyorsunuz? Seçilmiş olduğunuz en önemli şeyin Sahaj Yoga olduğunu
mu düşünüyorsunuz? Bazen hissediyorum ki, her zaman hissettiğim gibi, birçok yerde rahatsız olabileceğinizi hissediyorum.
Ama ben bizzat sizin o yerlerde nasıl olduğunuzu gördüm, son derece buna aldırmazcasına – Batılı Sahaj Yogiler, şaşırdım. Bu
açıdan Hintliler bu konuda daha iyidir. Ve bazı Hintli Sahaj Yogiler çok garip bir şekilde yanlış davranıyorlar. Bu Beni şok etti!
Davranış biçimleri, insanlara bağırmaları, sorun yaratmaları. Bazı insanlar beni görmeye geliyor, onlarla o kadar kaba
konuşuyorlar ki, onlar kaçıyorlar. Onlarla tatlı bir şekilde konuşabilirsiniz. Onlara iyi davranmalısın; insanlara bağırmamalısınız.
Pekala, Ben herkesle her zaman, her fırsatta görüşemem ama bu, sizin başkalarına bağırmaya hakkınız olduğu anlamına gelmez.
Bu o kadar acınası ve o kadar düşük bir seviyede ki, ne kadar aşağı inmem gerektiğini bilemiyorum! Tüm bu küçük şeylerin
üstüne çıktığınızda, o İlahi takdiri geliştireceksiniz. Bu İlahi takdir, Tanrı'nın gerçek lütfudur. Bir lütuf sandığınız diğer tüm lütuflar,
lütuf değildir! Siz büyümedikçe lütuf nimet nedir? "Aman bu nasıl bir lütuf, üzerime yağmur yağdı!" diyen bir ağaç gibi. Ama eğer
siz bu yağmurla büyüyemiyorsanız, o yağmurun size ne faydası var ki? Sizler bu dünyadaki en yüksek varlıklar olan şefkatli, güzel,
mantıklı insanlar olmalısınız. Dikkatinizi meşgul olduğunuz tüm saçmalıklardan uzaklaştırın. Bu şekilde possess olursunuz, işte
bu şekilde şartlanırsınız. Küçük, küçük şeyler, biliyorsunuz. Hindistan'da başka bir sorunumuz var: Biz başka birine tahammül
edemeyiz. Herhangi biri Sahaj Yoga için iyilik yapıyorsa, hemen (onlara karşı)bir grup oluşturulur – bu Hintlilerde de çok
yaygındır. Onu alt etmek için bir grup kurulur. Gandhiji oradayken bu yapılmadı. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Bu sadece
zayıf liderlikle olur. Ben bu türden bir liderliğe sahip olduğumu sanmıyorum! Gandhiji zamanında, o insanları ezip geçerdi!
Birbirlerinin boğazlarını kesip, arkalarından sözler söyleyerek gruplar oluşturmak. Kim ortaya güzel bir şey çıkarsa, Ben de o
kişinin kendini ifade etmesine yardımcı olmaya çalışırım, hemen bir grup gelip ona baskı yapar. Ve Batı'da ve Doğu'da, ortalığı
karıştırmaya çalışan, umutsuzca yüzeysel olan, işe yaramaz Sahaj Yogiler var. Büyük gurular, büyük insanlar olduklarını
düşünüyorlar! Onlar çok küçük insanlar. Tavuk yürekli, demeliyim. Ve kendilerinin çok büyük, harika insanlar olduklarını
düşünüyorlar, çünkü belki iyi fotoğraflar çekebiliyorlar ya da belirli bir tarzda bir elbise giyebiliyorlar ya da buna benzer bir şey -
oldukları haliyle aptal şeyler! Ve başkalarına hükmetmeye çalışıyorlar. Böyle insanlar kesinlikle dışarı atılacaktır. Böyle bir
makinede gereksiz insanlara sahip olmanın bir anlamı yok. Bugün yeni bir çağın – Ruhu aydınlanmış çok yüksek niteliklere sahip
insanlardan oluşan yeni bir çağın – başlangıcıdır. Hepimiz bunu bir düşünelim! Şimdi siz kendinizi yönetmelisiniz ve başkalarını
da şefkat, sevgi ve sağduyu ile yönetmelisiniz!! Bugün bu Benim sevgi öğretilerimden oluşan Evrensel Dini, Nirmala Dinini ilan
ettiğim büyük bir zaman ama bu, hiçbir şekilde sizin cüce olarak kalacağınız anlamına gelmez! Sizi şımartmayacağım! Sizi bir
cüce gibi tutarak sizi şımartmayacağım! Bu yüzden yükselmeye çalışın! Başkalarına hükmetmeyin. Saygı duyun! Birbirinize saygı



duyun! Viraat'ın çok büyük bir işine giriyorsunuz. Şimdiye kadar kimsenin bilmediği İlahi Olan hakkında ne kadar çok bilginiz var!
Ama kendinizi düzeltin. Tamamen düşmüş olan Gagangadh Maharaj adında çok büyük bir aziz tanıdım! Onun gibi biri
düşebiliyorsa siz de düşebilirsiniz, eğer kıymetinizin ne olduğunu, ederinizin ne olduğunu ve size verilen mevkinin ne olduğunu
anlamazsanız. Bu yüzden bugün, Annemize olan tüm sevgimizle, yüreğimizde büyük bir cesaretle, fedakarlık göstermeye karar
vermeliyiz! Şimdiye kadar neleri feda ettik? Sadece bunu düşün. Bulunduk mu? Bir şey feda ettik mi? Lütfen, insanlığı kurtarmak
için siz büyük ruhları kullanmak zorunda olduğumu anlamaya çalışın. Büyümek zorundasınız. Büyümek zorundasınız.
Büyümelisiniz.Para meselelerinde de insanlar perişanlar. Para kazanıyorlar. Onlar para harcamazlar. Amerika'da insanların Beni
parayla kandırmasına şaşırdım! Binlercesi! Hindistan'da da bu çok yaygın bir uygulamadır! Sonra eğer kariyer odaklıysanız ve çok
hırslıysanız, “Benim işim nasıl devam edecek?” bu, şu – siz Sahaja Yoga'dan çıksanız daha iyi olur! Bunun bize hiç faydası
olmayacak! Üçüncü şey, “Bu benim karım, bu benim sevdiğim, bu ve bu” diyenler var ve tüm bu saçmalıklar. Neden buradasınız?
Ne için? ya da “Çocuklarım, ev halkım, annem, babam” diyen etrafta türlü türlü sefil insanlar var! Eğer bunun üstüne
çıkamıyorsanız Bana yardım edemezsiniz, üzgünüm. Siz Bana yardım edemezsiniz. Çok, çok güçlü insanlar olmalısınız. Çok
büyük yiğitliğe sahip, büyük bir idealizme sahip ve asil fikirlere sahip insanlar olmalısınız. Bazıları etrafta bir şeyler satmak için
müfrezeleri takip eden küçük esnaf gibidir - Marathi'de buna 'bazar bhunge' denir! Şimdi bu nokta üzerinde meditasyon yapın, biz
burada Yükselişin Evrensel Dinini oluşturacağız. Bu muazzam bir görev! Eğer Ben bunu tek başıma yapabilseydim yapardım ama
yapamam. Bunu sadece sizin vasıtanızla yapmak zorundayım. Ve sizin bir mirasınız var. Bu mirasa sahip olduğunuz çok büyük
bir doğumdan geliyorsunuz. Bu mirasla, eğer Ben sizi yönetemezsem, liderliğinizden vazgeçsem daha iyi olur. Bunu yapamam!
Özgürlüğümüz için savaşırken hepimiz okullardan atıldık çünkü misyoner okulundaydık ve misyonerler İsa'nın İngiltere'de
doğduğuna inanıyorlardı! Bu yüzden bizim o okullarda okumamıza izin vermezlerdi. Bu yüzden hepimiz o okullardan atıldık. Bir
süre eğitim görmedik. İki yıl boyunca inter-science dersimi geçemedim. Bizi kolejlerden ve okullardan sürdükleri için
katılamadım. Devlet bizi sürdü ama bizler çok gururlu çocuklardık, çok gururluyduk. Tabii ki bunun içinde çok kaldım. Hiç
korkmadım. Sadece on sekiz yaşında bir kızdım. Ve bir gün birilerinin gelip Bana, baban bu hapishaneden başka bir hapishaneye
nakledildi, dediğini hatırlıyorum. Hepimizde, tüm o insanlarda öyle bir gurur vardı ki! Bizi aşağı indirmek için araba getirmişlerdi.
Ve orada çok fazlaydılar. Ve annem doğal olarak endişeliydi çünkü Ben genç bir kızdım. Polis Bana işkence ederdi, Bana elektrik
verirdi, hayatımı berbat ederdi, Beni döverdi falan filan. Ağlıyordu ve orada bulunan yaşlı bir beyefendiye, “Kızım için
endişeleniyorum. Artık ona işkence edilmesini istemiyorum", dedi. Ben gidip bu beye gülümsedim, o da Bana, "Hayır, şimdi artık
kes şunu! Yapma, artık bunu yapma. Bu uygun değil" dedi. Bunun üzerine babam beni bir kenara çekti, "Bu 'yaşlı Johnny'yi
dinleme! O ölmek üzere. Onu unutun gitsin. Ben bütün çocuklarımın özgürlük sunağında kurban edilmesini istiyorum. Eğer siz
bunu yapıyorsanız, ben gururlu bir babayım. Ve annene de uslu durmasını söyleyeceğim. Ben seninle gurur duyuyorum!" dedi.
Ben böyle bir atmosferden geçtim. Üniversitemi bırakmak zorunda kaldım. Sekiz aydır polisten kaçıyordum. Polis hayatıma
kastediyordu. Neler yaşadığımızı biliyorum. Biz çok genç insanlardık - on sekiz yaşındaydık. Bunu gözünüzde canlandırabilirsiniz!
Ve şimdi Ruhunuzun özgürlüğüne sahip olduğunuzda, Ruhunuzun rahatını aramalısınız. Şikayetçi olan bazı insanlar var, budur,
şudur, -saçmalık. Onlar gelmemeliydiler! ya da bu Hintliler – onlar Sahaj Yoga'dan çıkıp bizi rahat bırakmalılar. Ama buraya
geldiğini bilenler, sadece eğlenmek için değil, tüm dünyanın bizim sahip olduklarınızdan faydalanmasını sağlamak için, bunu
onlara vermek için geldiler. Ve bunun için kişinin fedakarlıkta bulunması gerekir, kişinin acılara katlanması gerekir! Catch
ettiğinizde, dertleriniz olduğunda, şu ya da bu olduğunda, Ben sizin acılarınıza nasıl katlanıyorum. Bazen sizden, her şeyden dolu
(üzerimde)kabarcıklar oluşuyor ama Ben buna aldırmıyorum çünkü bu Benim hayatım, Benim görevim, varlığım, her şeyim- bu
insanlığın kurtuluşu için. Kanımın son damlası bile bunun için. Yani Benim tatmin olduğum şey çok farklı. Lütfen bunu unutmayın,
siz çok cesur bir Anneden doğdunuz. Lütfen yükselmeye çalışın! Böylesine muazzam bir görevi yerine getirdiğiniz için gurur
duyun. Büyük bir cesaret duygusuna sahip olun. Ancak o zaman, ancak o zaman sonuçlara ulaşabiliriz! Çok savaş gördünüz, çok
savaş resmi gördünüz, insanların nasıl savaştığını, kendilerini nasıl feda ettiklerini gördünüz. Ve haydi biz bu savaşta ne
yaptığımızı görelim! Sadece vücudunuzu kendi köleniz yapın. Bedeninizin, şartlanmalarınızın ve saçma sapan egonuzun
köleliğinden kurtulun. Bir anne olarak, bunda o kadar da kötü olmadığıma eminim, ama bir baba olarak bazı şeylerden yoksun
olduğumu düşünüyorum. Lütfen kendinize gelmeyi deneyin ki size karşı olan babavari tavrımda eksik olmadığımı hissedeyim – o
hayranlık, bir babanın beklentilerine dair o anlayış. Bunu size şimdilerde bir durum olduğu için, özellikle birkaç kişi için ya da
günümüzde çok, bir sürü türü olan herhangi bir şey için söylemiyorum. Bunların hiçbiri değil ama bu Benim, sizin yükselmemiz
gereken bu yeni boyutun ilanıdır. Ve savaşta olduğu gibi, “Şimdi ileri!” diye ilan etmeliyiz. Aynı şekilde bu bir beyannamedir. Hiçbir
şekilde sizi değersizleştirmek, aşağılamak veya herhangi biriniz hakkında bir şey söylemek için değil. Ama sadece binlerce,
binlerce ve milyonlarca ve milyarlarca insanı daha büyük bir amaç için kendini feda etmeye yönlendiren o ilhamı size aşılamak
için! Bu yüzden şimdi kendinize saygı duyun. Başınızı kaldırın! Savaşacak olan sizlersiniz. Sorumlu olan sizlersiniz. Kendinizi



hazırlayın! Vücudunuzu hazırlayın. Aklınızı hazırlayın! İhtiyatlı olun! Bu benim, bir daha size 'rica ediyorum' demem, bu Benim size
bir emrim! Tanrı sizi kutsasın! Şimdi hepimiz meditasyon yapalım! Kundalininizi bağlamanıza gerek yok. Kendinize bandhan
vermenize gerek yok. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Eğer hemen şimdi o aşamaya gelirseniz. Ellerinizi kaldırıp Kundalininizi
bağlamanıza gerek yok – bu gerekli değil. Yapılacak bir şey yok! Kundalininiz zaten bağlı. Kabullenin! Bu durumu kabullenin,
hepsi bu! İşte siz busunuz – veera’lar (cesur), aptallar değil! Kendinize güvenin. Saygı duyun! Tanrı hepinizi kutsasın. Hiçbir şey,
Benim için sizin kendi değerlerinizi, kendi ederinizi ve sağduyunuzu anlama düzeyine yükseldiğinizi görmekten daha önemli değil.
Tatlı, hoş insanlar olmalısınız ama çok ama çok güçlü! Kendinizi, dilinizi ve şeylerinizi kontrol edebilmeniz için. Kontrol,
benliğinizin tam bir kontrolü. Tanrı sizi tekrar kutsasın! Lütfen meditasyon yapın. Gözlerinizi kapatın! Gözlerini kapatın! Sadece
gözlerinizi kapatın. İki elinizi de Bana doğru uzatın. Dikkatinizi Sahastrara'ya koyun! Sadece dikkatinizi Sahastrara'ya koyun.
Hepiniz şimdi benim Sahastraramdasınız. Dikkatinizi Sahastrara'nıza verin. Düşünce yok, hiçbir şey yok. Sadece dikkatinizi
kendinize verin ve bu noktaya kadar yükselin. Bununla ilgili bir drama yok. Yapay bir şey yok. Bu bir gerçeklemedir. Tüm zayıflıklar
geride bırakılmalıdır. Haydi haysiyet ve ağırbaşlılık içinde, güçlü değerlerin güçlü insanları olalım. Sessizlik, mutlak içsel sessizlik.
Ve kişinin çok fazla konuşmasına gerek yok. Saçmalamak, boş konuşmak çok fazla konuşmak, sizin tarzınız değil. Bunu
kalbinizde, kendi haysiyetinizde, kendi görkeminizde, davranışlarınızın dinginliğinde hissedin. Hepiniz azizsiniz, ama çok yüksek
kalitede, çok yüksek kalitede azizlersiniz. Sıradan tipte değil. Dikkatinizi Sahastrara'ya verin. Chitta elma Sahastrara tevaitze.
Apne Sahastrar pe apna Chitta tev. (Marathi: Dikkatinizi Sahastrara'nıza verin) Herhangi bir düşünce geldiğinde, "Bu değil, bu
değil, bu değil" deyin. Tanrı sizi kutsasın! Bir ara bütün grupları, tüm liderleri ve Beni görmek isteyen kişileri teker teker görmek
isterim. Evliliklerimiz olacak ve her şey burada gerçekleştirilecek ve bu çok iyi çalışacak ama birdenbire o şeyin üzerine
atlamayın! Bunu ağırbaşlılık içinde yapın, bunu anlayarak yapın, bu evlilik, başka bir şey değil, çünkü sizin çok kaliteli çocuklara
sahip olmanız lazım, ikincisi bu hayırlı olmalı. Herhangi bir uğursuzluk varsa bunu sadece yıkayın gitsin. Umarım şimdi kendi
zirvelerinizin tadını çıkarırsınız, zaferinizin tadını çıkarırsınız ve asil işinizin tadını çıkarırsınız. Tanrı sizi kutsasın.



1985-0315, Evliliklerden önce Sahaja Yogilerle konuşma
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Evlilikler öncesi Sahaja Yogilerle konuşma, Kew Ashram, Melbourne (Avusturalya), 15 Mart 1985. Evlilikleri yarın akşamüstü
yapmaya karar verdik, yani kaç var, kaç kişi evlenecek? Bana bu kişilerin listesini verebilir misiniz? Evet. Yani pek çok kişi
evleniyor. Şimdi, yarın,  zamanımız çok kısa olduğu için, elimizde olduğu kadar, yarın sabah buraya gelecekler ve onların hepsi
uyuyor olacak, bütün gelinler ve damatlar, bilemiyorum…. Dokuzunuz, yani halihazırda yedi gelen var. Tamam, kaç kız, bir, iki, üç,
dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuzuncu nerede? Kim? Sydney, tamam. Yani bizde dokuz tane var. Bu yüzden de,  ne diyordum, sizde
olması lazım, kendiniz seçin, bir adamın bir erkek kardeşinin olması gerek, daha genç, daha gençlerden birisi, küçük oğlanlardan
bir tanesi olabilir veya evlenmemiş bir adam. Sonra da çiçek kız olan, kızlarınız olmalı. Tamam. Sonra da bir tane amcanız olmalı,
sizin, orada bazı amcalar bulunmalı. Yani bu sizin ihtiyaç duyduğumuz akraba, kızların anne ve babasının olması lazım ve
oğlanında ya amca ya da annesinin olması lazım, ikisinden birisi. Tamam. Konuyu takip ediyor musunuz? Yani dokuzunuz
dışında kalanlar, en azından sizler, şimdi kimi seçeceğinize karar vermelisiniz ve oğlanlar, küçük olanlar kadının erkek kardeşleri
olacaklar, yani sen karının erkek kardeşlerini seç ve kızlarda, çiçek kız olacaklar. Gelin bir şey daha yapmalı, oda nedime, onlar
gelinle ilgilenecek olan biraz daha büyük bir kız olmalı. Meseleyi anladınız mı? Yani kaç kişi beraber? Aynı. Bana, Ben bunun
dışındayım. Her bir kız, çiçek kızlar, genel manada olmalı, çiçek kızların böyle herhangi bir kıza ait olmasına gerek yok ama onun
bir kız kardeşe ihtiyacı var, daha genç olan bir kız kardeş. Evet, evet, en azından bir baba veya bir anane, ikisinden biri. En azından,
en azından. Tamam. İşte sizin seçtiğiniz bu. Yani, şimdi program şöyle, yarın bütün oğlanların ve bütün kızların saat beş gibi
gelmeleri lazım ve onlara haldi yapılacak. Bildiğiniz gibi bu on dakika kadar bir zaman alacak. Bundan sonra kızlar banyo için
gidecekler. Sonra da oğlanlara haldi yapılacak. Bundan sonra da, oğlanlar gidecekler ve banyolarını yapacaklar ve yakındaki bu
yere gidecekler, ne diyorsunuz oraya? Motel, siz oradasınız. Yani oğlanlar oraya gidecekler. Biz yaklaşık şeyde bitireceğiz,
haldiden oraya gitmeye kadar her şeyi ve tören alayı şeklinde, her ne ise o – onları aşağıya getirmek için arabalarınızın olması
lazım, hep birlikte saat yedide burada olmalısınız. Bu yüzden kızlar saat altı buçuk gibi hazır olmalılar. Altı buçukta hazır olmalılar.
Bir buçuk saat içinde Gauri Puja yapacaklar. Bu sırada oğlanlar gelir, yani kızlar onları karşılamak için orada olurlar. Bunu öyle
koyabiliriz, kızlar bundan daha erken bunu yapacaklar. Yani kızlar önceden hazır olacaklar, zamanları var, saat beş gibi, onlar
gelirler, bunu yapın, on dakika, banyolarını yaparlar, şudur, budur ve sonra da hazırlanmaya başlarlar. Hazır olmalılar, de ki saat
beş buçukta. Bir saat içinde bunu bitirirler. Yani hazırlanmak için her neye ihtiyacınız varsa,  onu yanınızda tutun ve banyonuzu
bitirir bitirmez hazırlanmaya başlayın. Yani deyin ki saat yedi gibi hazırsınız. Oğlanlar bu nedenle buraya, yediyi beş geçe veya
bunun gibi bir şeyde gelmeliler. Kızlar sıraya girmiş olacaklar, oğlanlar gelecek ve onlara garlandları verilecek. Sonra da baba
veya anne ve yahut kızınkilerin her ikisi de gidecek ve aarti yapacaklar ve oğlanı içeriye davet edecekler. Sonra da onlara garland
takılacak. İlk önce kıza garland takılmalı ve sonra da oğlana garland takılmalı. Tamam. Kızlar harekete geçtiğinde, bütün çiçek
kızlar, çiçeklerle birlikte hazır olmalı ve yola çiçek dökmeliler. Ve hepsi bir hizada duracaklar ve küçük oğlanlar, erkek kardeşleri
ile birlikte olmalılar, erkek kardeşler olarak aynı zamanda kız ile birlikte ayakta duracaklar, yani küçük oğlanlar ve kız kardeşler
hepsi ileri doğru yürüyecekler. Ama anne ve baba şimdi ateşe gidecekler ve garland takılana dek orada oturacaklar ve oğlanın
arkasından gelebilir ve onları ateşe götürebilirler. Tamam. Doğru mu? Sonra da seremoniyi yapacağız ve seremoniden sonra
Benim pişirdiğim pirinci yiyeceğiz. Bizim pilav dediğimiz şeyi, Benim Sydney’dekiler için pişirdiğim ama bunu Melbourne için
yapmadım, bu yüzden de yapmak istiyorum. Tamam. Sonra ertesi gün, sabah puja yapacağız. Çok uzun bir puja değil çünkü
havan yapmayacağız, bu nedenle puja saat on birden, saat bire kadar yapılacak. Sonra da kalan pilav yenecek, yani rahatsız
olmanıza gerek yok… Sonra hazırlanmanız gerek, saat yedi de buraya workshop için geleceğiz. Soru var mı? Evet, takılar bakın,
bütün bu takılar aslında verildi, kızlar bunu yaptıkları sırada, kızlar alırlar, kız yıkanmasını ve bütün şeyleri tamamlar ve hazırlanır,
banyo yaptığı zaman, başka bir sari giyer ve dışarı çıkar, herkesin oturduğu odaya girer ve onlarda oğlanın tarafından bu takıları
ona verirler. Yani birileri, anne veya başka biri, belki de bunun annesi veya babası, gelmeli ve bu takıları kıza vermelidir. Tamam.
Takılar verildiği zaman, onlar giderler ve kızlar tamamen giyinmeye başlarlar. Onlar gider ve oğlanların giyindiği yerin yakınında
olurlar ve yediyi beş geçe buraya varırlar. Bu şekilde yapın. Tamam. Başka ne var? Umarım kıyafetleriniz ve şey için her şeyiniz
var. O iyi bir iş çıkardı, çok hızlıydı ve hediyeler, onları aldınız mı? Gelin ve damat için. Yarın sabah, Ben bir şeyler almaya, hediye
almaya gitmeyi düşünüyorum. Şimdi size söylemem gereken bir şey daha var. Yapabilecek olan herkes. Bana çocukların listesini
vermelisiniz ve onların yaş gruplarını. Deyin ki, on altıdan aşağı.  On altıdan on dörde, sonra on dörtten on ikiye, bunun gibi. Bizde
bunun gibi bir yaş grupları var. Tamam. Yarın sabah, eğer birileri bu akşam Bana verebilirse, çok müteşekkir olacağım ve küçük
bebekleri de. Hediyeler almalıyız. Başka soru var mı? İyi olan neyse, siz onu bulacaksınız. Modi orada, bunu o yapacak. Tamam.
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Yani yapın bunu. En fazla bir saatlik bir seremoni olacak. Ben hala Modi ile bunları yapmalıyım, bütün bu şeyleri  yapmalıyım.
Şimdi evlenmeyen diğer insanlar, oğlanlarla birlikte kaçmamalılar ama herhangi bir tören alayı olmayacak. Herhangi bir alay
düzenleyecek miyiz? Tamam. Yani oğlanlar buraya vardığı zaman yapabileceğimiz tek şey, sadece içeriye girmek, onlar sadece
yolun içine girebilirler, bu tür bir şey yapabiliriz. Küçük bir tören alayı.  Kapıdan, buraya ama siz burada bir at olmak zorunda
kalacaksınız. Ama bir araba içinde gelebilirsiniz, aşağı yürümeyin. Tamam. Evet. Oğlanların kıyafetleri ve bütün her şeyleri
verilecek, bu akşam mı? Yoksa yarın mı? Gittikleri zaman, haldi yaptıkları zaman onlara veremezsiniz ama banyoyu yaptıktan
sonra, sizden alabilirler. Yani banyo yaptıktan sonra yapacağınız şey bu, onlar sizden alabilirler. Ama haldi ile oynarlarken, bu tür
bir şey olmaz. Hayır, hayır, banyo yapmalılar, burada, accha, (tamam, iyi), tek bir şey yapın, giyeceğiniz bir tür kıyafet getirin,
yüzünüzü silin ve kıyafetinizi giyin. Bunu orada mı yapmak istiyorsunuz, burada banyo yapmak. Bu daha iyi bir fikir.
Öğreneceksiniz. Yüzünüzü sildiğiniz sürece ve gelin. Duyarlı bakın. Yapabileceğiniz bir şey kendinizi çarşafla örtmektir.  Şey gibi
yürümek… Yarın güzel bir zaman olacak ama umarım müziği ve bütün bu şeyleri yarın sabah başlatırsınız. Müzik- o sırada birileri
bundan mesul olmalı. Çok miktarda müziğe ihtiyacımız var. Yani shennai ve bütün bu şeyleri sabah başlatmalıyız. Şimdi haldi ne
olacak? Sizde mehendi (kına) var, mehendiniz var mı? Var. Kızlar için bunun, bu akşamdan yapılması lazım. Birilerinin bunu bu
akşam veya yarın sabah yapması lazım. Yani siz bir şeyler yapın, bu akşamdan yapın ve sonra yarın da tekrar, gelecek olanlar
için, onlara yarın yapabiliriz. Onlar uyumaya gitmeden önce bunu yapmalısınız. Onlar gelir gelmez hepsini bitirin ve dinlenme
yapılabilir. Bu, bu gece yapılabilir. Çocuklar gerçekten heyecanlandılar. Evlilikleri görmediniz ama onlar atların üstünde geldiler.
Burada atlar yok, olsaydı onları at üzerinde getirmeliydik. Bir keresinde elli dört çiftimiz vardı, düşünebiliyor musunuz, yüz sekiz.
On altı iyi bir fikir, şimdi sadece on altı. Aşan bir şey yok. Ah? On beş, tamam. Şimdi müsadenizi alabilir miyim?
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Public Program. Geneva (Switzerland), 11 June 1985. Gerçeği arayan herkesi selamlıyorum. Ne var ki gerçeğin iki yüzü var: Bizim
algılamamızdaki yanılsama gerçeğe benzeyebilir, hem de o yanılsamanın özü gerçek gibi gözükebilir. Ancak diğer yan mutlaktır
ve merkezi sinir sisteminizde, hissedilmesi, tecrübe edilmesi gerekir. Bizim düşünebildiğimiz zihinsel bir yansıtma değildir, ne de
duygusal bir hayal ürünüdür, gerçek ne ise odur, değiştirilemez. Gerçek ödün veremez. Gerçeği bilmek için kendimizi alçak
gönüllü kılmak zorundayız. Şimdi, bilimde biz o zamana kadar bilmediğimiz pekçok şeyi tevazu göstererek keşfettik. Ama bilinen
her ne ise haricidir, ağacın kökleri olmak zorunda ve bu ağaca sadece karşıdan bakarsanız, bu kökler bilinemez. Ve biri köklerden
bahsettiği zaman, biz şaşalarız, çünkü daha önce bu konuda birşey bilmiyorduk. Bu nedenle biz sadece ağacı görmeye
şartlandık, ve ağacın bir de kökleri olması gerektiğini bir türlü kafamıza sokamıyoruz. Dolayısıyla diyebiliriz ki insanlar bilimde
epeyce ilerlediler ve kalkınarak, gelişmiş ülkeler haline geldiler. Halbuki, onlar eğer köklerini aramazlarsa tamamen yok
olacaklarını bilmiyorlar. Şimdi, Ben burada sizin önünüzde olduğum zaman, kimse herhangi bir şekilde sizi kırmak için burada
olduğumu düşünmemeli, oysa Ben size kökleri anlatmak için, içinizdeki yüce nitelikleri anlatmak için buraya geldim. Biz bilimsel
alanda elektrik gibi, yerçekimi gibi, etrafımızdaki pekçok enerjiyi biliyoruz. Ama bizim içimizde daha sübtil enerjiler var ki bunları
bizim aynı bir bilim insanı gibi tevazu ve açık fikirlilik ile anlamamız gerekir. Şimdi, burada Batı'da karşı karşıya olduğumuz
sorunlar nedir, bunu anlamaya çalışmalıyız. Bana Amerika'da birisinin sorduğu gibi, "Batı'nın sorunu ne?" Evrimimiz sürecinde
bize ne olduğunu görmek gerekir. Endüstriyel kalkınma yoluyla evrim geçirirken biz bazı mizaçlar ve belirli bir değerler sistemi
geliştirdik. Sanayileşme iyi bir fikirdi, ama nerede durdurulacağı konusunda hiç sağduyu yok Ve işte bu yüzden çok sanayileşmiş
ülkelere gittiğimiz zaman, yiyecek yerine neredeyse kimyasalları yiyormuşuz sanırız. Şimdi dengenin korunması gerekir, ama
nasıl? Kökleri bilerek. Kanımca, batılı zihninin baş problemi, onun akılsal bir varlık olması; bu zihin kapasitesini dengesizce, aşırı
geliştirmiş olmasıdır. Mesela endüstri sektörlerinde her zaman yeni şeyler yapmamız gerekiyor; her zaman bazı mallar satmamız,
yeni modalar yaratmamız gerekiyor, aksi takdirde makinalar acından ölecekmiş gibi. Aynı şekilde beynimiz de yeni şeyler
üretmeye başlar bu şeylerin yapaylaşması böyle olur. zihinsel yansıtma ile her zaman yeni şeyleri düşünmeye başlarız ve bize
gelen yeniyi ne olursa olsun memnuniyetle karşılarız. Yaşamımıza yeni şeyler almalıyız, ama herhangi bir geleneksel değerden
tamamıyla yoksun olan bir şeyi değil. Mesela geçen gün Ben dedim ki, "Freud'da bu kadar özel olan nedir, neden Jung'u değil de
onu kabullendiniz?" Buna yanıt olarak o bize yeni fikirler verdi dendi. Yeni bir şey her zaman için iyi değildir; örneğin bir zamanlar
plastik yeni bir şey idi, plastikleşmenin sonuçlarını biliyorsunuz. Madde için bu doğru ise, peki ya ruh? Öyleki biz gerçeği
aradığımız zaman da, her zaman yeni bir metot denemeye çalışırız. Ve Ben, bu tür bir talebin ürünü olarak şeytanın sahte gurular
formunda ortaya çıktığını düşünüyorum. Zannediyorum yalnızca yetmiş, yüz yıl kadar öncesi, Hindistan'da, birdenbire insanın
köklerinin bilgisine dair birtakım yeni fikirlerden yeni bir dalga başladı. Bahsettikleri bazı şeyler daha önce ne
Vedalarda,Puranalarda ne doğu biliminin herhangi bir kitabında yazılmamıştı; ne de incilde veya Hz Muhammed'den sonraki
Kuran gibi, İsa'dan sonra yazılan hiçbir kitapta ve ayrıca Zerdüşt yazıtlarında da geçmemişti. Başlangıca, kökene dair kadim
bulgularla herhangi bir bağlantısı yoktu. Bu yüzden aynı şekilde din ile ilgili sorunumuz oldu. Mesela, hristiyanlığı alalım; daha
sonra anlayacağınız gibi, İsa bu dünyaya bizim içimizde ruhtan özel bir farkındalık yaratmak için geldi. O bizim içimizde, Agnya
Çakra dediğimiz özel bir merkezde ikamet eder, ve Hint kutsal yazınlarında Mahavişnu olarak betimlenmiştir. Ve en saf
formunda, O Omkara olarak, Logos olarak var olur. O'nun hakkında Batı'da, batı kaynaklı bilgilerde,zihinsel olarak çok fazla
açıklama yapılmıştır, ama aslında çok fazlası Hint felsefesinde keşfedilmiştir. İsa'yı akılsal perspektif ile anlamanız mümkün
değil, çünkü O aklın ötesindedir. O, Kendisi "Yeniden doğman gerekir" demiştir. Nicodemus "yeniden doğmakla neyi
kasdediyorsun? Annemin rahmine tekrar mı gireceğim?" diye sorduğu zaman, O "Hayır" demişti, "Bedenden doğan şey bedendir,
Sen Kutsal Ruh'tan da doğmalısın." Kutsal Ruh da nedir? Bu soruyu Canterbury piskoposu sormuştu, televizyonda gördüm ve
"ben bir agnostiğim" diye ekledi. Bunun üzerine röportajı yapan ona sordu, "O zaman, burada ne arıyorsunuz?" O da, "Vazifemi
yapıyorum" dedi. Röportajcı da "İyi tamam, ben de kendi vazifemi yapıyorum" dedi. -iki zihinsel perspektif arasında karşılıklı
anlayış. Kutsal Ruh'un sizin içinizdeki yansıması, bu Kundalini'dir. Hayır, onlara sadece Kundalini'yi göster. Daha aşağıda - hayır,
hayır, Kundalini'yi göster, şimdi, sakrum kemiğinde. Şimdi bu Kundalini, Hindistan'da birçok kutsal metinde çok açıkça tarif
edilmiştir. İncil'de der ki, “Ben size alev dilimleri gibi gözükeceğim.” Bunlar merkezlerdir, ve bu incilde tarif edilen Yaşam
Ağacı'dır. Şimdi bu Kuran'da Assas (Esas) olarak betimlenmiştir. Bu Kundalininin size herhangi bir sıkıntı verdiği, bu eski kutsal
yazıtların hiçbirinde yazılmamıştır, ya da Kabira'nın zamanına, dört, beşyüz yıl öncesine kadar hiç kimse bundan bahsetmemiştir.
Ama Ben, daha sonrasında birçok insanın Kundalini hakkında kitap yazdığını gördüm, ve şu kadar kalın bir kitap yazılmış ki, orada
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Alman bir yazarın kundalini tarifini görünce hayret ettim, o size sıcaklık, hastalıklar verebilir diye yazılmış, sizi dans ettirebilir,
hoplatabilir denmiş. İşte onlar bu şekilde, sizi evrim sürecinize karşı şartlandırmaya çalıştılar. Ve ayrıca büyük enkarnasyonlardan
sonra gelen dinler de aynı hileyi denediler. Bu tür bir şartlanmayı İncil'de başlatan kişi Paul'dur. Aslında Paul'un İsa ile hiç alakası
yoktu. İncil'de o nasıl geçiyor, ta çocukluğumdan beri bunu anlayamadım. Ve sonra o Augustine olarak doğduğunda yine bir din
yarattı, onu organize etti ve şartlandırdı. Ve bugün, şaşırtıcı bir şekilde, insanlar İsa'nın doğuşunu, O'nun mücizeler yaratan kutsal
güçlerini sorguluyorlar. Kendi Zihinsel perspektifleri ile O'nun aynı bizim gibi biri olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Hem de O ve
Anne'si hakkında edepsiz, iğrenç şeyler söylenmiştir. Bu, bizim zihinsel projeksiyonumuzla yarattığımız bir cehennemdir. Biz
hangi cüretle, İsa gibi yüce bir kişiliğin hakkında bu şeyleri söyleyebiliriz! Bizi bu kadar cüretkar ve küstah yapan şey egomuzdur
ki biz gerçekte bizi koruyabilecek ve yükselişimize rehberlik edebilecek nitelikte kişiliklere meydan okuyarak, kendi yıkımımızı
hazırlıyoruz. Bu da yine bu yenilik merakının sonucu, çünkü her daim yeni bir şey bulmak isteyen zihin, bu egoyu geliştirir. Mesela,
Amerika'ya gidecek olursanız, onlara banyodaki muslukları nasıl açacağınızı sorun, çünkü her musluk bataryası farklı. Bir şeye
bastırıverir ve sırılsıklam olabilirsiniz, çünkü onlar her yerde yenisini ister. Ve ne çeşit musluk takacaklarına karar vermek için
saatler harcarlar. Bir arabanın, Amerikan arabasının içine girmek için, kapı nasıl açılır, iyisi mi onlara sorun, çünkü bir kaza olsa
bunu bilmeyebilirsiniz, belki yeni bir şeydir. Bu seçme, karar verme gücü o kadar ileri gitti ki insanlar gerçekten aptal çocuklar gibi
gözüküyor. Ego kişinin olgunlaşmasını durduruyor. Egonun şartlanması her şeyden daha beterdir, ki defedilmesi mümkün
değildir. Eğer bilinçaltınız tarafından şartlanmışsanız acılarınız, sıkıntılarınız olur, ama egonuz olduğu zaman siz başkalarına
sıkıntı verirsiniz, onlara saldırırsınız. Ondan sonra egoyu alt etmek için onlar yine birtakım zihinsel yollar denerler, basit, iptidai
insanlar gibi giyinmeye kalkarlar. Primitif insanlar gibi giyinmekle bu beyin basitleşmez ki. Yani, biliyorsunuz o artık
maksimumuna ulaştı; bu aptalca tarzda davranmayı durdurması lazım. Örneğin İngiltere'de, giderseniz göreceksiniz insanlar
saçlarına tuhaf renkler, acayip boyalar sürüyorlar ve kendilerine punk diyorlar. Ben de bizim seminerimize gelen onlardan
bazılarına sordum, "Neden kendinize bu tür şeyler yapıyorsunuz?" Onlar da bunun insanları çok çekicileştirdiğini söylediler. Bence
onlar palyaçolara benziyordu, oysa onlar,herkesin bundan etkilenip cezbolduğunu düşünüyordu. Ve görüyorum ki üzerimizdeki
ikinci lanet, herkesin bizi çekici bulmasını istememiz. Ama bu neye yarar? Bu neşesiz bir uğraştır. Eğer herkes bizim cazibemize
kapılsa ne olur, cezbolan bundan ne kazanır veya sen o kişiden ne sağlarsın? - bir türlü anlayamıyorum. Halbuki tam tersi, başına
dert alırsın. Yani, tabii, şayet punklar gibi olursan, korkunç bir körlük gelişebilir. Veya kafa derinizde birtakım problemler oluşabilir.
Ama cazibenize kaç kişi kapıldı diye bakmak için, gözlerinizi sürekli oynatma biçiminizden neye yakalanırsınız, biliyor musunuz?
Bu Altmiser hastalığına [Shri Mataji "Alzheimer" demek istiyor olabilir] şimdilerde gündeme gelen bu hastalık, delilik öncesi
davranıştır. Şu an Amerika'da otuzbeş yaş altındaki beş kişiden birinin, aklını kaybettiğini keşfettiler. -beşte biri, düşünebiliyor
musunuz? beş kişiden biri; Bunu bugün Reader's Digest dergisinde okudum. Olabilir, kaybedebilir. Altmiser [Alzheimer ?] hastalığı
diyorlar. Altmiser [Alzheimer ?] hastalığı; yeni bir hastalık olduğunu söylediler. Bu bir bilimadamının isminden alınmış, Altmiser
[Alzheimer?] gibi birşey. Ve yaşlanmayı sorumlu tutuyorlar, otuzbeşi geçince bu şeylerin ilerlemeye başladığını söylüyorlar. Ama
Hindistan gibi basit bir ülkede, veya ortalıkta flört edecek kadar gelişmemiş diğer ülkelerde bu hastalık yok. İsa bu yüzden şöyle
söylemişti, "Sen bakışlarıyla zina işleyen gözlere sahip olmayacaksın." Ve kiliseye giden insanların istedikleri şeyin tam da bu
olmasını anlamak çok zor. Bunun hakkında konuşmak zorunda kaldığım için üzgünüm, çünkü Batıda gittiğim her yerde bunu
farkettim. Bu şimdi yavaş yavaş yayılan korkunç bir hastalıktır. Çok önemsiz gibi gelebilir, ama değil, bunun sonuçları çok derin.
Gözler masum olmalı ki bakışları ile hiç ihtiras ve şehvet ifade etmesin. Benim bulduğum tek çözüm kundalininin uyanması ve
aydınlanma ki bu yolla İsa sizin içinizde, merkezi sinir sisteminizde uyanır. O, optik çapraz üzerinde, Agnya Çakrası'nda ikamet
eder - optik kiazmadadır. Eğer bir kişide masumiyet yoksa, o zaman bu Agnya Çakrası tıkanır. Ve bugün ihtiyacımız olan en
önemli arınma budur. Düşünün ki, Hristiyan olduklarını söyleyen insanlar, Hristiyan uluslar, tamamen İsa'ya karşı hareket eden
insanlardır. - Bu çok şaşırtıcıdır. Birisi tarafından her ne vaaz verilirse böyledir - Mesela Hindistan'da herkesin içinde bir ruh
yaşadığı söylenmiştir, ama Hindistan'ın aptal entellektüelleri kast sistemi ile çok meşguller. Bu tür entellektüeller şunu anlamalı ki
Tanrı'yı fikri çerçevede irdeleyemezler. Ben, insanlara, masum bir kişiliğe dönüşmeniz için kendinizi arındırmalısınız dediğim
zaman bu onların hoşuna gitmiyor. Bugün Batının problemi, temizlenme konusuna verdiği değeri kaybetmiş olmasıdır. Bu,
vücudun temizlenmesi değil, dışsal olarak ne kadar temiz yaşadığınız, dışa karşı kendinizi nasıl gösterdiğiniz değildir, bu içseldir.
Yıkım dışarıdan gerçekleşmeyecek, bu bizim içimizde biz her an kendi yıkımımızı oluşturuyoruz. 1972’de Ben ilk olarak
Amerika’ya gittiğimde onlara dedim ki, “Freudcu teorileri benimsemeyin ve abes sapmalara kapılmayın, Şayet bunu yaparsanız
bütün ulusu ve ulusları öldürecek bir hastalık geliştirirsiniz.” Ve bildiğiniz gibi AIDS salgını başladı. Şunu bilmek sizi
sevindirecektir; kundalininizin uyanmasıyla bütün bu hastalıkları iyileştirebilirsiniz, çünkü kundalini uyandığı zaman,
gerçekleşecek en harika şey şudur ki o güne kadar yaptığınız her ne ise tamamen sıfırlanır. Bu her çakrada ama özellikle
Agnya’da olur. Agnya Çakrasında, kundalini Agnya çakrasını açtığı zaman, buradaki deiti İsa uyanır. Ve bizi yumurta benzeri bir



bünye içine alan ego ile süperego kendiliğinden emilir, çünkü kundalini yaşayan bir güçtür ve sizi tamamen temizler. O zaman ki
siz İsa’nın bizim temizlenmemiz ve arınmamız için öldüğüne inanırsınız. O bunun için, ego ve süperego arasındaki bu dar geçite
girebilmek için acı çekmiş ve çarmıha gerilmiştir. Artık tüm bu yüce enkarnasyonların ve kutsal kitapların kanıtlanmasının zamanı
gelmiştir. Şimdi biz deitilerden bahsettiğimizde insanlar şaşıp kalıyor çünkü daha önce hiç duymamışlar. Deitiler, dönüm
noktalarıdır, bizi kurtarmaya gelen insanlar gibi, liderler gibi. İçlerinde Tanrısal güç vardır ve onlar bu dünyaya her geldiklerinde
bize yeni bir farkındalık vermeye çalıştılar. Mesela ilk çakradan başlayabiliriz, bu kimyasal periyodik yasada karbonun oluştuğu
yerden başka bir şey değildir. Organik kimyanın varlığı sadece karbonun oluşmasıyla mümkündü ve bu yolla daha sonra amino
asitler ortaya çıktı, sonra da amino asitler yaşamı oluşturdu. Ve sonra bildiğiniz gibi, yaşamdan amip ve amipten bugünkü bizler,
insanoğulları meydana geldi. Ama neden biz insan olduk, bunun nedenini, amacını niye düşünmeyiz? Bir özelliğimiz mi var ki
yalnızca bizler insana dönüştük? Ve yaşamlarımızın amacı ne? Sadece saatlerinize bakıp kumarla vakit harcamak mı? Bunun için
mi doğduk - hiç özsaygı duymamak için mi? Boş, aklı havada olmak Tanrı’nın gözünde bir suçtur. Çok derin kişilikler olduğunuzu
bilmeniz lazım. İçinizde yapılanmış şu yedi kata bir bakın. Siz düşünebildiğiniz bütün enstrümanların ideal örneğisiniz. Şimdi size
olması gereken sadece son bir tetiklenmedir. Ve bu olduğu zaman tamamen temizleniverirsiniz, o zaman ki gerçek bir
enstrümana dönüşürsünüz. Her enstrümanın ana şebekeye bağlı olması gerektiği gibi, sizin de aynı şekilde bağlanmanız gerekir.
Ve sonra nasıl harika olduğunuzu, ne kadar dinamik olduğunuzu, hangi büyük güçlere sahip olduğunuzu fark edersiniz. Ama bu
boş, uçarı kişiler için veya kendi varlıklarına saygısı olmayanlar için değildir. Bu sadece samimi olan ve dürüstçe arayanlara olur,
gerçekten ve içtenlikle arayanlar içindir. Öyleyse şunu bilmemiz önemli; eğer Tanrı’nın ülkesinin vatandaşları olacaksak,
aydınlanmamızı almamız, Özben’imizi bulmamız lazım. Budha bu sınırlamayı getirerek, “Tanrı’dan bahsetmeyin, sadece Özben’i
konuşun” dedi. Hatta Mahavira da aynı şeyi söylemiştir. Zen öğretisi bunu daha da ileri taşıyarak sadece düşüncesiz
farkındalıktan bahsedin demiştir. Hiç düşünce olmadan tamamen farkında olmak ki bu, kundalininin uyanışı olarak kişinin eriştiği
ilk farkındalıktır. Bu üzeri çarşaf gibi, kıpırtısız güzel bir göle bakmaya benzer, etrafındaki tüm yaradılışın yansımasını onun içinde
görürsünüz, katıksız bir neşe vererek. Şimdiye kadar, biz hiç ikilem içermeyen bu neşeyi bilmedik. Biz mutluluğu biliriz ki o
egonun pohpohlanmasından başka bir şey değildir ve ego biraz çökertildiği zaman da mutsuz oluruz - bu bizim yanılsamamızdır.
Gerçeğe ulaşmak için Özben, Ruh olmamız lazım, ve Ruh egonun da süperegonun da ötesindedir. Sonra artık göreceli bir
terminolojiye göre değil mutlak olanla yaşarsınız. Sanki bir bilgisayarı başlatmış gibi, otomatikman elde serin esinti hissedersiniz,
ve Tanrısallık ile irtibattasınızdır. Hatta ellerinizi uzatıp bir soru sorsanız, sorunun yanıtını serin bir esinti olarak alırsınız, bu “evet,
çok iyi” anlamına gelir ve sıcak esinti “kötü” demektir; dahası içine kötü bir ruh girmiş birisine yakınlaşmaya çalışırsanız
kabartılarınız bile olabilir. Bütün bilgi artık merkezi sinir sisteminde farkındalığa dönüşmüş olan bilinçaltından size ulaşır.
Anlaşılması gereken şu ki, bilinçaltınız bilince, farkındalığa dönüşmüştür, dönüşmelidir. Böyle olunca, şimdiye kadar
bilinçaltınızdan almakta olduğunuz bütün bilgi tamamen mantıksal, net olarak anlaşılır. Böylece merkezi sinir sisteminize ilk şu
olur ki siz kolektif farkındalık olursunuz, - tekrar ediyorum siz o olursunuz. Bu zihinsel bir projeksiyon değildir, otomatikman
dönüşürsünüz. Ayrıca kendinizi tanırsınız çünkü kendi merkezlerinizi bilirsiniz, ve eğer bu merkezleri nasıl iyileştireceğinizi
biliyorsanız o zaman mükemmelsiniz, mükemmel bir sağlık, neşe içindesiniz demektir. Bu Sahaja Yoga’nın tanıtımı içindi: saha
“sizinle-birlikte” ja “doğmuş olan” demektir – kendiliğinden olandır. Ve “bütünleşmek”, “yoga” kelimesinin anlamıdır. Ayrıca bir
diğer anlamı da yuktidir “oyun, hüner” anlamına gelir." Yukti. Hem de ustalık demektir, bu güç üzerinizden akmaya başladığında
onun nasıl idare edileceği, onunla ilgili herşeyi bilmek, şifresini çözmek ustalığı. Bu tamamıyla size aittir. Yanan bir ışık diğer ışığı
aydınlatır Bir zorunluluk yoktur. Bu tamamen size ait, onu almalısınız ve sonra güçlendirmelisiniz. Bunun tamamıyla ücretsiz
olması lazım çünkü bu doğanın bir armağanıdır, bu yaşayan bir süreçtir, bunun için bir ücret ödeyemezsiniz. Bir tohumun
filizlenmesi için Toprak Ana'ya para ödeyemezsiniz, bir ücret öder misiniz? Çiçeklerin meyvelere dönüşmesi için kaç lira öderiz?
Doğanın paradan anlamaması gibi Tanrı da paradan anlamaz. Ama şimdiye kadar yaşamış olduğumuz tarzda biz, Tanrı'nın işi
için hep para ödedik. Özellikle İsviçre'de insanlar bazı ülkelere para verirlerse, Tanrı'nın hizmetini yerine getirdiklerine inanırlar.
Yoksulluğu yaratan insanoğludur, Tanrı değil. Hindistan gibi bir ülke, üçyüz yıl hakimiyet altında yaşamıştır, eğer yoksullaşmışsa
bunda şaşılacak ne var? Dolayısıyla bu gösteriyor ki, para vermekle Tanrı'ya hizmet etmiyorsun. Bu insan sorunudur, insan
tarafından yaratılmış, insan tarafından çözülmüştür. Tanrı'nın çalışması saf şefkattir: o şefkat konuşmaz, değeri para ile
hesaplanamaz. Sadece akar, yayar ve icra eder. Hiçbir şey beklemez, kontrol edilemez, yok edilemez, herhangi bir korunmaya
ihtiyacı yoktur - işte Tanrı'nın çalışması budur. Çünkü Tanrı nezdinde, öteki kim? Biz hepimiz O'nun varlığının bir parçasıyız. Eğer
bu el öbür ele yardım ediyorsa, ortada hangi iş, zorunluluk var? Öyleyse Tanrı'nın işini yapmanın realitesi ile illüzyon arasındaki
farkı anlamak gerekiyor. Tanrı'nın kalitesi öyledir ki aynı su gibi, susuzluğunuzu giderir. Size yol gösterecek ışığı verir, doğrunun
yanında olmanız için gereken gücü verir, size erdemlerinizin keyfine varmanızı sağlayan şefkati verir, sizi ruhun daha yüksek
safhalarına taşıyacak o çekimi verir. İllüzyon okyanusu içindeki bütün incileri keşfeder. O içinizde ve dışınızda öyle huzur verir Ve



neşenin verdiği coşu yağmurlarıyla her daim sırılsıklam olursunuz. Bunu almak sizin hakkınız, bunu almalısınız - yalnız alçak
gönüllülükle - Bunun için buradasınız. Bir incelik göstergesi olarak bu tevazu önemlidir. Biri size madalya taktığı zaman, nasıl
başınızı eğersiniz. Aynı şekilde siz de bununla donatıldığınız zaman Tanrı'nın önünde başınızı eğmelisiniz. İzleyici alkışladığında,
tezahürat yaptığında, ayakta alkışta, aktör bunun önünde eğilir, o izleyiciyi saygıyla selamlar. O izleyiciyi selamlar - tamam mı?
Şimdi, aynı şekilde biz de Tanrı'yı selamlamalıyız. Otomatik olarak teslim ettiğimiz şey ego ve şartlanmalarımızdır. Umarım bugün
hepiniz aydınlanmanızı alacaksınız. Ve yarın değil, öbür gün ruh hakkında konuşacağım zaman, umarım hepiniz ayarlanıp buraya
gelebilirsiniz. Bunu daha sonra tam olarak oturtup, güçlendirmeniz lazım. Aksi halde bu İsa'nın o meseli gibi, tohumların filizlenip
de köklere ulaşmadığı meseli gibi olacaktır. Tanrı hepinizi kutsasın. Soru sormak istiyor musunuz? Güzel. Haydi, şimdi bu
tecrübeyi yaşayalım. Çakralarında iyi olmayan birşey hissettiğiniz birisinden kendinizi nasıl korursunuz? Ego problemi. Ah,
tamam. Bu öğrenmeniz gereken şeydir. Aydınlanmadan önce de başkalarından sorun kaparsınız, ama bunu hissetmezsiniz. Oysa
aydınlanmadan sonra hissedersiniz, ama geçici olarak, aynı bir gösterge ibresi gibidir. Bundan dolayı, nasıl korunulacağını
öğrenmeniz gerekir, ve merkezlerimize geldiğiniz zaman onlar, ayrıntılı şekilde size herşeyi anlatacaklar. İsviçre'ye her
geldiğimde veya diğer yerlerde salonların her zaman dolu olduğunu gördüm, insanlar Beni dinlemeyi seviyor; ama dinlemedikleri
bir şey var, ki onların bunu düzenli bir uygulama, tam bir anlayış, yaşayan bir olgu haline getirmeleri gerekiyor. Kursu yok, bunun
için bir kurs yok, ama bunu edinmiş diğerlerinden siz kendiniz anlamak zorundasınız ve kendinizin efendisi olabilirsiniz. Bir tek,
biraz zaman tanımanız gerekiyor. İsviçreliler iyi saatler üretmekte çok başarılı, ve insanların zaman kazanmalarını isterler; ama
onların Tanrı için hiç zamanı yoktur. Saatler konusunda çok iyi olan Japonlar için de aynı şey, onların da Tanrı için zamanları yok.
Onlar saatleri başkaları için yapar, kendileri için değil. Onlar saat yapmakla meşguller. Şimdi, bencil de olmanız lazım, kendinize
bakmak zorundasınız. Zaman tasarrufunu Tanrı ve kendiniz için yapsanız daha iyi olur. Pekala, şimdi biz bunu alacağız - eğer bir
sorunuz varsa, her zaman için bilmelisiniz ki bizim İsviçre'de daimi bir merkezimiz var, ve siz her zaman gidebilir ve oradaki
insanlarla tanışabilirsiniz, bütün yanıtları onlardan alabilirsiniz. Şimdi, Ben her şeyden önce hepinizden kendinizi affetmenizi ve
söylemiş olduğum her şeyi unutmanızı isteyeceğim, çünkü sizin kendinizi hiçbir şey için suçlu hissetmenizi istemiyorum. Batıdaki
en büyük engel bu, insanlar herşey için suçluluk duyuyorlar. Yani, üstüne birbiriyle uyuşmayan bir şey giyse, insanlar suçluluk
hissetmeye başlıyor. Bu çok fazla, bizim kendimizi suçlu hissetme tarzımız, Ben bu nedenle nacizane bir talepte bulunmak
zorundayım kendinizi hiç bir suretle suçlu hissetmeyin. Yapmış olduğunuz herhangi birşeyden, yaşanmışlardan ötürü suçlu
hissetmeyin, şu bilinmeli ki, sizler Her Şeye Kadir Tanrı'nın tapınaklarısınız ve kundalininiz size aydınlanma vermeye, sizi
tamamıyla arındırmaya tam olarak muktedirdir, yalnızca hiç bir şey için suçluluk hissetmeyin. Bu birinci koşul: Uygun bir şekilde
konumlanmış olmamız gerekir çünkü Tanrı'nın Krallığı'na gireceğiz. Sizden istemem gereken ikinci şey şu, Toprak Ana'dan
faydalanmamız gerekiyor, gerçi biraz serin biliyorum ama önemli değil, ayakkabılarınızı çıkartabilir ve ayaklarınızı yere
basabilirsiniz; çünkü ayakkabılar hem bazen biraz sıkılar, hem de Toprak Ana ile temasınızı kesiyorlar. Bu çok, çok basit bir
yöntem, son derece basit, çünkü tam olarak hazırız. BU son derece kolay çünkü siz buna hazırsınız. Şimdi ilk olarak yapmamız
gereken kendi çakralarımızı hissetmeye ve onları temizlemeye çalışmaktır, çünkü herhangi bir sorun varsa, bunlar giderilebilir.
Bunun için sağ elinizi nereye koyacağınızı size söyleyeceğim ama sol el Bana doğru, aydınlanma alma arzunuzu simgeleyerek şu
şekilde tutulmalıdır. Şimdi sağ el sol taraftaki merkezlere dokunmak için kullanılmalı. Ve bu çok basit: önce, Ben söylediğimde,
elimizi kalbimizin üzerine koyacağız. Sonra eli karnın üst kısmına koymamız gerekiyor, daha sonra karnın altına, ve tekrar karnın
üst kısmına, sonra tekrar kalbin üzerine. Şimdi elin buraya, omuzla boyunun birleştiği yere konulması lazım - şu şekilde önden,
arkadan değil. Bu merkez her zaman en kötüsüdür, suçluluk hissettiğiniz zaman tıkanır. Buna bir şaka gibi bakın. Ortada suçluluk
hissedecek ne var? Bu bir başka zihinsel yansıtma, bir illüzyondur. Pekala. Şimdi de, elinizi alnınızın üstüne bir yandan bir yana şu
şekilde koyun, ve sonra başın arkasına. Sonra elinizi germeli ve burasını bıngıldak kemiği bölgesinin üzerine koymalısınız. Eli iyice
bastırın, ve Ben söylediğimde yedi kere saat yönünde hareket ettirmeniz gerekiyor. Şimdi, düşüncelerinizi durdurmaya veya
başka bir şeye çalışmayın, bu tamamen kendiliğinden gerçekleşecektir. Şayet çok fazla düşünce varsa, o zaman dikkatinizi
buraya, bıngıldak kemiği üstüne koyabilirsiniz. Öyleyse haydi, şimdi başlayalım. Bunu hepiniz yapmalısınız. Eğer bunu yapmak
istemeyenler varsa onlar dışarı çıkmalı, diğerlerini rahatsız etmeyin, çünkü diğerleri huzursuz olur. Bu nazik değil. Şimdi, herkes
gözlerini kapatmalı. gözlüklerinizi çıkarın çünkü bir şey görmeniz gerekmiyor, gözlerinizi kapalı tutmalısınız. Şimdi. Şimdi, sol
elinizi şu şekilde Bana doğru tutun, ve kendinize inanın. Şimdi, kendinizi affedin ve gözlerinizi kapayın, gözlerinizi kapalı tutun.
Gözlerinizi kapatın, sağ elinizi kalbinizin üzerine koyun ve sol el Bana doğru. Kalbinizin üstünde. Sol el Bana doğru tutulacak ve
sağ el eylem için kullanılacak. Söyle onlara. Şimdi, lütfen sağ elinizi kalbinizin üstüne koyun, sağ el kalbin üstünde. Ve sol el
dizinizin üstünde, yukarı doğru açık şekilde tutulacak. Rahat olun, rahat olmalısınız. Şimdi, Bana çok temel bir soru sormalısınız.
Kalpte, ruh yaşar, bu nedenle lütfen Bana üç kez sorun, "Anne, ben saf ruh muyum?" Bana "Shri Mataji" diyebilirsiniz veya "Anne"
de deseniz olur - size hangisi uygunsa. Kendinize gerçekten inanmanız gerekiyor. Şimdi, sağ eli indirip karnınızın sol tarafında,



karnın üst kısmına koyun ve bastırın. Burası, bu dünyaya gelmiş peygamberler tarafından yaratılmış efendilik kalitesinin
merkezidir. Bu nedenle burada, Bana başka bir soru sormanız gerekiyor. Siz eğer saf ruhsanız o zaman kendi kendinizin rehberi
olmanız gerekir. Dolayısıyla sormanız lazım, "Anne, ben kendi kendimin rehberi miyim? Ben Tanrı elçisi miyim? Ben kendi
kendimin gurusu muyum, kendimin efendisi miyim?" Üç kere. Şimdi lütfen elinizi karnın alt kısmına, (kasığa) indirin ve bastırın. Bu
merkez, Tanrısal olan bilginin merkezidir. Bu bilgi zihinsel değildir, merkezi sinir siteminizin içinde var olan bir tekniktir. Öyleyse
burada birşey söylemeniz gerekiyor, çünkü Ben, kundalininin uyanma işlemini onaylamanız için sizi zorlayamam. Şu an kendinize
sormalısınız, gerçek bilgi, saf bilgi hakkında bilmeyi istiyor musunuz, sorun. Öyleyse altı kez söyleyin, "Anne, ben gerçek bilgiye
sahip olabilir miyim? lütfen saf bilgiye sahip olabilir miyim?" Bunu söylemekle kundalini hareket etmeye başlayacaktır. Altı kere,
lütfen bunu sorun, "Anne, lütfen bana gerçek bilgiyi, saf bilgiyi verir misiniz?" Şimdi, uyanmış olan kundalini için yolu açmamız
gerekiyor. Lütfen gözlerinizi kapalı tutun. Sağ elinizi yukarı alın ve karnın üst bölümüne koyun. Şimdi, lütfen gözlerinizi kapalı
tutun, aralarda açmayın, çünkü dikkat içeri yönelmeli. Bu noktada, size söylemiştim burası efendilik kalitenizin merkezi. Şimdi
burada kendinize tam bir inançla şunu söylemelisiniz, beyan edin, "Anne, ben kendi kendimin efendisiyim. Ben kendi kendimin
rehberiyim, kendimin peygamberiyim." Lütfen bunu on kere söyleyin. Lütfen bunu söylerken kendinizi suçlu hissetmeyin, lütfen
suçluluk duymayın. Siz peygambersiniz. William Blake, gerçeği arayanları kastederek, bunu söylemişti, "Tanrı'nın insanları,
peygamberlere dönüşecek, ve başkalarını da peygamber yapacak güçlere sahip olacaklar." Siz Tanrı'nın insanlarısınız, ve
peygamberlere dönüşeceksiniz. Ah - şimdi, daha iyi. William Blake yardım etti! Şimdi, lütfen elinizi kalbinize çıkarın. Bu şeyleri
hızlıca değil, anlayarak ve derinliğini hissederek söylemelisiniz. Şimdi bu noktada kendinize tam bir güvenle tekrar teyit
etmelisiniz ve "Anne, ben saf ruhum" demelisiniz. Lütfen, Oniki kere söyleyin, ... Şimdi, şimdi daha iyi. Çalışıyor. Şimdi, elinizi
boynunuz ile omuzunuzun birleştiği yere çıkarın. arkaya doğru epeyce uzatın ki kemiğin üstüne bastırabilsin. Burada, kendinize
tam bir güvenle şöyle demelisiniz, "Anne, ben hiç bir şey için suçlu değilim." Bilmelisiniz ki, bir sevgi ve şefkat okyanusu olan
Tanrı, herşeyden önce bir bağışlama okyanusudur. Suçunuz her ne olursa olsun, Tanrı'nın affetme gücüne kıyasla, sizin bir
suçunuz olması mümkün değil. Öyleyse lütfen onaltı kere söyleyin, "Anne, ben hiç suçlu değilim." Hatta, bazıları suçsuz
olduklarına kendilerini inandıramazlar, öyleyse onlar kendilerini cezalandırmak için bunu 108 kere söyleyebilirler! Bu daha iyi.
Kimse ceza istemiyor, iyi fikir. Daha iyi mi? Şimdi, lütfen elinizi kaldırıp alnınıza koyun, ve - avuç içiyle alnı sarın, ve iki yanından
bastırın. Bir yandan bir yana koyun, enine. Yatay şekilde koyun demek istiyorum. Ve şimdi sertçe bastırın. Burada kaç kere
olduğunu sayarak değil ama kalbinizden söylemelisiniz, "Anne, ben herkesi affediyorum." Bazı insanlar bunun zor olduğunu
düşünür, ama sizin affettiğinize veya affetmediğinize inanmanız bir efsanedir. Ama eğer birisini affederseniz, o zaman yanlış
insanların oyununa düşmemiş olursunuz - mecazi anlamda, tabii. Şimdi, elinizi kaldırın ve arkaya doğru, başınızın arkasına getirin
ve sıkıca kavrayın. Elinizi başın arkasına biraz bastırın ve sıkıca tutun. Şimdi burada, kendi tatmininiz, olasılığı için şöyle
söylemelisiniz, “Tanrım, eğer Sana karşı bir suç işlemişsem lütfen beni affet.” Şimdi elinizi gerin, ve avuç içini başınızın üstüne,
bıngıldak kemiği bölgesine koyun ve saat yönünde sıkıca bastırın, çok sıkı, tek bir şeyi, aydınlanmanızı istediğinizi söyleyerek,
çünkü burada da yine, Ben sizin özgürlüğünüze karşı gelemem. Öyleyse lütfen yedi kere “Anne, ben aydınlanmamı istiyorum.
Lütfen bana aydınlanmamı ver” deyin, yedi kere. Sadece avuç içi ile bastırın, parmaklarla değil. Şimdi yavaşça elinizi indirin,
yavaşça gözlerinizi açın. Sağ elinizi Bana doğru tutun, ve sol eli başınızın üzerine tutun. Düşünmeyin, düşünmeyin, oradan çıkan
serin bir esinti var mı bakın. Elinizi değiştirin lütfen. Sağ eli tutun ve serin bir esinti çıkıp çıkmadığını kendiniz görün. Çekinmeyin,
bu sübtildir, bu çok sübtildir. Şimdi, tekrar değiştirin. Şimdi, ellerinizi yukarı doğru şu şekilde kaldırın ve başınızı arkaya doğru itin
ve sorun. –Mikrofonda – mikrofonun yanına yaklaş.- Şimdi şu soruyu sorun, “Anne, bu Kutsal Ruh’un serin esintisi mi? Bu
Brahma Shakti mi? Bu Tanrı’nın her yanı saran sevgisi mi?” Şimdi, lütfen ellerinizi indirin. Bakın kendiniz görün. Düşünmeyin.
Bunu elinizde hissediyor musunuz? Ellerinin üzerinde veya başlarından çıkan serin bir esinti hissedenler – bu çok sübtildir –
lütfen iki elinizi birden kaldırın. Çoğunuz hissetmişsiniz. Ama Ben şimdi kendinizi nasıl koruyacağınızı anlatacağım, hepiniz nasıl
korunacağını bilmeli, bazılarının hissetmemiş olmasının nedeni şurada, Vishuddhi Chakrada problemleri olduğu için. Ya da belki
başkalarını affetmedikleri için. Şunu deneyin. Sağ elinizi Bana doğru ve sol eli şu şekilde gökyüzüne doğru tutun, dengelemek
için. Bunla şimdi biz eter elementini kullanıyoruz. Eğer alttaki (elde) serinlik veya birşey hissediyorsanız, şu şekilde geri koyun,
şayet altta hissediyorsanız. Bu insanlar çok süratli ve çok sağ kanallar, işte onların sorunu bu. Önemli değil, bu sorun çözülecek.
Çok fazla düşünmek! Gelecekle ilgili, onlar fütürist. Problemlerinizle sadece yüzleşmekle, onları çözersiniz. Zihinsel yansıtma
değil ama yüzleşmek, onları sadece oldukları gibi görmek. Siz saf ruhsunuz, siz o problem değilsiniz; siz bütün bunların
ötesindesiniz. Aydınlanmadan sonra "problem" kelimesi sizin sözlüğünüzden çıkar! Şimdi, sol eli şöyle koyun ve sağ eli Toprak
Anne’ye doğru .... Daha iyi, çok daha iyi. Düşünmeyin. Bunu artık yapabilirsiniz. Şimdi, nasıl korunacağını söyleyeceğim. Bu çok
basit. Auralarınıza koruma vermeniz gerekiyor. Gözlüklerinizi takabilirsiniz eğer isterseniz. Serin esintiyi hissetmiş olun ya da
olmayın hepiniz bunu yapmalısınız. Auralarınıza korunmayı şöyle sağlarsınız, sol eli şu şekilde koyarsınız ve sağ eli auraları



çevreleyerek, başınızın üzerinden geçirir ve şöylece aşağıya getirirsiniz. Sol el Bana doğru. Pekala, haydi bunu yedi aura için, yedi
kere yapalım. Bir – düşünmeyin. Düşünmeyin! Üç, dört, beş, altı ve yedi. Bu önemli. Şimdi, kendi kundalininizi nasıl
yükselteceğiniz, bu da yine çok basittir. Şimdi sol avucunuzu kundalininizin önünde tutun – bunu siz kendiniz yapabilirsiniz. Ve
sağ el (sol el etrafında) şöyle saat yönünde yukarı, ileri, aşağı doğru hareket ettirlmeli. Sol el sabit olmalı, sol el düz tutulmalı. Ve
sonra aşağı. Ve bu el düz hareket etmeli. Dikkat sol elde olmalı. Şimdi, bu eli doğru hareket ettirmeye çalışın. Başınızın üzerine
götürmelisiniz, başınızın üzerine getirin. Başınızı geriye itin ve eli çevirin, ve çevirin, iyice çevirin, ve bir düğüm atar gibi bağlayın.
Haydi tekrar yapalım, doğru şekilde bağlamak için. İkinci kere, haydi yapalım. Şimdi başınızı arkaya itin, ve (eli) iyice çevirin, ve
düğüm atın. Şimdi, aynı şekilde üçüncü kez ama üç düğüm atarak. Tekrar. Şimdi hızlı hareket ediyor. Getirin - şimdi bir, tekrar
dolayın; iki, tekrar bir düğüm ve üç. Şimdi ellerinize bakın. Çok daha hafif hissediyorsunuz. Başınızın üstünde de hissedin, serin
esinti geliyor. Tamamen rahatlamış olacaksınız. Düşünemezsiniz artık; ama eğer isterseniz, düşünebilirsiniz. Ama bunun
hakkında düşünmeyin, bunun hakkında düşünemezsiniz. Sadece hissedin – hepiniz aldınız. Güzel! Göreceksiniz, gözleriniz
parıldayacaktır. Gözünüzde bir ışık olacak. Artık, düşünmeyin siz. Aksi halde Ben gelecek sefer geldiğimde, diyeceksiniz ki, “Anne,
ben vibrasyonlarımı kaybettim.” Bunun hakkında düşünürseniz o konuma erişemezsiniz. Pekala. Şimdi Benimle el sıkışmak
isterseniz, Ben bir süre için burada sizlerle oturacağım. Tokalaşmak için yanıma gelebilirsiniz. Ama Sahaja yogiler, sizin
gelmenize gerek yok – yoksa bunun hiç sonu gelmez! Ah, ah. Sen buraya gelebilirsin ve bir bakalım. Serin esintiyi hissettin mi?
Hissettin mi? Şimdi bunu görebiliyorum. Philip, ona yardım ediver, bir bakıver – bu bey serin esintiyi hissetmedi. O daha çok sağ
tarafta. Ona sağ (dengeleme) uygula... Tamam. Bir dakika, lütfen, bir dakika. Merhaba, nasılsın? Hissettin mi? Neşe duydun mu?
Merhaba, nasılsın? Tanrı sizi kutsasın. Evet, Ben orada olacağım. Hayır, Ben olacağım – o ne zaman dönecek? .... Ya, Anlıyorum,
ve sonra Londra, o orada olmayacak mı? .... Aydınlanmasını aldı mı? .... Ah, Biliyorum, evet, biliyorum. Tamam, öyleyse o
Londra’ya gelebilir mi? Ben Londra’da olacağım. Tamam .... Tamam, peki. Teşekkür ederim. Size teşekkür ederim.
Aydınlanmanızı aldınız. Güzel .... Evet. Tanrı sizi kutsasın. Çok mutlu oldum. Şimdi siz iyisiniz. Şimdi tamamen Sahaja yogilere
dönüşmelisiniz ki özgüveniniz tam olsun. Güveniniz tam olmalı, tamam mı?... Çok mutluyum bu olduğu için. Tanrı sizi kutsasın. ...
Sana ne oldu? Pekala All right. Demek ki sana oldu, öyle mi? İyi. O doğuştan aydınlanmış, büyük bir kişi. Gözlerine bak şimdi.
Birbirinizin gözlerini görebiliyor musunuz? Kim konuştu? .... Hayır, hayır. O yapamaz. Bunun bir ilmi var. Bu çocuk aydınlanmış
olarak doğmuş. O yanlış. O yanlış. Bu Olmaz. Senin bu bilginin tamamına sahip olman lazım, tamam mı? Sen astımı olan bayanı
çağır, şu bay onu tedavi edecek, ama siz sadece astımı olan bayanı çağırmasını söyleyin. [Hintçe] Sen nasılsın? Aldığına
sevindim. [Hintçe] .... Kendini güçlendirmelisin, bu önemli, ondan sonra bunu herkese vermelisin .... Bunu anlatacağım. Ama
doğrusu bir kez biz .... Evet, yani, bu öyleki, bir konferansta herkes hakkında konuşmak mümkün değil. Ama Ben onların hepsi
hakkında konuştum – İsa, çünkü burada daha çok İsa’ya ibadet ediyorlar. Ama onların hepsi tinsel, onların hepsi bizim, Hiç bir
fark yok... Bu kadar. Evet, bu kadar, yeter. Böylece siz şimdi öğrenmiş oldunuz ve onların hepsi hakkındaki Benim diğer
konuşmalarımı dinlersiniz, tamam mı? Tanrı sizi kutsasın. .... O bunun erkek kardeşi ... İyi bir baldızın oluyor! ... O senin erkek
kardeşin mi? Onlar iyi olacaklar, göreceksin, çünkü çok yakın zaman önce buraya gelenler, ve Ben geldiğim zaman, diplomatik
pasaportum vardı, ama Beni sadece pasaport bağlamında kontrol ettiler ve sonra biletime falan baktılar – başka bir şeye değil.
Onlar böyle, çok ... insanlar, ne yapmalı? Bilmiyorsunuz, bunun için daha fazla Hintli getirmelisiniz ... O iyi olacak, bunda kuşku
yok. Ve onları Mumbai’de de görürsünüz! Merhaba, nasılsın? .... Özgüven. Peki, Benim hissettiğim şu ki, sizlerde özgüven eksikliği
var. Şimdi düşündüğünüz şey insanların size aşıladıkları her tür saçma şüphelerle sarsılıyor. Siz saf ruhsunuz ve buna
dönüşmelisiniz. Ben tamamen özgüvenli olmanız için size yol gösteriyorum, tamam mı? Bunun için gelmen gerek ve bu insanları
da görmelisin, onlar... ama Ben sonra geliyorum... Ben yarın değil, öbür gün geleceğim, oldu mu? Arkadaşlarını şimdiden çağır.
Hepinizi çok özgüvenli insanlar yapmam lazım. Ama kesinlikle gel, çünkü... Kamboçya mı? Ah! Nasılsınız? Sadece neşe duy,
keyfini çıkar! Ama kendine inanman lazım, ve bırak çalışsın. Tekrar ve tekrar .... Devam ettirmelisin, ondan sonra görmelisin ... Bu
konuda güvenin tam olsun, oldu mu? Tanrı seni kutsasın. Peki sen nasılsın? Tanrı seni kutsasın. Şimdi buraya gel, sen çok cesur
biri oldun, tamam mı? Ona gelmesi gerektiğini söylediğimi ve çok yakında gelmesini söyle. Çok teşekkür ederim. Sen iyi misin? ....
Bunun yararı olmayacaktır... Bu olur ancak bunun hakkında herşeyi de bilmen gerekir ve bu iyidir. Yani, bunu ayırt etmeden,
rasgele yapmamalısınız .... Ben bunu onlara bırakacağım, onların hepsi burada. Sen burada kalıyor musun? Evet mi? Ben
yarından sonraki gün geliyorum, ve onlar size adresleri verecekler. Evet, yarın değil, öbür gün arkadaşlarınızı da getirmelisiniz.
Sen hangi ülkedensin? Peru mu? Pekala, hepsini getir. Tamam mı? Ben onları görmeliyim. Nasılsın? Sen nasıl hissettin? Hangi
ülkedensin? Porto Riko! Ah, güzel ülke. Benim bütün bu ülkelere gitmem lazım birgün. Gitmeliyim. Henüz orada bulunmadım ama
gideceğim. Bakalım ... Sen burada mısın? Oh, harika! Nasılsın? ... Gel! Ve arkadaşlarını getir! Sadece söyle onlara, onlar gelmeli!
Tamam mı? Tanrı seni kutsasın. Şimdi, sen nasılsın? ... Hayır, karşılaşmadın mı? ... Sen Bolivya’lı değil misin? .... Peki, sen
nasılsın? .... Şimdi, ama affetmen lazım. Bunu söylemelisin. Affetmelisin. Herkesi affetmelisin ....Affetmen gerek. Sadece söyle,



“Affediyorum.” Sadece şöyle de, “Anne, ben affediyorum.” Sadece söyle, kalpten. Ah, şimdi, gördün mü? Şimdi, aydınlanmanı
güçlendir. Bu çok önemli. Aksi halde özgüveniniz olmaz. Güçlendirilmesi şart. Benim bahsettiğim yönü daha çok, ..dikkat edin...
ayrıca .... Ve sonra bu insanları görmelisiniz. Ah, ne güzel! Ah, harika! Ben o tarafta bulundum. Ve Rusya’da insanlara aydınlanma
verdim. Ben oraya gideceğim .... Onlar bunu ilk alacak olanlar. Onlar çok iyi. Onlar çok iyi insanlar. Rusya’da insanlar çok iyi, çok
iyi. Büyük ruhlar! Ondört hafta içinde biz Hindistan’dan öğreticeğiz. Zira onlar çok cana yakın, hoş insanlar. Onlarla çok kolaylıkla
bir ilişki kurabiliriz . Biz bunu başaracağız. Ben hükümet düzeyinde deneyeceğim. Biz bunu gerçekleştirebiliriz. Tanrı sizi
kutsasın. Gelin şimdi. Kendinizi güçlendirin. Sadece, "Anne, başıma gel deyin. Hepsi bu."
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Hoşçakal Pujası. Founex (İsviçre). 14 Haziran 1985 . Shri Mataji Ne var? Haydi, şunu kim çalacak? Bu harika. Oturun. Oturun. Shri
Mataji Ah, Güllerin boyutu büyüyor. Bunu görüyor musunuz? Sahaja Yogi Kocaman, Mataji. Kocaman onlar. Shri Mataji Fakat
onların ebatı büyüyor. Vibrasyonlarınız sanırım. Tamam. Yani şimdi. Üzgünüm biz, bizler bu gün, bu aptalca şeyi yapmak
zorundaydık. Çünkü durumlar, kişi duruma göre yaşamalı, işte bu günkü durum bu. Krishna Puja için geri gelemeyebilirim. Sahaja
Yogi Navaratri Shri Mataji Navaratri, üzgünüm, Navaratri. Olmayabilir, olabilir. Söyleyemem. Her ne ise. Küçük bir puja yapmalıyız
ve işte arzu buydu. Yani bizler yapacağız. Şimdi sadece siz, çok fazla zamanınız yok ama mantraları söyleyebilirsiniz. Birileri
sadece Ayaklarımı yıkayabilir ve sonra da ellerimi. Bakın, Ayaklarımı yıkamak beş dakika sürer. Sizin, ismi söyleyelim mi? İngilizce
bir tercüme var. Bunu yapacağız. O. O değil. Tamam. Eğer böyle düşünüyorsanız ama sanırım mantraları söylemek daha iyi, bu
daha iyi, çakraların mantraları, bakın. Söylemek daha iyi çünkü çakraların mantralarını da söylemek çok önemli. Başından mı?
Sonundan değil, sol taraf. Yani sen bir tane söyle ve sonra birinden diğerine tekrar et. Şimdi başladı. Shri Ganesha ile
başlayabiliriz. Ganesha, Shri Ganesha. Üç kez, Shri Ganesha, üç kanal. Evet, evet. Sadece su dökmeye başla. Om Twameva
Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji. Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Tamam mı? Om Twameva Sakshat Shri
Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Om Twameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri
Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Şimdi, Adi Kundalini. Adi Kundalini. Üç kez. Om Twameva Sakshat Shri Adi
Kundalini Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Om Twameva Sakshat Shri Adi Kundalini Sakshat
Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Om Twameva Sakshat Shri Adi Kundalini Sakshat Shri Adi Shakti Mataji
Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Şimdi, Brahmadeva Saraswati, bir kez. Brahmadeva Saraswati, une fois, (bir kez, fransızca) .
Om Twameva Sakshat Shri Brahmadeva Saraswati Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Şimdi,
Guru. Adi Guru. Adi Guru. Om Twameva Sakshat Shri Adi Guru Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
Şimdi, Lakshmi Vishnu. Lakshmi Vishnu. Une fois. Bir kez. Om Twameva Sakshat Shri Lakshmi Vishnu Sakshat Shri Adi Shakti
Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Sonra, Jagadamba. Shri Jagadamba, une fois. Om Twameva Sakshat Shri Jagadamba
Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Şimdi, Krishna, Shri Krishna. Shri Krishna, une fois. Om
Twameva Sakshat Shri Krishna Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Şimdi, Shri Rama. Shri Rama.
Om Twameva Sakshat Shri Rama Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Şimdi, Shiva. Shri Shiva. Om
Twameva Sakshat Shri Shiva Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Şimdi.... Jesus. Shri Jesus. Om
Twameva Sakshat Shri Jesus Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Şimdi, Virata. Shri Virata, une
fois. Om Twameva Sakshat Shri Virata Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Omkara. Shri Omkara.
Om Twameva Sakshat Shri Omkara Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Şimdi, Kalki. Om Twameva
Sakshat Shri Kalki Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Şimdi, Nirmala. Om Twameva Sakshat Shri
Nirmala Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Şimdi, Sahasrara'nın mantralarını söyleyin. Üç.
Sahasrara Swamini Moksha Pradayini Sahaja Yoga Dayini. Om Twameva Sakshat Shri Sahasrara Swamini Moksha Pradayini
Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Sahaja Yoga Dayini. Om Twameva Sakshat Shri Sahaja Yoga Dayini Sakshat Shri Adi
Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Şimdi, bu üç mantranın tamamını söyledikten sonra Sahasraraya ulaştınız ve
Sahasrarayı delip geçtiniz. Biliyorsunuz ki en etkili mantra Nirmala dır. Sahasrara da, en iyi bu çalışır. Şimdi, bilmemiz gereken bir
şey şu ki, eğer bir kişlnin Sahasrarası catch ediyorsa o zaman böyle bir kişiden kaçınılmalıdır. Sahasrarası catch eden birisini
tespit etmek çok kolaydır. Bizler birilerini ifşa etmek veya birilerine "hayır" demek için burada değiliz. Ama bu insanların bazıları
ile temas ederseniz ve eğer tamamıyla olgunlaşmamışsanız, catch edersiniz. Davranışlarınızı değiştirmeye başlarsınız,
tabiatınızı, herşeyi. Şimdi, bu yüzden, Sahasrarası catch eden kişileri fark etmeli, ondan kaçınmalıyız. Kötü hissetmenizi
gerektiren bir şey yok, sadece bu kişiye "Sahasraranız catch ediyor ve sizin yapabileceğiniz en iyi şey Sahasraranızı temizlemiz"
demektir. Eğer Sahasraranız catch ediyorsa, "sizin ve Annemizin arasında bir engel var ve bu biz Seni bilmeyi istemiyoruz"
anlamına gelir. Yani bir süre, Sahasraranızı temizleyene dek, ashrama gelmemeniz, programlara gelmemeniz daha iyidir.
Kendinizi temizleyin. Sahasraramızın temizlenip temizlenmediğine bakalım. Martha ile buluşmadım ama her ikisine de,
Hindistandaki programa geldikleri sırada Sahasraralarının catch ettiğini, onlara iletebilir misiniz. Beni, onların Sahasraralarının
çok kötü catch ettiği konusunda bilgilendirdiler. Gerçekte onun mektubu Bana gelinceye dek orada ne yaptıklarını, problemin ne
olduğunu bilmiyordum. Fakat esas nokta şu ki, eğer Sahasraranız catch ediyorsa kötü hissetmeyin, siz buraya gelin, sonra ne
olur, gelişemezsiniz çünkü bhootlar size bırakmayacaktır. Burada olan insanlar da etkilenecektir. Kişinin hatırlaması gereken bir
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şey şu ki, onun gelini bile, söylemem gerek, sen ondan uzak durmalısın. Benim bildiğim gibi, bunun söylememeliyim ama geçen
gün gördüğüm zaman, onun gelini de Sahasrara da çok catch ediyordu. Sizler ona, hiçbir şekilde, katiyen kendisini incinmiş
hissedeceği bir şekilde bunu söylememelisiniz. Onun kötü biri olduğunu kast etmiyorum, o iyi bir kişi, hepiniz iyisiniz. Fakat eğer
Sahasrara catch ediyorsa, bu Martha`dan dolayı catch ediyor olabilir, olabilir ama o Martha`dan uzak durarak bunu temizlemek
zorunda çünkü bu bizlerin hatırlaması gereken bir şey ki, ashram saf tutulmak zorundadır. Ashram saf tutulmak zorundadır.
Sonra şunu da söyleyeceğim ki Briggite, oğlun, büyük oğlunun bir sorunu var. Senin onunla ilgilenmende fayda var, tamamen
sorumluluğunu al. Onun nasıl davrandığına bak çünkü çıkarılması gereken ve babasından kaptığı bir şeyler var. Bu yüzden onunla
ilgilen. Var, ne yapmamız gerekiyor, herkes düzelmeli ve düzelmeli. Bir diğeri Andre. Andre, sen hala iyi değilsin. Bu yüzden ışıkla
birlikte sol elini fotoğrafa doğru tutmalı ve sağ elini Toprak Annenin üzerine koymalısın. Bakın, eğer düzelmeyen insanlar varsa,
onlar bırakmalılar çünkü bunu bizler çalıştıramayız. Bu yüzden lütfen sol elinizi fotoğrafa doğru tutun ve sağ elinizi Toprak
Anneye koyun. Onların hepsi düzelmeliler. Diğer insanlarla konuşmanın bir faydası yok ve başları belaya girer. Bu yüzden
başkalarını rahatsız etmenin ne yararı var? En iyisi kendinizi tedavi etmenizdir, hepiniz iyi olacaksınız. Düşmanlık yok, öfke yok,
hiçbir şey yok. Sadece anlamamız gereken basit bir şey şu ki, içimizde bir enfeksiyon var. Başkalarından uzak durmalıyız.
Japonya`da eğer giderseniz, bir yerlerin başkanı bile olabilirsiniz, bakın, bu Akai`nin başkanı, bu adam, Beni görmeye geldi. Sanki
bir şey gibi büyük bir bandajı vardı, bilemiyorum, Hanumana gibi, bakın, burada büyük bir şey. "Bu ne?" dedim. Çok komik geldi.
Görüyorsunuz, Beni görmek için onca yolu geldi, bakın, bir VİP, şu bu ve siz buraya bununla geldiniz. "Üzgünüm, üşütmüşüm. Size
geçirmek istemiyorum" dedi. Duyarlı. Çok duyarlı, evet. Bu yüzden bir şekilde bizlerin catch ettiği, yanlış yaptığımız anlaşılmalıdır.
Bu anlamda, bizler catch ederken, insanlarla bir araya geliyoruz. Yani Sahasraralarınızın temiz tutulduğunu görün. Bunun için, çok
basittir, bakın Ben, nasıl tamamen teslim olacaklarını bildikleri zaman insanların içinde mucizeler meydana geldiğini gördüm.
Fakat eğer kalpte bir engel varsa, kalp temiz değilse, o zaman Sahasrara catch eder. Çünkü, sizler biliyorsunuz, bu kalp çakradır.
Bu, kalp çakra olacak şekilde yapılmıştır. Onu kalpten elde etmelisiniz. Bu yüzden Beni kalbinize koyun, Beni kalbinize koyun, işe
yarayacaktır. Fakat bu insanlar sadece çok fazla başkalarından çevresel olarak catch ederler. Bu yüzden catch etmemek için
dikkatli olun. Eğer catch ederseniz kendinizi shoe beat edin kabı ile dövün veya kendinizi düzeltmek için bir şeyler yapın. Herkes
yükseleceği bir şekilde bunu çalıştırmalıdır. Eğer kaliteleriniz çok düzelirse o zaman problem olmayacaktır. Sonra bir diğer konu,
size orada burada söyledim, programa gelen bir çok yaşlı insan var. Bu yüzden Arneau`ya söyledim, hepinize söyledim, bırakın
Jaqueline, Genevieve`miz, Madeleine ve tüm bu insanlar, ihtiyar insanlar, hepsi bir araya gelmeliler. Hepsi bir araya gelsin, onlarla
ilgilenin, onlarla konuşun. İhtiyar erkeklerde, onlarla konuşmak için bir araya gelmeliler çünkü konuşmayı seviyorlar, ziyaret edin
ve bu şey. Onlar genç insanlara güvenmezler. Bu yüzden buna dikkat edin. Eğer yapabilirseniz bu çok yardımcı olacaktır. Bırakın
ilk önce onlar konuşsunlar, bırakın onlar sorumluluk alsınlar ve sonra yavaş yavaş buna gelin. Ashram hakkında size gelen bazı
güzel haberler olacak, Ben eminim. Sizi kutsuyorum. Tanrı size kutsasın. En azından iki, üç hafta kadar ashramda kalmaya
çalışın, bu sayede belli disiplinleri öğrenirsiniz. Ve disiplinler korunmalıdır. Bunun için Arneau`ya meydan okumayın. Kendinizi
disipline etmek zorundasınız, bu bir acil durum ve disipline edilmiş yaşamınız herkese bunun işe yaradığını anlatacaktır. Kız
kardeşinizin, erkek kardeşinizin veya herhangi birilerinin tarafında olmamalısınız. Sizler Divine`in tarafında olmak zorundasınız.
Bu sayede erkek kardeşinizi, kız kardeşinizi, herkesi iyileştirebilirsiniz. Bu yüzden herşeyin temizleneceği bu şekilde çalıştırmaya
çalışın. Anne sizi her zaman temizliyor. Sabahtan akşama kadar temizlemekten başka bir şey yapmıyorum ama siz de biraz
temizlik yapmalısınız, değil mi? Bu çok önemli. Bu yüzden şimdi izninizi istiyorum. Var, bu vibrasyonlu su. Bunu her ne için
isterseniz kullanabilirsiniz. Bunu elimle vibre edeceğim. Onu yıkayamayacağım ve ellerimi bununla temizleyeceğim. Bu orada,
senin koyduğun, bu orada. Sadece koyun. Hayır, hayır, hepsini oraya koy. İçine, büyük olanın içinde? Evet. Hayır, hayır, hayır, hayır.
Bu, hepsi bu. Sahaja Yogi: Eğer biz sadece... Shri Mataji: Bu su alınabilir. Sahaja Yogi: Shri Mataji, biz garlandı üzerinize bırakabilir
miyiz? Sadece….. Shri Mataji: Evet, evet, yaparken Ben onu alacağım. Bunun gibi bir kap getirebilir misin? Ellerimi yıkamak için bir
şey. Şimdi sadece bazı hanımlar Bana sari açmalılar. Bu sari Benim üzerimde fiziksel bir sınır oluşturdu. Yedi hanım. Evlenmiş
hanımlar. Onlara bir sari verin ve bundan bir meyve alın. İlk olarak, bunu yıkayayım, bu önemli. Bir kap getirdin mi? Bu çok küçük.
Işte bu. Sadece aç. Buna bak. Bu da, sizler bunu aldığınız için çok şanslısınız. Bunu çok ucuz aldınız. Biliyor musunuz? Bu sari için
sekiz yüz rupi ödedik. Sahaja Yogi: Yedi yüz, Shri Mataji. Shri Mataji: Buna inanamazsınız, buna inanamazsınız, bakın. Bunu üç
binden aşağı alamazsınız. Sizler çok şanslısınız. Ne kadar şanslı olduğunuza dair bir fikriniz yok. Böyle bir sari alabilir misiniz?
Tersini çevirin. Onlara gösterin. Şimdi onu üzerine bırakın. Her şeyi ellerime koyun. Biraz ghee. Ghee biraz. Biraz. Sadece biraz.
Sadece biraz. Hepsi bu. Şimdi tüm .. içine koyun. Curd (Yogurt)? Hepsi mi? Evet, evet. Şimdi şunu koyun. [Hindi/Marathi] Daha
fazla Curd, na? Sahaja Yogi: Evet, Shri Mataji. Daha fazla curd koymalısınız. Evet, tamam. Şimdi onu dök, diğeri. Sahaja Yogi: Süt?
Süt, tamam. Diğeri bu tarafta olacak. Şimdi, su. Sariye bakın. Bu sizin şansınız söyleyeyim. Demek istiyorum ki, size aldığımız
evlilik sarilerinizle karşılaştırınca, şuna bakın. Kafası karışmış insanlarla ilgili dikkatli olmalısınız. Sen gelmemelisin. Bu doğru



değil. Başka birisini al. Tamam mı? Üzgünüm ama bu böyle. Onunla arkadaşlık etmeyin. Bakın, bu bir bhootlar kardeşliği. Eğer
sizde zayıf bir bhoot varsa, o diğer bir bhootu toplayacaktır. O (Kadın) aşağı gidecek, sende aşağı gideceksin. Pozitif kişilerle
birlikte olmaya çalışın. Annie, nasılsın? İyi değilsin. Senin neyin var? Neden? Les miserable (Fransızca - Sefiller)? Hatta fazlası.
Hatta fazlası. Neden böyle bilemiyorum. Sen düzelmelisin, vibrasyonlarını görmelisin, çalıştır. Bak, sen çok senelerdir Benimle
birlikte oldun. İnsanlar ne düşünecek? Şimdi, gelecek sefer böyle suratlar görmeyeceğim, tamam mı? herkes bir çiçek gibi. Böyle
bakmanıza sebep olan ne? Çalıştırın, vibrasyonlarınızı görün, bunu çok iyi biliyorsunuz. Çalıştırın. Marie çok düzeldi, bakın. Sana
ne demeli? Sende düzelmelisin. Bu kadar hoş bir kocan var, yoksa onunla tartışıyor musun? Yapıyor musun? Tamam. Sanırım bu
çalışmalı. Sen çok fazla sağ kanala gittin. Çok fazla düşünüyorsun. Çok düşünüyorsun. Bu yüzden sadece Nirvichara de, bu
mantra senin için, Nirvichara. Ve onun için, Vivian. Vivian, sen Sahasrara mantrasını söylemelisin, tamam mı? Om Twameva
Sakshat Sahasrara Swamini. Bu işe yarayacak. Hala birazcık catch ediyor ama bu işe yarayacak. Şüphesiz, sen çok daha iyisin.
Tamam. Onu yavaşça getir. Biraz pirinç koymalısın. Hayır, sanırım bu şekilde koymalısın. Ha, iyi. Pirinç, eğer koymak istiyorsan.
Ah? Sahaja Yogi: Pirinç getirmeye gittiler, Shri Mataji. Pardon? Sahaja Yogi: Pirinç getirmeye gittiler. [net anlaşılmıyor]
…….pirinçle. Şimdi garlandı koy. Ama sonra pirinç hızlı olmalı çünkü Ben şunu alıyorum…… Herkes düzeldi, bakın. Marie, bir örnek
olabilir, nereden nereye düzeldi. İnsanlar var, burada kendilerine olan güvenleri ile, kendilerini geliştirmiş inanılmaz insanlarınız
var. Martin çok gelişti. Herkes gelişti. O bile böyle gelişti. Ve Antoinette, seni bu şekilde gördüğüm için çok memnunum. Onun
çok kendine güveni var, o şimdi çok hassas. Herkes gelişmeli. Tamam. Çocuklarınız için ayarlama yapmaya çalışacağım. Eğer
Hindistan da bir yerde onlara bakılabilirlerse, o zaman çocuğu olanlar da seyahat edebilirler. Deneyeceğim. Bununla birlikte söz
vermiyorum ama deneyeceğim. Merhaba, Shakti. Tanrı size kutsasın. Şimdi, garland nerede? Çok güzel. Tanrı size kutsasın.
Şimdi bir fotoğraf çekin. Her şey yolunda. Bu kadar kısa sürede ne yapmalı? Çok fazla şey yapamazsınız, bakın, olabildiği kadar.
Problem işte bu. Ona Sahasrara`nın fotoğrafını verin. Fark ettiğim bir başka şey, eğer Benim ayaklarımın hoş bir şekilde görünen
fotoğrafını çekebilirseniz, onu toprağa koyun ve önünde eğilip, düşünmeden ona bakın. Bu gelişmenin çok iyi bir yolu. Bu bir
teslimiyet, tamam mı? Sahaja Yogi: Tam Puja, Shri Mataji. Hızlı, bakın, sizler çok hızlı insanlarsınız. Hindistan için, onlar dört
buçuk saat yaparlar. İsviçre de bunu yapmak için sadece on, onbeş dakika. Onlar çok hızlılar. Teleskopik. Sahaja Yogi: Shri
Mataji, siz Hindistana geldiğiniz zaman, bunu azarlanacak olan Hintli Sahaja Yogilere söylemelisiniz. Hayır, Hayır. Onlar bu
şeylerin çok fazla olabileceğini biliyorlar, orada tam etki var. Esas nokta bu. Bırakın, bırakın. Siz endişelenmeyin. Bu Dathura
dediğimiz çiçek. O bir .. için kullanılan şunun gibi, biraz uzak, böylece ayaklar içinde görülebilir. Ayaklar görülmek zorundadır. Şu
sariyi muhafaza ettiniz mi yoksa arka plan için, değil mi? Ben onu, onun sevdiğinin içine koydum. Sahaja Yogi:Oh, o çantanın
içinde Mataji. Ben çıkaracağım. Eğer onu arka plan için kullanacaksa, bu iyi fikir. Sahaja Yogi: Shri Mataji, biz yapabiliriz, eğer
fotoğraf iyi ise, onu büyütebiliriz çünkü o yeşilin üstüne, yeşil renk, sizin ayaklarınız. Çiçeklerle birlikte o olağanüstü, Shri Mataji.
Güzel olmalı, tamam, bir tane daha çekin. Iyi bir tane. Bırakın, orada çiçek olmasına gerek yok, gerek yok. Tamam, Ayaklarım
göründüğü sürece onların görünmesine gerek yok. Bu tamam. Ona sor. Paul, bunu biraz çek. İyi. Onlara bakarsanız, şişme yok,
bakın? Hiç bir şekilde şişme yok. Tamam, Buraya al. Sahaja Yogi: Yapabilir miyim, bilemiyorum Shri Mataji, onları iterek. Tamam.
Tanrı hepinizi kutsasın. Bu çok keyif verici idi, yoğun ve güzel, zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorum. Hepiniz eğlendiniz. Herkese
karşı müşfik olun, hoş davranın ve başkaları ile beraberken onlara sert sözler söylemeyin. Mona, sana ne demeli? İyimisin? Sen
hala aşağı yukarı gidip geliyorsun. Sahaja Yogi: Evet, Anne. Şimdi kendin çalış. Nirvikalpa içinde olmalısın. Gördün, gemi kalkıyor.
Gemi kalkıyor. Nirvikalpaya gelmelisin. Bu nedir? Sahaja Yogi: Kendin getirdim Shri Mataji, çay setine uysun diye. Kendin getirdim
Shri Mataji, çay setine uysun diye. Onu çay seti ile birlikte getir, tamam? Bana bu çay setini vermen çok hoş, gerçekten. Çok tatlı,
bu çok kıymetli. Onu kullanabileceğimi sanmıyorum. O çok (çaydanlık örtüsünü kastederek), kullanmak için çok tatlı,
biliyorsunuz. Bu çok tatlı. Demek istiyorum ki ne fikir ama. Ve sari ? Sahaja Yogi: Eğer çantanıza koyarsanız Shri Mataji? Tamam
ve bu diğer sariyi çıkar, tamam mı? Sahaja Yogi: Çok iyi, Shri Mataji. Çok üzüldün, değil mi? Hepinizi burada bıraktığım için çok
üzüldüm ama Guru pujada buluşacağız, en azından onu Guru Puja için yapın. Hepiniz Guru puja için orada olmalısınız, tamam mı?
Sahaja Yogi: Shri Mataji, bizler sizin aartinizi, siz ayrılırken söyleyebilir miyiz? Tamam, söyleyin. Aum Twameva Sakshat Shri
MahaLakshmi, MahaSaraswati, MahaKali, Trigunatmikat Kundalini Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh
Namaha. Aum Twameva Sakshat Shri Kalki Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Aum Twameva
Sakshat Shri Kalki Sakshat Shri Sahasrara Swamini Moksha Pradayini Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Shri Nirmala
Devi Namoh Namaha. Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Tanrı sizleri kutsasın. Sahaja Yogi:
Shri Mataji, biz buradaki tüm Sahaja Yogiler, Size dua ediyor ve size söz veriyoruz ki, bizler bir olacağız, sadece tek bir çiçek,
böylece Siz bizi görebildiğde, sadece tek bir çiçek göreceksiniz, tek renk, tek parfüm ve sizin Divine Lotus ayaklarınıza adanmış
tek çiçek. Shri Mataji, bizler kalbimizden dua ediyoruz ki, Sizin Divine Lotus ayaklarınız bizlerin varlığında sonsuza dek yaşayacak.
Amin. Jai Shri Mataji. Jai Shri Mataji. Ben hediyeler ve diğer şeyler için size çok teşekkür etmek istiyorum, [Didier], Bana hediye



veren herkese tüm bunlar için çok teşekkür ediyorum. Tanrı sizleri kutsasın. Şimdi eğlenin. Size yakında görmeyi umut ediyorum.
Ağır bir kalp ile gidiyorum ama umarım Guru puja da hepsi temizlenecek. Tanrı sizleri kutsasın. Çok teş ederim.
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Guru Puja, Paris (Fransa), 29 Haziran 1985. (Fransız lider herkese şatoda beklemelerini ve Yogi Mahajan'ın bir konferansını
dinlemelerini ve Shri Mataji'yi havaalanında değil de, şatoda karşılamaları talimatını verdi. Bu nedenle Shri Mataji uçakla geldiği
zaman, havaalanında sadece bir avuç yogi tarafından karşılandı.) Gavin Brown: Pujadan önce sizinle bu şekilde konuşmak
zorunda olmam beni çok üzüyor. Şimdiye kadar neredeyse her yönden, bu toplantı bir felaket bölgesi oldu. Gregoire bunun
kolektif bir hata olduğunu söylediğinde, bu da bir hataydı. Bu her bir bireyin hatasıydı. Eğer aslında siz havaalanına gidip, Anneyi
karşılayabilir miyiz diye sorduysanız, ben ellerinizi kaldırmanızı isteyerek hepinizi utandırdım. Sormak istermisin? Hayır, sormam
kırıcıydı. Anlamamız gerekir ki, eğer Annemiz için bu bhakti olmazsa, Deytiler affetmeyeceklerdir, ama Annemiz çoğu zaman
affedebilir. Bizler Deytilerin içimizde çalıştıkları bir noktaya kadar büyüdük. Bir bütün olarak bizler artık bebek değiliz. Bunun
anlamı, içimizdeki deytilere dikkat etmeliyiz, deytilerle olan iletişim hususunda eylemimizi sürdürmeliyiz. Şimdi, bizim bunu
yapma şeklimiz, vibrasyonlarımızın akmaya devam etmesidir. Bu Guru gününde, geçmişte hangi gurular olduğunu hatırlamalıyız.
Bugün burada olduğumuz için inanılmaz şanslıyız. Belki de buna hala inanmıyoruz, sorunda bu. Ama buradayız. Bu yüzden, eğer
kendi kendimizin gurusu olacaksak, bu kendimize karşı, geçmişteki o gurular kadar katı olmak zorunda olduğumuz anlamına
gelir. Elimizi sol nabhi'nin üstüne koyup: "Anne, ben kendimin gurusuyum" dediğimiz zaman, - bu ne anlama geliyor? Yani, kendi
kendimizin gurusu olmak sorumluluğu bize aittir. Öyleyse, her gün düzenli bir şekilde, disiplinli bir şekilde meditasyon yapmak
için oturacağımıza karar verelim. Annemiz dışında herhangi biriyle kuracağımız ilişkiden önce, vibrasyonlarımızı koruyacağımıza
karar verelim. Annemizin bizimle paylaştığı aynı nezaketle, yaptığımız hatalar için kendimizi affedelim. Ve sadece, işi
yapacağımız saf bir kalbe sahip olalım. Öyleyse, birkaç dakika içinde Annemiz bu salona geldiğinde, bir vira’lar (kıdemliler)
topluluğu görelim sol Vishuddhiler topluluğu değil. Ayrıca, Guru Puja da yaprakları sunma töreniyle ilgili pratik bir talimat olarak,
bu yaprak, geride bıraktığımız her şeyin bir sembolüdür. Bu hafta sonu sayılabilir felaketler arasında, beş yüz değil, 108
yaprağımız var. En azından hayırlı bir numaramız olduğu için minnettar olalım. Shri Mataji'ye puja parasından, 97 Pound içeren
kirli bir zarf verme talihsizliği yaşadım. Bölünebilir bir sayı ya da hayırlı bir sayı bile değil. Bu çok utanç verici oldu. Öyleyse bugün
hayırlı olmaya çalışalım. Yaprak tutanlar, beş kişi, o kişinin sağına dokunmalıdır, yani bu, buradaki insanlar arasında yayılacak. Ve
dikkatinizin yapraklarda olduğundan emin olun. Büyük bir zorlukla, Annemiz, deytilere karşı galip geldi. Güneş şimdi parlıyor. Hep
birlikte Annemize, bireysel felaketlerimize rağmen harika bir gelecek yaratsın diye dua edelim ve bu ancak her birimizin
dönüşmesiyle yapılabilir. Tüm bu süper … egomuzu bu yaprakların içine bırakalım. Jai Shri Mataji Konuşmayacağım. Sadece
pujaya başlayın ... Puja, element sunumuyla başlar Ganesha Atharva Sheersha okunur... Gavin Brown: Kulaklarımız gerçek olanı
duysun. Gözlerimiz saf olanı görsün Varlığımız Tanrısal olanı övsün. Burada olanlar benim sesimi değil, Tanrının bilgeliğini
duysunlar. Aynı şarkıyla, aynı güçle, aynı bilgiyle ibadet edelim, meditasyonuz aydınlansın ve zenginleşsin. Aramızda şefkat ve
huzur olsun. Şimdi dua, Shri Ganesha’ya selamlar olsun, sakshat Shri Jesus, sakshat Shri Nirmala Devi namo namaha. Her şeyin
başında olan sizsiniz. Yapılmış ve yapılacak olan her şeyi yapan sizsiniz. Desteklenen her şeyi destekleyen sizsiniz. Korunan her
şeyi koruyan sizsiniz. Her yeri saran ruh, Tanrının ilahi enerjisi sizsiniz. Ancak açık düşünen beyinlerle bizler Gerçeği biliriz. Sizin
huzurunuzda Kundalini uyansın, konuşun. Sizin huzurunuzda Kundalini uyansın, dinleyin. Sizin huzurunuzda Kundalini uyansın,
kutsayın. Sizin huzurunuzda Kundalini uyansın, koruyun. Sizin huzurunuzda müritlerinizde Kundalini uyansın, mürit olun. Siz
bütün kutsal metinlerin ve kutsal sözlerin özüsünüz ve kutsal sözleri anlayan enerjisiniz. Eksiksiz gerçeğin, eksiksik mutluluğun,
eksiksiz enerjinin Tanrısal birleşimisiniz ve siz bunun ötesindesiniz. Tüm bilgi sizsiniz ve siz, bilgiyi kullanansınız. Siz herşeyin
sonunda var olansınız ve her şeyin sonunda orada olan sizsiniz. Her şeyin sonunu siz yarattınız ve her şeyin sonunda siz farklı
şekilde kalırsınız. Siz topraksınız, siz susunuz, siz ateşsiniz, siz havasınız ve siz dünyanın etrafındaki uzaysınız. Siz Gunalarsınız
ve gunların ötesinde olansınız. Siz bedensiniz ve bedenin ötesinde olansınız. Siz zamanın özüsünüz ve zamanın ötesindesiniz.
Siz ve sadece siz mooladhra çakrada var olansınız, siz ruhsunuz ve ruhun ötesinde olansınız. Ve sizin üzerinize meditasyon
yapan Tanrılara katılanlar, siz Brahmasınız, siz Vishnusunuz, Rudra, siz İndrasınız, Agni, Vayu, siz öğle vakti Güneşsiniz,siz
dolunaysınız, tüm bunlarla siz her yeri kaplayan masumiyet ve bilgelik enerjisisiniz, siz azizlerin ayaklarını yıkayan Tanrısal
hizmetkarsınız, siz her şeyin en ufak özüsünüz, …. Siz içinde gerşeğin saklı olduğu güvenilir gizli yazıların anahtarısınız, siz cümle
anlamını kaybetmeksiniz, cümleyi tamamlayan noktasınız, siz hilalsiniz, siz yıldızlarsınız ve siz yıldızların ötesindesiniz. Küçük bir
noktadan evrene dek her şey sizsiniz. Siz geleceksiniz ve geleceğin ötesinde olansınız. Her formda olan sizsiniz, siz bir araya
gelen seslersiniz ve seslerin arasındaki sessizliksiniz. Siz bütün müziklerin ve duaların ritmisiniz. Nirmal Ganeshi’in bilgisi budur.
Ve siz Nirmal Ganeshsiniz, ve bu bilginin ve tüm bilginin üstadısınız. Siz Tanrısınız ve Tanrıçasınız. Om Gam Nirmal Ganapataye.
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Bizler sizin tüm güçlerinize teslim oluyoruz, sol kanalın anılarını ve sağ kanalın eylemlerini size teslim ediyoruz. Sizin
aydınlanmanız galip gelsin. Bir dişiniz ve dört kolunuz var. Bu ellerden birisi bir ip tutuyor, ikincisi bir …. , üçüncüsü kutsamak için
havaya kalkmış ve dördüncüsü beslemek için, sizin bayrağınız mütevazı bir faredir, siz …. ve kırmızı kıyafetler giyersiniz, bu sizi
süsler ve size kırmızı çiçeklerle ibadet edilir. Sizi sevenlere şefkat duyarsınız ve sizi sevenler için bu dünyaya geldiniz, koruyan bir
enerjiyi yaratan sizsiniz. Tanrı ile bir olmayı arayanlar size dua ederler, Tanrı ile bir olmayı arayanlar size ibadet ederler. Om Gam
Nirmal Jesusya. Sizin Jesus üzerinideki güçlerinizle, hepimiz teslim olalım, sol kanalın anıları ve sağ kanalın eylemlerini size
teslim ediyoruz ve sizin aydınlanmanız hüküm sürsün, siz başlangıçta olan sözsünüz, siz sonda olacak olan sözsünüz, siz bir
bakireden doğmuş olan ve haç üzerinde ölmüş olansınız. Siz tüm günahları gözleyensiniz, yeniden doğmak için ölensiniz, Siz
koruyansınız, siz kırmızı çiçeklerle ibadet edilir. Sizi sevenlere şefkat duyansınız ve sizi sevenler için bu dünyaya geldiniz. Siz her
yere yayılan enerjiyi ve koruyan ruhu yaratansınız. Tanrıyla bir olmayı arayanlar size dua ederler, Tanrıyla bir olmayı arayanlar size
ibadet ederler. Shri Ganesha size selamlar olsun. Shri Jesus size selamlar olsun. İbadetin başlangıcında olan, selamlar olsun
size. Tüm şeytani güçleri yok eden, selamlar olsun size. Sakshat sonsuz kutsamaları olan Lord Shiva’nın oğlu, selamlar olsun
size. Sakshat sonsuz sevgisi olan Mary Mataji’nin oğlu, selamlar olsun size. Sakshat sonsuz neşe olan  Mataji  Nirmala Devi,
selamlar olsun size. Shri Mataji: Hepinizin bunları söylediğinize,  onu dinlediğinize ve bunu kalbinizden söylediğinize inanıyorum.
Yalnızca Tanrı ile birleşmiş olan bir kişi, Shri Ganesha'ya ibadet edebilir. Ve Shri Ganesha da, sizin Annenize ibadet ediyor. Her
şeyden önce kişinin, bunun bir Anne ve bir Guru kombinasyonu olduğunu anlaması gerekir çünkü Guru çok zor bir görevin
üstadıdır. O herhangi bir özgürlüğün kullanılmasına izin vermez ve Anne ise çok şefkatlidir ama sizin Anneye karşı duygularınız
 yok, değil mi? Beni dinlediğiniz, bunun kafanızın içine girdiği ve sizlerin teslimiyet içinde  olan Sahaja Yogiler olduğunuzu
düşünmeniz tamamen lafta bir şey mi? Tüm İslam camiası gibi, onlar da Allah'a teslim olduklarına inanıyorlar, Hıristiyanlar gibi,
onlar da Tanrıya teslim olduklarına inanıyorlar. Sizin şu veya bu olmanız sadece lafta kalan bir şeydir yada siz Onu biliyor
musunuz, O her ne söylediyse, söylediğinin bir gerçek olduğunu? Güneşi Benim elimde görmediniz mi? Daha hangi kanıtı
istiyorsunuz? Sizi yanlış yönlendiren herhangi bir kişi, hiç şüphesiz günahkardır, ama böyle bir kişinin  tuzağına düşmek! Eğer siz
bir çocuğa dahi, Anne geliyor demiş olsaydınız, "ben oraya gideceğim" diye mücadele ederdi. Ağlar ve gözyaşı dökerdi.
Vibrasyonlarınıza ne demeli? Vibrasyonları kullanmıyor musunuz? Guru Puja için buraya kadar geldiniz, sizin Gurunuz kim? Kime
ibadet edeceksiniz? Herhangi bir yerden gelen, herhangi bir kişi, aniden önemli biri haline geliyor. Nasıl? Bu daha önce hiç
yapılmamıştı, Ben ilk defa bu kadar korkunç bir şey gördüm. Eğer daha Ben yaşarken böyle yapıyorsanız, ölümümden sonra sizi
yanlış yönlendirmek için pek çok guru ortaya çıkacaktır. Bütün bunları kabul edecek misiniz? Tüm Deityler, Benim için bunu
yapmayı reddettiler. Hayatıma işkence ettiler, sizin bu Pujayı yapmanıza izin vermediler. Kesinlikle hiçbir şey yapmıyorlar. Beni
sevdikleri için saygı duyuyorlar. Onların uygun protokolleri var, kendileri guru olmak istemezler ve bu anlamda yanlış davranırlar.
En son gelişimde, Fransızlarla gerçekten çok güçlüydüm. Fransa'nın Evrenin Cehennemi olduğunu size defalarca söyledim. Ve
siz bunun gibi bir tuzağa mı düşmelisiniz? O çok bilinç üstü, aşırı derecede bilinç üstü ve kibirli. Ben asla böyle bir Guru Puja
görmedim. Asla. Sadece Hintliler bir tane Guru Puja yaptılar ve onlar en azından bir tane daha Guru Puja yapmak için dua
ediyorlar. Tüm bu Guru Pujalarla, eğer siz bu tür bir teslimiyete ulaşmayı başardıysanız, o zaman hiç bir şekilde artık başka Guru
Puja yapmasanız daha iyi olur. Bunu hak etmeyin. Sizler Guru olamazsınız, bunu açıkça görebiliyorum. Teslim olmadan nasıl guru
olacaksınız? Divine'nın tüm lütufları üzerinize yağdırıldı. Ve siz karşışığında ne verdiniz? Böylesi bir ego? Birisinin daha büyük
egosu olduğu için, sizinde ona uyduğunuzu mu? Bu çok kötü bir örnek. Hintlilerin ayaklarını yıkamalı ve o suyu içmelisiniz. Belki o
zaman kendinizin nerede olduğunuzu anlayabilirsiniz. Çok gelişmiş olabilirsiniz ve işte bütün bu şeyler. Ve sizin tipinizdeki
Hintliler de, onlarında hepsi bunu yapmalı. Vibrasyonlara neden bakmadınız? Körlük onun gözlerini aldığında, bir şeyleri görmek
için o gözlerini kapatmaz, değil mi? Ve liderlerinize de ne oldu? Hepsi bir araya geldiğinde, bu anda biz bu saçmalığı
yapmayacağız, diyemezler miydi? Daha havaalanından yeni geliyorum, pek çok insan yaşamda daha yükseğe yükseldi. Siz
burada ne yapıyorsunuz? İtiraz etmeliydiniz. Kaç kişinin havalimanına gitmek istediğini ve bunu talep ettiğini bilmek istiyorum.
Ellerinizi kaldırın. Dürüst bir şekilde. Dürüst bir şekilde. Beni sevenler sadece bu insanlar. Tanrı sizleri kutsasın. Yarın birisi size,
kalkıp Bana hakaret etmenizi söyler, bunu yapacak mısın? Biliyorsunuz ki, bir yerlerden, küçük bir yerden bir kral veya çok küçük
bir adadan bile bir başbakan gelirse, yağ içindeki, çamur içindeki bir adadan başbakan gelir ve İngiltere başbakanı onu kabul
etmek zorunda kalır. Ve eğer sizin Gurunuz geldiyse, tüm guruların Beni karşılamaya gelmesi mi, yoksa burada oturup saçma
sapan bir şeyi dinlemesi mi gerekiyor? Hissettiğim vibrasyonlardan dolayı, sadece havaalanından hemen geri dönmeyim diye
hissettim. Bu tür bir mayaya nasıl girersiniz? Nasıl el ele verirsiniz? Birkaç taneniz hariç. "Kaliteniz Bana ne kadar teslim
olduğunuzla, bilinecektir." İsa bunu söyledi. Ve Ben bugün size şunu söylüyorum. Diğer bütün meseleleri, Sahaja Yogiler protesto
edecektir. “Bu iyi değildi, şu iyi değildi, şu yapıldı.” Birbirlerini, her şeyi protesto edeceklerdir. "Sahaja Yogi bizden şu kadar para
aldı ve bu olmamalıydı," diye her zaman bir şeyler anlatırlar. Şikayetler ve şikayetler ve şikayetler ve şikayetler! Ve bu tür bir



saçmalığa ise, kimsenin itirazı yok, hiçbir şey yok! Hepiniz ego odaklı insanlarsınız ve egoist bilinç üstü saçmalıkları
seviyorsunuz. İşte olan şey budur. Hepiniz Guru Puja için mi geldiniz yada siz buraya ne için geldiniz? Bu Benim dışımda. Ben
sizinle, Gurunuz olarak değil, Anneniz olarak konuşuyorum. Bir Guru olarak yapmam gerekeni yapacağım. Sizinle bir anne olarak
konuşuyorum. Ona saygı duymanın yolu bu mudur? Size söyledim, yapacağınız son Guru Puja bu, belki de yapacağınız son Puja
bu. Şok edici! Gurunuza saygı duymalısınız. Gurunuza teslim olun. Gurunun Param Chaitanya olduğu söylenir ama bu şöyledir:
Param Chaitanya'nın kendisi sizin Gurunuzdur. "Agata Parama Chaitanya, Dhanyoham Tava Dharshan - Paramchaitanya'nın
kendisi bu dünyaya geldiğinde, o Maya'nın darshanını gördüğüm için kendimi çok mutlu hissedeceğim. Hangi dünyada
yaşıyorsunuz? Neredesiniz? Bunu havadan gelip size verilmiş bir şey olarak kabul ediyorsunuz. Biliyorum ki, Annenin sizi
cezalandırmaya hakkı var, pekala. Krishna bile Annesi tarafından cezalandırılabilirdi ama Ben bununla ilgilenmiyorum. Bana
saygısızlık etmek ve Bana hakaret etmek isteyen çocuklarla hiçbir alakam yok. Beni sevmiyorlar ve Benim onlarla bir işim yok.
Sadece bunun olmasını protesto edenler ve havaalanına gitmek isteyenler Pujamı yapmak üzere öne çıkmalılar. Dürüst bir
şekilde. Kendinizden utanmalısınız. Size aydınlanma veren Annenize hakaret ettiniz, Kendi çocuklarımı, ailemi, torunlarımı ihmal
ederek gece gündüz Ben sizin için özveriyle çalışıyorum. Sadece havalimanına gitmek isteyip ve bunu söyledikten sonra da,
havaalanına gitmeyenler öne çıksınlar. Lütfen. Gelin. Yıllar sonra Benimle buluşuyor. Ne zaman geldin? Sahaja Yogi: İki ay önce.
Sadece düşünün onlar, oradan, buradan, şuradan, buraya kadar bunca yolu geldiler ve sen kalkıp onlara bazı saçmalıkları mı
dinlemelerini söylüyorsun? Onlar buraya hiç kimsenin saçmalığını dinlemeye gelmediler. Öne çıkın, bu tarafa. Evet, tabii ki,
gelemeyenler geç geldikleri için Ben onlara akşam program yok dedim. İspanyolların hepsi ne kadar tatlıydılar. Burada olup
gelmeyenler, aksi takdirde. Gupta, sen ne zaman geldin. (Marathi Konuşuyor) Evet, sen gelebilirsin. Ne zaman geldiniz? Evet, siz
İsviçreliler gelebilirsiniz… Burada olup, havaalanına gelmeyenler, Tanrı'nın Krallığında yaşadığınızı anlamalısınız. Ve bu Krallığın
Tanrıçası geldiği zaman siz orada olmalısınız. Bunu yapmak zorunda olduğum için üzgünüm, bu Benim bütün Deity'lere vermem
gereken bir sözdü. Hepsine ve daha da fazlasına sahip olmanız gerektiğini bilin, çok çalışmalısınız. Meditasyon yapmalısınız. Bu,
sizin disiplin olmadığını gösterir. Avusturyalıları da affedeceğim çünkü liderleri gitmek istedi. Avusturyalılar affedilmeli çünkü
liderleri gitmek istedi. Onlar da gelebilirler. Bir adam kurtarabilir ve bir adam yok edebilir. Lideriniz, Anne'nin noktasına gelene
kadar iyidir, ancak bu noktaya ulaştığınızda, liderinizi protesto etmeniz gerekir. Hadi gelin, buraya oturun. Geri kalanlar, arkaya
gitmeliler, sadece arkaya gidin. Lütfen arkaya gidin. Diğerlerinin hepsi, arkaya gidin ve oraya oturun. Buna söz vermeliydim. Bunu
Deity'lere söz vermeliydim. Kabul etmezlerdi, kabul etmezlerdi! Deitylerin ve Ganaların olduğunu ve her birinin burada oturduğunu
bilmelisiniz. Onlar Benden önce Fransa'ya geldiler. çalıştıkları saatler, bunu siz çok iyi biliyorsunuz. Biliyorsunuz, bu bir masal
değil, siz bunu biliyorsunuz. Onlar sizin için çalışıyorlar, her şekilde size yardımcı oluyorlar, tüm sorunlarınızı çözüyorlar, değil mi?
Gavin de Pujamı yapmamalı çünkü bunu o söylemeliydi. Yani Gavin arkaya gitmeli. Ve buraya erkenden gelen bütün İngilizler,
sadece her şeye, neye, saçmalığa katılmak için mi? Gavin bilmediğini, bir konferans verileceğini, aksi takdirde buna itiraz
edeceğini söyledi ama havalimanına gelmemeye ne dersin? İngilizler onlarla ne kadar çalıştığımı biliyorlar. Protesto etmeyen tüm
liderler de arka tarafa gitmeliler. Protesto etmeyenler, hepsi arka tarafa gitmeliler.. Guido, sen karşı mı çıktın? Guido: Evet, Shri
Mataji. Evet, İtalyanlar orada durabilirler. Guido: “Italiani possono venere al puja” Guido itiraz etti, ne olduğunu anlayamadı.
Annemiz nerede? Bu tarafa gelin. Geri kalanların hepsi arka tarafa gidin. Böyle bir şey için ne kadar cesaret gerekiyor? İspanyol
Yogi: “İspanyollar öne gelebilir mi?” Elbette. Diğer taraftan her şey için bir itiraz var, her gün insanlardan mektuplar alıyorum: "Bu
iyi değil, bu Avustralya'da yürümüyor, burada yürümüyor, bu olmuyor" Herkesin herkesi eleştirme hakkı var. (Birileri Fransızca
olarak, İspanyollar öne gelebilir, diyor) Fransızlar geçmişte aptaldılar ve hala şimdi bile aptallar. İşte oldukları şey bu, sınırları
olmadığını düşünüyorlar. İspanyollar bir zamanlar çok saldırgandı, ama Sahaja Yoga'da öyle değiller Nasıl saygı duyulacağını
öğrenmelisiniz. İyi bir eğitim almadınız. "Çok kötü terbiye" – işte Tanrının sizin için söyleyeceği şey bu, size nasıl davranılacağını
anlatmak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Protokol yok, herhangi bir protokol anlayışınız yok. Bu sanki dilenciler gibi. Bugün
sizler, her zaman vibrasyonlarınızı kullanacağınıza karar vermeli ve tüm Deitylerden af dilemeli ve bunu çözmelisiniz. Çözün ve
artık böyle bir şeyi tekrar yapmayacağız deyin. Bu sonuncusu, asla böyle değildi. İngilizlere çok şaşırdım, sulu kar içinde, karda
bile geldiler, budur, şudur. Ve burada ne oldu, cehenneme gelir gelmez onlarda cehennemlik oldular? İngilizlere ne oldu? Kendi
kişilikleri yok mu? Her zaman Fransızları takip ettiler ve şimdi su yoluna onlarla birlikte gidiyorlar. Koruduğunuz prensip bu mu?
"Fransız Sahaja Yogiler böyle dedi, bize Fransız Sahaja Yogiler dedi". Yarın Fransız Sahaja Yogi sana “Git Anneni öldür” dedi.
Bizde Onu öldüreceğiz, bu mu? Çünkü size Fransız Sahaja Yogi söyledi. Şahsiyet yok, hiçbir şey için bir anlayış yok, aptal.
(Marathi konuşuyor). Bir Sahaja Yogi ve Yogini ile konuşuyor. Shri Mataji, onlara birisinin ismini soruyor ama cevap alamıyor.)
Shri Mataji: Hmm? Bilmiyor musunuz? Bu Yashi, çocukluğundan beri Bana geldi. Ve çocukken, bütün bu yolu kat edip gelirlerdi.
Eski Delhi'nin nerede olduğunu ve babasının üniversite için nerede çalıştığını biliyor musunuz? İster saat 6'da, ister 8'de, ya da
10'da, ya da gece saat 12'de gelsem dahi, babası, üç kızıyla birlikte oradaydı. Ve Anne geldi diye, o kadar kıpır kıpır ve mutlular ki.



(Shri Mataji Hintçe konuşuyor). Birçok insan Beni aylardır görmedi, Beni görseniz de görmeseniz de, size kızgın olduğum kadar,
Beni seven bazı insanlardan da memnunum. Ve bunun bir sembolü olarak bu yüzüğü Guido'ya vermek istiyorum. Beni şaşırtan
şey, sizi linç eden bu gurular, bunu, yani Rolls Royce isteyenler. Müritleri kendilerini bir yıl boyunca aç bıraktılar, bir Rolls Royce
satın alıp, onu almaya gittiler ve öylesine bir kalabalık ki, insanlar havalimanına ulaşamadılar. Sizin bu tür bir guruya, sizi
cehenneme götürecek birisine ihtiyacınız var! Cennete gitmeyi istemiyorsunuz. Tanrı'nın krallığının vatandaşı olmak
istemiyorsunuz. Şimdi hangi mantrayı söylersen söyle, lütfen dinleyin. Konuştuğunuz şeyi kafanıza sokun. Dudaklarınızla ne
söylediğinizi, dinleyin. Söylediğiniz şeyleri kalbinize yerleştirin. İkiyüzlü olmayın. Açıklamaya gerek yok. "Bir guruya gittim, bunu
yaptım, şunu yaptım" – bu, bu tür bir şey değil. Bu aşamada bile, bunca zamandan sonra, inandığımız her şeyin bizim bir
parçamız olması gerektiğini eğer anlamadıysanız. Demek istiyorum ki, Hıristiyanlar ve diğerleri gibi bu zavallı insanlar, bu
Hindular ve Müslümanlar ve bunların hepsi, onlar Tanrı'yı görmediler, aydınlanma almadılar, hiç bir şey yapmadılar, ama onlar için
bu, bir inanç olur, onlar bunun için savaşıyorlar. Ve gerçeği gören sizler içinse - böyle değil, Benim sorunum ne? İnsanlar polisten
korkuyorlar, şundan bundan korkuyorlar. Sizler Tanrı'nın Krallığına girdiniz. Beni rahatsız etmeye çalışan insanlara ne olduğunu
gördünüz. Bundan korkmuyor musunuz? Havai olmayın: "Havaalanına gidecek ne var, sonuçta önemli değil ki bu". Tüm Ganalar
Benimle birlikte oraya gittiler. Hepsi not aldı ve onlar da buradalar. Sizi çok dikkatli bir şekilde dışarı çıkarıyorum çünkü siz onları
görmüyorsunuz ama çok yakında onları göreceksiniz. Onları kontrol etmek de kolay değil, bunu bilmelisiniz. Ben sizi kontrol
etmiyorum, onları da kontrol etmiyorum. O yüzden şimdi gelip beni görmek isteyenlere, Beni bu kadar seven insanlara karşı kaba
davranmak istemiyorum. Ve hepinizi affetmek istiyorum, herkesi, çünkü bu ilk hataydı. Bana sormadan kimse programımı
düzeltmemeli. Kimse bu derece bir özgürlük kullanmamalıdır. Bir dahaki sefere böyle bir şey yapmayacağım, size çok net
söylüyorum! Siz programımı belirleyin, Bende sizi hayal kırıklığına uğratacağım! Bana sormadan hiçbir yerde Benim için
düzenleme yapamazsınız, iznimi almadan, yazılı izin. Eğer Bana böyle numaralar yapmaya kalkarsanız, Ben sizi düzelteceğim.
Sizi düzeltmek için tüm güçlere sahip olduğumu biliyorsunuz, artık Benimleyken özgürce davranmayın. Size söylüyorum, sizi
uyarıyorum. Anlamaya çalışın, sizler bütün Güçlere sahip olan Biriyle karşı karşıyasınız. Bunu biliyorsunuz, kendi içinizde bunu
çok iyi biliyorsunuz. Bu Muhammed gibi bile değil. Muhammed sadece konuştu, asla aydınlanma vermedi, uyardı. Hiçbirisi,
onların hiçbirisi. Ama bunu gördükten sonra, siz Benimkileri gördüğünüz, onların hiçbirinin fotoğrafları olmadı. Var mı? Benim ne
olduğumu bilmek için, daha ne kanıt istiyorsunuz. Şimdi kendinize gelin. Sizi uyarıyorum! Mahamaya – bunun diğer tarafı
korkunçtur. Dikkatli olun. Ben sadece çocuğum olanlar için bu dünyaya geliyorum, olmayanlar için değil, onlarla hiçbir alakam
yok. Sizi kurtarmaya çalıştım, çünkü müsrif bir oğul kurtarılmalıdır, bu farklıdır. Bu çok farklı ama Benimle birlikteyken
özgürleşmeyin, size bunu söylemek ve sizi uyarmak zorundayım. Hiçbirine ihtiyacım yok Isı her şeyi kurutuyor. Kendi çocukları
tarafından hakaret edilen, istismar edilen, kötü muamele gören bir Anne gibi hissediyorum. Başkalarından çıkar sağlayabilirsin
ama kendi çocuklarından değil. Bunu yapamazsın. Bu çok zor. Eğer siz herhangi bir protokolü anlamazsanız, çünkü o kadar
safsınız ki, asla hiçbir şey bilmediniz, nasıl saygı duyacağınızı da bilmiyorsunuz. O halde bunu öğrenseniz iyi olur. Shraddha
(inanç) yok çünkü inanç asla orada yoktu. Siz herhangi birisine karşı nasıl saygı duyacağınızı bilmiyorsunuz. Sadece kendinize
saygı duyuyorsunuz, belki bu dahi olmayabilir. Bugün çok büyük bir olayın olduğu gün ve size söylediğim gibi "Guru" , "çekim"
kelimesinden gelen bir kelimedir. “Çekim”. Ve çekim, Benim hissettiğim şey şu, Benim sizi kendime çekecek bir çekimim yok ya
da sizleri çekebilmemi sağlayacak ağırlık, hiçbir şekilde sizde yok. Sizin için, sizi çekmeliyim. Ağırlığı olan her şey, otomatik
olarak çekilir. Kendine doğru çekilmez ama çekilir. Madde arasında da, bir çekim vardır ama Toprak Ana'ya karşı olan şeyle, bu
kıyaslanamaz. Herhangi bir taşı fırlatırsınız, o (toprağa) geri döner. Yerçekimiyle savaşmak imkansızdır. Ve bu çekim,
Shraddhanızın, adanmışlığınızın ve teslimiyetinizin bütünleşmesidir. Bu çekim olmadan kendinizi besleyemez, büyüyemezsiniz.
Sadece hayal edin, kökler yerçekimine doğru giderler ve beslendiklerinde, ancak o zaman ağaç yukarı doğru yükselir. Kökleriniz
derin değilse, kökleriniz çok çürükse siz aşağıya inemezsiniz. Bu çekim içinde, siz aşağı gitmedikçe, yukarı çıkamazsınız.
Kendinizi besleyemezsiniz. Şimdi, bu konuşmam yine ziyan edilmemeli. Lütfen Beni dinleyin. Hepinize sesleniyorum. Bunu
hatırlayın. Bir başkasına hitap ettiğimi düşünmeyin. Bu hepiniz içindir. Yani Sahaja Yoga'da yükselmenin tek yolu, kökleri aşağıya
salmaktır. Köklerin büyümesine izin verin. Kökler büyümedikçe ağaç büyüyemez. Sahaja Yoga hakkında büyük konuşmalar
yapan birçok Sahaja Yogi gördüm, onlar kitaplar yazabilirler, bir şeyler yazabilirler. Geçen gün birinin Sahaja Yoga hakkında büyük
bir broşür yazdığını gördüm, bu kişinin içinde hiçbir şey yok! Bu bir Sahaja Yoginin işareti değildir. Bir Sahaja Yogi kendi içine
doğru çekilmelidir. Bunu nasıl yaparız? 1982 yılında bunu yapmanın sekiz katlı yolunu size anlattım ve “Size daha sonra
anlatacağım” dedim. Ve size bunu anlatmak üzereydim ama şimdi değil, yükselebileceğiniz başka sekiz yol daha var. Çünkü
henüz Sahaja Yoga da sizler topraklanmadınız (toprakla bağlantıda olmak), henüz topraklanmadınız. Topraklanacağınızı
sanıyordum ama değilsiniz. Diğer şekilde beslenmelisiniz. Kökler kafadadır, düşüncesizleşerek, hücreleri düşündürerek değil,
onları dinlendirerek, içinizde huzurlu olarak. Bu bir huzur gösterisi değil ya da sadece bazı insanların gösteriş için çok huzurlu



görünmesi gibi değil. Onu burada, kafanızın içinde halletmelisiniz. Topraklanma – bu farkındalığınızın içine girmelidir. Nasıl? -
Meditasyon. Benim söylediğim bir disiplin yok. Hounslow, (Batı Londra’da bulunan bir banliyö) Bana söylendiğine göre orada
hiçbir şekilde disiplin yok. Hounslow’daki insanların sabah erken kalkıp meditasyon yapma disiplinlerinin olmamasına şaşırdım.
Ne yapıyorsunuz? Nasıl büyüyeceksiniz? Ağaç nasıl büyür? Gün içinde büyümez. Sabah erken büyür ve siz bunu asla
görmezsiniz. Bu kökler başınızın içinde nasıl büyüyecek? Beyninizin içine, o Jada'ya (bütünlük). Meditasyon yapmalısınız. Bunu
yapmanın tek yolu budur. Meditasyon yapmayanlar sığ olacaklardır. Hiçbir şey başaramazlar, sorun yaratırlar. Eğer sağ kanal
iseler, bilinç üstü olurlar, bhootlar olurlar. Sol kanal iseler, sol kanal hale gelirler ve onlar fırlatılıp atılacaklar! Bunu Sistine
Şapeli'nde gördünüz (Vatikan içinde bulunan ve Michelangelo’nun Son Yargı tablosuyla ünlü küçük kilise), resimde İsa'nın tutup
onları birer birer fırlatıp attığını görüyorsunuz. Ve sonra Beni suçlamamalısınız. Beni sadece dinlemek yeterli değildir. Bu şey
büyümek zorundadır. Bu şeyin büyümesinin gerçekleşmesi gerekiyor. Bunu takip ediyor musunuz? Daha öncesinde, sizler her tür
saçma sapan şeyi okudunuz. Her türden korkunç şeyi, sizin neler okuduğunuzu biliyorum. Bu korkunç Fransa’da, Sade (Sadizmin
kurucusu Marki de Sade) gibi her türden sadisti okudunuz, ya da Sade, siz ona her ne diyorsanız. Ve okuduğunuz bu korkunç
kitapları sizler için yazan, bu gibi bir sürü kişi vardı ama onlar "Advent" (Gregoire’nın kitabı, Geliş, Hz. İsa'nın dünyaya gelişi)
okumadılar. Henüz "Advent" i okumamış kaç tane Sahaja Yogi var? Ama sadece okumanın bir yardımı olmayacaktır, bu beyninize
girmelidir. Ve beyin ne demek? Merkezi Sinir Sisteminize. Beyin düşüncede bir anlam ifade etmez. Merkezi sinir sisteminize,
merkezi sinir sisteminizin hücrelerine. O ışık, hücrelere girmelidir. Büyümelisiniz, büyümeli ve büyümelisiniz! Size kalan tek yol,
Ashrama veya herhangi bir yere değil, Himalayalara gitmenizdir ama siz hiçbir şey yemediğiniz veya hiçbir şey yapmadığınız bir
yere yerleşin ve başka bir yeni doğum alın. Düşündüğüm tek yol bu. Bunu çözebiliriz, zor değil. Eğer kalbinizde arayışınız varsa ve
eğer hayatta bir şeyi başardığınızı anlayacak kadar zekanız varsa, anlayış ve sağduyuya sahipseniz, bunu yapabilirsiniz. Hepiniz
bunu yapabilirsiniz. Başkalarını affetmez ama kendimizi affederiz. Bu yaptığımız en kötü şeydir. Her zaman başkalarını
affetmeye çalışırız, bunu halletmenin en iyi yolu budur. Ama hayır, bizler başkalarını affetmemeye değil, her zaman kendimizi
affetmeye çalışıyoruz. Siz her şeyi diğer şekilde yaparsınız. Bizler Sahaja Yogileriz. Bizler Yogileriz, Azizleriz. Yani, sizler guru
olmalısınız. Ben Kendim bir Guru'yum ve bir Guru'nun size naklettiği şey nedir? Tuttuğu hayvan nedir? Bu onun köpeğidir. Ve bir
köpeğin ne olduğunu siz biliyor musun? Bir köpeğin niteliklerini biliyor musunuz? O efendisini sever. Efendisi için canını
verecektir. Efendisinin geri döndüğünü görene kadar uyumayacaktır. Her zaman! Bizim bir köpeğimiz vardı ve Benim her dışarı
çıkışımda, gelip kapıda Beni beklerdi. Ve bazı insanlar onun için çok uğraştılar, kimi veterinerler ve o ölmek üzereydi. Onu
hastaneye yatırdık. Oraya gittiğimde, karşısına oturdum. O bütün vücudunu sadece geriye doğru çekti, başını ayağıma koydu ve
huzur içinde öldü. Bu bir köpek, bir hayvan. Uzağa gittiğim zaman, diyelim ki Ben evimden uzaklaştığım zaman, Ben dönene kadar
yemek yemezdi. Gittiğim başka herhangi bir ülkede, o günler boyunca yemek yemezdi. Ben dönene kadar yemeğini yemezdi. Beni
rahatsız etmezdi, ama kalkmamı bekleyerek dışarıda uyurdu. Bu bir mürit. Siz iyi müritler olmadığınız sürece, kendiniz nasıl
gurular haline geleceksiniz? Size bunun hakkında bir şeyler anlatmamın ne yararı var? Sizin kendi disiplininiz yok, başkalarına
nasıl disiplin öğreteceksiniz? Siz kendiniz her tür şeye kapılıyorsunuz, başkalarının sizi anlamasını nasıl sağlayacaksınız? Guru
olmak için neye sahipsiniz? Ne verebilirsiniz? Bütün Azizler, dünyanın her yerinde, her yerde onlar kendi paralarını harcadılar.
Sahaja Yogayı yaymak için siz kendi paranızı ne kadar harcadınız? Sahaja Yogayı yaymak için ne kadar kendi paranızı harcadınız?
Birazcık bir şey almak için, onlar açlıktan ölüyorlardı. Ben binlerle harcadım, bunu çok iyi biliyorsunuz. Sizler için kaç bin
harcadığımı kesin olarak biliyorsunuz. Aldığım Puja parasını bile, biliyorsunuz, her parayı, sizin için gümüşten yapılma bazı şeyler
satın almak için kullanıyorum. Bu sizin için olmamalı, bu Benim için, bunu söylemeliyim ama Ben bunu yapıyorum. Her Aziz para
harcardı, İsa, kendi Hıristiyanlığını yaymak için para harcardı, Hıristiyanlığı, Kendi mesajını asla yaymadı. Tukarama bunu
yapmalıydı, Gyaneshwara bunu yapmalıydı. Ellerinde ne varsa, onlar o parayı, sahip oldukları şey her neyse, Sahaja Yoga'yı
yaymak için kullandılar. Neden? Sahaja Yoga'da, Benim fark ettiğim en büyük şey, herkes çok kutsanmış halde. Onların güzel
evleri, güzel ashramları, tüm kolaylıkları var, her şeyi çok iyi düzenlenmiş. Çok kutsanmışlar. Tanrı onlarla ilgilenir, tüm sorunları
çözülür. Evlilik istiyorlar, o kadar güzel evlilikler yapılıyor ve her şey yolunda gidiyor ki. Her şey halledilir. Sadece kutsamalar var,
görev yoktur. Sahaja Yoga için ne kadar para harcadınız? Öncelikle bir soru sormalısınız. Sahaja Yoga için ben ne kadar zaman
verdim? Kaç kişiye aydınlanma verdim? Ne kadar doğru ve erdemli oldum? Sahaja Yoga'ya iyi bir isim kazandırmak için ne
yaptım? Kişisel davranışım ne olacak, nasıl yaşadım? Arneau, Benim bildiğim, çok para harcadı, karısı ve o. Ben herkesi
tanıyorum. Zaman, para, her şeyi, işini, vazgeçmen gereken her şeyi vermelisiniz. İnsanlar işlerini bıraktılar! Size insanların,
özgürlük gibi sıradan şeyler için dahi nasıl fedakarlıkta bulunduklarını anlattım, onların savaştıklarını ve bütün bu şeyleri. Öyleyse
bugün, size söylediğim gibi, biz Shraddha'mız ve teslimiyetimizle, kendi içimizde büyüyeceğiz diyerek, bunu çözmelisiniz. Bunu
sadece Meditasyon sayesinde yapabilirsiniz. “Hepimiz Anne'yi bunun içinde büyüteceğiz”, Ben bir Guru olarak karşınızda
dururken, Bana söz vermelisiniz. Peki? Şimdi Guru Puja yapacağız, Annenin Pujasına değil, bunu yapmak istemiyorum. Guru



Puja'ya başlayalım. Hadi gelin. Suyu getirin, Guru Puja için ellerimi yıkamalıyım Ben bir şey söylediğim zaman, gülümseyecek ve
Benimle konuşacak, kıkırdayacak ve güleceksinizdir, programda dahi. Kilisede sessizce oturuyorsunuz. Eğer oturan bir papa
bhoot varsa, hepiniz sessizsiniz. Hiç terbiye yok, küstah, kötü yetiştirilmişler. Bana sadece porselen olanından verseniz daha iyi.
Bu bir köpeğin delirmesi gibi, bilirsiniz, ama bu tür köpekler öldürüldü. Onlar halk arasında tutulmazlar. Bunlar ne kadar tatlı
köpekler. Tek tek bakın. Şimdi, İtalyanlar, sizin görmeniz için çok güzel köpekler getirdiler. Guido: Bunlar Shri Mataji'nin kendisi
tarafından seçilen köpekler. Ben de sizi seçtim. Ben de sizi seçtim ama onların ne kadar tatlı olduklarına bakın. Çok keyif verici,
çok neşe verici. O kadar vaktinde geldiler ki, eminim Deitylerin tüm öfkesini emeceklerdir, onlar burada Deityler gibi güzelce
oturuyorlar. (Alkışlar). (Birisi, bu Alman köpekler içinde geçerli mi? diye soruyor. ) (Shri Mataji ve katılımcılar gülüyorlar). Burada
tutulan köpek, uslu durmayanlar için insanlara havlamalı. Onu şöyle çevirin. Alman köpeği. Çok tatlılar. Güzel. Kendinizi
affetmeyin, başkalarını affedin. O zaman gurular olacaksın. Hayat öyle olmalıdır ki, sizinle yakın temasta bulunanlar, çok disiplinli
olduğunuz için, size saygı duysunlar. Çok disiplinlisiniz. Bunu gördüm. Kocam geliyor, yarın, programınız olacak. Ve Kocamın
hayatında Ben tek bir şey gördüm, size söylemem gereken bir şey ve bu onu bu kadar harika bir adam yapan şey. O son derece
disiplinli bir adamdır. Son derece disiplinli. Disiplini olmayanlar, başıboş gezen, kuduz bir köpek gibidir. Aydınlanmadan sonra
disiplinli insanlar olmalısınız. Kendinizi disipline edin. Benim 82 de söylediğim şey budur, yine Ben bunu tekrar ediyorum ama
şimdi, söylediğimin ikinci yarısını Hindistan'da anlatacağım, umarım onlar size gönderirler. ‘Ya Devi Sarva Bhuteshu’ mantralarını
okuyabilirsiniz. Bunu unutun gitsin, tamam. (Ya Devi Sarva bhuteshu’nun okunmasına başlanıyor) Sahasrara mantralarını
söyleyin. Gurunun 108 ismi söylenecek. [Mantraların okunması] Bu, biz her şeyi Size teslim ediyoruz. Her şeyi verdiğinizde,
bundan sonra bir tulsi yaprağını alıp suya koymalısınız. Her şey, tüm sağlığımız, tüm servetimiz, sahip olduğumuz her şeyi, her
şeyi biz Size teslim ediyoruz. Her şey, bu semboliktir. Vücudumuzu, manamızı (akıl), zihnimizi, hitabetimizi, konuşmamızı,
düşüncemizi, her şeyi teslim ediyoruz. Bütün işimizi, mesleğimizi, sorumluluklarımızı, her şeyi Size teslim ediyoruz. Bütün
mülklerimizi, servetimizi, paramızı, her şeyi Size teslim ediyoruz. Tüm ilişkilerimizi, tüm bağlantılarımızı, tüm dostlarımızı, tüm
milletimizi, tüm dünya, Size teslim oluyoruz. Tüm eğitimimizi, tüm okuduklarımızı, tüm kitaplarımızı, şimdiye kadar yaptığımız her
şeyi - biz, her şeyi, Size teslim ediyoruz. Umarım bunu duydunuz ve tekrar kafanıza sokmuşsunuzdur. Her şeyi teslim etmek için,
bu noktada meditasyon yapın. Hiçbir şey bize ait değildir. Şimdi mantralar, ilk önce ismi söyleyin, tamam ve sonra sizin onu
tekrar etmemiz gerekir. Bir mantra söylendi ve sonrasında sizin onu tekrarlamanız gerekir. Bunu tamamlamalısınız. Sadece
Guru'nun ilk ismini vermeniz yeterli. Şimdi dinleyin ve bunun ne anlama geldiğini anlayın. [Mantraların okunması] Şimdi bunun
sembolü şuna benzer. Sembolü anlamalısınız. Bu sadece bir yaprak. Bize kalan son şey bu yapraktır. Elbette ki, tulsi sol
Vishuddhi'yi temsil eder ama o aynı zamanda bir bağlılığı da temsil eder. Yani şimdi, siz onu elinizde tuttuğunuz zaman, yapışır
düşmez. Yani gittiğini görmek için su koyuyorsunuz, kokusu bile, her şey elden gider. Bu önemlidir. Şimdi, nedir bu? [Mantraların
okunmasına devam ediliyor] Yüksek sesle, chitti vibhushanaya, bu dikkatin süsüdür, Guru'dur. Dikkatiniz içinde, süs kimdir,
güzellik kimdir? Sizin Guru'nuzdur. [Mantraların okunmasına devam ediliyor] Bunların hepsi Benim niteliklerim ve şimdiye kadar
sizin olmadılar. Onlar sizin nitelikleriniz olmalıdır. [Mantraların okunmasına devam ediliyor] Şimdi düşünün ki, eğer
Guna'daysanız, bunu nasıl yapabilirsiniz? Eğer siz sağ tarafta, sol tarafta, bilinç üstünde veya bilinçaltındaysanız bunu nasıl
yapabilirsiniz? Kendinizin ötesinde olmalısınız. Teşekkür ederim. Bütün Deytilere teşekkür etmelisiniz, çünkü çalıştırdılar. Onlara
sadece teşekkür edin. Kalpten, kalpten yapın. Sadece lafta değil, kalpten yapın. Bizi kalbinize alın, bizi kalbinize alın, Annenizin
kalbinize gelmesini isteyin. Anne lütfen kalbime gel, Anne lütfen kalbime gel. , Shri Mataji'ye prasad sunulur. Yani, şimdi... Biz
kutsamalar hepinize Shri Mataji: "Bazı şeyleri Aşram'lara vermek istiyorum" der ve hediyeleri sayar. Normalde Guru pujada, Guru
hiçbir şey vermemeli. Fakat ben bir Anneyim, verebilirim. Bu kristaller gibi olmalısınız. Şeffaf ve güzel onurlu ve güzelleştirilmiş
Çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz, Almanya'ya gittim Şimdi, burada bir hamle yapıyor ve umuyorum ki, hepiniz kendi aranızda
dağıtırsınız, suçlu hissetmeden ve hiç bir şey olmadan bugün temizlendiniz. Kendinizi temiz tutun ve huzurumda kendinize
bandan verin. Kibarca, düzgün yapın. Sonra Kundalinizi yükseltin. Şimdi Kundalini'nizi yükseltin ve üç kez bağlayın. Bugün bana
verilen tüm hediyeler bir liste hazırlayın. Hepsini tek tek yazın. Ian ve başka Sahaja yogiler, oturup her şeyi yazmalılar. Benim
aldıklarım ve sizin aldıklarınız var, ne olduğunu anlayabileceğim şekilde olmalı. Lütfen düzgün bir liste yapın. Bu çok önemli. Aarti
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Shri Trigunatmika Puja, Overvoorde: Hollanda Kutsal bir yerdir. Overvoorde (Hollanda) 5 Temmuz 1985

Shri Mataji : [Fotoğraf çekimi hakkında]  Doğru zamanda, doğru açı ile (fotoğraf) çekmelisiniz. Kimi insanların yanlış zamanda ve
yanlış bir açı ile çektiklerini görüyorum.
Sahaja Yogi : Ah?
Shri Mataji : Evet. Vibrasyon aldığınız zaman, işte tıklamanız gereken yer budur.
Bu kadar [güler] ve sizi onu yanlış zamanda çektiğiniz için,  kimi insanlar için fotoğraflar iyi çıkmıyor. Vibrasyonlar ne zaman
çekeceğinizi size söyleyecektir.  Bazı insanların fotoğraflarını çektim ve vibrasyonlar açıkça akıyor. [güler]. Hepsi birbirine bağlı.
Ah, acele edin, sizleri bekliyorduk !….

Eğer  fotoğraf çekmek istiyorsanız, şimdi çekin. Bakın, mesele şu ki, yapmamalısınız. Fotoğrafı belli bir anda çekmelisiniz, bakın?
Şimdi deyin ki, varsayalım Ben o sırada konuşuyorum, çekmemelisiniz veya birisini tedavi ediyorum, o zaman çekmemelisiniz.

Şimdi, Avrupa’nın kutsal yeri olan Hollanda’dayız ve Avrupa’nın bu kutsal yerinde çok miktarda su var. Burası Toprak Ana’dan
daha alçak seviyede ve deniz ona doğru akar, yani denizin ve toprağın iyi bir kombinasyonu burada var. Bu sayede deniz,
Hollanda’nın insanlarını temizler ve Toprak Ana’da onları kutsar ama eğer palamarlarını kaybetmişlerse ve yanlış bir yöne doğru
uçuyorlarsa, aynı Hollanda, cehennemin olduğu yer olabilir. Bu yüzden de, burada daha ve daha da fazla Sahaja Yogi yarattığımızı
görme hususunda çok dikkatli olmalıyız.

Batılı insanların karakterini okuduğumda, tabiatları itibari ile onların son derece öfkeli olduklarını gördüm ve bütünüyle çok
egoistler. Kimse bunu, Ben size söylüyorum şeklinde hissetmemeli ama Ben, sizlerin Sahaja Yogiler olduğunuzu, sizlerin Tanrının
Krallığına ait olduğunuzu söylüyorum ama Ben bundan genel anlamda bahsediyorum şimdi. Ben konuşurken gözlerinizi açık
tutun. Insanların neden gözlerini kapattıklarını bilemiyorum, anlayamıyorum.

Kutsal bir yerde olduğumuz zaman, Toprak Ana’nın, burada denizin kendisinin içine akmasına izin verdiğini gördük ve burası
Benim sizlere bir şeyler söylemem için çok iyi bir yer. Burada deniz,  Anne’ye sığındı. Guru, kendisini Annesel kalitelerle sınırladı.
Bir kişi kendisini karada, denizde olduğundan veya havada olduğundan daha güvende hisseder.  Yani, guru puja sonrası,  kutsalın
anlamının, guru tattwanın Anne prensibi içinde dolaşmasına izin vermek zorunda olduğumuzu veyahut  guru tattwanın Anne
prensibi tarafından kontrol edildiğini, yönlendirildiğini ve güzelleştirildiğini anlamamız gerektiğini söylemem için, en iyi fırsat bu
gündür.

Güzel olan sadece Toprak Anadır çünkü o bir çok farklılık, bir çok drama, bir çok yer ve başka herhangi bir elementi de yaratabilir,
eğer bakarsanız onun içinde hiç bir şey yoktur. Yani yaratabilen O’dur. Bu yüzden  de, bizler Annesel kaliteleri daha fazla almalıyız
ve bu Annesel, güzel, yaratıcı güç vasıtası ile kendi guru prensibimize tutunmaya çalışmalıyız ve bu  şekilde varlığımızı çok uygun,
çok uyumlu, çok güzel, ilgili ve farklılıklarla dolu kılabiliriz, her zaman yeni çiçekler, her zaman yeni meyveler, her zaman yeni, yeni
bir tasarım.

Kundalini, Toprak Anadan yapıldığı için, kesinlikle bizler bunu yapmaya muktediriz. Gurular vardır ve guruların hiç biri şimdiye dek,
 sizin olduğunuz şekilde Kundalininin üstadı değiller. Eğer böyle olsalardı, onlar binlercesine aydınlanma verirlerdi. Neden, çünkü
Anneniz sizin guru prensibinize nüfuz etti ve kundalinizi yükseltti, yedinci çakrayı kırarak, çok açık bir şekilde size Kundaliniyi
yükseltme güçlerini verdi. Bu asla kimsenin başına gelmedi ve enkarnasyonlar bile, sizin yapabildiğiniz şekilde kitleler için bunu
yapamadılar. Kundalini ellerinizden akıyor, Ganesha sizde aktif ama bu size asla denizin egosunu veya sertliğini veya ağırlığını
vermemeli, bunun yerine Toprak Ananın güzelliğini vermelidir.

Toprak Ana, her zaman denizden daha büyüktür çünkü O, denizi kapsar. Deniz asla Toprak Anadan daha büyük olamaz. Bazen,
deniz daha büyük görünür ama deniz Toprak Ana içinde muhafaza edilir. Deniz daha ötesine gidemez. Yani Toprak Ana her
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zaman denizden daha yüce, daha büyük, daha geniştir. Bu sayede kundalini yükseldiği zaman kişi, sadece guru çakra değil, tüm
bu yedi çakra olur ve guru çakra olduğunuz zaman, bu da her taraftan Toprak Ana tarafından sınırlandırılmıştır.

Bu şartlar altında, çok ehliyetli olduğumuz zaman, bir çok şeye ulaşabiliyor olduğumuz  zaman, çok sayıda kişiye aydınlanma
veriyoruz. Eğer sadece alçak gönüllü, cana yakın, güzel olabilseydik tüm dünyayı idare edebilirdik ama özellikle batıda ve
batılılaşmış Hintli Sahaja Yogilerin tarzında gördüğüm şey, hala davranışlarında ve konuşmalarında görülen çok fazla ego var.
Bunu yapamıyorlar, sanırım bazen göremiyorlar ama görmek daha iyidir. İlk olarak, şirin bir şekilde hareket edebilmelisiniz, belki
de, ama bu yolu öğrenmek zorundasınız. Eğer bunu anlamıyorsanız, bütün liderliğiniz, bütün guru tattwanız, tamamıyla Annenizin
sevme kapasitesine, Onun sabrına bağlıdır.  Ben kızıyorum ama belki de on, on iki yılda bir olan, bunun gibi bir şey, nadiren olur.
Böylesi daha iyidir, çünkü o zaman öfkenin bir anlamı var ama eğer her zaman sinirliyseniz veya gösteriş yapmaya çalışıyorsanız
veya yanlış şeyleri kabul etmeye devam ettiğiniz çok büyük bir ego içindeyseniz, o zaman etkili olamazsınız. Gördüğüm diğer bir
şey şu ki, egonun sağduyusu yok, egonun hiç bir şekilde aklıselimi yoktur. Eğer egoistseniz, kaybettiğiniz ilk şey sağduyudur, o
zaman da size sağduyu vermeyen, saçmasapan bir egoya sahip olmanızın ne faydası var?  Ve daha büyük bir egosu olan insanlar
iddia ederler ve sizin bu konuda onlarla aynı fikirde olmanız gerekir. Sizinkinden daha büyük bir egosu olan insanlar tarafından,
daha fazla etki altında kalırsınız ve sizde herhangi bir egosu olmayan insanlardan hoşlanırsınız, bu sayede onlara baskı
yapabilirsiniz ama sağduyu kısmı burada çok zayıftır.

Bunu görebilirsiniz, geçen gün bir guru veya diyelim bir beyefendi geldi ve ona gurusu tarafından bazı mantralar verilmişti ve o
kişi gurusu aleyhinde söylenen hiç bir şeyi duyamıyor. Neden? Çünkü onun egosu bu guruyu seçti, çünkü ego seçti, ego nasıl
yanlış olabilir ki? Ve ego her zaman yanlıştır, sürekli olarak yanlıştır. Ego merkezli olduğunuzda her şey alt üsttür. Yavaş yavaş
şunu öğreneceksiniz ki, batılı insanlar sağduyudan tamamıyla yoksundurlar, herşeyde sağduyu eksiktir. Demek istiyorum ki, eğer
sağduyuları olsaydı, çok daha az problem olurdu ama sağduyu eksik ve Ben aynı şeyi Sahaja Yogilerde de görüyorum.
Sağduyudan yoksunlar. Sağduyunun tabiatınız olacağı bir şekilde bilge olmalısınız ama sağduyudan yoksunuz.

Bu gün olduğu gibi, bu gün Ben tartışıyordum, çok genel bir problem olan, çok genel bir problem olan emek problemleri hakkında
tartışıyordum. Sizlerin emek probleminiz var. Örneğin, işsizsiniz. Şimdi, burada meydana getrilmiş bütün sistem ve bizde
bununbir kısmını kabul ettik ama çalışma saatlerine varıncaya kadar değil, bu çok saçma. Örneğin, varsayalım saat dörtte
kalkıyorsunuz, demek istiyorum ki bu çok büyük bir varsayım tabii, ama farz edelim ki dörtte kalkıyor ve banyomuzu yapıyoruz.
Sabah saatleri çok huzurludur, meditasyon yapabiliriz, ne istersek onu yapabiliriz ve sonra  yapmamız gereken bütün işleri
bitiririz, kendinizi hazırlarsınız, kendinizi hazır edersiniz, kahvaltı yapar veya çay içer veya ne isterseniz onu yaparsınız. Sonra saat
sekizde, işe  gitmeye hazır olursunuz. Farz edelim saat sekizde de, işinize gidersiniz. Bu durumda sekizden bire kadar çok rahat
şekilde çalışabilirsiniz, çok kolayca, problem yok. Sonra saat birde eve gelirsiniz, öğlen yemeğini yersiniz ve siesta yapasınız.
Eğer saat üçe kadar, iki saatlik siesta yapabilirseniz, saat dörtde,  yeniden işe gidersiniz. O zaman beşten onbire kadar, hiç bir
şekilde kendinizi yorgun hissetmeden çalışabilirsiniz, onbirden sonra yorulabilirsiniz. Bu sayede daha fazla çalışabilir, daha az
uyuyabilir ve diri ve genç kalabilirsiniz ama bu sağduyu gerektirir.

Şimdi, işsizlik nasıl çözülebilir. Kimi insanlar sabah çalışabilir, bazı insanlarda insanlar akşam çalışabilirler. Sabahları çalışanlar
için, bayanlar evde, erkekler dışarıda olabilirler: sonra öğleden sonra erkekler çıkabilir ve ev işlerini yapabilirler.  Bayanlar
evlerinde iş yapabilirler veya onlar evde olduklarında, erkekler heykel, el işi, el yapımı şeyler gibi daha yaratıcı işler yapabilirler. Bu
şekilde herkes istihdam edilmiş olur, onlar daha yaratıcı, daha mutlu insanlar olurlar ve bu şekilde problemi çözmek kolaydır ama
işsizlik var ve işsizlik nedeni ile pek çok problem var. İşsizlik problemini çözmek çok kolaydır, herhangi bir sosyal güvenlik
hizmeti veya bir şeyler sağlamanız gerekmez. Onlara ödemelerini yapın ve bırakın daha az çalışsınlar.

Onların daha yaratıcı şeyler yapıp, satmalarını sağlarsınız, daha fazla paraları olur veya lar etraflarında hoş şeylere sahip sahip
olabilirler. Aksi takdirde, bunun gibi korkunç şeylere sahip olursunuz. Yani el yapımı pek çok şeye sahip olabilirsiniz, ileveten
makine yapımı şeylere, her neye sahip olmayı istiyorsanız. Bir denge olmalıdır. Sağduyu ile, ne kadar ileri gideceğimizi bilmeliyiz,
denge sahibi olmak için ne kadar ileri gideceğinizi bilmelisiniz. Makinelerin deli gibi gitmesi gibi, makineleri kontrol edemeyiz
çünkü para kazandığımızı düşünürüz, kazanmayız. Bir süre sonra makinelerin durması gerekir. Bu yüzden buna kadar
gitmelisiniz, Ben guru tattwayı, Toprak Ana içine yerleştirmeye çalışıyorum, pratiktir bu.



Yani sağduyu tatbik edilmelidir ve bu ancak,  ego olmadığı zaman gelebilir. “Çünkü ben bu seviyorum, ben bunu yaparım”
şeklinde, sağduyu olamayacak olan egodur ama bu “ben”, kör olan,  patavatsız olan, aptal olan, egodur. Yani nihayetinde aptalca
şeyler yaparız. Kişinin bu egodan kurtularak öğrenebileceği bir sağduyu olmalıdır. Şimdi, insanlar, “Anne, egodan nasıl
kurtuluruz?” derler Bana. Bu çok kolaydır, Sahaja Yogada sol kanalı 108 kez sağ tarafa getirmelisiniz.  Sahaja Yoga’da insanları
affetmeli ve kendinizi seyredebilirsiniz. Her şeyden önce görün, kendinizi mi izliyorsunuz, başkalarını mı? Her şeyden önce.
Benimle seyahat eden bayan gibi, çok yaşlı bir hanım ve o, “bu adam yakışıklı, bu adam değil, bu kadın iyi görünüyor, o hoş” gibi,
bu şekilde yorumlar yaptı. Ben ona sadece bakıyordum, dedim ki, “bu kadın deli, aşağıya indiğimizde,  zamanla gerçekten
delirecek. Herkese bakmaya devam ediyor ve kim yakışıklı, kim değil diye herkesi yargılyor”. Onun yakışıklı dediği herkesi Ben
çirkin buldum, bunun üzerinede bunu bıraktım. Dedim ki, “karar versen iyi olur, Ben asla böyle şeyler yapmaya  kalkışmam”,
dedim. Sonra da, “bu adam iyi değil, o çok öfkeli değil, o budur, o şudur, o böyle konuşur, o şöyle yürür, o böyle yapmamalı, bak,
şunun gibi”, diye başkaları için endişelendi durdu. Onlara her şeyi anlatırsınız, onlar boyunlarını böyle sallamaya devam ederler,
“Oh, bunu nasıl yapabildin?”, ama bunu siz kendi kendinize yaparsınız. Eğer evet demeniz gerekirse, o zaman bunu on kez
yaparsınız, - evet, evet, evet, evet. Eğer hayır demeniz gerekirse, onlar buna devam ederler. Sağduyu yok. Neden boynunuzu pek
çok kez sallıyorsunuz. Eğer biri bunu söylüyorsa, sürekli olarak tepki göstermenize gerek yok.

Yani bu başka bir şey, iç reaksiyon. İlk olarak, herkesi görmek, herkesi yargılamak dışsaldır, “Oh, ben bu istasyonu sevmem, bu
çok tozlu, bu banyo iyi değil, şu oda iyi değil, bu şey iyi değil”, bunun gibi, sanki İngiltere kraliçesisiniz. Hatta bu bile, bundan daha
fazlası olabilir çünkü onun kendi elbisesini seçmesine bile izin verilmiyor. Parlamento buna karar vermelidir. Zavallı şey, hiç bir
şekilde ego sahibi olamaz, zavallı şey. Özel bir durumda hangi elbiseyi giymesi gerektiğini seçmelidir. Eğer parlamento evet
derse, oda giyer. Eğer o hayır, hayır derse, onlar için büyük bir problem bu ama özgür insanlar olan bizler için, ne yapacağımızı,
nerede yapacağımızı, ne konuşacağımızı, nasıl konuşacağımızı anlamak için, bizler sağduyu sahibi olmak zorundayız ama ego
olduğu zaman, sağduyu sahibi olamazsınız.

Ve sanıyorum ki, batılı insanların bu kadar çok şeyde, bu kadar aptal olmasının sebebi budur. Ben her ne görürsem, Ben onu baş
aşağı şekilde görürüm. Hintliler, bizler köylerde yaşayan çok fakir insanlar, çok fakir insanlar olabiliriz, onlar çok eğitimli değiller.
Sizler çok iyi eğitilmiş insanlarsınız, her şey orada ama hepsi egodan kaynaklandı, yani sağduyu zayıflıyor. Yani  Toprak Ana ile
uğraşanlar, çiftçiler gibi insanlar, onların inanılmaz bir sağduyuları var. Şimdi, Hollanda’da, insanların çok sağduyu sahibi
olacaklarını düşünürdüm çünkü onlar çiftçiler.  “65” de geldiğimde, onlar daha iyiydiler, çok daha iyi, bu kadar saçma sapan
insanlar değildiler.  Iyi giyimli, hoş, mantıklı, sağlam insanlardı. Tabii ki, oldukça yaşlı insanlarla da tanıştım, bunu söylemeliyim
ama markette şaşırdım, Hollanda’da imal edilmiş bir transistor satın alamazsınız, Hollanda’da imal edilmiş hiç bir şey
alamazsınız. Bunun üzerine Ben, “nasıl hiç bir şey imal etmiyorsunuz, makineler?”, dedim. Sizde dediniz ki, “Neden bunu yapalım
ki?, bugünlerde yirmibeş lale soğanımız için, Japonya’dan bir adet  transistor alıyoruz, bu yüzden de, neden biz transistor yapalım
ki?”. Sağduyu. “Buradan yirmibeş soğan gönderiyoruz” ve demek istiyorum ki Ben buraya geldiğim zaman, onların tarlaları var ve
her yerde, her tür lale için tarlaları var. yani dediler ki, “25 soğan için bir transistor alıyoruz, neden biz imal edelim ki. Biz
soğanlarımızı ihraç ediyor ve onların transistorlarını alıyoruz. Neden biz transistor yapmalıyız ki?” Sonra da dediler ki, “biz
peynirimizi belli bir ülkeye ihraç ediyoruz, yumurtalarımızı İtalya’ya, tavuklarımızı şu ülkeye ve neye ihtiyacımız varsa hepsini
alıyoruz”. Ben şaşırmıştım,  onlar o kadar, tarımları ile o kadar gurur duyuyorlar ki ve çok mantıklı bir şey olan bunu, çok şeyde bu
şekilde yapıyorlar ve arazi ile uğraştıkları için Hollandalı insanların en iyiler olacaklarını düşündüm ama sonra insanların kesinlikle
kafalarının patladığına dair raporlar aldım. Şimdi öküzler gibi oldular, arazide çalışırken toprağı süren öküzler gibi oldular, bakın.
Ben şaşırmıştım, “Onlar nasıl olup da, boğa gibi oldular?” Onlar çok duyarlı insanlardı, çok mantıklı, çiftçiler şeylerle mantıklı bir
şekilde uğraşıyorlar ve onları güzel bir şekilde hallediyorlar, çok masum ve basit insanlar, naif, bir noktaya kadar tatlılar, çok tatlı.

Buraya geldiğimiz zaman, bizi memnun etmeye çalıştılar, bu yüzden de bizim için bir bayrak dikmeye çalıştılar, ülkemizin ve
önümüze bir Pakistan bayrağı koydular. Bu nedenle Ben çok mutluydum ve vejetaryanlıktan bahsediyorlardı ama geldiğimiz
sırada, kızım aniden vejetaryan oldu çünkü o gemide kendisi komik bir iğrenme geliştirdi. Bu yüzden hiç et veya bir şey
yemiyordu. Ben vejetaryanım dedi. Onlar da, “tamam o zaman, tavuk yiyecek misiniz?” dediler. Onlar çok basit insanlardı,
bilirsiniz, çok basit ve şimdi de vejetaryanlıktan bahsediyorlar. Şaşırdım. 65 den beri ve sadece 85 de, bu yirmi yılda ne kadar çok
değiştiler. Çok hoş ve bu egsersizleri yapmakla, kilo kaybetmekle, kilo almakla, yolda yürümekle uğraşmıyorlardı. Şimdi, dün,
yürüyordum, herkes deli gibi jogging yapıyordu, çok komik ama onlar kendi sağduyularını kaybettiler çünkü belki deToprak Ana ile



temasları yok, çok fazla makine kullanıyorlar. Belki de nedenlerden biri bu ve dış ülkelerden gelen hava olmalı ve onlar rustik
olduklarını  düşünüyorlar, bu yüzdende bütün bu modern, sofistike olan her şeyi kabul etmek zorundalar, belki de.

Tren ile seyahat eden bir çiftçi hakkında, bir hikaye vardır ve şehirden gelmiş bazı yaramaz çoçuklar vardı ve onlar çiftçiden
ayaklarını çekmesini istediler. Oğlanlardan birisi çiftçiye sordu, “eğer bu istasyonda yumurtalar 20 peniden satılıyorsa ve bir
sonraki istasyonda tavuk, bir pound fiyat ile satılıyorsa, benim yaşım kaç?”. Sadece onunla alay etmek için. Bu adam derhal dedi
ki, “sen 22 yaşında olmalısın”. Oğlanda “benim tam olarak 22 yaşımda olduğumu nasıl bildin?” dedi.  Çiftçi dedi ki, “çünkü benim
kardeşim, benim kardeşim tamamen deli ve o 44 yaşında”. Gördünüz, onlar çok pratikler. Bilirsiniz, ona Amerika’da dedikleri gibi,
meselenin özü gibi, onlar ne olduğunu bilirler. Çiftçi ona baktı ve 22 dedi. “Nasıl, neden?” “Benim kardeşim 44 yaşında ve tam
deli” ve bu oğlanlar nereye bakacaklarını bilmiyorlar çünkü onlar onu aşağılamak istediler ve bu çiftçilerin büyük bir duyarlıkları
var. Bizdeki kötü bir boyun problemi olan bakan gibi, [anlaşılmıyor] Vishuddhi’de.  O başbakandı. Bu şekilde yapmaya devam
ederdi, kafası bu şekilde giderdi. Bazı çiftçiler onu görmeye geldiler, onu gördüler ve ona baktılar ve dediler ki, “zaten hayır diyor,
ona bir şeyler anlatmanın ne faydası  var?” Hindistan’da çiftçiler hakında, onların yaşamı ne kadar çok anladıklarını gösteren pek
çok hikayemiz var.

Çok hoş bir bahçıvanım vardı, o bir köydendi. Bir adam vardı, yaşlı bir adam, diğer bir bahçıvan. “Bu yaşlı adamla konuşmanın bir
yararı yok” dedi. Ben “Neden?” dedim. O da dedi ki, “Eğer bir Hindu ise, o zaman yaşlı bir adam kayıp bir vakadır”. Ben “Neden?”
dedim. Dedi ki, “Çünkü genç yaşta onlar bir çileci gibi yaşarlar ve yaşlandıklarında bhoot gibi olurlar ama eğer  o bir müslüman
ise, gençken çileci gibi yaşamazlar. Hayattan keyif alırlar ve yaşlandıklarında onlar tatmin olmuş ruhlardır. Bu yüzden de yaşlı bir
Hindu ile konuşmaktansa, yaşlı bir Müslüman ile konuşmak daha iyidir.” Demek istiyorum ki, bu şeyler hakkındaki okuması,  o
kadar doğru ki, biliyorsunuz. Onun bu şeyleri o kadar tatlı bir şekilde ve böylesi bir iyilikle nasıl söyleyebildiğine, bu kadar çok şeyi
nasıl da bu kadar iyi anladığına  gerçekten şaşırmıştım ve o çok genç bir adamdı, yaklaşık diyebilirim ki, otuz ila otuz iki yaşında.

Bizi görmek için Bombay’a geldi. Tam adresimizi bilmiyordu, sadece marine Drive’i biliyordu ve bu yüzden o, taksiciye dedi ki,
taksideki şöföre,  “beni Marine Drive’a götür” dedi. Taksici, “Marine Drive büyük bir yer” dedi. O da, “beni Marine Drive’da herhangi
bir yere götür” dedi ve bunun üzerine de, şöfor arabayı sürdü. Yani oraya gitti ve insanlara “Marine Drive’da bir yerlerde kalan çok
uzun boylu bir centilmen var mı?” diye sordu. Anlıyorsunuz, kocam en uzun boylu Hintlilerden biridir, anlıyorsunuz. Bahçıvan,
uşakların yanına gitti ve onlara “hiç bir yerde uzun boylu bir sahip gördünüz mü?” diye sordu. Onlardan birisi, “burada uzun boylu
sadece bir  kişi kalıyor”, dedi. Işte bu şekilde o evimize geldi. Oradakilere, ayakkabılarını gösterdi. “Bu ayakkabılar sahibim
tarafından bana verildi, kendisi aynı zamanda çok da uzun boyludur, anlıyorsunuz” .  “Bu ayakkabı bana verildi ve kendisi de aynı
tarzda ayakkabılar giyiyor” dedi. Uşaklar bütün bunlara  dikkat ettiler, onlar çok pratik insanlardır. Eşimi tanıyan diğer bir bahçıvan
dedi ki, “evet, uzun boylu bir adam var ve oda aynı tipte ayakkabılar giyiyor” ve o bu şekilde bulup evimize geldi.

Nasıl da zekiler ve gözleri nasıl da keskin, her şey hakkındaki her şeyi nasıl da biliyorlar. Bu olağanüstü, çok olağanüstü ve işte
bizim sahip olmamız gereken şey bu. Annenin üzerimizdeki etkisi ile bizler gurular olmalıyız, Anne her zaman bizi kontrol ediyor, 
Anne bize rehberlik ediyor, Anne yasaklamaları yapıyor, Anne bizim maryadalarımızı oluşturuyor, yani Annelik sizin
kutsamanızdır. Bu gün sizler kundalininizi yükseltiyorsunuz çünkü sizin gurunuz bir Anne, aksi takdirde bunu asla yapamazdınız
ve işte bu yüzdende Annelik bu kadar önemli. Sebeplerden birisi, belki de, Sahaja Yogiler neden liderlerden kaçıyorlar ve bazen de
takip edilmek istenen insanlardan, belki de şunu bilmiyoruz  sadece içine giriyor, sadece açıyorlar. Bu yüzdende sizler müşfik
olmaya çalışın, sadece kuluçka, küçük civcivler gibi, anlıyorsunuz, çok hızlı şekilde ölebilecekler. Onları çok, çok dikkatle takip
etmlisiniz. Pek çok yıl bunu söylemedikten sonra bunu söylüyorum ve hepinizden bunu rica ediyorum, bunu geliştirmeye çalışın.
Aynanın önüne oturun ve Anne gibi davranmaya çalışın. Görmek daha iyi, bunu pratik edin, hoş, müşfik, nazik, sabırlı olmaya
çalışın. Eğer Sahaja Yogayı batıda yaymak istiyorsanız, bunu yapmalıyız, Maharashtra’da değil, Maharashtra’nın anneleri  oldukça
serttir ve açıksözlüdürler ve çocuklar buna alışkındırlar. Benim şunu söyleyeceğimi görebilirsiniz, “Benim annem çok sert bir
bayandı ama sanırım onu seviyorum çünkü o Bana pek çok şey öğretti, bütün kız kardeşlerim uzman ahçılardır, bizler yaşamda
çok iyiyiz, yaşamda çok iyi gidiyoruz, hiç kimseyi rahatsız etmiyoruz.” Bunların hepsi bize annemizden kaldı. Hiç bir saçmalığı
tolere etmeyen sert bir bayandı. Asla kendisine bir yalan söylemezdi ve eğer siz ona bu beyefendi geliyor ve sen ona, “benim evde
olmadığımı” söyle derseniz, benden yalan söylememi isteme derdi. Ben gelen kişiye, senin bana, ona yalan söylememi istediğini
söyleyeceğim, derdi. İşte o böyleydi ve işte bize o, böyle muamele etti ve bununla yaşadık ama buna takılmadık çünkü her ne
yaptıysa bizim iyiliğimiz için yaptı. Onun bunu, bizim iyiliğimiz için yaptığını bilirdik. Bu ülkede böyle değil, insanlar bu gerçeği



anlamıyorlar. Egoları var, asla bunun sizin iyiliğiniz için olduğunu anlamıyorlar.  Onlar bunu her zaman saldırganlık olarak
anlayacaklardır çünkü kendileri de saldırgandılar veya saldırganlar. Eğer saldırgan iseler, demek ki daha da kötüdürler.

Yani bu ülkedeki durumun ne olduğunu anlamaya çalışın. Ben kendimi buna alıştırdım, burada sizlerde kendinizi olana
alıştırmalısınız ve işte bu şekilde, buna dair hiç bir şikayet duymamalıyım. Şimdi yine gutu tattwa, Anne tattwanın içine girmelidir.
Bu yüzden bir daha ki sefere, hiç bir şikayet kabul etmeyeceğim ama hepsi, “Oh, Anne ne kadar hoş bir adam, çok müşfik, çok
nazik, çok tatlı”, diyeceklerdir. Böyle olmak, hiç bir şekilde sizden bir şey almaz, hiç bir şey. Şimdi, tabiatın bu kadar bereketli
olduğu bir zamanda ve güneşinde kendi sertliğini sakladığı, her şeyin bu kadar güzel olduğu yerde, bu güzel atmosferde,
Annemize yakışır bir şekilde davranacağımıza ve kavga etmeyeceğimize, tartışmayacağımıza, (kötü) şeyler söylemeyeceğimize
dair  karar vermeliyiz.

Trendeki birisi gibi, varsayalım bu kişi “Bu benim koltuğum, bu benim” diye gidip konduktörle kavga edecek. Bir Sahaja Yogi bunu
yapmaz. Sahaj, “Tamam, istiyorsanız, tamam, Orada oturacağım. Tamam, yasal olan ne ise, ben onu yapacağım, uygun olan her
neyse, ben onu yapacağım, İstiyorsanız, tamam, önemli değil, izin vermiyorsanız, tamam”. Bu kişi derhal eriyip gider. Fakat siz,
“hayır, bu benim koltuğum, ben onu ayırttım, şudur, budur derseniz”, o zaman Anneniz bunun üzerine orada oyun oynar. Yani
sonunda o koltuğun sizin olmadığını fark edersiniz ve bir Sahaja Yogi nasıl da aşağılandı diye bu konuda üzülürsünüz,

Yani eğer bizler Toprak Annenizin güzelliğini, Onun her şeyi nasıl yarattığını ve hatta Onun ne kadar tatlı olduğunu ve nezaketin
güzelliğini anlarsak, işte bunlar böyle hoş bir şekilde hallolacaktır.  Eğer bir hindistan cevizi ağacı altında uyuyorsanız (ne
olacağını) size anlatacağım. Şimdi hayal edebiliyor musunuz?

Bir hindistan cevizi çok büyüktür, eğer birisinin başına düşerse, bittiniz, karın ağrısı da, korkunç. Bu kemiklerinizi kırabilir ama
hindistan cevizi asla, hiçbir insanın veya bir hayvanın üzerine düşmez. Buna inanabiliyor musunuz? Bu bir gerçektir. Bu bir [net
anlaşılmıyor: pritumbhara]. Bu Toprak Ananın kalitesidir. O asla hiçbir insanın veya hayvanın üzerine düşmez.  O bunu nasıl
halleder? Çiçeklerin nasıl şekillendiklerini  gördünüz mü, çiçeklerin büyümelerini asla görmeyeceksiniz, Toprak Ana bunu nasıl
yapar, aksi halde sorunlarımız olacaktır, anlıyorsunuz. Aniden, bir çiçek göreceğiz. Yani O, yavaşça, O bunu yapar ve aniden, oh! O
yaprakları çok güzel bir şekilde öyle bir ayarlar ki, hepsi güneş alırlar. Nasıl da, ayarlar bunu!, sonra sizler için güzel bir gölge
meydana getirir, renk uyumu, her şey çok güzeldir ve sonra nasıl da Besler, çünkü tüm yapraklar dökülürler ve yine Toprak Anaya
nitrojen verirler ve sonrasında onları yeniden besler ama eğer Toprak Anaya güneş gelmesi gerekirse, yaprakların dökülmesi
gerekir. Bunların hepsi Onun yaptıklarıdır ama O bunu öyle güzel bir şekilde yapar ki, bizler Onun bize ne yaptığının farkında bile
değiliz. Bilmiyoruz, eğer Toprak Ana hakkındaki bir şeyi, Onun yarattığı güzelliği ve Onun bunu nasılda güzel bir şekilde yaptığını
fark ederseniz, bunun milyarda birinin bile söylerseniz, eğer yapabilsek, bir yerlerde olabilirdik, zaten, Tanrının krallığında hikim
sürüyor olabilirdik, o her ne ise.

Yani kendi kundalininize sahip olduğunuz için, insanların sizlerin birer yüce anne olduğunuzu görüp, böyle düşünecekleri  bir
şekilde, bu nezaketi kendinizde geliştirmek zorundasınız ama bildiğiniz üzere batıda anneler o kadar korkunçlar ki, kadınlar o
kadar baskıcılar ki, insanlarda  anne için uygun bir resimleri bile yok. Kadınlar son derece baskıcılar. Kadınlar baskı yapmayı
öğrenmek zorundalar, bu çok kolay, bir boğa herkese baskı yapabilir ama onlar her tür probleme, her tür sıkıntıya dayanabilen
toprak Ana gibi olabilirler mi, bizler böyle yapabilir miyiz? İşte Ben bu yüzden bu ülkenin kadınlarından baskıcı olmamalarını, bu
güzel kaliteleri geliştirmelerini rica ediyorum. Baskı kurmak, bir kadına yakışmaz, bu onda hoş durmaz. Bir boğa gibi, boynunda
bir elmas gibi bunu taşıyor, bu güzelleştiren bir şey değil. Yani bizler baskı yapma fikrini veya kocaları ezme fikrini bırakmalıyız.
Kocanız bir şey söyler, biz çocuklara “hayır” deriz, biz herkese “hayır” der, herkesi baskı altına almaya çalışırız. Bu bizim
karakterimiz değil.

Hatta, sanırım Roosevelt, bir keresinde dedi ki, şüphesiz ki kendisi gerçek bir Hintli kadınla tanışmış olmalı, Hintli bir kadın,
Hindistan ormanında bulunan bir manolya gibidir. Tabii ki buradaki manolyalar işe yaramazlar ama Hindistandaki bir ormanda,
ormanda bulunan tek bir çiçek bile, saklıdır, onu göremezsiniz ama kokusunu alabilirsiniz.  Bütün orman kokar, hiç bir yerde onu
göremezsiniz, o tek bir çiçektir ama onun manolya olduğunu bilebilirsiniz ve en büyük kalite işte budur çünkü sevgi dünya
üzerindeki en cezbedici şeydir. Neden Benim etrafımda toplanıyorsunuz? Çünkü vibrasyomlarımda, fotoğrafımda bu var. Hayır,
sizler sevildiğinizi, Benim sizi sevdiğimi hissettiniz. Bu çok büyük bir kalite ama Ben içimde buna doğuştan sahibim. Benim buna



bir yerlerden sahip olmam gerekmez ve sizin de, sahip olmanız gerek. Sadece onu açığa şıkarın ve bunu ifade edin.

Tanrı sizleri kutsasın.

Şimdi bu gün aslında bizler Bhoomi pujaları yapmalıyız, bu daha iyi bir fikir. Ganesha pujalarını yapacağız ve sonra sizler Bana,
Toprak Ana olarak, şimdiye dek Kutsal yerde yapmadığımız, pritambhara pragnya olarak ibadet edeceksiniz, tamam. Bu kadar
güzel bu işi yapan ve tüm bunları ayarlayan buradaki az sayıdaki bütün bu Sahaja Yogilere teşekkür etmeliyiz.
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Shri Vishnumaya Puja. Wimbledon, Londra (İngiltere), 1 Eylül 1985. Shri Krishna'nın kız kardeşi olan Vishnumaya'nın bugünkü
Pujası, yaptığımız diğer uluslararası pujalar gibi planlanmadı. Ama, tüm müritler Tanrı sevgisi için bir araya geldiği zaman,
Tanrı'nın da birçok kuralı çiğnemesi gerektiğini söylenir ve bu pujanın yapılması da, işte bu şekilde kabul edildi. Bu pujanın en
azından bir kere yapılması gerekiyor, bence iyi bir fikirdi bu. Sevginiz ve adanmışlığınız ile bu arzu edildi ve bu yüzden de, bu puja
gerçekleştirilecek. Bu aralar İngiltere'de olduğum için bu kendiliğinden oldu, çünkü eğer daha önce olacak olsaydı, bu puja
Hindistan'da gerçekleşecekti. Çünkü bu puja, tohumlarının Batı ülkelerinde ekilmesi kolay olmayan bir dietynin pujası,
Vishnumaya. Şimdi, tüm Shakti programlaması, Shakti olarak ilk önce Anne’nin, Ezeli Anne’nin Shakti olacağı şekilde yapıldı. Ve
sonrasında, bildiğiniz gibi, O'ndan çıkan üç shaktimiz var - Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. Sonra onlardan olan
çocuklarımız var: erkek ve kız kardeşler. Yani bizim onun karısı veya eşi dediğimiz gücün yaratılmasından önce, kız kardeş gücü
yaratılmıştır. Bu nedenle, bildiğiniz gibi bu üç Shakti'den Brahma, Vishnu ve Mahesha'nın doğdu ve hepsinin de kız kardeşleri
vardı. Ve bu kız kardeşler evliydi - Vishnu’nun kız kardeşi Parvati’dir ve O da Shiva ile evlenmişti. Bu üç tipteki gücün, her zaman
çakralarda rol oynadıklarını anlamak çok önemlidir. Ve eğer bu üç gücü ve onların nasıl hareket ettiklerini anlarsanız,
Vishnumaya'nın öneminin ne olduğunu o zaman anlayacaksınız. Vishnumaya, bir ailedeki kız kardeş gücüdür. Yani o dişi güçtür,
erkek ise, kendisini çevreleyen bu üç gücün güçlerini belirleyen kinetik güçtür. Böylece erkek güç iktidar geldiği zaman, bütün bu
güçler, bu güce yardımcı oyuncu ortaklar haline gelirler. Şimdi, Vishnumaya’nın gücünün anlaşılması çok önemlidir, çünkü Anne
güç, sizin masumiyetinizi korumaktır, çünkü en önemli şey budur. Masumiyetinizi korumak, Annenin gücüdür. Şimdi,
Vishnumaya’nın gücü iffetinizi korumaktır. Bazen neyin iffet ve masumiyet olduğunu sizler anlamıyorsunuz. Masumiyet, harekete
geçmeyen bir güçtür. Evimizde elektriğe sahip olmamız gibi, elektriğin var olması gibi, içimizde masumiyet vardır; ancak bunun
uygulamaya geçmesi, iffet sayesinde gerçekleşir. Bir kişi “Ben bunu çok masum bir şekilde yaptım” diyebilir - hayır, o bunu böyle
yapamaz. Çünkü eğer bu şey masumane ise, o zaman siz her ne yaparsanız yapın, karakterinize, masumiyetinize veya
doğruluğunuza zarar veremezsiniz. Dolayısıyla, “Ben bunu masum bir şekilde yaptım” diyenler, onlar yanlıştır, çünkü herhangi bir
şeyi masumane bir şekilde yaparsanız, bu iffet olur. Masumiyet tatbik edildiğinde, o iffet olur. İffetinize saygı duymak
zorundasınız. İffet, Vishnumaya’nın içimizdeki gücüdür, Gauri’nin gücüdür, o saf bakiredir. O evlenmez. Bildiğiniz gibi
Vishnumaya yaratılmıştı ve doğumundan hemen sonra O, Kamsa tarafından öldürülmüştü. Şimdi içimizdeki iffetin önemini
anlamak için, iffetin tüm dharmaların temeli olduğunu bilmeliyiz. Ve iffet duygunuz olmadığı sürece, dharma sahibi olamazsınız.
Dharma mümkün değildir çünkü temel budur. Bu ancak iskambil kartlarından yapılmış bir ev olacaktır; eğer iffet temeline sahip
değilseniz, çabucak çökecektir bu. Yani, Batı’da her taraftan meydan okunan bu iffet çok önemli bir şeydir ve işte bu yüzden,
iffetin tohumunu bu ülkede atmanın zor olduğunu söylüyorum. Ve bunun gerçekleşmesi gerekir, sanırım bu büyük pujanın burada
yapılması gerektiğine dair Tanrısal bir plan olmalı. Bu yapılması kolay bir puja değildir- bu puja masum insanlar tarafından, çok
dini bir yaşam süren insanlar tarafından yapılır; çok iffetli olanlar, onlar kendi iffetlerine saygı duymuşlardır. Ama şimdi sizler aziz
olduğunuz için, sizin önünüzde her şey saf ve güzeldir, çünkü şimdi, siz azizvari bir yaşam sürdürüyorsunuz. Bu yüzden iffet sizin
içinizde uyandı ve iffet sizin içinizde Gauri olarak, kendi kundalininiz olarak çalışır. Yani, dini yaşamın, doğru yaşamın, Sahaja
Yoga yaşamının özüne gelirseniz, bu iffettir. Bunu değiştiremezsiniz. Şimdi, bu iffet size maryadalar verir, bu da bunun sizi
sınırlandırdığı anlamına gelir. (Neden burada oturuyorsun? Daha ileriye git, önde olmak daha iyi. Bu .. –pujayı sen yapmıyorsun.
Eğer pujayı yapıyorsan, o zaman burada otur. Aksi takdirde orada otursan iyi olur. Vibrasyonlarımı orada alman daha iyi, önde.
Buraya, hadi gel.) Yani iffet size maryadaları veren, size sınırlar verendir. Size sınırları nasıl veriyor? Şöyle, gökyüzünde şimşek
çakıyor. Sahaja Yogilere benzeyen diyebiliriz, iki bulut denizden çıktığında, ki o bulutların içinde saf su vardır ve onların yağmaları
gerekiyor; onlar birbirlerine yaklaştıkları zaman ve egolarının sınırlarını aştıklarında veya birbirleriyle ya da bir şekilde biriyle
çarpıştıkları zaman, orada bu iffet vardır, bu şimşek çakması olur. Bu şimşek, “Yanılıyorsunuz” diyor. Neden kendi aranızda kavga
ediyorsunuz? Neden birbirinizin egosunu geçiyorsunuz? ”Bu kız kardeşin işidir. Dün birçok kız kardeşimiz oldu. Şimdi, kız
kardeşlerin işi taraf tutmak değildir, onun işi siz eğer kardeşliğin sınırlarını aşarsanız, şimşek çakacağını size göstermektir. Şimdi
bu yıldırım gücü, Onun Shri Krishna'nın kendisinden aldığı gücünün bir parçasıdır. Bu yüzden O çok tatlı, yumuşak bir
enkarnasyon oldu. O bunu dışarı çıkardı. “Şimdi sen Benim kız kardeşim oldun ve onlar her zaman yanlış davranmaya çalıştılar,
bunu onlarla sen halletsen daha iyi olur, dedi. Ve işte Shri Krishna'nın bu şekilde kibar ve çok, onun için dedikleri gibi, çok
romantik enkarnasyon oldu; çünkü O kız kardeş kısmını uzaklaştırdı ve bunu halletti. Ama Vishnumaya her zaman O'nun
yanındaydı ve Onunla çalıştı; Çünkü ailenin içindeki kız kardeş, erkek kardeşlerin kavga etmediğini, hepsine iyi bakıldığını, onların
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başkaları tarafından zorlanmadıklarını görmelidir, ne kadar ileri gidebileceklerine dair maryadaları onlara verir, ne kadar ileri
gidebileceklerine dair. Şimdi Freud'un ve bu saçma sapan insanların, Vishnumaya'ya meydan okumak için teoriler ortaya
attıklarını anlamak çok önemlidir, çok, çok önemlidir, bu yüzden bir imkânsızlık olan, yanlış bir şey olan, her türden tuhaf ilişkiye
bizlerin sahip olmaması gerekiyor. Şimdi, kardeşler arasında böyle bir ilişki varsa, aile yedi kuşak boyunca korkunç hastalıklardan
mustarip olur - yedi kuşak. Fakat Freud tarzı başka bir ilişki varsa, o zaman ailenin on dört kuşağının acı çekmesi gerekir. Yani
Vishnumaya'nın sınırlayıcı güçleri öyledir ki, egonuz kontrol edilir, süper egonuz kontrol edilir, aileniz kontrol edilir. Herkes kontrol
altındadır, hepimizin içinde var olan bu Vishnumaya’nın saf gücünün rehberliğinde bunlar kontrol altındadır. Ve en üzücü kısmı
ise, tüm Batı ülkelerinde Vishnumaya'nın hasta, kesinlikle hasta olmasıdır. Yani, Ben işitme duyumu bile kaybettim, bir noktaya
kadar geldi bu, sol tarafta, çünkü iffet duygusu tamamen eksiktir. Duyarlılığı olmayan insanları tamamen unutmalıyız, ama şimdi
bizler Sahaja Yogileriz. Doğru noktaya gelince, şunu söylemeliyiz ki, birçok insan hala “o beyefendi ile iyi bir arkadaşlığım var” ya
da “şu, şu beyefendi ile çok samimiyiz” gibi komik fikirlere sahipler. O zaman bu bir maryada değildir. Erkeklerle kadınlar arasında
arkadaşlık kuramazsınız, bunu yapamazsınız, bu kesinlikle saçmalıktır. Batı'da bütün kültür tuhaf; çünkü eğer bir akşam
yemeğine gidecekseniz, her iki tarafta da, sizin birisinin kocasıyla beraber oturmanız gerekiyor - korkunç! Ama Doğu'da bu
meydana gelmedi, çünkü Vishnumaya bunlara karşıdır. O, karı kocanın beraber oturduğunu görecektir. Şimdi burada, bildiğiniz
gibi, iffet kısmı o kadar eksik ki, sol Vishuddhilerimiz catch ediyor. Ve bunun hakkında konuştuğum zaman ise, daha da fazla
catch ediyor. Şimdi siz suçlu olmadığınızı söylediğiniz zaman, aslında bunu Vishnumaya'ya itiraf ediyorsunuz, “Suçlu değilim”
diyerek bunu kendi kız kardeşinize itiraf ediyorsunuz ama O, suçu kendinizin üstlenmenizden hoşlanmıyor. Eş, sizin suçluluk
hissetmenizden hoşlanabilir. O sizin suçluluk hissetmenizden hoşlanabilir çünkü o kendi gücüne meydan okunduğunu düşünür,
karşıdakini kendisinin rakibi olan birisi olarak düşünüyor. Ama değildir, Vishnumaya değildir; kız kardeş bunu söylemez. Fakat bir
erkek kardeş ve bir kız kardeş, asla arkadaş olmazlar. Şimdi bir grupta burada oturuyoruz. Öyle ki, herhangi bir grupta bir erkek ve
kız kardeş, onlar böyleler, onlar erkek ve kız kardeş olarak var olduklarını biliyorlar, ancak tek bir kişiye yapışmıyorlar, tek bir
kişiyle konuşmuyorlar, kız kardeşiyle samimi değiller. Bir zamanlar, bir keresinde bu Hristiyanlarla büyük bir savaşımız oldu,
hatırlıyorum ve o zamanlar sahip olduğum en az otuz kuzen ve dört, beş tane erkek kardeşim olmalı. Ve biz de bu toplantıya gittik
ve Hintli Hristiyanları arasında her çeşit tabakadan Hristiyanlar var. Yani sanırım bazı serseriler de vardı, bizim hakkımızda bazı
konuşmalar geçti, biz kız kardeşler, görüyorsunuz. Çok fazla kuzenimiz olduğunu bilmiyorduk. Hepsi onlara bağırdılar, bilirsiniz,
tıpkı kutudan fırlayan bebek gibi ve hepsi bunu üzerine aldı ve o çocukları dövmeye başladılar. Ve biz o zaman bu kadar çok
kuzenimiz olduğunu fark ettik. Aksi takdirde asla bilmeyecektik; onlar bir yerlerdeydiler, onlarla pek fazla konuşmamıştık, kendi
aramızda konuşuyorduk, arkadaşlarımız, biz kızlar birbirimizle konuşuyorduk. Birdenbire, bir sürü kuzenimiz ve pek çok erkek
kardeşimiz olduğunu gördük. Orada tanımadığımız pek çok kuzenimizin olması şaşırtıcıydı. Onlar derhal kız kardeşlerinin iffetinin
korunması için atladılar, çünkü kızlar, onların iffetlerinin temelidir. Ama normalde erkek kardeşinizle pek fazla konuşmuyorsunuz,
ne de erkek kardeşiniz sizinle çok fazla konuşur, samimi olmuyorsunuz. Fakat zor zamanlarda, maryada zamanında, aile için
değerli olan bir şeyi danışmak gerekince, kız kardeş gelir. Geçenlerde, kendi erkek kardeşim, küçük erkek kardeşim, Bana bir
mektup yazdı, çünkü ailede bir sorun var. Şimdi, annem orada değil ve normalde bir kız kardeşi daha iyidir çünkü o size anneden
daha kolay ulaşabiliyor. Annem bütün aile meşgul, bütün işler, onun ne yaptığını biliyorsunuz. Bu yüzden kız kardeşçe bir duygu
çok önemlidir. Şimdi, sol Vishuddhimizin çok kötü olduğunu hayal edin. Elbette, bu iffetimizi asla önemsemediğimiz içindir, bizler
iffetimize saygı göstermedik. Hindistan'da bu böyle değildir. Kadınlar ve erkekler, hepsi iffetlerine çok saygı duyuyorlar. Bazı
yabancı oğlanlara sordum, “onların yaptığı gibi, bizde her şeyi yanlış yapıyor olsak da, yanlış yaptığımızı, her zaman bir şekilde
biliyorduk” dediler. “Nasıl oluyor bu?” dedim. “Bir kız kardeş ilişkisi gibi bir şey var” dediler. Ama şimdi Hintli erkeklerin de, tıpkı
sizler gibi olduklarını ve iffetlerini koruma güçlerini kaybettiklerini söyleyebilirim. Erkekler kendi iffetlerine saygı duymalıdır, çünkü
onlar iffete hiçbir şey borçlu olmadıklarını düşünüyorlar. Ve eğer ruhsal varlığınızın temeli mevcut değilse, kısa sürede
çökeceksinizdir. Bu yüzden Ben birçok kez söyledim, dikkatinizi yeşil olan Ana Toprak'a koyun. Yeşil renktir, eğer dikkatinizi buna
koyarsanız, bu durumda sizin her zaman başkalarının kız kardeşlerine, başkalarının eşlerine, başkalarının kızlarına bakarak zina
yapmanıza yol açan bu hatalardan kurtulacaksınız. Yani şimdi ifade edilen ilişki, bildiğiniz gibi, bir kızın, bir kız kardeşin ve bir
annenin ilişkisidir, yani çok, çok saf bir ilişkidir. Öyle ki, şimdi, beyninizi çok fazla kullandığınızı varsayalım, o zaman kalbiniz
neden catch eder - bunu düşündünüz mü? Sağ tarafı çok fazla kullandığınız zaman, kalbiniz neden catch ediyor? Kalbinizin catch
etmesinin sebebi nedir? Bunu anlamak zorundasınız, bu aynı şeydir. Diyelim ki Shiva'nın Vishnu ile ilişkisi, bu iki şekildedir. İlk
olarak Vishnu’nun karısı – Onun kız kardeşi, Parvati Shiva ile evlendi. Tamam mı? O zaman Shiva'nın kız kardeşi kimdir? Shiva’nın
kız kardeşi Saraswati’dir. Eğer Saraswati üzerinde çok fazla çalışırsanız, kalp catch edecektir. Bunun maryadaları vardır. Bu,
kardeşlerin ilişkisinin çakralarınızı korumak için, kardeşlerinin ilişkisi ile yapılan evlilikler bunu böyle yaptı. Eğer bunu aşarsanız,
aniden sola veya sağa girersiniz, çünkü bunun maryadasını aştınız. Kız kardeş ilişkisi çakralarınızın maryadalarını korumak için



çalıştı ve işte yabancılarla evlenmeler bu şekilde gerçekleşmiştir. Eğer bu sınırı aşarsanız, aniden sola veya sağa düşersiniz
çünkü bunun maryadalarını geçtiniz demektir. Şimdi bu kız kardeşçe ilişki, başka enkarnasyonlarda da vardı; Tıpkı Muhammed
Sahib'in kız kardeş ilişkisinde olduğu gibi - aslında söylemek zorunda olduğumuz şey Onun kız kardeşinin, Ali’nin karısı olduğudur
ama O,Muhammedin kızı olarak doğdu. Yani onlar birisinin kızları veya kız kardeşler olarak doğabilirler. O, Nanaka’nın kız kardeşi
olan Nanaki olarak doğdu. Muhammed Sahib'in kızı olarak doğdu. Böylece O bir kız kardeş olabilir ya da bir enkarnasyonun kızı
olabilir. Ama kız ve kız kardeş masumdur, saf iffettir. Şimdi düşünün, iffetin önemini anlamayan insanlar, herhangi bir yasadan
nasıl bahsedebilirler? - Çünkü “yasalar” maryadalar anlamına gelir ve bunun Vishnumaya'nın gücü sayesinde, uygun ve doğru bir
anlamı var. Şimdi, birinin bir şeyini çalmanın da, uygun bir davranış olmadığını söyleyebilirsiniz, çünkü bu şey başka birisine aittir.
Ama bunun yanlış olduğunu size kim söyleyecek? Bunun yanlış olduğunu size söyleyecek olan kimdir? Tabii ki, polis var, ama
bunu size kim söyledi? Yasa yapanlar. Bilinç dışının rol oynadığı kısım Vishnumaya’dır; çünkü bir şeyi çaldığınız anda kendinizi
suçlu hissedersiniz. Kanunda da, yine bu kelime, “suçlu” kelimesi kullanılmaktadır. Suçluluk sol taraftan gelir, bu Vishnumaya’dır.
Öyleyse iffet duygusuna sahip olmak ne kadar da önemlidir. Fakat bizler çok bölünmüş insanlarız ve ahlaken iffetli olanların,
maddi iffetleri olmayabilir. Maddi iffet sahip olanların da ahlaki iffetleri olmayabilir. Ahlaki iffet önde gelir, bu çok önemlidir,
çünkü bu doğuştan gelir. Ahlaki iffetiniz mükemmel bir şekilde beslenirse, o zaman otomatik olarak maddi iffet de gelir. Fakat
etkisi aynıdır. Sahaja Yoga'da para için hile yapsanız da veya ahlaki olarak hile yapsanız da, sol Vishuddhiniz catch edecektir ve
tüm problem sol Vishuddhi'den başlayacaktır. Şimdi birisinin Sahaja Yoga'da hile yapmaya çalıştığını, Sahaja Yoga'nın parasını
veya onun gibi bir şeyi almak istediğini varsayalım. Hemen sol Vishuddhisi catch edecektir. Sol Vishuddhi catch eder etmez,
tuhaf bir şekilde davranmaya başlayacak, bütün catch gösterilecektir. Eğer ahlaksızlık yaparsanız, sol Vishuddhi catch edecektir.
Şimdi, bütün bu suçluluk kısmı oradan gelir. Anneye karşı günah, bir hakaret de olabilir, bir şekilde Anne’ye cevap vermek. Birçok
insanda “Hayır, Anne” deme alışkanlığı var. Asla “Hayır” denmemelidir, çünkü eğer “hayır” derseniz bu sizin sol Vishuddhi'ye
gideceğiniz anlamına gelir. Vishnumaya'nın gücü, sizin "hayır" sözünüzü hiç bir şey için tolere etmeyecektir. Birçok insanda bu
“Hayır, Anne” deme alışkanlığı var. Bu yapılmamalıdır çünkü sol Vishuddhi’niz bir kez catch ettiği zaman, sol tarafta bulunan
bütün sol çakralarınız zayıflar, çünkü tüm çakraların temeli olan iffet, zayıftır. Bu yüzden sol Vishuddhi'nin değerini anlamak bizler
için ne kadar da önemlidir Hepimiz sol Vishuddhi'de catch ediyoruz ve bunun önemli bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Ama
diyoruz ki, “Oh, Vishuddhi’nin catch etmesi, kendimi suçlu hissettiğim anlamına geliyor.” “Ne yaptım ben? Sınırları aştım, işte bu
yüzden catch orada kendisini gösteriliyor. Bir şekilde ben ahlakı ihmal ettim. Anne ve Baba'ya karşı yanlış bir yola girdim, bu
yüzden Vishuddhi catch ediyor ”, bu noktayı anlamalıyız. Sol Vishuddhi, günahların, yanlışların ve hataların göstergesidir. Sol
Vishuddhi problemimiz olmasını kaldıramayız. Sahaja Yogiler, sol Vishuddhi'leri olmasını göze alamazlar. Belaya katkıda
bulunmak için, onlar sigara içiyorlar, her türlü şeyi alıyorlar. Hindistan'da tamakhu dediğiniz şeyi alıyorlar, bir nevi - bunlar ne
yaprağı? - tütün yaprakları ve onlar yanlış yapmadıklarını düşünüyorlar. Ama sol Vishuddhi catch eder. Sol Vishuddhi, bir şekilde,
kendiniz için, her türden soruna açılan kapıdır, bu nedenle hiçbir şey için kendinizi suçlu hissetmemek hususunda dikkatli olun.
Üstelik çok kısır - büyük bir kısır döngüdür. Örneğin, birileri yanlış bir şey yaptı. Onların yaptıklarını beğenip beğenmediklerini
yüzlerinde söylemem gerektiğine karar verdim, olabildiğince yanlış bu. Tabii ki, bazen anlamaları için bazı numaralar çalmaya
çalışıyorum, Benim anlattığımı anlamıyorlarsa, - bir noktaya kadar. Sonra onlara şunu söylüyorum: “Şimdi Sahaja’dan çıksanız
daha iyi olur. Artık sizi Vücudumda tutamam. ”Bu yüzden onları Sahaja Yogadan atıyorum. Onlar Sahaja Yogadan çıktıkları
zaman, en azından Baş ağrım bitiyor. Şimdi, gördüğüm şey şu, bu negativite harekete geçtiğinde, insanlar, bununla yüzleşmek, bu
hatalarla yüzleşmek yerine, “ben yanlıştım, bunu yapmamalıydım, bunu yapmak yanlış bir şey” demek yerine, açıklama yapmaya
başlıyorlar. Bir kez açıklama yapmaya başladığınızda, sol Vishuddhi şişmiş büyük bir yumru gibi olmaya başlar ve o zaman da
onun iyileşme olasılığı yoktur, temizlenme imkânı yoktur. Yani insanlar “ben onu neden yaptım, bunu neden yaptım” diye bir
açıklama yapmaya başlıyorlar. Bu bir kere söylendiği zaman, bu yanlıştır, yanlıştır, bu kabul edilecektir, “Pekâlâ, bir dahaki sefer
bunu yapmayacağım, çok üzgünüm.” Ama “üzgünüm”, en azından Batılı Sahaja Yogiler ve Hintli Sahaja Yogilerin bazıları için, çok
zor bir kelime gibi görünüyor, “özür dilerim, çok üzgünüm” demek, Hintliler asla kendilerini suçlu hissetmezler, bu iyi bir fikir, ama
asla üzgünüm de demezler, yani bu aynı şeydir. Şimdi, kişi bir hata yaptığı zaman, sizin bir insan olduğunuzu anlamak zorundadır:
hata yapmak insanidir ve affetmek, Tanrısaldır. Ama siz hata yaptığınızı bilmelisiniz. Açıklama yapmaya devam ederseniz, o
zaman tek bir şey kesindir; siz Tanrı'nın her şeyi bildiğini anlamıyorsunuz. Eğer O sizin yanlış yaptığınızı söylüyorsa, o zaman bu
yanlış demektir. Siz buna nasıl meydan okuyabilirsiniz, nasıl “bunu yapmamın nedeni şu, sebep budur ” diyebilirsiniz, - kişinin
anlaması gereken bir şeydir bu. Çünkü bu elektriğin gücüdür, anlamak zorundasınız, o size bir şok verir. Sizi şoklar. Ve o zaman
siz, “Ben bir hata yaptım” diye bunu anlıyorsunuz. Bu yüzden kendiniz için bir şok yaratmayın. Sonunda bir şokla sonuçlanacak
şekilde davranmayın. Elbette, Annenin gücü çok bağışlayıcıdır, Sadashiva’nın gücü o kadar bağışlayıcıdır ki, size izin verildi, izin
verildi ve bir süre için ne yapıyorsanız bunun yapmanıza izin verildi. Ancak bu söylendi, bunun yanlış olduğu size açıklandı. Ancak,



sınırlarınızı kesinlikle aştığınızı varsayalım, o zaman Vishnumaya aniden ortaya çıkar ve her şey açığa çıkar. Sahaja Yoga'da
teşhir olursunuz. Öyleyse, bu gücün çok yararlı olmasına, çok yol gösteren, çok geliştirici, besleyici ve koruyucu olmasına rağmen,
bunun ancak bir noktaya kadar olduğunu, kişi bilmek zorundadır. Aksi takdirde Vishnumaya yalnızca sizi ifşa edendir, çünkü O
sizden gelen bu saçmalığa artık daha fazla dayanamaz. Yani eğer siz bu şekilde devam ederseniz, O sadece ifşa ettiği şeyi
görecektir. İnsanların her tür pis şeyi yaptıklarını gördünüz. Birçok başbakanı ve tüm bu başkanları tanıyorum ve bunu ve şunu,
onlar öldüklerinde bir şeyler ortaya çıkar. Hiç kimse, böyle ve böyle olan bir kişinin, iffetli birisi olduğunu söylemez. Çok az sayıda
ulusal liderin, çok iffetli insanlar olduğuna dair bu sertifikası vardır. İffet onların aldıkları çok, çok nadir bir sertifikadır. Çünkü
yaşamda bir kez güç kazanınca, senin serbest bir elin olduğunu düşünürsün, böyle olabilirsiniz ve ne isterseniz yapabilirsiniz. Siz
iffetli birisi olabilirsiniz, bir şekilde iffetsiz olabilirsiniz, ne isterseniz yapabilirsiniz. “Tüm güçlere sahibim, şimdi çok iyi
konumdayım” düşüncesiyle bir şekilde aşırı güçleniyorsunuz. Ve bu sizin için tam bir yanılsama oluyor ve iffetin çok önemli
olduğunu unutuyorsunuz. Bu şekilde, bir kişi daha yüksek hayatın içine yerleştirilirse, o kişi yüksek pozisyonları işgal eder, daha
yüksek, ne diyorsunuz egoyu şişiren işler, bu sol Vishuddhi'ye daha da fazla bastırır. Böylece, böyle bir insan sol Vishuddhi'nin
içine kaçar, çünkü kalbinin kalbinde, kendi bilinç ötesinde, kendisini suçlu hisseder. Ve her şey bir suçluluk olarak devam eder, sol
Vishuddhi’deki suçluluk. Ve bu sol Vishuddhi'deki suçluluk duygusuyla siz devam edince, o zaman bu zor bir durumdur, çünkü
böyle bir insan, son derece hassas hale gelir. O kişiye bir şey söylerseniz, kendisini daha da suçlu hisseder. Siz onun sol
Vishuddhi'sini iyileştirmeye çalışıyorsunuz, ama o zaman o daha da kötüleşir. Bu, sol Vishuddhisi olan insanlarda olan çok kötü
bir durumdur ve sol Vishuddhi'si olan insanlar cevap yetiştirme çalışır ve her şey için açıklama yaparlar. Sağ Vishuddhisi olan bir
kişi kibirli olacaktır ama sol Vishuddhi insanlarının, ondan sorulan her şey için cevap yetiştirme verme ve açıklama yapmak gibi
çok sinsi bir yöntemleri vardır. Ne derseniz deyin, onlar “Hayır, Anne, bu budur, bu da budur” diyeceklerdir. Bu bir şey. Bu sadece
orada bitmiyor, bu size alaycılık verir. Bu yüzden Batı'da insanlar asla açıkça konuşmazlar, her zaman alaycıdır. Onlar için bir şeyi
doğrudan konuşmanın anlamı, böyle bir şey aptalcadır, zekice değildir, eğer siz çok alaycı bir şekilde konuşmazsanız, bilirsiniz,
buna erişmek zordur. İşte bu şekilde onlar, çok kıvırarak konuşurlar. Ve bu sahtekârlık, sol Vishuddhi probleminden dolayı
meydana geliyor. Sol Vishuddhi'niz çok kötüyse, tatlı, güzel, takdir edici olan hiç bir şeye ulaşamazsınız. Sol Vishuddhi asla takdir
etmeyecektir. Sol Vishuddhi'den dolayı sıkıntı çekenler, asla bir başkasını takdir edemezler, bunu asla yapamazlar. Onlar kendi
söyleyişlerine sahip olacaklardır, “Ben en iyisiyim” diye düşüneceklerdir, çünkü bu var olmalı, bu sorunun var olması gerekiyor,
peki nasıl? Bu, birisinin benden daha iyi olabileceğini, benim başka birisini takip etmek zorunda olduğumu, başka birinden ders
almam gerektiğini kabul etmek istemeyen, bir tür sapkın egodur. Birçok örneğim vardı; Özellikle Benimle birlikte olan insanları
görüyorum, onların sol Vishuddhi'ye çok hızlı girdiklerini görüyorum çünkü protokolde yetersizler. Bir kez protokolde yetersiz
kalmaya başladıkları zaman, sol Vishuddhi'ye girerler. Bu yüzden Benimle birlikte olmak bir nimettir, buna şüphe yok ama aynı
zamanda protokolleri aşmamanız hususunda çok ama çok dikkatli olmalısınız. Çok öne çıkmayı denemeyin, bu sadece kasılarak
yürümektir. Bazı insanların sınırları geçme alışkanlığı vardır ve siz sınırları aşar aşmaz, sol Vishuddhi yaratılır. Anneniz için huşu
(korkuyla karışık bir saygı) duyulmalıdır, sol Vishuddhi tarafından korunan Anneniz için, saygı gösterilmelidir. Şimdi, bu Shri
Ganesha'nın çok gizli bir gücüdür. Her neye Ganesha'nın gücü diyorsanız, bu iffet şeklinde davranan sol Vishuddhi'dir.
Ganesha’nın gücü, tamamen sol Vishuddhi ile ifade edilir. Öyleyse Ganesha’ya, saf masumiyete inananlar, günlük
davranışlarında, günlük eylemlerinde, onlar iffetli olmaları gerektiğini bilmek zorundalar. Ganesha, iffet çiçekleri olarak ifade
edilir. Gördüğünüz gibi Tanrısal yasada, eğer iffet yoksa insanları nasıl sınırlandırırsınız, nasıl iyileştirirsiniz, onları nasıl
temizlersiniz, nasıl gelişirsiniz? Bir ağacın büyüdüğünü ve bunun için bir sınır olmadığını varsayalım, bu sadece vahşi bir şey gibi
büyür, onun hiçbir sınırı yoktur, o zaman siz ondan ne alacaksınız ki? Hiçbir şey. Yani bir insanı daha ve daha yükseğe çıkarmak
için, onu sınırlandırmanız gerekir. Babam bunun için çok iyi bir örnek verirdi, biraz buğday alırsanız, buğday…. (Lütfen şimdi
rahatsız etmeyin. Dışarı çıkmak istiyorsanız, çıkabilirsiniz, ama insanları rahatsız etmeyin, hiç kimse kıpırdamıyor.) Bu da başka
bir şey, görüyorsunuz. Tüm bunlar sol Vishuddhi'nin ayaklanmalarından başka bir şey değildir. Bakın, tüm bu şovlar, ya rahatsız
edici ya da baskın olmaya çalışan ya çok öne çıkan ya da bu kendini beğenmişlik, tüm bunlar sol Vishuddhi'den gelir, çünkü siz
sol Vishuddhi'nizi zayıf düşürmek istiyorsunuz, bu yüzden de bunu yapıyorsunuz. Ve sonra buna bu da eklenir. Siz ne kadar
hakkından gelmeye çalışırsanız, bu o kadar daha fazla eklenir. Şimdi babanın hikâyesi size anlatmalıyım, o derdi ki, buğdayı
alırsınız ve eğer onu dağıtırsanız, sadece ziyan olur, dikkattin yaptığı gibi. Ama onu bir çuvalın içine, bir torbanın içine koyarsanız,
onu yığabilirsiniz ve o bir yüksekliğe ulaşabilir. Aynı şekilde, iffet olmadan eğer dikkatinizi ziyan ederseniz, yayılır ve onun sınırları
yoktur, formları yoktur, şekli yoktur. Ama onu sınırlandırırsanız, o zaman siz daha yüksek ve daha yüksek ve daha yüksek bir hale
gelirsiniz ve spritüel yaşamınızda daha da yükselebilirsiniz. Siz çok spiritüel bir yaşam sürmek isteyen insanlar olduğunuz için,
sol Vishuddhi'nin düzeltilmesi gerektiğini anlamak zorundasınız. Şimdi, sol Vishuddhi'nizi nasıl düzeltirsiniz? Bazen onlardan
dolayı çok yoruluyorum, gerçekten de olmak için - çok fazla alıyorum, sonra onları sadece bırakıyorum. Çünkü eğer catch



ediyorlarsa ve siz onlara “sen catch ediyorsun” derseniz, onlar daha da kötüleşiyorlar. Nasıl bir kısır döngü bu? Bunun tedavisi
nedir? Kısır döngü nasıl kırılır? – bununla yüzleşerek. “Nedir, siz ne için suçluluk hissediyorsunuz? Aynı hatayı tekrar ve tekrar
yapıyorsunuz ve hala bunu yapıyorsunuz. ”Tüm enjeksiyonları siz kendinize vermelisiniz. Fakat bunun yerine onlar Bana “Hayır,
Anne. Hayır Anne. Hayır, Anne” demeye başlarlar. Siz kendi kendinize söyleyin, “Hayır ben kendim, bunu bugün yaptım, yarın şunu
yapacağım, yarından sonraki günde bunu yapacağım. Şimdi durdurun bunu, durun.” Ve bu noktada durun. Orada siz, kendi
Vishnumaya gücünüzü kullanıyorsunuz. Yanlışlarınızla Vishnumaya gücü nötralize edilmelidir, durum eğer böyleyse; onun kendi
gücüne tekrar geri döndürülmesi gerekiyorsa, siz Vishnumaya’nın gücünü kendinize şoklar vererek kullanmak zorundasınız. O
zaman, bunu ancak siz yapabilirsiniz. Yani bu noktada, Vishnumaya noktasında, Ben sizi gerçekten başarısızlığa uğrattım. Bunu
siz yapmalısınız. Ve işte bu yüzden Ben bu pujayı düşünüyordum, siz Bana bu pujayı yaparken, eğer Ben size bir şey söylersem,
bu sizin için daha fazla Vishnumaya yaratacak. Ama işleri yönetmenin en kolay yolu budur, bakın, - “Suçlu hissediyorum” - işiniz
bitmiştir. “Cezayı çektim, kendimi suçlu buldum.” Bu bir mahkemede, jüri sizin suçlu olduğunu söylüyor sanki - tamam, kabul
edin, “suçluyum” deyin, ama cezası yok, ceza almayın. Eğer yanlış yaptıysanız, o zaman kendinizi cezalandırın. Şimdi, insanların
cezalandırmada iki yolu var. Bunlardan biri, bazı insanların “ben yemeğimi yemeyeceğim” diyerek onları cezalandırması gibi. Ama
yemek yememeyi ve bunu alışkanlık haline getirmiş insanlar ve bu şeyler, yemek yemeyerek başkalarını rahatsız etmek gibi bir
alışkanlıkla, onlar saldırganlaşabilirler de. Demek istediğim, insanlar çok çapraşıktır. Sürekli olarak çarpık bir bıçakla kendilerini
nasıl öldüreceklerini biliyorlar. Yani kendinizi düzeltmenizin yolu bu değildir. Eğer kendinizi düzeltmeniz gerekiyorsa, o zaman
uygun bir şekilde kendinizle yüzleşmelisiniz. Yanlış bir şey yaptığınızı varsayalım, o zaman normal yapmak istediğiniz bir şeyi
yapmalı ve kendinizi cezalandırmalısınız. Yapmalısınız, yapmalısınız… Özür dilerim, yani normalde yapmak istediğiniz bir şeyi,
yapmamalısınız o zaman. Kendinizi düzeltmek gibi; Birisi bahçelere, çiçeklere çok düşkündür. Bir hata yaptığınızda, bir süre
çiçeklere bakmayın, sadece çiçekler için gözlerinizi kapatın. Şimdi bazı insanlar var, varsayalım ki onlar şarkı söylemeye
düşkünler, bu yüzden, eğer hata yaparsanız şarkı söylemeyi bırakın. İşte siz bu şekilde bir şok yapmalısınız. Bilmelisiniz ki,
Vishnumaya bir yıldırımdır ve ders böyle olmalıdır. O, Shri Krishna'nın olduğu kadar yumuşak birisi olamaz. Size anlattığım gibi,
çok güçlü bir şeydir ve Tanrı, Vishnumaya'nın bu gücünü sizin içinizde uyandırabilir. Bu bir insanın sahip olabileceği en güçlü
şeydir, en hayırlı olan şeydir; siz kutsal bir kişilik haline geldiniz. Bu, Tanrı aydınlanmasını almanın yollarından biridir. Dün bu,
doğru zamanda, doğru bir şekilde sorulan hoş bir soruydu, bu iffetinizi belirlemektir - bandhan vererek değil, Anneden vibrasyon
alıp ve sonra kaybolarak değil, bu şekilde değildir, bu kendinizi sabahtan akşama kadar düzelterek olur, kendinizle yüzleşip, suçlu
hissetmeyerek ve yeni şeyler öğrenerek olur. Her zaman, her zaman, nasıl daha iyi, daha iyi ve daha iyi olacağınızı size öğreten kız
kardeştir, Anne değil; Çünkü Anne’ye siz, “Hayır, Anne” diyebilirsiniz. Eğer bunu bir kız kardeşe söylerseniz, elektrik, tamam mı?
Parmaklarınızı fişe sokmaya çalışın, anlayacaksınız - açıklamalar yok! Bu anlayışla bugün, iffetimizin, duygularımızın iffetinin ve
zihnimizin iffetinin kurulması için pujayı yapacağız. Şimdiye kadar her ne yaptıysanız, unutun gitsin, geçmişi unutun. Geçmişi
unutmak da çok önemlidir, çünkü bunun çok iyi bir açıklama yolu olduğunu görüyorsunuz. “Çünkü bunu yapmalıydım, işte bu
yüzden bu oldu. Annem böyleydi, babam şöyleydi… ”Anne, baba, herkesi unutun şimdi, siz kutsal olan bir aileye mensupsunuz.
Aziz olan insanlar burada oturuyorlar, siz onların arasındasınız. Ve otomatik olarak bu yasalar çalışmaya başlayacaktır ve o
kişiyle siz samimi misiniz veya o kişiyle samimi değil misiniz, bunu size söylemem gerekmeyecek. Görüyorsunuz, başka bir
cinsiyete sürekli olarak ilgi göstermek bir iffet işareti değildir. Demek istediğim, bu çok korkunç, kesinlikle saçma, aptal hale
geldiniz. Bazı erkeklerin kadınların neler kullandığı, parfümler, vs. hakkında çok şey bilmesi gibi. Ne yararı var bunun? Kadınların
kölesi misiniz yoksa, nedir bu? Bu saçma sapan şeyler konusunda uzmanlaşıyorlar. Siz erkeksiniz, erkek gibi yaşayın. Ve kadınlar
da, kendi içlerinde bu iffet duygusuna sahip olmalılar, çünkü onlar güçtürler. Neden sizler erkek gibi olmak istiyorsunuz? Demek
istediğim, siz onların arkasındaki güçsünüz. Kadınlar iffetlerine dikkat etmek zorundalar. Bunun için şunu söylemek zorundayım
ki, Hintli kadınların önünde eğilmeliyim, alçakgönüllü olmalarını, iffetli olmalarını, kişinin bunu öğrenmesi gerekir - tabii ki aynı
zamanda buna sahip olmayanlar da var – ama onlar alçakgönüllülüğe sahipler. Alçakgönüllülüğü olmaması gereken tek bir
kategori var: Bu da enkarnasyonlardır. Ben alçakgönüllü olamam, bunu söylediğim için üzgünüm. Sahip olabileceğiniz ve zevk
alabileceğiniz ve besleyebileceğiniz belli bazı özellikler var, Ben buna sahip olamam. Kendimi alçak gönüllü yapamam, bunu
yapamam, üzgünüm - yapmamam gerekiyor. Hiçbir enkarnasyon mütevazı değildi; Yapamazlar, çünkü onlarda suçluluk yoktur.
Sol Vishuddhi'ye o kadar çok suçlu insan koydum ki, onları temizlemeye çalışırken kulaklarım tıkandı. Suçluluğunuzu
temizleyebilirseniz, Kulaklarım açılacaktır, Benim derdim biter. Bu yüzden, lütfen sol Vishuddhi'nizi iyi durumda tutmanızı rica
ediyorum. Kendinizi suçlu hissetmeyin, merkezde olun. Merkezde olun, kendinizi izleyin ve kendinizle yüzleşin, kendinizi şok edin,
kendinizi düzeltin. Ancak böyle olan insanlar yükselecektir. Diğer yolu da meditasyondur. Sol eliniz fotoğrafa doğru, ışık varken,
sağ el Toprak Anne üzerinde, bunu halledebilirsiniz. Işığı buraya koyun, sol Vishuddhi'nize bir bandhan verin, bunu
halledebilirsiniz. Ama bunu kalbinizden yapmazsanız, bunlar ritüel olur. Bu yüzden her şeyden önce bununla yüzleşin, akli olarak



tamamen yüzleşin, sonra da bunu şeylerle birlikte yapın. Bunu duygusal olarak da anlayın, sahip olduğunuz duygular içinde,
suçluluk duymamalısınız. Bütün pratik amaçlarınız için bizi suçlu gösteren bütün bu kelimeleri kullanmıyoruz – ama
alçakgönüllülükle. Alçakgönüllülük, suçlu (hisseden) bir kişiden çok farklıdır. Suçlu kişi zorlama altında olan, baskı altında olan
birisidir, ama mütevazı bir kişi, özgür bir kişidir. Kendi özgürlüğü içinde, kendi coşkusu içinde mütevazıdır. Ağaçlar gibi, onlar
meyve ile doldukları zaman, Toprak Ana'ya doğru boyunlarını eğerler. Mesela, denize giderseniz, deniz çevresinde bulunan tüm
ağaçların, özellikle de hindistancevizi ağaçlarının, deniz onlara bir özellik verdiği için, hepsinin denize doğru eğildiğini
göreceksiniz. Hindistan cevizindeki su denizden gelir. Böylece, hepsinin buna saygısı vardır, denize karşı bu alçakgönüllülükleri
vardır. Aynı şekilde, suçlu olmayan bir kişi ancak gerçekten mütevazı olacaktır, çünkü suçlu insanlar, size söylediğim gibi, onlar
alaycılıkları, iğrenç sözleri, cevap vermeleri, açıklamaları ile saldırgandırlar. Ben, Ben bu kaliteden tamamen mahrumum. Ben
alçakgönüllü olamam ve siz Beni asla alçakgönüllü yapmaya çalışmamalısınız çünkü bu olmayacaktır. Ama Benimle
karşılaştıkları zaman, hiç kimse davranışımda alçakgönüllü olmadığımı söyleyemez. Ben çok mütevazı birisi olarak
davranıyorum. Çok mütevazı bir insan olarak hareket edebilirim ama çok dürüst olmak gerekirse, içimde hiçbir tevazuu yoktur,
tevazu yoktur. Merhamet, alçakgönüllülükten çok farklıdır. Alçakgönüllülük bir insan kalitesidir, sadece bhaktaların sahip olduğu
özel bir kalitedir. Sadece bhaktalar buna sahiptir, mutluluk duşlarını almanın güzel bir kalitesidir. Mutluluk veren kişi mütevazı
olamaz çünkü bu, hiçbir şey alamaz. Alçakgönüllü olan ve onu alabilen, bunu başarabilen ve elde edebilen sadece
insanoğullarıdır. Ve alamayan kişi ise çok yalnızdır, çok yalnız. Böyle bir insan kimseyle arkadaşlık kuramaz, çünkü bu kişi
vermeli, vermeli ve vermelidir. O çok yalnızdır ve her şeyle yüzleşmek zorundadır. Mütevazı olanlar birbirleriyle samimi olabilirler,
sorunlarını birbirleriyle paylaşabilirler. Ben bunu yapamam, çünkü sizin hiçbir çözümünüz yoktur. Kendi problemimi Ben
çözmeliyim. Bu yüzden alçak gönüllülük, sizin yalnızca dile getirmenize ve arkadaşlarınızla, herkesle, zorluklarınızı paylaşmanıza
yardımcı olabilir. Fakat yine de sizi uyarmalıyım, çünkü bu her zaman olur, alçakgönüllülüğünüz sempatik olmamalıdır.
Alçakgönüllü bağımsız bir kişidir, bu bağımsız bir niteliktedir. Bu bir kişiye veya ikinci bir kişiye bağlanmanız kalitesi değildir.
Gereksiz şekilde kibirli olmadığınız mütevazı bir yaşam tarzıdır, insanlara bağırmazsınız. Ama Hindistan'da biz ineğinde çok
mütevazı bir hayvan olduğunu söylüyoruz. Sütünü verir, her şeyi sağlar, kimseye saldırmaz. Yani alçakgönüllülük sizin için böyle
bir muhafızdır. Tabii ki, bazen insanlar mütevazı insanlardan yararlanırlar, önemli değil bu. Alçak gönüllülüğünüzü
kaybetmediğiniz sürece, her şey yolundadır. Fakat insanlar alçakgönüllülüklerini kaybediyorlar. İnsanlar onları rahatsız etmeye
çalıştığı zaman, onlar Sol Vishuddhite’ler oldular ve sonra da alçakgönüllülerini kaybederler ve bu, kişinin kaybetmemesi gereken
bir şeydir; Çünkü Divine ile olan ile bağlantınızı sürdürmeliyseniz, mütevazı olmalısınız. Bunun başka bir yolu yoktur. Eğer
mütevazı biri olmazsanız, ilişkiyi sürdüremezsiniz. Bakın, iki kalite, bir fiş ve priz gibi. Fiş, fiş olmalıdır, soket de soket. Aynı
şekilde, eğer sizin Divine’dan bir şeyler elde etmeniz gerekiyorsa, mütevazı insanlar olmalısınız. Kibir sayesinde hiçbir şey
etmeyeceksiniz, saldırganlık sayesinde hiçbir şey elde etmeyeceksiniz, hiçbir şeyin sayesinde… Bazı insanlar da “Annemi
seviyorum” diye hissederler ancak bu sevginin tam bir alçakgönüllülükle ifade edilmesini gerekir. Tek yol budur, sayesinde sizin
Bana yaklaşabileceğiniz tek kanal budur, başka bir yolu yoktur. Yani bugünü çok yüksek bir aşamada sona erdiriyoruz. Bu, Tanrı
aydınlanmasının başlangıcıdır. Ama Benimle hızlanmalısınız. Benimle hızınızı muhafaza etmek kolay değildir, bu yüzden sizde
Benimle beraber hızlanmak zorundasınız. Tanrısal aydınlanmaya doğru ilerlemeniz gerekiyorsa, önce iffet ve alçakgönüllülük
hissinizi oturtmalısınız. Tanrı sizi kutsasın (Şimdi, Puja'mızı başlatıyoruz. İsterseniz Ayaklarımı yıkayabilirsiniz. Ganesh Puja'nın
olması gerekiyor; bir Ganesh stotra..) Şimdi bunun için siz kendinizi yargılamak zorundasınız. Demek istediğim şu, suçluluğu
kabul etmemeli, kendinizi yargılamalısınız ama kendinizi yargılamak için, “Ben çok önde olan tipte bir insan mıyım, her zaman öne
mi giderim? Her zaman herkesten önce oturur muyum? Anneye karşı kibirli olmaya çalışır mıyım? Anneye “hayır” der miyim? Ben
böyle davranıyor muyum? ” Ve tüm bu noktaları, kendi içinizde görün. Başkaları için değil, bunu görmek sizin içindir , “Ne kadar
ileri gidiyorum?” Ben haddini bilmez biri miyim, kibirli miyim? Yapmamam gereken şeyleri yapıyorum mu? ”Bu şekilde, bu şeylere
devam edersiniz. Bunlar semptomatiktir, içeriden gelen belirtilerdir ve sizdeki belirtileri bir kez anladıysanız, “Oh, ben buyum.
Tamam, bu artık olmayacak. ”bununla yüzleşin, kendinize söyleyin. “Ben suçlu değilim” dediğiniz an, bu sizin bununla
yüzleşmeyeceğiniz anlamına gelmez – bununla yüzleşin. (Tamam. Ayakları yıkayacağız.) Bugün üzgünüm, yalnızca bakireler
Bana ibadet edebilirler, varsa gerçek bakirler Bana ibadet edebilirler, küçük kızlar. Hallo, orada, geliyorlar. Gelin, gelin, gelin, bütün
çocuklar. Hallo, yukarı gel…. Güzel elbise! Ah, ha! Ah, ha! Çok güzel bir elbise Athena! Hah! Şimdi, diğerleri neredeler? Gelin, bütün
çocuklar, bütün çocuklar. Bunu sadece çocuklar yapabilir. Tamam, oturun, oturun. Öne gelin. Birisi sari giyiyor! … Tüm çocuklar.
Oturun, oturun, oturun. Bütün çocuklar buraya oturmalı, tamam mı? Hallo, İndia, nasılsınız? Bu ışığa dikkat edin, tamam mı?
Çocuklar için endişelendim, bunu biraz bu tarafa doğru koyabilir misiniz, sonra onu aydınlatabiliriz. Mmm… ah, teşekkür ederim.
Daha fazlası geliyor, geliyorlar. Gelecekte onlardan çok olacak bizde ve belki de hepiniz dışarıda oturmak zorunda kalacaksınız.
Şimdi de dışarıda oturuyorlar; Bir süre sonra hepiniz dışarıda oturmak zorunda kalacaksınız! En iyisi bu olurdu! Hepsi, “Dışarı,



dışarı!” diyeceklerdir. Bırakın büyüsünler! Yeni bir ordu ortaya çıkıyor. Bence sen… bunu yapabilirsin. Bunu siz ona verin, o
yapacak, o sadece… o yapacak. Şimdi dikkatlice yapacak. Hadi gelin, hadi gel. Gavin, her iki tarafını da biraz oynat. Hallo, bu
tarafa gel. Şimdi ilk önce, bütün küçükler öne çıkmalı, bütün küçükler burada. Biriniz - hepiniz küçüksünüz, tamam mı? Şimdi, en
küçük kim? Şimdi, gelecek olan başka biri var mı? Oturun, oturun, oturun, oturun. Tamam, buraya gel, buraya gelmek ister misin?
Tamam, şimdi ona bir şans verin, tamam mı? Şimdi olsun. Şimdi onu buraya getir. Şimdi, tüm kızlar önce gelmeli, sonra bütün
oğlanlar, daha sonra. Bu şekilde mi yapmalıyız, yoksa önce küçük çocukları mı? Küçük çocuklar daha iyi, öyle değil mi - siz kız
kardeşsiniz, sonuçta. Şimdi önce küçük çocukları alalım, tamam. Bütün küçük çocuklar, sonrada kız kardeşler bunu yapacak.
Şimdi kim küçük çocuklar? Ah… hepsi. Şimdi kardeşler bir süre beklemek zorundalar, tamam mı? Gör, gör, gör; bu ne kadar kolay
kabul edilebilir. Bütün kız kardeşler - şimdi o bir kız kardeş - şimdi gel, bütün kız kardeşler geri dönmek zorunda. O takip etti mi?
Tamam, orada dur. Tamam, söyle ona. Orada durun. Öne çık Tamam. Şimdi bütün oğlanlar, gelin. Buraya gelin. Bütün oğlanlar
bunu yapmalı, tüm kız kardeşler beklemeliler. Orada - hiç oğlan yok mu, yok mu? Gelin, gelin, gelin, gelin, gelin; Hadi! Tamam.
Şimdi, herkes ... Eğer Pat’ın oğlu oradaysa, onu çağırabilirsin, Pat’nin oğlu. O yapacaktır. Diğerlerinin hepsi oturmalılar. Ah iyi.
Şimdi tüm kız kardeşler, tüm kız kardeşler önce oturuyorlar. Görüyorsunuz, ilk önce oğlanlar yapıyor, tamam mı? Bütün kız
kardeşler oğlanlara bakmak için orada duruyorlar. Gel hadi. Oğlanlar buraya gelmeli. Gel gel gel; Gel, Gel …. Tamam, oturmasına
izin verin, o bir oğlan. Gel, otur, sen oğlansın! Hah! Sen bir oğlan mısın? Oğlanlar oturmalılar. Siz oturduğunuz zaman, o da bir
süre için oturacak, oturacak. O iyi bir oğlan. Utangaç olmayın; burada kimse utangaç olmamalı, tamam mı? Hah! Şimdi gelin,
bütün çocuklar, utangaç olanlar oğlanlar değiller! Hayır, o bir oğlan, o iyi. Tamam. Eğer oğlansanız utangaç olmamalısınız.
Sadece kızlar utangaçtır. (Oğlan utangaç, tamam, zorlamayın, tamam, çocukları zorlamayın.) (Ross burada mı? Burada değil mi?
Gel. Şimdi o tarafa bak. Onu ona ver, öyle yapsın. Bunu yapmak için Ayaklarımı yıkamalısınız. Pekala, hadi gel. Mantrayı söyle …
sadece onu söyle… Ellerine. Lütfen ona bırak ve ayaklarımı yıkamalısın, tamam mı? Şimdi, ona dikkat et. Görüyorsun, işte bu
yüzden seni çağırdım, çünkü onlar küçük çocuklar.) [Mantralar söylenir] (Şimdi, Ayaklarımı yıkayın. Onlara nasıl yıkanacaklarını
söyle. Şimdi, tek tek, birlikte gel. Ayaklarımı yıkayın. Evet, Markandeya, sen yıka, tamam. Gel, hepiniz yıkan. Yıka. iyice yıka,
tamam, ikinci bir grubumuz olacak, tamam mı? Ve sonra ikinci grubumuz olacak. Bu iyi. bir tane de gel, gel ayaklarımı yıka
Dennis, bırak onları ... gel ayaklarımı yıka gel, yıka, yıka yıka, yıka, yıka şimdi hadi gel - Hallo gel, gel ayaklarımı yıka, ayaklarımı
yıka iyi … Şimdi… Şimdi diğer çocuklarda yapmalı, tamam mı? Bunu yaptınız mı? Tamam, şimdi diğer çocuklar yıkamalı. ”Yaptınız
mı, Hanu? Yıkadı mı? Tamam. (Gel, Yıka, tamam mı? Nanaka? Şimdi yıkasınlar, tamam mı? Şimdi kalk. Şimdi kalk? Markandeya?
Gelmelerine izin ver. Tamam mı?… Ah, bu iyi. … Hanu? Bırak gelsinler. Tamam mı? Öne gelin…… Şimdi gelin, tamam mı? Tamam,
tamam mı? Şimdi kızların gelmesine izin verin.) [“Ganesha Atharva Sheersha” okundu.] (Şimdi kızlar içeri girsin. Oğlanların
gitmesine izin verin, oğlanlar gitmeliler. Yapmadınız mı? Pekâlâ, ondan yapmasını isteyin…. Siz gelin, yıkayın…. Tamam. Şimdi,
hepinizin yapması gerekir. Kalkın ve kızların yapmasına izin verin. Tamam, hepiniz kalktınız mı? Oğlanlar yıkamalılar. Sanırım
yıkandı. Yıkadınız mı? Hayır? Tamam, gelin, gelin… Suyu buraya koyun. Gelmesine izin verin… Tamam, ileri gel .. Gelmesine izin
ver. İyi. Kalk, Nanak, kalk Danya. Sadece bir dakika, sadece bir dakika .. Bazılarınız - hepinizi teker teker çağıracağım, tamam
şimdi yıkayın, şimdi yıkayın, şimdi yıkayın, sadece yardım edin….) (Tamam! Şimdi, şimdi, diğerleri gelsin, şimdi. Şimdi kalk. Kızlar
şimdi gelmeliler… Bütün oğlanlar gitmeli…. Nanaka, şimdi kalk, kalk, güzelce kalk. Bırakın kızlar içeri girsinler. Şimdi, hadi……
Olympia nerede?… Burada kalıyorsunuz, burada kalıyorsunuz, burada kalıyorsunuz, kızlar kalıyor… oğlanlar gidebilir.… Şimdi
gitmeleri gerekiyor, çünkü bu kızların pujası… .Her iki elle…… Tamam mı? şimdi ellerinizi silin…… tamam, onu kafana koy.…… Bütün
kızlar buraya oturmalı… Olympia, o nerede? , otur, otur, tamam ... Olympia, gel, bütün kızlar ... Yıkandın, tamam mı? Yıkandın,
tamam… Bunu çıkartın, hadi çıkalım ... Siz, yapabilirsiniz ayrıca silebilirsiniz. Silebilirsiniz… Sertçe yapın.) Şimdi isimleri, yüz sekiz
ismi basit şekilde söyleyin, çünkü bunlar gerçekten de Gauri’nin isimleri. (Sert. Sertçe ovun. Pekala.) [Yogi: “Shri Mata. Om
twameva sakshat, Shri Mata namaha… ”] Hayır hayır. Gavin ismimi söylemelisin, yoksa vibrasyonlar akmaz. Tam olarak
söylemelisin- ne yapabilirim, çünkü sınır var. [Yüz-sekiz isim tamamen okundu] .... (Buradaki bezi ıslatmayın… Kevin, sen bu
tarafta kal. Size bunun ne olduğunu söyleyeceğim. Sizden bir şey isteyeceğiz. Orada kalın, tamam mı?) .... (Bunu yapmak ister
misin? Gelebilirsin. Dikkatli ol, tamam mı? Çünkü her şey fotoğraftan geliyor.) .... (Şimdi sadece bir dakika, sadece bir dakika.
Herkesten yardım etmelerini isteyeceğim. Şimdi kavga etmeyin. Herkes yapacak.… Kızlar gidecek. Sadece buraya koyun.) ....
(Çok teşekkür ederim…. Her şey yolunda, ellerini böyle ovala. Tüm eller kırmızılaşıyor. Her yeri. Her yeri, onu böyle ov, bütün
parmakları. Bunu kalbinle yap, çünkü olan şeyin hepsi tamamen akli. Bunu kalbinle yap. Sen, ne söylüyorsan bunu Bana
söylüyorsun, Ben sizin önünüzde oturuyorum - şanslı insanlar! Kalple yapın, ancak o zaman bu olacaktır - kalbinizi açın ve bunu
kalbinizle yapın. Gelin hadi! Kendinizi suçlu hissetmeden, bu çok önemlidir. (Haydi Aarti yapalım. Bütün çocuklar aşağı inmeliler,
tamam mı? Bunu yaptınız mı?…. Sen Kevin misin? Burada kalın, ikiniz.) [Aarti'den sonra Yogiler “Om Nama Shivaya” söylediler]
Sadece "Vishnumaya" deyin, hepsi bu. Bugün Shiva’nın Puja'sı değil ve Onun pujası olmadan O'nun ismini nasıl anabilirsiniz?



Sadece Vishnumaya deyin: “Twameva Shri Vishnumaya.…” Tanrı hepinizi kutsasın. Shiva’nın adı ile her iki Ayağımda tamamen
donmuş durumda. Tamam. (Tamam. Eğilin….) Tanrı hepinizi kutsasın. Tanrı hepinizi kutsasın. Tanrı hepinizi kutsasın. İKİNCİ
DİSK Bence gidip öğle yemeğini yiyelim. [Yogi: Anne, bu yirmi dört saati yakalayan öyle kocaman bir kalp vardı ki.] Mesele
kalbinizi açmanızdır. Neden kalbinizi açmıyorsunuz? Kalplerinizi açın. Anlamsız şeyler için, saçma sapan şeyler için kalbimizi
açıyoruz, neden Tanrı için olmasın? Açın onu! Sizler nilüferler meydana getirdiniz, ama nilüferleri açın … Ah… Ah! İngiltere'de Shiva
Pujanın yapılması gereken gün gelmeli, böyle bir günün gelmesine izin verin. Fakat Shiva’nın Puja'sını yapmak kolay bir şey değil,
biliyorsunuz. Siz zaten bir aşamaya ulaştınız - Vishnumaya…. Hah! .... Açın şunu. Kalbinizi açmadan, Brahmarandra'nız açılamaz,
Sahasraranız açık olamaz. Ne için endişelisiniz - öğle yemeği mi? İsterseniz bütün saatlerini durdurabilirim! Tamam. Şimdi gelin,
şimdi yapalım. Ne kadar güzel bir şey. Şimdi devam edin, yemeğinizi yiyin. 04:29 Öğle yemeğinden sonra burada olacağım? Evet
burada kalıyorum. Hepiniz gideceksiniz, Ben burada olacağım…. Söyledim ya, ben sadece saatlerini durdurdum! .... İsterseniz
Bana hediyeler verebilirsin, sonra öğle yemeği için zaman var. 06:29 Bu da ne? [Yogi: Shri Mataji, bu Avusturya'dan bir hediye, biz
ifade etmek isitiyoruz ki - burada olmamıza izin verdiğiniz için Size teşekkür etmek istiyoruz ve bu el yapımı bir vazo…. ] Çok
güzel! [Yogi: Brighton’dan, Avusturya’dan aldığınız desenlere uymalı?] Böyle bir güzellik! Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim.
Zaten Avusturya'dan çok güzel müzikler getirdiniz, daha ne getirmek istersiniz? .... Bu da ne? [Yogi: Fransa'dan bir hediye, Anne,
tüm sevgimizle.] Ne için? [Yogi: Sizin kutsamalarınız için.] Tamam. Şimdi onu sen benim için açsan iyi olur…. [Yogi: Shri Mataji,
insanların sizin konuşmalarınızın dolaşımınızı bilmelerini sağlamak için İtalyanca bir dergi hazırladık ve sizden kutsamanı
istiyoruz.] Tanrı seni korusun. Oh, çok güzel vibrasyonlar! Muazzam vibrasyon. [Yogi: Çünkü orada sizin konuşmalarınız var.]
Tercüme ettiniz mi? Böyle bir vibrasyon. Siz sahipsiniz? Oh, vay, bu kitapta böylesine vibrasyonlar! Bu, türünün ilk kitabı, Benim
derslerimin ilk kitabı, “Nirmala Yoga” ımız dışında, ilk kitap. [Yogi: Evet, İtalyan dilinde. Buna “Beyaz At” deniyor. Ve her ülkeye
birer kopya vermek istiyoruz, görmeleri için, İtalyanca konuşan biri varsa, biz buraya geldik. Ve bu rakshabandhan'ı İtalya'dan
getirmek istiyoruz.] Tamam. Bu da ne? [Yogini: Bu birkaç tane… bahçemizden gelen yapraklar. Bu bir zeytin ağacı.] Güzel, güzel!
Ne bir fikir, zeytin dalı vermek. Tanrı seni korusun. [Yogi: Ve onlar benim karımdan Shri Mataji.] Karından .... Oh, çok fazla! [Yogi:
Gian'da yapılmışlar. Gian, bunun yapıldığı kasaba. Gian. Çömlekçilik yapılan kentin adı.] Gian'ı nasıl hecelersin? [Yogi: Gian.
G-i-a-n.] Gian. Gerçekten mi? Şimdi bile bunu başardılar mı? Ama bu çağdaş. Güzel! Aksi halde Fransız sanatı aşağı doğru gidiyor.
Çok şaşırtıcı! Ve ne güzel, ne güzel, şimdi bunu gör. Bu, Shri Ganesha tarafından sevilen bir çiçektir. 00.10.39 Sen mi yaptın?
Güzel güzel. Çok iyi yapmışsın, çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. Güzel. Böyle sanatçılara sahip olduğumuzu bilmiyordum.
Muazzam! Çok teşekkür ederim …. Şuna bakın. (Bir sonraki hediye) Ah, ben zaten Fransız peyniri yiyorum ve bana verdiğin o
kadar büyük ki bütün yıl yetecek! Teşekkür ederim teşekkür ederim. Onu orada tutabilir misin? .... [Yogini: Bu Hollanda’dan.] Bu da
ne? Nedir bu? Bu nedir? Yine peynir. Teşekkür ederim. Ama sen her zaman Bana hediye veriyorsun. Bu hepinizden mi? Ah, ne
güzel, ha? Güzelliği görecek gözünüz var, söylemeliyim ki gerçek güzellik. Çok güzel, teşekkür ederim. Gregoire’ın karısı Bana
bunun gibi güzel bir şey verdi, bende bunu bununla muhafaza edeceğim. Teşekkür ederim. (Bir sonraki hediye) Fiyatlar artıyor!
Vishnumaya…. Hah, bu Vishnumaya, gökkuşağı O'nun işaretidir, gökkuşağıdan sonra hiç olmayacaktır - bu artık yıldırım
olmayacağının işaretidir. Gökkuşağını görürseniz, demek ki bundan sonra herhangi bir yıldırım olmayacak, bu güvencedir. Güzel,
güzel, güzel, güzel! Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel. Tanrı seni korusun …. Sadece bu tarafa getir.
Çevirin onu. Sari'yi çıkarın. (Bir sonraki hediye) [Yogini: Çok küçük, anne, Shri Ganesha benim için buldu.] Gerçekten mi? Shri
Ganesha, küçük olamaz. O çok süptildir, O her atomdadır ve her yerdedir, tamam mı? Çok teşekkür ederim. Tanrı seni korusun.
Söylemeliyim ki, Sahaja Yoga'da çok iyi gidiyorsun, çok mutluyum. (Bir sonraki hediye) Bu da ne? Bu çok güzel, sana söylüyorum
ama açmana gerek yok. Bu çok güzel. Güzel. Sadece bir göz atmalarına izin verin. Sen mi yaptın ? Çok güzel. (Bir sonraki hediye)
Bu Shri Ganesha değil. Bu Shri Ganesh’in bir süsü. Bu verilecek çok pahalı bir hediye - mercan ve inciler - bu çok pahalı! Tamam,
onu bağrıma basacağım. Teşekkür ederim. Ben bu pujalarla çok şey yapıyorum, değil mi? çünkü Bana para verdiğinizde bir şeyler
satın alabilirim, bu yine de sizin için çalışabilir, ancak bunlarla ne yapmalı – bu yavaşça Benim kalıcı bir parçam oluyor. Teşekkür
ederim. (Bir sonraki hediye) Bu nedir, yine küçük bir şey mi…? Hester, gerçekten bu harika. Oh, çok fazla, çok fazla, çok fazla…. Ah,
ne kadar sembolik, ne kadar sembolik. Yine siz bunu onlara yüksek sesle söyleyin. [Yogini: Diyorum ki, Shri Mataji, bu Çiçek açma
zamanının çocukları olan tüm erkek ve kız kardeşlerin Annesi için. Ve Anne, biz sizin çiçekleriniz olabilir miyiz? .] Ah, bu çok iyi.
Çok teşekkür ederim. Bu çok güzel, çok güzel. (Bir sonraki hediye) [Yogini: Anne, sizin lütfunuzla, Sizin onurunuzla mağazamı
açtım ve ona “Annenin Sevgisi” adını verdim. Dün de hayatımın en büyük açılışını yaptım. Mağaza kesinlikle çok güzel,
Seaford'da.] Nerede? [Yogini: Seaford'da, Brighton yakınında.] Ah anlıyorum. [Yogini: Logo da var ve umarım bu bütün dünyaya
yayılacak. Bütün işlerim sizin adınızla tasarlanmıştır.] Ah, bu iyi bir fikir. “Sizi ve bebeklerinizi önemsiyorum” - harika! Uygun bir
mağazamız olması gerektiğini hep aklımda tutuyordum, , çünkü burada pamuklu giysiler bulmak zor, değil mi? [Yogini: Benim için
bir şeyler yapan bir kız var, ama ben de bir şeyler yaptırmak istiyorum…. ] Senin Hindistan'dan geldiğini söylemeye çalışacağım….



Tanrı seni korusun …. Tanrı seni korusun. Tanrı seni korusun. Yaptığın çok iyi bir şey, Burada çocuklara çok fazla ilgi
gösterilmediği için, Tanrı bunun için seni kutsasın; onlar çok fazla dikkat gerektiriyorlar. Bu da ne, yine? Tamam …. Bu da ne?
Lozan'dan mı? Çok güzel, çok iyi yapılmış. Teşekkür ederim. (Bir sonraki hediye) 20:10 [Yogini: Ben hazırlamadım, ama size
doğduğum ülkeden gelen bir şey getirdim.] Nereden? [Yogini: Afrika'dan. Mıknatıslanmış bir taş ve negatif vibrasyonları yakalar.]
Bunu görebiliyorum. [Yogini: Boynumdaydı, umarım onun içinde çok fazla negativite yoktur. Teşekkürler Anne.] Tanrı seni
korusun. [Yogini:… ve size sevgimi veriyorum] (Bir sonraki hediye) 20:10 Bu nedir? [Yogi, poster sunumu: Yani bu, Münih'li Sahaja
Yogilerinin ortak bir emeği. Aslında bu sizden çok bizim için bir hediye. Bunu kutsar mısın, lütfen?] Bu da nedir? Çok güzel bir
fotoğraf, bence çok iyi bir fotoğraf. Yabancılar için çok iyi bir fotoğraf. Tanrı seni korusun. Çok annevari. Teşekkür ederim. Çok
teşekkür ederim. 21:50 Bitti? Zamanında tamamladık mı? .... Orada hala bir şey var. (Belçika ve Hollanda'dan Yogiler Grubu öne
çıkıyor) 22.23 Tamam. Bazılarını zaten biliyorum. Tamam, hadi bunu alalım. Hepiniz gelebildiğiniz için çok mutluyum, asıl mesele
bu. Bu kadar büyük pujaya hepinizin bugün gelebilmesi en büyük şeyr. Warren'a göre, Brüksel ve Hollanda halkının büyük bir
tevazuu var. Onlar spiritüellik için çok mütevazı insanlar ve medya da çok iyi. Sanırım bugünün pujası aslında sizin için yapıldı. O,
onların çok mütevazı insanlar olduklarını, medyanın çok alçakgönüllü olduğunu ve orada gerçekten çalışan bir tür
alçakgönüllülük olduğunu söylüyor. Peki şimdi bu nedir? Hadi, hadi gelin. Dominique, nasılsın? Taşımakta olduğunuz dosya
nedir? Bu dosya nedir? Makaleyi kim yazdı, gazeteci mi? Ondan hoşlandılar mı? İyi iyi. Bu yüzden medyanın çok yardımcı
olduğunu söylüyorlardı, o kadar…. Bu ne? [Yogi: Çeviri Fransızca’dan değil, Flamanca’dan, Anne. Güzel bir makale. Çok iyi, çok
gerçekçi bir raporlama, bozulma yok.] İyi. Demek bu kadar. [Yogi: Shri Mataji, iki yıl önce Fransa'da Lotus Feetinizin fotokopisini
çektik ve kopyalamak için bu posteri dükkana koyduk. Ve gönderiyorlar, fotokopiyle neler yapabileceklerini göstermek için Lotus
Feet'inizin bu resmini her yere sundular. ] [Yogi: Anne, Fransızların Hindistan'a getirdiği ve çok geniş bir alanda dağıttıkları
Ayakların kopyasını biliyorsunuz - fotokopiydi. Ve aynı fotokopiyi şimdi promosyon malzemesinin bir örneği olarak kullanıyorlar.]
Ayakların olduğu, diğerinin biraz üzerinde? [Yogi: Hayır, hayır anne.] Hangisi? Hangisi? Hangi Ayaklar? [Yogi: Bu beyaz halıda olanı
ve görebiliyorsunuz…. ] Her şey, tüm puja? [Yogi: Ayaklarınızda parlayan altınla…. ] Ah anlıyorum …. Gerçekten mi? .... Onu nerede
gördünüz? [Yogi: Brüksel'de…. ] Gerçekten mi? Demek bunlar Brüksel’de? [Yogiler: Evet ve bence her yerde, bu şirket için dünyanın
her yerinde, bu Fransız şirketi buna “Mutlu Kapı Rengi” adını verdi.] Ve Fransa'dan her yere mi gönderiyorlar? [Yogiler: Sanırım
öyle, evet. Çalışmalarının bir örneğini verdiklerini görüyorsunuz ve örnekler sizin Ayaklarınız.] Bu mu? Şaka gibi, ha? Ayaklarım
yüzünden, bu iyi çıkmış olmalı, görüyorsunuz, yani reklamcılık fikrini kullanıyorlar. Orada harcama yapmıyoruz, ama avantajdan
yararlanıyoruz! Bu iyi, Ayaklarım her tarafa gitmesi, en iyisi bu! Bu gerçekten harika. [Yogi: Olağanüstü bir şey var, Anne, Belçika
ve Hollanda halkı için, şimdi profesyonel seviyelerden insanlar alıyoruz. Sahaja Yogada gerçekten ilginç bir trend; sadece hippileri
ve kültür karşıtı insanları almıyoruz. Bu büyük bir değişiklik.] Hayır, bizde bazıları vardı, ama sanırım hepsi çok hoştu, o hippiler.
Onlar iyi insanlar, gerçekten çok iyiler. Orada olmak böyle bir kutsama; Gerçekten, çok, çok mutluydum, çünkü bu çok iyi sonuç
verdi. Şimdi tanıtmalısınız, tamam mı? Tek tek başlayalım. [Yogi: Bu, Brüksel'den Henry. Hemen arkasında Jeanine var. Aslında
Hollandalı, ama Brüksel’de yaşıyor. Sizinle tanışmadan sadece dört hafta sonra sizi yeni insanlara anlattı, Sahaja Yoga hakkında
her şeyi açıkladı; çok hoş bir programdı. Ayrıca Fransızcaya da tercüme ediyor. O çok iyi.] Nereye kaybolmuştunuz? Bilemiyorum,
aniden bütün Çocuklarımın bana geri döndüğünü görüyorum! Tamam. [Yogi: O bir yoga öğretmeni ve yavaş yavaş Sahaja Yoga'ya
gelmek istiyor.] Yoga, ancak belirli bir şekilde kullanılmalıdır. Kundalini yükseldiğinde hangi çakraların catch ettiğini ve neyi
düzeltmeniz gerektiğini bilmelisiniz. Şimdi, kendinizde neyin yanlış olduğunu bilmediğiniz sürece, neyi düzeltileceğinizi de
bilemeyeceksiniz. Aynı şekilde, başkalarında neyin yanlış olduğunu da bilmelisiniz. O zaman hangi çakranın düzeltileceğini, nasıl
düzeltileceğini, hangi mantraların kullanılacağını bilirsiniz. Bunun tümü büyük bir bilimdir ve işte bu şekilde anlaşılmalıdır çünkü
Kundalini olmadan bilimle bağlantısı yoktur, sadece şans eseridir. [Yogi: Bu Antwerp'ten Herman.] Ah anlıyorum. Ben Antwerp’de
daha önce bulundum. [Yogi: Hepimizin orada tanıştığımız bazı insanlar var, ancak onlara ulaşmak çok zor. Gregoire’ın kitabını
almak için telefon ediyorlar. ] Gregoire’ın kitabı bu mu? Onun kitabını okudun ve bu şekilde mi geldin? [Yogi: Evet. Belçika'da her
yerde bazı insanlar var, ancak Brüksel’e gelemiyorlar…. ] Ah harika! .... İyi. Genişletmek istedin. Natalie nasıl? [Yogini:… Hindistan
turuna geliyor.] İyi. Bu iyi, bu iyi. Hindistan Turunu yapmalılar, bence. Kaç kişi? Gerçekten mi? On dört yapın, on üç iyi bir sayı
değil! On dört yapmayı deneyin. Sadece Belçika'dan mı? [Yogi: Shri Mataji, onlara küçük bir istisna olarak biraz geç kayıt
yaptırabileceklerini söyledim, çünkü…. ] Evet yapabilirler. Sen sadece - görüyorsunuz, şimdi bir süre burada olacağım, bunu
yapabilirler. Ama görüyorsunuz, bu bir şans, büyük bir şans. Gelecek yıl bilmiyorum, durumun ne olacağını bilmiyorum, çünkü bu
çok ilginç ve iyi olacak, seyahat etme şeklimiz ve bunun gibi şeyler. Yani, bundan daha iyisini yapamazsınız, program sadece üç
hafta. Görüyorsunuz, bu üç hafta sürecek bir program, bundan daha küçük hale getiremezsiniz, değil mi? [Yogi: İşte Heidi.] O
harika, size söylüyorum. [Yogi: Ve onun annesi… Güney Afrika'dan ayrıca.] Harika bir çocuğunuz var. Merhaba! Adınız nedir?
[Yogi: Marilise. Shri Mataji, onun babası bir süredir Himalayalardaydı, kafasını kayalara vurarak. ] Himalaya burada! [Yogi: Ama



şimdi babası Sahaja Yoga'ya geldi.] Ama onlar arayış içindeler, görüyorsunuz. [Yogi: Lamalardan dolayı çok zarar gördü ve şu
anda bundan dolayı biraz acı çekiyor…] Bunlar korkunç insanlar. [Yogi: Hindistan'a gelmeyi umuyorlar ama…] Bakalım. Sakin olun.
Acele yok, ama sen idare edebilirsen bunu iyi fikir olacağını düşünüyorum; çünkü önce Sahaja Yoga’yı çok iyi bir şekilde
oturtsunlar, bir kere Hindistan'a gidersiniz. Ve çünkü Hindistan, burası çok farklı bir ülke, gideceğimiz yer - bunu lamalarda veya
başkalarında bulamazsınız. [Yogi: İşte Nina. Aslında Yahudi, yarı Yahudi. Brüksel'den geliyor ama o bir Fransız. Fransızca biliyor.]
Evet, daha genç ve daha genç görünüyor, sanırım. Öyle değil mi? Çok değişti. Bütün kırışıklıkları gitti - şimdi çok daha genç
görünüyor. Hepsini tanıtacak mısın? [Yogi: Bu Claudine, Daniel’in annesi. Kanarya Adaları'na gidiyor ve… hakkında daha fazla bilgi
edinmek istiyor. ] Siz! Kanarya Adalarına mı gidiyorsunuz? Ve oraya Sahaja Yoga'yı götürün …. Güzel yer. Şimdi… [Yogi: Nina size
bir şey vermek istiyor.] Evet, Bana verdin – neden Bana verdiniz? Senin Benimle birlikte devam etmeni istiyorum, tamam mı?
Onlara göz atacağım. Onlar arayış içindeler mi? Gelecekler, o zaman endişelenme. [Yogi: Bu Rene ve Anya, Brüksel'den. O bir
doktor ve osteopat. İngiltere’de eğitim gördü ve şimdi Brüksel’de Sahaja Yoga’ya aktif olarak katıldı.] Evet. Evet. Her taraftan
saldırıyor: kas problemleri, kemik problemleri, tıp biliminin ötesinde bu negatif güçlerden kaynaklanan birçok problem. Bakın,
çünkü eğer bu Mooladhara ise, anlamıyorlar, masumiyet kısmını anlamıyorlar. Pek çok hastalık Mooladhara'dan geliyor, çok fazla
ve bunun için bir çıkar yol yok. Ancak böyle bir şeyi almak, bu bilgiden kurtulmaları zordur. Çünkü bu bilginin bilgisidir, onun özüne
ulaşmak için, görüyorsunuz - ve sonra her şey değişir, bu çok farklıdır. Bu çalışıyor. Osteopatiye ihtiyacımız var, gerçekten
herkesin Vishuddhi'si o kadar kötü ki sadece zavallı Warren herkesin Vishuddhi'sini düzeltiyordu. Ve şimdi sizde bunu da
yapabilirsiniz! [Yogi: Bu, arkadan, Brüksel'den Marie-Louise ve Jack.] Adı ne? Telaffuzunu anlayamıyorum. Marie-Louise, teşekkür
ederim. Sadece “h” diyorlar; “Marie” için “Mahi” mi dediler? Ah. Güzel, çünkü “Marie” “Mary”, “meha” oluyor; “Meha”, Sanskritçe'de
yağmur anlamına gelir. Tamam? Peki sen nasılsın, daha genç gözüküyorsun. Nasıl hissediyorsun? Düşünün, herhangi bir Batılı
ülkeye gitmeden önce Ben 65'te Belçika'ya ve Hollanda'ya gittim. Hollanda'da bir şeyin yüzüncü yılını kutladıklarını ya da
bahçecilikle ilgili bir şeyin ya da sahip oldukları bir şeyin yüzüncü yılı, ‘65'te, bunu biliyor musunuz? Büyük bir sergileri vardı,
gördüğüm şey buydu. Sonra Hamburg'a gittim ve Hamburg'da, Hamburg teknelerinin yüzüncü yılı vardı. Böylece orada çok büyük,
büyük - onlara ne diyorsunuz, fişeklerle yapılan bir kutlama ve bir sürü havai fişek, her türlü şey, muazzam bir fikirdi. Ve hepimiz
bir nehirdeydik, bir teknede ve oradan bunları görebiliyorduk. Hiç böylesi bir havai fişek görmedim: eskiden ağaçlara, çiçeğe,
meyvelere, her şeye - ateşe, bilirsiniz – böyle özel şeyler yapmışlardı. Yani bu, Hamburg’da oldu ve Hollanda’da da aynı
kilometrede, bu büyük sergi için oradaydım. Çeşmeleri vardı ve küçük gölleri vardı ve etrafında dolanan küçük dereler ve köprüler,
güzel ve tüm bu laleler ve güzel olan her şey - her çeşit çiçek. Çiçekler ve bahçe, kişinin düşünebildiği en iyi manzara. Şimdi…
[Yogini: Öncelikle, Richard ve Ellen'in ve gelemeyen diğer Sahaja Yogilerin sevgi ve bağlılıklarını sunmak istiyorum. Ve sonra
burada Maria'yı tanıtmak istiyorum…. Bu Lahey'den Cham Cham.] [Yogi:…. Bu Chandra. Olağanüstü bir hikayesi var Anne.
Hollanda kanının her niyeti ve amacı için, Hollanda'da geleneksel bir Hintli ebeveynlerden doğdu ve Sahaja Yoga'da Hinduizm'in
gerçeğini buldu. Çok güzel.] Bu doğru. Şüphesiz. Görüyorsunuz, her din bir çeşit kargaşaya giriyor, sadece Sahaja Yoga ile onların
hepsinin doğru olduğunu, hepsinin gerçek olduğunu anlayacaksınız. Her biri gerçekti, doğruydu, kesinlikle birbirleriyle
bütünleşmişti. Ama bunun için ruh olmalısınız, yoksa anlayamazsınız. Fakat Hint felsefesinde çok iyi olan tek bir şey var; oda
ruhsal kurtuluştan ve ruhla bir olmaktan başka şeyden bahsetmiyor olmaları. İlk olan ilktir. Ve onlar Deityler hakkında da
konuştular. Fakat Buddha, bunun hakkında konuşmadı. “Deitylerden bahsetmeyin, Tanrı’dan bahsetmeyin, kimseyle konuşmayın,
sadece ruhtan bahsedin” dedi. O kadar özeldi ki, insanların dikkatlerini sadece ruhlarına koymaları gerekiyordu, başlangıçta,
sonrasında bileceğiz. Mahavira da aynısını yaptı – her ikisi de. Görüyorsunuz, felsefede bu değildir; fakat tüm Hint felsefesinin
ana fikri - Hindu, Budist veya Jainist ya da Hindistan'da olanlardan herhangi birisi – ilk şey sizin aydınlanmanızı elde etmenizdir.
Ve tüm hayatınız, bu şeyin üzerine inşa edilmelidir. Örneğin, chitta'nızın kontrol edilmesi gerektiği söylenir. Dikkatinizin sağa sola
gitmesine ve her şeye müdahil olmasına izin vermemelisiniz. Yani tüm bu fikirler, romantik fikirler, bu yanlıştır. Dikkatinizi
kendinize saklayın. Dikkatinizi, boşa harcandığı hiçbir şeye koyamazsınız - chitta nirodha. Ve bu başladığı zaman, görüyorsunuz,
o zaman insanlar, dikkatinizi sadece kendinize sakladığınız zaman, dikkatinizin daha da arttığını görebilirler, bu sinir bozucu
değildir. Yani tüm dinlerin özü aynıdır, ilk ve en önde gelen şey aydınlanmanızdır; ve bu olmayınca, bu sizin “yaşam olmayan”
dediğiniz şeydir - “cesetlerle birliktesinizdir” , nishpran. Yaşam olmadan bir dini takip ederseniz, bunun bir anlamı yoktur,
hepsinde yaşam yoktur. Dinde yanlış olan bir şey yoktur, ama onda yaşam yoktur, şimdi yaşamı yitirdiler. Yaşam olmadan bu
zarar görür. Hayat Sahaja Yogadır. Yoga…. Tanrı seni korusun. [Yogini: Bu, Lahey'den Karina.] Hollanda'da bir tane Karim var. Onu
bulmalıyız. Karim'in adresini biliyor musun? O genç bir çocuk, aydınlanmış bir ruh, harika bir insan. Buraya gelirdi ve şimdi babası
Hollanda'da, babası çok içiyor. “Baban nasıl?” diye sordum. “Oda diğer tüm Hollandalılar gibi” dedi. “Ne demek istiyorsun?”
dedim. “Hepsi çok içerler.” “Hayır, hayır, sadece Hollandalılar değil, herkes içer” dedim. Annesi Fransız, babası Hollandalı ve onlar
boşanmışlardı, çocuğu babası götürdü. Buraya bazen geliyor - o harika bir ruh, Karim. Bu ismi,“Karima”, nasıl buldunuz? Size bu



Karima ismini nasıl verdiler? [Yogini: Hayır, benim adım Karina…. ] Oh, anlıyorum ki, buna evrildi. “Karima”, “Karim”, “yaratıcı olan”
anlamına gelir. ““ Karima ”, yaratıcının gücüdür. “Karizma” kelimesinden , “karizmatik”, “karishma” kelimesi oradan gelir. [Yogini:
Bu Henno, Amsterdamlı.] Amsterdam - iyi. [Yogini: Ve bu da Herman, Lahey'den] [Yogi: Henno diğerleriyle birlikte ashrama
katılmayı düşünüyor. ” ] İyi. Ve onun arkasında birileri var. [Yogi: Benden zaten bahsettiler anne.] Bahsettiler mi? Adınız ne? [Yogi:
Jack, Brüksel'den.] Anladım, Jack, Brüksel'den. Evet, evet, evet biliyorum. Jack'i tanıyorum. Harika, değil mi? Yani siz onlara Hint
turlarının çok sade olduğunu, kişisel konfor söz konusu olduğuda ise, bu sefer çoğunlukla dışarıda olunacağını açıklıyorsunuz.
Açıkta pendallarımız ve buna benzer şeyler olacak, izci kampı gibi olacak. Ama bence doğa, güzellik ve nehirler sayesinde
eğleneceksiniz ve her şey güzel olacak - Umarım öyledir. Ama asıl mesele şu ki, o ülkede siz çok hızlı yükseliyorsunuz – bunu
gördüm, görüyorsunuz. Bu sizi beslemek gibidir, varlığınızı besler, ruhsal yükseliş için verimli bir ülkedir ve birçoğu, orada bir sürü
şey kazanmıştır, bu yüzden bunun iyi bir fikir olacağını düşünüyorum. Sakin olun, acelem yok. Kesinlikle bu ayın sonuna kadar
buradayım; belki de biraz daha sonra gidebilirim. Ağırdan alın. Mümkün olan her ne ise, bu sefer gelebildiği kadar çok kişi için
kalacak yer sağlamak istiyorum. Tamam mı? Tanrı seni korusun. Kademeli olarak, grubunuza, bu insanlarda olduğu gibi, onları
benzer kalıba bir şekilde yerleşirsiniz ve daha sonra, biz, düzenli bir şey dediğiniz şeye sahip olabiliriz, bu insanlar vakıf
kurabilirler ve buna benzer şeyler, uygun bir şekilde bu kurulabilir. Tabii ki, Ben asla vakfın hesaplarını görmüyorum ve ne
yaptığını da bilmiyorum. Ama oraya geldiğimde siz bazı insanları bundan sorumlu kılmalı ve programlarınız için biraz para
toplamalısınız. Salonlarınız ve bunun gibi şeyler için, reklam için biraz paraya ihtiyacınız olabilir. Her ne ise, bunun gibi, düzgün bir
vakıf kurarsınız ve şimdi telafi etmeye çalışıyorsunuz, o zaman bunu yasallaştırabiliriz de. Ancak şu an için sorumlu olan bazı
insanlar olması ve sizin programlar için biraz para toplamanız gerekir. Çünkü Benim paraya ihtiyacım yok, hiçbir şeye ihtiyacım
yok, ama elbette paraya ihtiyacınız olacak ve gelecek yıl kesinlikle oraya geleceğim ve bir süre orada kalacağım - umarım. O
zamana kadar biraz paraya ihtiyacınız var. Son olarak, hepinize, Dr. Warren'a kendi başınıza oraya gittiği, çok iyi çalıştığı ve
hepsine yardım ettiği için teşekkür ediyorum. Şimdi, Bogdan Cenevre'ye gidiyor, Avrupa'nın tamamı ile ilgilenecek ve bir ülkeden
diğer ülkeye koşuyor olacak - Bogdan, Dr. Bogdan. Ve o gerekli olanı yapacak. Gregoire, elbette, tüm bunları yapan perdenin
arkasında o var; bu yüzden Bogdan'a ve oradaki herkese rehberlik edecek ve her şey olacak. [Yogini’nin sorusu.] Sadece buraya
gel, seni duyamıyorum. Sadece buraya gel. [Yogini: Eğer geri gelebilirseniz, şunu bilmek istedim….. ] Fakat meditasyon
yaparsanız, sol elinizi fotoğrafa doğru uzatırsanız, sağ el böyle ve bunun çalışması gerekir. .... Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır -
yapmamalısınız…. Yani Warren konuyu tartışacak…. Evet, Patricia orada ve Antonio ona yardım edebilir. Tamam? İyi. Orada
olduğun için çok mutluyum. Şimdi, daha iyi - orada ve istediği şekilde siz ona yardım etmeye çalışın; Çünkü şimdi iyi gidiyor, her
şeyi iyi anlıyor. .... Başka herhangi bir şey? Hepiniz çok güzel görünüyorsunuz. .... Ve Jack, sen Belçika’dasın, değil mi? .... Bu iyi.
Evet, şimdi eve gitmeliyim. Bence çok başarılı bir seminer yaptık ve Hollanda ve Belçika'dan gelen tüm bu insanlara yardım
edelim. Onlara vermek istedim…. Warren… Ve fotoğraflar orada, hepiniz dağıtabilirsiniz çünkü çok fazla sayıda var. Yani şimdi ilk
önce, gidenler önce, sonra kademeli olarak…. Bu yüzden şimdi izninizi alıyorum, sonra dağıtım yapılacak. Şimdi, Beni bu seminere
davet ettiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum ve bu çok güzeldi. Umarım Vishnumaya hakkında size söylediklerimden
dolayı hiç alınmayacaksınız. Bu güçtür, hatırlayın, bu güçtür. Hepiniz içinizde bu güce sahip olmalısınız, bu yüzden tek kelime dahi
söylerseniz, bu bir yıldırım gibi hareket eder ve sonra da bir gökkuşağı gibi. Her ikisi de, Vishnumaya'nın güçleridir. Gökkuşağı
göründüğü zaman, bu artık şimşek çakmayacak demektir, şimşek çaktığı zaman ise bu gökkuşağı olmayacağı anlamına gelir.
Yani sizlerde gökkuşağısınız. Bu, sizin tek bir beyaz renkten, güzel renkler yaratabileceğiniz anlamına gelir, işte sizin
yapabileceğiniz şey budur. O yüzden bu sihri göstermelisiniz, ayrıca bazen de bu yıldırım etkisini göstermelisiniz. Ama içeride
daha fazla yıldırım alıp, dışardaki gökkuşağı almak daha iyi olur. Tanrı hepinizi kutsasın. [Yogiler “Kudüs” şarkısını söylüyorlar]
Tanrı, İngilizleri ve diğerlerini, İngiltere'de Kudüs'ü oluşturmak isteyenleri kutsasın - bu çok önemlidir. İngilizler de bunu anlasınlar
ve bunun farkında olsunlar. Sadece İngiliz Sahaja Yogiler değil, bütün İngilizler. Tanrı sizi korusun.
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Sahaja Kültür ve Ego, Yogilerle Konuşma, New Jersey Ashramı, Amerika, 26.10.1985. [Tamam. Yani, oldukça sıcak. Pekâlâ,
istediğiniz gibi. Bu güzel çiçeği nerede tutacağım? (Belirsiz konuşma) Hangi çiçekler, ha? Yogi: "Evet" Güzel! Şimdi. Mendilimi
çantamdan alırsan iyi olur. Ve gözlüklerimi. Bugün size Sahaja Kültürü anlatarak konuşma yapmayı düşünüyordum. Şimdi bizler
dharma içinde, Vishwa Dharma içinde şekillendik ama bunun bir kültürü olmalı. Şimdiye dek bütün dinlerde, din ve kültürün bir
birleşimi yoktur. Hiçbir dinde bu yoktur. Bu yüzden her yerde farklı kültürler görürsünüz. Diyelim ki Hindistan'da Hindu dinini takip
eden insanlar, onlar farklı yerlerde farklı kültürlere sahipler. Bu insanlar Lucknow'da (Uttar Pradesh’in başkenti)yaşıyorlar veya
deyin ki, U.P.'de (Uttar Pradesh) ve kendilerinin Müslüman bir kültürleri olduğunu söylüyorlar, daha İslami bir tarz. Hepsi tek bir
tabaktan yemek yiyeceklerdir, normalde Güneyli bir Hintlinin yapmayacağı her türlü şeyi yapacaklardır, Güneyli Hintlilerin,
Maharashtralılardan farklı bir kültürü var. Dolayısıyla, kültürün önemli olduğu Hindu dini gibi bir dinde dahi, farklılıklar görüyoruz.
Yani kültürler, komşu kültürlerden veya çevredeki kültürlerden etkilenir ve insanlar bu şekilde kaybolurlar. Vishwa Dharma gibi, siz
böyle bir din kurduğunuzda, bu diğer dinlere benzemez. Bu içimizde olan, gerçek dindir ve bu hakikat bize geliyor çünkü şimdi biz
Ruhla biriz. Yani Sahaja Kültürden bahsettiğimizde, bu Ruhun kültürüdür. Şimdi, kültür nedir? Öncelikle kültürün ne olduğuna
bakalım. Yani kültür, bizim başkalarıyla birlikte sahip olduğumuz davranış kalıbıdır. Başkalarıyla birlikte sahip olmamız gereken
ortak bir davranış biçimidir. Örneğin İngiliz dilinde olduğu gibi, "Teşekkürler" diyeceğiz. Biri cinayet işlese bile, siz ona "Teşekkür
ederim" diyebilirsiniz ya da cinayet işleyen bir kişiye siz "üzgünüm" diyebilirsiniz. Telefonda, duyamayacağınız bir şey söylerlerse,
onlara "üzgünüm?" diyebilirsiniz. Her seferinde "üzgünüm". "Üzgünüm" sanki çok kolay kullanılan bir sözcük. Demek istediğim,
eğer üzgünseniz, yani siz bunun için neden üzgünsünüz ki? "Üzgünüm?" Telefonda ilk önceleri, "affınıza sığınırım?" derlerdi, bu
mantıklıydı; ama şimdi A'dan Z'ye herkesin "üzgünüm?" dediğini görüyorum, demek istiyorum ki, bunun bir anlamı yok çünkü
neden üzgünsünüz ki? "Üzgünüm" diyorlar, her şey için üzgünler. Ya da İngiliz dilinde, konuştuğumuz zaman "korkarım ki"
diyebiliriz. Görüyorsunuz, bu çok yaygın, "korkarım ki". Neden korkuyorsunuz? Bütün dünya sizden korkuyor. Yani sözünü
ettiğimiz şey, işte kültür budur, böylesi herhangi bir kültür yapay hale geliyor, spontan değildir, hakikatten kaynaklanmıyor. Hiçbir
anlamı yok; bazen de anlamsızdır, belli kültürlere bağlı kalmak kesinlikle anlamsızdır. Yani Ruh'un kültürü değişmez. Evrenseldir
ve o diğer kültürlerden daha yüksektir. Bunun dışında, o bütün kültürlerin hepsinin özlerini bütünleştirir. Yani o ruhtan doğar,
şimdi, ruhun iki tarafı vardır. Sizin gördüğünüz bir tarafıdır, diğeri ise sizin görmediğiniz bir taraftır, ay gibi. Gördüğünüz taraf,
diğer insanlarla, diğer Sahaja Yogilerle, diğer insanlarla, kesinlikle siz olmayan diğer topluluklarla, dışarıda olandır. Görmediğiniz
diğer taraf ise, Yüce Tanrıyla, Annenizle olan ilişkidir. Diğer taraf iyi değilse, dışarıdaki davranışlar tarafı yapay bir hale gelebilir,
çarpık olabilir ve Sahaj olmayabilir. Yani bu, diğer kültürlerden farklı bir yoldur. Başka bir kültürü tanımak için neye gidiyoruz?
Onların nasıl konuştuklarına, dillerinin ne olduğuna, nasıl konuştuklarına, nasıl davrandıklarına bakarız: Bütün bu dışsal şeyleri
alırız. Eğer İngilizce öğrenmek istiyorsak "teşekkür ederim" demeyi bilmek zorundayız, "teşekkür ederim", "lütfen", bunların hepsini
bilmek zorundayız. Ama Sahaja kültürünü bilmek istiyorsanız, siz Annenizi tanımalısınız ve Yüce Tanrı'yı tanımalısınız. Ve
Anneniz ile Yüce Tanrı arasındaki ilişki kesinlikle mükemmel olmalıdır. O zaman sorun yoktur ama eğer bu, ilişki, iyi değilse,
yapay bir Sahaj kültüre sahip olamazsınız. Bu kesin olan bir şeydir. Yapay Sahaj kültür iyi değildir. Hindistan'ın temellerinde, ruhun
kültürüne sahip olduğunu söyleyebilirim, Hindistan buna sahiptir; çünkü Hindistan'daki gelenek ve göreneklerde, insanlar
asırlardır gerçeği arıyorlar. Azizler nedeniyle spiritüellik onlara bahşedilmiştir. Onlar arayış içinde oldukları için özel olarak
kutsanmışlardır, maddi şeylerin arayışı değil. Özellikle Maharashtra'da şunu söylemeliyiz, çünkü Kundalini her zaman bir mıknatıs
gibi oradadır. İnsanlar çekiliyorlar çünkü Shri Ganesha bir mıknatıs olarak, onlar Tanrı’ya ve ruha doğru çekildiler. Yani onlar bir
model oluşturuyorlar, ama bunda da yine çok fazla yapaylık var, bu da büyüdü. Kabul etmeliyiz ki, çok, çok fazla yapaylık var,
sahtelik, saçmalık da bunun içinde büyüdü çünkü din bunların eline düştü, spiritüel din, iğrenç ellere düştü, din bu aydınlanmış ruh
olmayan korkunç, sözde Brahminlerin eline düştü. Yani bütün kültür o kadar saçma bir hale geldi ki bazen nereye bakacağınızı
bilmiyorsunuz. Ancak kültüre sahip olmak, kültür her şeyden önce meditasyon yoluyla, kendinizle yüzleşerek geliştirilir. Her
şeyden önce kendinizle, Anneniz ve Yüce Tanrı hakkında ne hissettiğinizle yüzleşmelisiniz. Her şeyden önce, Annenizden ne
kadar özgürlük aldınız? Ne kadarı size bahşedildi, ne kadarını siz Annenizden bahşedilmiş olarak aldınız? O bir Mahamaya’dır. İlk
"M" yi bile anlamak zordur. O zaman siz ne zaman özgürlük elde etmeye başladınız, sürekli olarak ona baskı yapıyorsunuz, her
zaman Onun dikkatini çekmeye çalışıyorsunuz, O'nun zamanı alıyor, ya da Ona on bir sayfalık mektuplar yazıyorsunuz, bütün bu
şeyler bunun bir tarafıdır. Diğer bir taraf ise, Annenize karşı tamamen kayıtsız kalmaktır. Yani bu kalbiniz vasıtasıyla bilinmelidir.
Siz Benimle konuşmak zorunda değilsiniz. Ben kimin kalbinin attığını biliyorum. Belki de sizin gerçekten ne olduğunuzu bilen tek

http://amruta.org/?p=44622


kişi Benim. Siz kendinizi bilmiyor da olabilirsiniz. Ben size söylemeyebilirim ama birazını söyleyebilmiş olabileceğimin dışında,
sizi tüm detaylarla tanıyorum çünkü bir şeyleri size söyleyemeyecek kadar hoşgörülüyüm, yine Sahaj kültür nedeniyle, Sahaj
kültür nedeniyle, Ben her şeyi yüzünüze söyleyemem. Düzeltiyorum, düzeltmeye çalışıyorum, düzeltiyorum; bu mümkün değilse, o
zaman da size söylüyorum. O zaman, bunda siz, ne kadar tapınılmaya değer olduğunuzu görmelisiniz. Bazı insanlar Benimle
daha çok vakit geçirmelerine rağmen, onlar Benimle kalırlar, Benimle olmak isterler, bu da ancak teslim olduklarını hissettikleri
zaman olur. Yani bu kafa karışıklığı olmamalıdır, eğer birisi Benimle daha fazla zaman geçiriyorsa, bunun için kendinizi
suçlamamalısınız, her şey yolunda ama sizin ne kadar teslim olduğunuz esas meseledir. Şimdi, eğer teslim olmuşsanız, bir
insanda teslim oluşu nasıl görürsünüz. Bakın, bunun bir tarafı var ve diğer tarafı ise ifade ediştir. Diyelim ki, teslim olmuş birisi
var, o Benimle pek fazla konuşmaz, konuşmaz, dinler, konuşmaz. Sağduyulu, o kişi dinler. Çok iyi insanlar bile, Ben konuşurken,
bunun olduğunu gördüm, onlar aralara kendi kelimelerini sıkıştıracaklardır. Onlar çok iyi insanlar, bunu söylemeliyim, yani
teslimiyet tam değil. Sonra zaman, onlar zamanın çok farkındadırlar. Zamanı kim yaptı? Ama o kişi doğrudan gelip Bana
söylemeyip, başka birine, "Git ve Anneye şu zamanda gitmesi gerektiğini söyle", der. Ben her şeyi biliyorum, kimin kime
söylediğini, kimin kime gittiğini, kimin birisine söylediğini, kimin zamana bağlı olduğunu biliyorum. Ve o zamanda, ona
aldırmıyorum. Ne zaman ulaşacağımı, hayırlı zamanın ne olduğunu, bunun nasıl sonuçlanacağını biliyorum. Teslimiyet bu
noktaya varmalıdır, endişelenmemelisiniz. Dumahl'ın, çok büyük bir şekilde teslim olmuş birisi olduğunu söyleyebilirim. Oraya
gittiğim sırada çok yorgundum ve o Bana, "Anne, eğer isterseniz dinlenebilirsiniz", dedi. Bende, “Evet, dinlenmek istiyorum"
dedim. Bunun üzerine, Beni yalnız bıraktı. Gerçekten çok yorgundum çünkü çok uzun bir yolculuk yaptım sonra şudur, budur ve
sonra oraya kadar aşağılara indim. "Uzanıp uyuyacağım" diye düşündüm. Tabii ki, her şeyin doğru zamanda yapılması gerektiğini
bildiğim için aşağı indim. Ve bir köyde, bir yerde Benim resepsiyonum vardı ve hepsi orada Beni bekliyorlardı. Ve Ben uyuyordum;
Dumahl Beni uyandırmayacaktı, Beni uyandırmayacaktı. "Her şey yoluna girecek. Onlara Annenin ne zaman geleceğini söyleyin"
dedi. Yani, güneş vardı, hepsi ağacın altında oturuyorlardı, güneş kavurucu derecede sıcaktı. Ağacın altında güzelce
kestiriyorlardı falan. Bütün köylüler geldiler, herkes geldi, her şey yoluna girdi. Ve kalktığımda saat beş buçuk civarındaydı, sonra
Bana, "Anne, size programı söylemedim", dedi. Bana asla söylemez. Eğer ben yazılı bir talimat alsaydım, tamam, ama "Siz
uyuyordunuz, Sizi rahatsız etmek istemedim" dedi. "Program nedir?" dedim. "Program saat üçteydi" dedi. Bende, "Saat şimdi üç.
Neden Bana söylemedin? Beni neden uyandırmadın?" dedim. O da "siz uyanmıştınız, uyanık olduğunuzu biliyordum Anne. Sorun
değil", dedi. Biz de saat altıda başladık. Güneş batmıştı. O zamana dek güzel ışıklar, havai fişekleri ve her şeyi ayarladılar ve tüm
telaş bitti, çok iyi bir şekilde yhazırlanmışlardı. Ve uzak köylerden insanlar da gelmişlerdi ve onları da çok iyi bir şekilde organize
etmişlerdi ve müsait zamanları vardı, geç geldiğim ve güneş orada olmadığı için çok mutluydular, kavurucu bir sıcak vardı. Saat
yedi gibi vardığımızda, gece oldu ve ışıkları yaktılar ve Diwali gibi her yere astılar ve her şeyi aldılar, her şeyi yapmak için yeterli
zamanları vardı. Sonra Dumahl, "Biliyordum, Anne, siz uyanıktınız ve yönetiyordunuz" dedi. Eğer biri bunu anlarsa, o zaman Beni
organize etmeye çalışmayacaksınız. Bana sadece "Bu saatte ayrılmalıyız" diyebilirsiniz ama gitmek gerekmiyorsa, ne yaparsanız
yapın, ayrılmayacağım. Kendi tatlı yöntemimle; Beni asla inatçı birisi olarak görmeyeceksinizdir ama Ben öyleyim çünkü doğru
olanın ne olduğunu, doğru olanı ve bu şekilde yapılması gerektiğini biliyorum. Ama aksine çok sakin olurum, rahatsız olmam. Sizi
asla organize etmem, sizi asla acele ettirmem, sizi üzecek hiçbir şey yapmam. Ruh asla üzülmez, asla heyecanlanmaz, asla acele
etmez ve bu asla sizin "go-go" işi (çok enerjik, çok hızlı)dediğiniz şey değildir. Şimdi olduğu gibi, havaalanına gitmemiz gerekiyor.
Herkesin bir uçak gibi olduğunu görürsünüz – döner, döner, döner ve dönerler. Ne oldu? "Ah, gitmek zorunda mıydık? …. yapardık
.." "Gitmeliyiz, tamam? Ne olmuş yani?" Bütün mesele şu ki, tüm bu heyecanlar ve tüm bunlar bize, biz dışarıda olduğumuz için
geliyor. Ama eğer ruhunuzla biriyseniz, kesinlikle sakin olursunuz, kesinlikle sakinsinizdir, "Pekâlâ, gitmeliyiz, tamam, oraya
ulaşacağız. Önemli değil." Geçen gün bir şeyler için alışverişe gitmek zorunda kaldık, Hintli bayanlar için bazı sariler almaya
çalışıyordum. Kaybolduk. Onları hiç rahatsız etmedim. Dönüyor, dönüyor ve dönüp duruyorlardı. Sonra Danny fark etti ve "Sanırım
tüm bu yerlerde vibrasyon bırakmak zorunda kaldık" dedi. "Doğru" dedim. Ve yaklaşık iki saat boyunca dolaştık sanırım. Başka
biri olsa "nedir bu? Yeri bulamıyorsunuz, sizin sorununuz ne?" derdi. Sakince. Mağazaya doğru zamanda vardık, her şeyi doğru
zamanda aldık, her şeyi yaptık, doğru zamanda da geri geldik. Her şey birinci sınıftı, hiçbir şey ters gitmedi. "Aman Tanrım, budur,
şudur." Neden zamandan tasarruf ediyorsunuz? Neden zamandan tasarruf ediyorsunuz? Bu yüzden şu anı kaçırıyoruz ve bu,
ruhun asla gözden kaçırmadığı bir şeydir. O her zaman, şu andadır. Gerçek budur. Şimdi, Batı’da insanlar çok fütüristliktir, son
derece gelecek odaklıdır ve onların fütüristiklikleri bazen onları kimi noktalara götürüyor, örneğin trenle bir yere gitmek zorunda
kalırlarsa, doğru istasyona varmak yerine, daha ileride bulunan bir istasyona gideceklerdir. Ve sonra yine, daha da ileride olana
varacaklar. Tren onlara asla ulaşmayacaktır. Onlarda bu tür bir mizaç var. Bu yüzden kişi buna benzer bir şeyi, seni düzelten bir
şeyi planlamamalıdır. Ama şu anda, Ben size bu zamanda gitmemiz gerektiğini söyleyecek olursam, tamam, şimdi bitti artık. Şu
anda söyledim, bu kaydedildi ve bitti. Tamam? Yani bu hafızaya girdi. Artık endişelenecek bir şey yok. Şimdi, şu an, ne yapıyoruz?



Çok sakin bir şekilde, şahit konumunda kalın. Kendinize karşı şahit konumunda kalın, şimdi kendinize şahit olun. "Aklım nereye
gidiyor?" Şimdi yemek pişirmesi gereken biri, "Oh, ben bunu almalıyım, şunu almalıyım" diye düşünüyor olmalı. "Bunu yapmak
zorundayım" demeye başladığınız zaman, asla bu şekilde yapamayacaksınızdır ama siz "Pekâlâ, ben şimdi meditasyondayım"
deyin. Her an, "ben meditasyondayım", deyin. Her şey, madde dahi size doğru yürüyecek ve doğru yerde, doğru şeyleri
alacaksınız. Doğru yerde, doğru insanlarla tanışacaksınız. Geçen gün sadece etrafta dolaşıp, yürüyorduk. Orada kimi gördük?
Carolyn. Sadece ortaya çıkıverdi. İşte orada, yani onunla tanıştım. "Christine de, hemen yan kapıda" dedi. "Hadi gidelim" dedim ve
aşağı indiği zaman onun yüzündeki neşeyi görmeliydiniz ve Beni gördü. Benim için, onun için güzel bir deneyim, çok mutluydu.
Sonra birlikte gittik. Yani saatinize bu kadar çok şey bağladığınızda, bu sizin ruhunuza bağlı olmadığınız anlamına gelir. Yani bir
Sahaja Yogi, eğer saate bakarsa, o zaman bir Sahaja Yogi değildir ama bunun bir diğer tarafı olarak, Sahaja Yogilerin asla
olmaları gereken yerde zamanında bulunmamaları da olabilir. İngiltere'de bu çok yaygındır. Kapıyı açmak için her zaman ilk önce
Ben ulaşırım. Ve bazen de temizlemek için. Şimdi, hafife almak, sizin dediğiniz gibi, hafife almak, Sahaja Yoga böyle değildir.
Sizler uyanık, uyanık ve kesinlikle tetikte olmalısınız. Eğer uyanıksanız, derhal "benim şu zamanda gitmem gerekiyor. Bunu
yapmalıyım. Bu şeyi şimdi almalıyım", şeklinde bileceksiniz. Eğer bir şeyi kaçırmanız gerekiyorsa, onu kaçırmanız gerekir. İşte
olay budur. Öyleyse, "Jai sei rakhahu tase merhaba rahun" demeleri gibi, yazılmış olan güzel bir şey var - "Beni tutma şeklin,
benim olduğum halimdir ve ben mutlu olacağım." Bu nedenle, kendinize ve ruhunuza karşı tatmin olmak önemlidir çünkü ego
planlayacaktır, "Ah, oraya gideceğiz, Anne için şunu almak zorundayız, diyelim papatyalar alacağız", biz karar veririz. "Papatya
olmak zorundadır", papatya bulamazsanız, hayal kırıklığına uğrarsınız. Neden olmasın? Bunların hepsi Benim çiçeklerim, papatya
olsun ya da olmasın, çok güzel görünüyorlar. Ne alırsanız alın, onu alın. İstenen şey buydu. Biliyorsunuz, Tanrısal olan sizin için
her şeyi hallediyor. Başka bir şey almanız gerektiğinde, onu alsanız iyi olur. Yanlışlıkla bile, Ben elimi bir kitap ya da başka bir
şeyin, bazı şeylerin üzerine koyarsam, hemen onu açarım ve bu kitabın neden dikkatimi çektiğini görürüm; neden bu adam
dikkatimi çekti; bu neden oluyor. Ve hemen bir bağlantı olduğunu, bir şeyin yapılması gerektiğini, bir şeyin söylenmesi gerektiğini,
bir şeyin çözülmesi gerektiğini anlarım. Dolayısıyla, ruh kültürü ile iç içe olan bir kişi için Sahaj kültür, sakinliği ve rahat tavırlarıyla
diğerlerini etkiliyor. Rahatlama hiçbir şekilde uyuşukluk anlamına gelmez. Bu tembellik anlamına gelmez. Tembellik rahatlamaya
karşıdır. Rahatlamış bir kişi uyuşuk olamaz. "Rahat", uyanık olan, sakin olan bir kişi anlamına gelir. İnsanlar için bu iki şey
imkânsızlıktır, çünkü eğer uyanıklarsa, uyanıklarsa o zaman sakin değillerdir. Eğer mutsuzlarsa, üzgünlerse, o zaman çok, çok
sakin olduklarını düşünürler. Yani bu hatırlanması gereken şeylerden birisidir, kendinize karşı her zaman şahit konumunda
olmalısınız. Kendinizi suçlamak değil, şahit olmak. Şimdi "şahit" kelimesinin "bağımsız" anlamına geldiğini söyledim. Şimdi
bununla ne olur, siz kendinizi kınamaya başladığınızda, iyi olan her noktayı kaçırırsınız. Örneğin, ani bir yüksekliğe ulaşılmasıyla
ilgili bazı deneyimleriniz var. Tamam? Bu noktada onu yakalamalı, bunu tutmalı, bunu yapmaya devam etmelisiniz, ama geri
dönebileceğinizi de unutmayın, hayır. Ve sonra daha yüksek bir anın daha gelmesini bekleyin, onu tutun. İşte Himalayalara böyle
tırmanırsınız. Ama "Ah Anne. Şimdi her şey yolunda, ama sonra kimbilir ne olacak?" gibi değil, o zaman aşağı inersiniz, çünkü
güçlerinizin ne olduğunu bilerek, kendinizle yüzleşmek zorundasınız. Artık bir ruhsunuz, artık sıradan bir insan değilsiniz, bu
yüzden kendinizi suçlamak, kendinizi aşağılamak veya herhangi bir şekilde mutsuz hissetmek gibi bir işiniz yok. Kesinlikle hayır.
Geçmiş geçmiştir. Bir an önce, her ne olduysa, bu bitti. "Şimdi yükseleceğim. Şimdi yükseleceğim." Yani Sahaja kültürüne sahip
bir kişi sadece spontan değil, aynı zamanda esinlenen, esinlenen bir kişiliktir. O türden biri, ilham verici bir vizyon sahibidir, o
zaman da diğer insanlar böyle bir kişiden etkilenirler, "Bakın, ilham alan, ilham veren, diğerlerinden çok farklı bir şekilde konuşan
bir adam var." Söylediği şey yeni, besleyici yeni bir şey. Böyle bir kişilik - geçen gün olduğu gibi, görüyorsunuz, pek çok insanın
konferanslarını duyduk ve Yeni Zelanda Başbakanı geldiğinde, C.P. Bana, "Şimdi geri dönelim çünkü biraz çay falan içeriz." dedi.
"Hayır, bu adamı dinle. O aydınlanmış bir ruh", dedim. "Gerçekten mi?" dedi. "Evet, onu dinle" dedim. Önce herkes, "bu kişi Yeni
Zelanda'da oturuyor, o kadar küçük bir memlekette, ne anlatacak ki?" dedi. Görüyorsunuz, hareketleniyorlardı, bir, iki dakika içinde
herkesin dikkatini çekti, görüyorsunuz ve her şeyi çok güzel bir şekilde coşturuyordu ve bütün meselelerden çok farklı, çok yeni ve
çok daha iyi bir şekilde bahsediyordu. C.P. hayret etti. "Bunu nasıl biliyorsun?" dedi. "Biliyorum, çünkü Yeni Zelanda'dayken Ben
onlara, onun aydınlanmış bir ruh olduğunu söyledim", dedim. Ve bizim başbakanımız da aydınlanmış bir ruhtur. Başbakanımız
konuşmasını bitirdikten sonra, iki veya üç konuşmayı dinledikten sonra kalkıp gitmesine şaşıracaksınız; ama o zaman döndü ve
bu Avustralyalıya gitti. [Shri Mataji, Yeni Zelanda demek istemiş olabilir] Başbakan, sadece kendisi, kalkıp onun yanına gitti ve
onu tebrik etti, tebrik etti. Tebrik etti ve ona çok yakınlık gösteren bir şeyler söyledi. Ve adam yine neşeyle uçtu. Hepsinin orada
olduğunu görüyoruz ve sonra uzaklaştı. Neden? Çünkü aydınlanmış bir ruh, başka bir aydınlanmış ruhu anlar ve herkes şaşkına
döndü: Neden bu adama tek başına kalkıp gitti ve onu tebrik etti? Dolayısıyla, Başbakanımızın temsil ettiği Hindistan gibi
böylesine büyük bir ülke, Yeni Zelanda gibi, Hindistan ile kıyaslandığında hiçbir şey olmayan küçücük bir ülkeye kadar gidiyor ve
tebrik ediyor. Ve bu gelişmiş bir ülke, bu gelişmekte olan bir ülke ve bu insanların anlamadığı bir şey. Ve her ikisi de el sıkışarak,



bütün bu neşe dolu atmosferi yarattılar. Bu, sizin aydınlanmış bir ruhu, aydınlanmış bir ruhun asaletini tanıdığınız Sahaja
kültürüdür. Yani, konu başkalarıyla ilişki kurmaya geldiğinde, en önde gelen Sahaja Yogilerdir ama Ben insanların çoğunun,
başkalarıyla daha uyumlu olduklarını ama Sahaja Yogilerle daha az uyumlu olduklarını gördüm. Her zaman Sahaja Yogileri
eleştirmeye çalışıyorlar ve Ben onları test ediyorum. Bazen "Pekâlâ. Bu adamın çok iyi olduğunu sanmıyorum" diyorum ve hepsi
bu ama diğer kişi arkasını dönüp şefkat gösterdiği zaman ve "Hayır anne, sanırım bu işe yarayacak" dedikleri zamanda, bu
hoşuma gider. Bunu sevdim. Ya da bazen, "Oh, bırakın onlar gitsinler. Onlara vermek için yeterince yiyecek yok galiba ama bu
sorun değil", diyorum. Onlarsa, “hayır, Anne, biz onlar için yemek yaptık", derler. Yani Sahaj'ın kültürü, vermektir. Verin, verin ve
verin ve asla bir ödül istemeyin. Asla "benim almam gereken nedir" diye düşünmeyin. Sonuçta, siz herhangi bir kişinin alabileceği
en yüksek şeye sahipsiniz. Bir insanın maneviyatta elde edebileceği üç zirveye, hepinizin çok kısa sürede sahip olduğunuzu
söylerler. Bunlar Salokya, Samipya ve Sanidya olarak adlandırılır. Salokya, sizin Tanrı'yı görebilmenizdir. Siz buna sahipsiniz.
Samipya, Tanrı ile yakın olmaktır. Sanidya beraberliktir, beraberliktir. Siz bunların üçünün hepsine sahipsiniz. Tek bir
enkarnasyonda, buna sahipsiniz. Tanrılar daha önce enkarne olduklarında, kimse onların Tanrı olduklarını bilmiyordu. Yani onlar
bile aldılar, onlar asla bilmediler. Çok az kişi onları biliyordu. Ama İsa, Tanrı'nın Oğlu olduğunu söylediği zaman bile, kim, kaç kişi
ona inandı? Onu çarmıha gerdiler. Çünkü onlar aydınlanmış ruhlar değildiler ama Ben size farkındalık vererek, Ben size bu üç
kutsamayı tek seferde alma kapasitesini verdim. Sizin dilinizi konuşuyorum, sizin tarzınızı konuşuyorum, sizin tarzınızla
yaşıyorum ve siz Beni anlıyorsunuz. Sorun yok. Ama diğer Tanrılarla, düşünün eğer Ben bugün Mahakali olsaydım, ne olurdu.
Orada baş aşağı asılı durarak, Beni diğer şekilde görürdünüz. Ne olurdu bilmiyorum - ya da onlardan herhangi birisine. Yani, bir
azizin vaat ettiği üç kutsama, siz bunların hepsine sahipsiniz ama onlara sahip olduğunuzu anlamıyorsunuz. Bunu hafife
alıyorsunuz. Shraddha (İnanç)yok. Bu deneyimle, muazzam bir inanç olmalıdır. İnanç, aramızda, Benimle sizin aranızda olan bir
şeydir. Arada olan şey neşe okyanusudur diyebiliriz? Ben size her ne yayarsam, bu shraddha'dır ve siz bunun içinde sırılsıklam
olduğunuzda, bu shraddha'nın neşesi her şeyi çok Sahaj kılar ama bunun için kalplerinizi açmalısınız. Gizemli, dar görüşlü,
kıskanç, kendisini diğerlerinden ayıran bir Sahaja Yogi, iyi değildir. Kalbinizi açın. Eşyalarınızı verin, önemli değil. Maddenin tek bir
değeri vardır, bu da sizin Sahaj kültürle iletişimde olmanızdır. Küçük şeyler, bakın, sizin sahip olduğunuz güzel bir şey olduğunu
görüyorum ve Kendi Mahamayam içinde hareket ederek, "Oh, bu çok güzel" diyorum. Ve o zaman onlar, "Anne, bunu bize siz
verdiniz" diyorlar. "Ah Üzgünüm." Ve sonra kendimden çok utanıyorum, bu Sahaj kültür değil ama neşe o kadar fazla ki,
duramıyorum ve bazen, "Oh, ben - bu çok güzel," diyorum. "Bize siz verdiniz Anne" diyorlar. Ve tüm bu uyum ve tüm bu hissiyat; bu
konuda biraz utangaç hissediyorum ve hepsi çok güzel, çok dramatik; çok dramatik, çok şiirsel. Ancak o noktada kendimden
utanıyorum. Elbette insan olmak için bazen kendinizden utanmalısınız, aksi takdirde drama tamamlanmayacaktır. Yani her şey
çok güzel ve çok eğlenceli ama başkalarına ve kendinize karşı gösterdiğiniz bir nezaket olmalıdır. Şimdi, eğer siz mutsuz ve ciddi
olursanız, kendinize ve başkalarına karşı da çok kaba olursunuz. Ciddi olan birisi, ciddi bir suratla oturuyorsa, o kişinin bir Sahaja
Yogi olmadığını bilin. Onlar her zaman kahkaha ve neşe ile coşuyor olmalılar. Ben sanırım beş saniyeden fazla ciddi olamam.
Bilemiyorum, deniyorum, çünkü konuşmaların insanların kalbine girmesi için ciddi olması gerek ama bu olmaz ve sinirlendiğimde
bile gözlerim Bana ihanet ederler ve gözlerde bir kahkaha parıltısı olduğunu görebilirsiniz. İşte, bir insan böyle olmalıdır ve sizler,
başkalarının ne diyeceği hususunda endişe etmeyin. Bakın, insanların böyle asık suratlı olduğu kültür, insanların saçma sapan
oldukları kültürlerle aynıdır. Şimdi, Amerikan kültürünün anlamsız, aptalca olduğunu söyleyebilmemiz gibi, bilirsiniz, diyelim ki
Başbakanınız yarın, sırf sizi eğlendirmek için sari giymeye başlarsa Ben buna şaşırmayacağım. Onlarla her şey mümkündür, sırf
sizi eğlendirmek için, görüyorsunuz - ucuz popülerlik için. Anlamsız, aptalca bir şey yapacaklardır ama farz edelim ki, bilirsiniz, bir
İngiliz, yaşlı bir muhafazakâr kişiliktir, o zaman bir hanımefendi, sanki bir erkek gibi çizgili, çok resmi bir elbise giyebilir ve şunu,
bunu yapabilir, çok kısa sürede çok ciddi bir yüz takınabilir ama bunların her ikisi de saçmadır, hiçbir anlamı yoktur. Doğal
olmalısınız ve doğal olan her şey her zaman neşeyle doludur. Ve bir mesaj. Ve bir mesaj. Bu çiçekler Benim gelişimin mesajıdır,
üzerlerine kocaman yazın. Yani Sahaj kültür insanı olan bir kişi bu mesajı başkalarına yaymalıdır, insanlar "Ah, bu bir adam. O bir
Sahaja arkadaş", diye görmelidir. Bunu açıkça görebilirsiniz. Ciddiyet yoktur, mutsuzluk yok, hiçbir şey yoktur. Sizi üzebilecek bir
şey söylediğimi varsayın, onu unutun gitsin. Eğer bunu unutamazsanız, o zaman Beni dinlemediniz demektir. Ancak "unutmak",
sizin buna uygun hareket etmediğiniz anlamına gelmez. "Bunun göre hareket etmek", nasıl düşeceğinizi değil, kendinizle nasıl
yüzleşmeniz, nasıl yükseldiğinizi ve ne kadar ileri gitmeniz gerektiğini kendinizin görmesi anlamına gelir. Yani her zaman, size
konuşmamda anlattığım gibi, her iki taraf için de hareket etmektir, bir tarafta kendinizi Benimle ilişki içinde ve diğerindeyse,
başkalarıyla ilişki içinde göreceksiniz. Bir Sahaja Yogi için, sizin bir sarayda ya da sokakta olmanız önemli olmamalıdır. İlk Sahaja
Yogilerle ilk karşılaşmamızda - şimdi burada oturan, hayatta kalmış olan sadece bir tanesi var – onlar dayanamıyorlardı, onlar
için Hindistan'ın güzel atmosferinde olmak zordu. Sebep şuydu, onlar analiz ediyorlardı: onların iyi banyoları, duşları yoktu, ama
siz bütün gökyüzüne sahipsiniz, bütün dağlara sahipsiniz, bütün ağaçlara sahipsiniz, bütün akarsulara sahipsiniz ama siz, içinde



kıpırdayamayacağınız kadar küçük bir duşunuz olsun istiyorsunuz. Sadece bir düşünce, sadece bir konfor fikri. Bana sorarsanız,
Hindistan'da sahip olduklarımızla karşılaştırıldığında sizin hiçbir konforunuz yok. Hiç bir konfor yok. Demek istiyorum ki, herhangi
bir Hintli kıza gelip burada kalmasını söyleyin, ağlayacaktır. Hatta sanırım burada cumhurbaşkanının bile, belki, belki de, başkanın
kendi kap kaçağını, eşyalarını yıkaması gerekiyor. Ne konfor. İş bölümü yok. Şimdi ülkemizde hizmetkârlarımız var ama
"hizmetçiler" bizim onları başka bir şeyle aldatmamız anlamına gelmez. Onlarda bizim yediğimizle aynı yemeği yerler. Bizim
yaşadığımız gibi yaşarlar ama farklı tür işler yapıyorlar çünkü onlar Başkan olabilmek için gereken zihinsel kapasiteye sahip
değiller. Başkan, daha başka işler yapıyor. Sizin hiçbir konforunuz yok, siz bunu Benden alıyorsunuz. Yiyecek meselesi, siz her
şeyi işlenmiş gıda olarak alırsınız. Düşünün, işlenmiş gıdalardan dolayı herhangi bir zaman kansere yakalanmış olabilirsiniz. Sizin
uzmanlığınız nedir o zaman? Anlamaya çalışın. Ne tür bir yiyecek: taze değildir, nasıl işlendiğini, nasıl korunduğunu, nereden
geldiğini Tanrı bilir. Birden Londra'da "Bu tür yiyecekleri yemeyin" dediler, "çünkü bulaşmış olan bir şey var." Yani herkes aceleyle
kilere koşuyor, çünkü bizim bütün bu şeyleri depolamamız gerekiyor, ihtiyacınız olduğunda alamazsınız…. "Ah orada"; o zaman
onları atmaya başlıyorsunuz. Bu delice bir yarış çünkü insanlar "Bugün ne yediğimizi Tanrı bilir, doğru mu, değil mi?" diye
düşünüyor. Yani gıda açısından sıfırsınız. En iyisi köylerde ya da ormanlarda yaşamak, taze meyveleri almak, onları bir nehrin
akan temiz sularında yıkamak, güzelce yemek ve oturup güneşin tadını çıkarmaktır. Ruhun konforu, kaybettiğimiz şeydir ve ruhun
konforunu arayanlar Sahaja Yogilerdir, aksini değil. Ruhun konforu vermekle gelir. Diyelim ki, Ben sizden biraz para ödünç aldım,
size geri ödeyene kadar rahat olmayacağım. Daha da ileri gidersek, sizin bir şeye kapıldığınızı varsayalım, bazı problemleriniz var.
Bir şekilde bir yerlerde Bana yaklaşmanızı ve sizin üzerinizde çalışıp, sizi temizleme işini halledeceğim, bitti. Acı çekmeme, ıstırap
çekmeme, şuna, buna rağmen, O zamana dek rahat olmayacağım. Buraya gelir gelmez sol Nabhi böyle oluyordu, devam
ediyordu, düzeltildi. Onu kendime aldım, onu içime çektim. Yani onlar maceraperestler. "Ah, dokunmayacağım, catch ediyorum, o
catch ediyor." Bitti. Ama eğer şimdi siz bu tür bir ruha sahipseniz, ancak merhamet işe yarayabilir, aksi takdirde siz bunu
yapamazsınız. Bu sempati olur. Örneğin bir kişi var, Bay A. veya Genç Bayan A. veya Bayan A. her neyse. Demek istediğim, Ben
sadece sıradan bir kişiden bahsediyorum ve bu kişi catch ediyor. Diyebilirim ki bir aşramda, o kişinin çekip gitmesi gerekiyor ama
bütün ashramitiler (ashramda yaşayanlar)o kişiden catch edecek ve o kişi asla iyi olmayacaktır. Bununla ilgili çok güzel bir fıkra
var. Bir bayan vardı, kendisini ufaltmak istiyordu, oklava gibi bir makine vardı. "Eğer oklavayla üzerinizden geçerseniz
küçülürsünüz" dediler. Zavallı şey, makineyi getirdi ve kendi üzerinde yuvarlamaya başladı. Kendisi küçüleceğine, oklavanın
şişmanladığını fark etti. Aynı şey Sahaja yogada da var. Sahaja Yogiler başkalarını düzeltmek yerine, onlar kendileri kirlenirler.
İşte bu yüzden "Aşrama kimse gelmeyecek" dedim. Çünkü siz sempati duyuyorsunuz. O kişiyi, kendi aranızda düzeltebileceğiniz
bir şekilde düzeltmeye çalışmayın, Annenizin yaptığı gibi onu kendi içinize çekin ve bunu yapın. Binlercesi, binlercesi ve binlercesi
için Ben bunu yapıyorum; siz bir veya iki kişi için yapmalısınız, bu sayede asla rahatsız olmazsınız. İşte bu şekilde güçlü
olursunuz. Onlardan uzak durarak, onlardan kaçarak veya kendinizi kınayarak ya da " biz teknede kendimizi kurtarmalıyız" diyerek
değil. Hayır. Macera boyunca. "Bakalım ne olacak". Tamara, "Beni hiçbir şey catch edemez Anne, nedir ki bu?" diyordu. "Ama seni
kim catch edecek ki? Catch edenler kendilerine zarar verecek" dedim. Yani nedir bu, Bhairava oturtulacaktır. Sidha kala mane
Bhairav '- Shri Ganesha'yı oturtmanızın gerekmesi gibi, sağ tarafta da Bhairava ve Hanumana'yı oturtmanız gerekir. Eğer bu üç
Deity’yi içinizde oturtursanız, bu dünyadaki hiçbir şey, hiçbir şey sizi catch edemez. Bir süre catch edeceksiniz ama şimdi Benim
gördüğüm şey, bu aşrama geldim, herkesin sol Nabhi’si catch etti. Herkesin sol Agnya’sı catch etti. O zamanda Ben acı
çekiyorum. Herkes. Demek istiyorum ki, Ben sizi bedenimin içine aldım, bunu biliyor musunuz? Sizler Benim bedenimin bir
parçasısınız, sizler Benim bedenimdeki hücrelersiniz. Ve siz catch ettiğiniz zaman, Ben de catch ederim; catch etmek değil ama
gerçekten acı çekiyorum, ama temizliyorum. Aynı şekilde Ben size güçler verdim. Sahip olduğum her gücü size verdim ama onu
geliştirmeli ve maceracı olmalısınız. Ama tam tersine, bir kez bir aşramımız olunca, herkes oraya yerleşir, "Ah, şimdi, burası çok
rahat, çok ucuz." Çok ekonomik, ilk konfor budur. Şaşırtıcıdır ki, Batılı bir insan için ekonomik olması çok önemlidir ve varlıklı
insanların para biriktirmeyi fakir insanlardan daha çok düşünmesi de şaşırtıcıdır. Ve İngilizce içinde son söz, diğerleri aleyhine
olsa da, pound tasarruf edin. Bunun tam tersine, eğer Hindistan’a giderseniz, onlar sizi evlerine davet ederler, bundan çok mutlu
olacaklardır. Ellerinde ne varsa size verecek ve "Ye, ye, ye" diye, sizi zorlayacaklardır. Vermekten çok mutlu olacaklardır ama
İngiltere'de bu çok tehlikeli, görüyorsunuz. Bazen aşramda Benim için bile yiyecekleri olmayabilir. Gerçekten. Ve onlara bunu
söylerseniz, "Biliyorum. Biliyorum" derler. Bilirsiniz. Bitti. O halde buna ne dersiniz? Bunu zaten biliyorlar, şimdi ne yapmalı?
Biliyorlar. Böylece zenginlikle birlikte, cimrilik ve paraya yönelimde büyür. Hindistan'da da, diğerlerinden biraz daha fazla para
kazanan insanların, çok para odaklı olduklarını gördüm. Para her şey olur, para güç olur, para onların hayatı olur. Sahaja Yogi
parayı önemsemez. Para sadece .. Annemizin ayaklarının tozudur. Para nedir ki, servet nedir ki? Ve böyle yaptıkları zaman, para
sorunları çözülür. Eğer sizin bir para sorununuz varsa, bir problem olduğunu bilin. Eğer para konusunda çok titizseniz, Ben bir
bakıma öyleyim, çünkü birine vermem gerekirse, bunu onu hatırlatırım ama Bana "bu adama çok ödemelisiniz, şu adama çok



vermelisiniz", demeye çok hevesli olan insanlar olduğunu gördüm, Bu yanlıştır. Bu sizin gözeteceğiniz bir şey değil. Bana, "bu
adama ya da şu adama ödeme yapmalısınız", demek çok, çok yanlıştır. Bu önemli değildir. Eğer ödemezsem bile ona para
veririm. Yani Benimle ilişki içinde, Bana, "Ona çok para ödemelisiniz, bu kadar para ödenmeli, onun Size borcu bu", gibi bir şey
söylememelisiniz, bu tür hiçbir şey söylememelisiniz. Bırakın o kişi kendisi gelip Bana söylesin. Neden siz söylüyorsunuz? Eğer
bu tür bir mesajı Bana verirseniz, kaybolursunuz ya da gelip Bana bir başkası "Anne, zaman doldu, gitmemiz gerekiyor” derse,
birisi sizi acele ettiriyordur. Birisi Beni acele ettirirse, ona "Anne’yi acele ettirmeyin", deyin. Kundalininizin sadece kendi
kundalininizle değil, onu çalıştıran bir şeyle yükseldiğini bilmek zorundasınız. Çok muazzam bir şey, büyük bir organizasyondur.
Siz bunu göremiyorsunuz, bu mikroskobiktir. Bilmelisiniz, Hiç kimsenin böyle aydınlanma almadığını bilmek zorundasınız, aldılar
mı? Binlerce kişi aydınlanma alıyor, neler oluyor? Buna dair bir şeyler olmalı… Şimdi böyle bir organizasyon için nasıl bir şeyler
dersiniz? Bundan hoşlanmıyorlar. Bunu biliyorlar. Aslında onlar bilenler, İngiliz değiller. Onlar ne yapılacağını biliyorlar. Yani
Benimle olan ilişkiniz, sizin kültürünüz olarak hareket eder. Yani bu bir Anne kültü’dür, buna siz Anne’nin kültürü diyebilirsiniz.
Annemize nasılda bağlıyız. İnsanları gördüm, eğer birileri onlara karşı kaba davranırsa çok sinirlenirler ama birisi Bana kaba
davranırsa buna kızmazlar, bunun tam tersi olmalıdır. Şimdi size bir örnek vereceğim. Bu Merv Griffin garipti ve her iki
profesyonelimiz de çok öfkeliydiler. Bu doğaldı ve çok… demek istiyorum ki, bu hoşuma gitti ama Ben onları sakinleştirdim. Ve
Worlikar, elbette bu işin en tepesindeydi ama diğer adam bunu yapmazdı. İddialarda bulunuyordu. Ben sadece izliyordum. Demek
istediğim şu ki, eğer biri bunu onun annesine söyleseydi ... Orada birisi daha var ve o Beni karşılamaya havaalanına almaya hiç
gelmedi. Bunun üzerine Worlikar ona, "eğer kendi annen gelseydi, karşılamaya gitmez miydin?" dedi. O zaman kişi bir açıklama
yapılabilir, "Ah, ama bizim Annemiz Adi Shakti. Kendi annemse değil, o umutsuz." Bu şey böyle değildir. Saygınızı göstermek,
sevginizi göstermek için karşılamaya gitmelisiniz; Onun çıkarı için değil, kendi çıkarınız için, kendi çıkarınız için. Bu ilişki sizin
kendi çıkarınız içindir. Diyelim ki eğer siz petrol bulursanız, bu sizin kazancınız mıdır yoksa petrolün mü kazancıdır? Eğer kaynağa
ulaşırsanız, bu kaynağın bir şey kazanması mıdır, yoksa sizin bir şey kazanmanız mıdır? Mantık, basit mantık. Yani bu kültürde,
bilirsiniz, siz gerçekten gelişiyorsunuz ve son derece mutlu, neşeli bir insan oluyorsunuz. Ve böyle bir kişinin ifadesi o kadar
farklıdır ki, çünkü size söylediğim gibi, böyle bir kişi, yukarı çıkar ve başkalarının sorunlarını, toplumun çöküşünü görür, dünyanın
tüm sorunlarını görür. Sadece bu da değil, çözümleri de bilir. Irkçılık yapan bu sıradan insanlar gibi değiliz, bu .. diğer hastalıklar,
onların ne tür hastalıkları olduğunu bilmiyorum, Ben de unutuyorum. Irkçılık şimdi, başka bir aptalca saçmalık, biliyorsunuz.
Irkçılık nedir? Tanrı birisinin rengini böyle, birisinin rengini de şöyle yarattı ve aynı ırkçılar, kalkıp kendi yüzlerini bronzlaştırmaya
çalışıyorlar. Yani bu kültürümüz içinde yüzeysel şeylerden hiç rahatsız değiliz. Rahatsız olduğumuz şey, iç temizliğimiz, iç
güzelliğimizdir ama bu sizin de, bu ilkel insanlar gibi hareket etmeniz gerektiği anlamına gelmez, hayır. Ama iç güzellik varsa, o
zaman dış güzellik de gelir. Beni asla kirli şeyler giymiş halde göremezsiniz. Beni sarisiz asla göremezsiniz, uyurken bile sari
giyiyorum çünkü geceleri de çalışmak zorundayım, peki diğer dünyaya sabahlığımla nasıl gidebilirim? Bu yüzden Sahaja Yogi olan
bir kişi, son derece düzenli ve temiz olmalıdır, ancak bu başkalarına söylenmemelidir, kişinin kendisi böyle olmalıdır. Çok önemli
şeylerden birisi budur çünkü diğerleri sizi görecek, bunlar akıl hastası gibi insanlar, size kim inanır? Yani bir etki Annedendir, siz
kaynaktan alıyorsunuz, ne için? Sizdeki bu aydınlanmış kalitede olmak için ve bu sayede başkaları sizi harika biri olarak görür ve
size hayran olur, taparlar. Bu, şimdi, sizin kişiliğinizin nasıl olması gerektiğine karar verene dek geldik ama şimdi, siz başkalarıyla
ilgilenirken, onların Sahaja Yogiler tarafından tesadüfen yaratılmış insanlar değil, Tanrı tarafından yaratılmış insanlar olduklarını
bilin. Ve onlar yarının Sahaja Yogileri olacaklar, onlar sizden daha yüksek Sahaja Yogiler olabilirler. Bu yüzden başkalarıyla da
ilgilenirken, onlarla nazikçe konuşun. Onlara karşı nazik olun. Elbette gurulara karşıyız, tarikatlara, tüm bu insanlara karşıyız. Ama
kişi gelir gelmez, ona sizz "Oh, sen bir bhoot'sun" derseniz, kişi doğru olanı yapıp, dönüp, uzaklaşacaktır. Yani bu güç size, kaba
olmanız veya başkalarına karşı kibirli davranmanız için verilmedi, verilmedi. Şimdi, böyle olan tüm bu insanlar düşüyor,
sakinleşiyorlar çünkü faydası olanın sizin şefkatli, nazik, sağlam tavrınız olduğunu görüyorlar. Ancak Sahaja Yoga'dan sonra tüm
bu nitelikleri birleştirebilirsiniz. Kararlı olacaksınız, uyanık olacaksınız, nazik ve şefkatli olacaksınız, gülümseyeceksiniz ama
başkalarıyla dalga geçmeyeceksiniz. O zaman onların başkalarına karşı verdikleri tepkinin ne olduğunu görmek üzere, uyanık bir
kişilik oluyorsunuz: bunun görülmesi çok önemlidir. Yani şimdi siz başkalarına karşı şahit konumunda olmaya başlıyorsunuz.
Başkalarına karşı tepkiniz nedir? Birçok kez gördüm, yeni bir Sahaja Yogi geliyor. Kişi bir şeyler söylemeye çalışıyor ve bir kız
oradan kıkırdamaya ya da gülmeye başlıyor, o sırada hiç kimse böyle davranmamalıdır çünkü kişi "onlar beni aptal yerine
koyuyorlar veya benim aptal bir insan olduğumu veya bende yanlış bir şey olduğunu düşünüyorlar" diye düşünebilir. O kişi kendi
bilincinde olacaktır ve Ben o kişiye aydınlanma veremeyeceğim ama eğer karşımda birisi oturuyor ve Ben o kişiye yardım etmeye
çalışıyorsam, bunun bu beyefendinin hayatının çok önemli bir anı olduğunu bilin. Biz aldık, ne olmuş yani? Birisini çekip
çıkartırken, birine yardım ederken, gülüyor muyuz? Bu işi yapmak için çok ilgili ve çok ciddi olmanız gereken bir zamandır. Burnun
kendi yerinde, gözlerinde kendi yerinde olması gibi, her niteliğin ve ruh halinin de, kendine ait bir yeri vardır. Aynı şekilde sahip



olduğumuz tüm bu ruh hallerinin de kendi ait yerleri vardır ve modern toplumda kaybolan şey budur. Bu yüzden birine yardım
etmeye çalıştığımda, siz o kişi için endişelenmelisiniz. Bu bize Kaynaktan nasıl geliyor? Benim için ne kadar endişelisiniz?
Susadığımı varsayalım, sizde susayacaksınızdır. Hemen "Anne, Size biraz su getireyim" diyeceksiniz ama Bana sormayabilirsiniz
bile, sadece buraya getirip, suyu orada tutarsınız ya da Benim için biraz çay yapar ya da Bana göz kulak olursunuz. Bunu yapın ya
da şunu yapın. Küçük, küçük şeylerde sizin izlemeniz gerekir. Endişe etmek, bir şey söylemek, bir şey sormak değildir. Siz
sormazsınız. Anneye sorma, sadece yap. İşte böyle, bunu yapmaya başladığınızda, başkalarına ne yaptığınızı anlayacaksınız. Bu
yüzden başkaları üzerindeki yansımanız, sizin hakkınızda nasıl düşündükleri de çok önemlidir ve uyanık olmalısınız. Aniden bir
şey söylersiniz ve herkes kaybolur. Onların henüz Sahaja Yogi olmadıklarını bilmelisiniz, onlar Sahaja’ya getirilecekler, bu yüzden
onları çok dikkatli bir şekilde etrafta gezdirmelisiniz. O zaman Sahaja Yogilerle, kendi aranızda nasıl davrandığınızı, başkalarının
görmesi on derece önemlidir. Birbirimizin arkadaşlığına değer vermeliyiz, buna değer vermeliyiz. Bir yerlerde bazı Sahaja
Yogilerle buluşmak, "Ah, birini görmek, biriyle telefonda konuşmak ne büyük bir zevktir." Ama çok dar görüşlü, çok bencil, açgözlü
ve bazen de çok sınırlı olduğumuz için demeliyim ya da kesinlikle geçmişimize sarıldığımız için, biz bunu yapamayız, o neşeyi
hissetmiyoruz, başka bir Sahaja Yogi’ye karşı hayranlık duyamayız, biz başka bir Sahaja Yogiden hoşlanmayız, onun
arkadaşlığına değer veremeyiz. Bunun anlamı, bu parmağın bu parmağı hissetmemesidir. Bu sanki ilerlemekte olan, ona ne
diyorsunuz, cüzzam gibidir. Sinirler tükendi. Sinir uçları orada değiller. Başka Sahaja Yogilerin sevincini hissedemezsiniz. Ve bu
yalnızca kişisel çıkar alanlarınızı aşarsanız mümkündür. İnsanlar başlangıçta Sahaja Yogaya geldiklerinde, onların kişisel çıkarları
vardır, örneğin birinin bir şey satmaya çalışması gibi, yani onlar bunu Sahaja Yogilere satmak isterlerdi veya bir şeyi düzenliyorlar
ve Sahaja Yogilerin bunu yapmasını istiyorlar. Bakın, kişisel çıkar, Sahaja Yogileri kendi amaçları için kullanmak. Bunun bir
sonucu olarak, bazı insanların çok dar görüşlü olduklarını gördüm, kimse onlara yardım etmez, onlar tarafından hiçbir iş
yapılmıyor; Telefon varsa kimse "Ben bakarım" demez. Bu Amerikan kalitesi, onlar "ben bakarım" diyeceklerdir. Bu iyi bir şey
olarak kabul edilir. İngiltere'de değil, hepsi sessizce oturacaklardır. Yemeği yediklerinde bile, şimdi para ödemek zorundalar, onlar
bu tarafa doğru bakacaklardır ve bazı zavallı Hintli öğrenciler, hepsinin parasını ödeyecektir. "Bakmayacağım", "Şimdi sen öde",
derler. Şimdi normaller. Bu çok düşük seviyeli, son derece düşük seviyeli bir davranıştır. Başkalarına değer vermeniz, başkalarına
hediyeler vermeniz, kişinin öğrenmesi gereken bir şeydir bu. "Oraya gidiyorsun;" Oh, şimdi... "; Geçen gün bir bayanla tanıştığım
zaman olduğu gibi, Benim zümrüt yüzüklerimden birini beğenmişti. Bu Benim aile yüzüğüm, bu yüzden ondan vazgeçemem,
bilirsiniz, C.P.'ye sormam gerekecek ve o bundan hoşlanmayabilir, çünkü bunun üzerinde Benim hiçbir hakkım yok, onu
çocuklarıma vermek zorundayım, tamam mı? Ama bir yerlerde güzel bir zümrüt buldum, bu yüzden yanımda tuttum. Geçen gün
buna ona verdiğim zaman çok etkilenmişti. "Yüzüğümü beğendin ama yüzüğümü sana veremedim, bu yüzden de .." dedim. Bana,
"Yani ben senin yüzüğünü alabilir miydim mi?", demek istiyorsunuz dedi. "Seni buna zorlardım, ama sana veremedim, bu yüzden
de düşündüm ki, bir yerde bunu gördüm, bu nedenle bunu senin için aldım" dedim. "Ne kadar düşüncelisiniz" dedi, ama bunların
hepsi kafamın içindedir. Ben, ne zaman bir fırsat bulsam, bilirsiniz, yani birisi "Oh, bunu beğendim" dese, bunu aklınızda tutun. Bir
dahaki sefere bir çiçek bile olsa, onların arkadaşlığına değer vermelisiniz, çünkü sizi, ruhunuzu anlayan ve ruhu olan birinin
olması, harika bir şeydir. Harika bir şeydir. Birbirinize nasıl kaba davranabilirsiniz? Beni en fazla inciten şey budur. Ve Bana
vermeniz gereken ilk şey ve en önemli şey, birbirini seven, kafa dengi, güzel, sevgi dolu bir gruptur. Kişisel düşüncelerinizin
ötesinde, sizin gerçekten sevmeniz, eğer bu başarılırsa, demek istiyorum ki, tabii ki, Sahaja Yoga'da şu anda para kazanmaya
çalışan pek fazla insan yok ama onlar kendilerini için konfor yaratmaya çalışıyorlar. En iyi odaya, onlar sahip olmak zorundalar,
en iyi yere onlar sahip olmalılar, sahip olmak zorundalar ... "Bunu almadım, almalıyım, şunu, bunu." Diğerlerinden daha fazlasını
yapmaya çalışın. Bazen insanların sizden faydalandığını biliyorum, ama çok yakında onlar Sahaja Yogadan çıkacaklar. Bu yüzden
cömert olun, çok cömert olun. Ve cömertlik sizin kendi Sahaja Yogi kardeşlerinizden başlamalıdır. Sahaja Yoga kültüründe,
sinirlerimiz vasıtasıyla coşan tam bir emilim göstermeliyiz, iffet duygusunda. Beğenseniz de beğenmeseniz de bu bir
zorunluluktur. Saf olmayan ilişkilerde, herhangi bir başka kişi için beslenen bir kötü niyet olmamalıdır. Kesinlikle saf ilişkiler
olmalıdır, zinacı olmayan, saflığı bozan şeyler olmayan saf gözler olmalıdır. Temiz gözler Sahaja Yoganın temelidir. Sağda solda
gezmeyen temiz gözler, çünkü gözleriniz çok güçlüdür. Ne kadar güçlü olduklarını bilmiyorsunuz. Öyleyse bunu bu şekilde
yapmalı, bunu tatbik etmelisiniz, dikkatinizi içe ve Sahasraraya doğru getirin. Yapabilirsiniz. Gözlerinizle emiyorsunuz. Bana
shraddha (inanç)ile, neşeyle baksanız bile, onu sadece içine çekiyorsunuz, Benim imajımı, Sahasrara'nıza koyun, kalbinize koyun,
bunu yapabilirsiniz. Bu çok sevinç vericidir. Bunu Sahasrara'ya koyduğunuzda, o zaman bilgiyi alırsınız. Onu kalbinize
koyduğunuzda, neşeyi alırsınız ve onu karaciğerinize koyduğunuzda, aksiyonun gücünü elde edersiniz. Fotoğraftan da bunu
yapabilirsiniz, içinize çekebilir, hareket ettirebilirsiniz ama bu sizin, başkalarına karşı tamamen kendine güvenli, nazik şekilde
davranma şeklinizde gösterilir; kibir yoktur. Ve boyun, ne o kadar yukarıda, ne de böyle, çok ağırbaşlı bir şekilde merkezde. Yani
Sahaj kültürde, çünkü ruh haysiyettir, ihtişamdır, Tanrı'nın ihtişamıdır, kendinizi yargılamalısınız. "Ruhuma saygı göstermeyen bir



şey mi söyledim? Şerefli olmayan bir şey mi yaptım?" Ben oradayken Bana yüzlerce soru sormaya devam eden insanları da
gördüğüm gibi, "havlu beyaz mı olmalı? Yeşil havlu mu? Bunu yapmalı mıyım, şunu yapmalı mıyım?" Neden? Çünkü biz seçimlerle
yaşamıyoruz. Elimizde ne varsa onunla yaşıyoruz ve bunda haysiyet var. Eğer seçimler yapmaya başlarsanız, bu aptalcadır. Bir
grup Sahaja Yogi, yemek yiyecekler, "Ne alırsınız?" Karar vermeleri kırk beş dakika sürecektir, eğer bir restorana giderseniz, çünkü
ilk olarak, "Biz bunun için ödeme yapıyoruz" bilinciyle, birisi bunu alacak, birileri de şunu alacaktır. Zavallı garson kaçıp gidecektir
ama neden farklı olmalıyız ki? Bu aynı şeydir. Annemizin sahip olduğu şey, her neyse onu alacağız, bitti ama böyle değilse de, en
azından herkesin aldığı şey her ne ise, onu isteyin, "Neden ayrı bir şey olsun?" Sahaja Yoga'da seçimler yoktur, bu kelimeyi çok
açık bir şekilde hatırlayın. Bunun seçimleri, şunun seçimleri, benim hoşuma gitmedi, benim de hoşuma gitti. Bu iyi değil, şu iyi
değil. Çünkü bizim vibrasyonel düzeyde her şeye ihtiyacımız olduğu için, o zaman da seçim geliyor. Mesela, vibrasyonlar iyi
değilse bunu söylemeyeceğiz ama o şeyi de almayacağız. Ama bu yeşil mi, kırmızı mı yoksa sarı veya beyaz mı meselesi yok. Ve
işte sizi aptal yerine koydukları da mesele bu. Bir isim koyacaklar, Cartier (Fransız mücevher ve saat markası), bitti. İnsanlar bu
Cartier için, ne kadar istenirse ödeyeceklerdir. Sıradan bir şey, özel bir şey değil ama şu egoyu görüyorsunuz, "Bende Cartier var,
daha fazla para verdiğimi, aptal olduğumu göstermek için buna daha fazla para ödedim." Bu kadar ucuz bir şeye daha fazla
ödeme yapmak; oynadıkları şey bu - bunu unutmayın. Öyleyse, Sahaj bir kişiliğiniz olduğunda, kendi haysiyetinize sahip
olduğunuzu anlamalısınız. Bu şeyler size haysiyet vermez. Siz onlara saygınlık veriyorsunuz ama bu sizin yarın kalkıp bir palyaço
gibi buraya gelmeniz ya da burnunuza bir palyaço burnu takmış halde çıkıp gelmeniz anlamına gelmez. Elbette ki, Ben her zaman
diğer noktayı görmek zorundayım çünkü bu o tarafa kayar. Haysiyetli olduğunuzda, her zaman haysiyetli bir şeyler giyeceksiniz.
Haysiyetli olan her şeyi yapacaksınız. Otomatik olarak haysiyetli bir hale gelirsiniz. Bu yapay bir şey değildir. Yani Annenizde
gördüğünüz gibi, haysiyet gelir. Puja'da Bana ne verirseniz verin onu alıyorum, tamam, ama aksi takdirde siz Bana başka bir şey
veremezsiniz. Eğer Bana bir şey verirseniz, bir şekilde onu geri veririm. Bir şekilde geri vereceğim. Para odaklı bir insan onurlu
olamaz çünkü onu bir dilenci gibi görürsünüz. Bakın, eğer para yönelimi çok fazlaysa, o seviyeye gelir, bilirsiniz, orada haysiyet
olamaz. Güç odaklı bir adam, aptaldır. Aptal gibi görünür, yani biz aptal olamayız. Tamam. Bu yüzden, biz güç odaklı da olamayız.
Romantik ya da aşk odaklı olan kişi, aptal bir adamdır, aptal bir adam gibi davranır. Onlar sokakta sürekli olarak birbirlerini
öpmeye devam ediyorlar. "Nereye gidiyorsunuz?" "Boşanma davasına, ama son olarak biraz daha öpüşmeyi düşünüyoruz."
Önemli olan öz saygıdır. Benlik sizin ruhunuzdur. Ruhun saygısı size bu onuru vermelidir ama siz mahremiyet içinde kocanıza
karşı hoş görülüsünüz, karınıza karşı hoş görülüsünüz. Halka açık yerlerde değil, mahremiyette ona karşı nasıl hoş görülü
olunacağını öğrenmelisiniz. Bu korkunç. Özellikle de Hindistan'da. İnsanların bu romantizmle falan etrafta dolaştıkları söylendi.
Bu yüzden lütfen, tüm bu romantik şeyleri Hindistan'da yapmayın, bu Benim için çok utanç verici, çok utanç verici. Yani biz
Annemizi utandıran şeyler yapamayız. "Bu Annemi utandıracak, bunu yapamayız" diyerek, bunu bir kez bilmeye başladığınızda
zaman, siz otomatik olarak yardım ediliyorsunuz. Yani, bu Benimle ilgili olduğu zaman, hemen, "Anne benim için ne düşünecek?
Anneye karşı gösterdiğim davranış şekli bu mu?" O şey, siz sanki o tabiatı kazanmışsınız gibi, içinizde çalışan bir şey olarak
hemen ödülünü alacaksınız. Sahaja kültür, bir Sahaja tabiatıdır, siz bunu otomatik olarak yapacaksınız. Bu şekilde
konuşacaksınız, bu şekilde bahsedeceksiniz, bu şekilde yaşayacaksınız. Demek istediğim şey, Beni hiç tanımayan insanların
uzaklardan gelen bir telefon görüşmesinde veya bir telefonda, Beni tanıdıklarını gördüm. Özel bir şey olduğumu biliyorlar; eğer
yeterince hassaslarsa. Fotoğrafımdan, oturma şeklimden, konuşma şeklimden hemen herkes sorar. Geçen gün kocamla
buluşmaya gittiğimde herkes "Bu bayan kim?", "Bu bayan kim?", "Bu bayan kim?" diye soruyordu. Şahsiyette bir şey var. Herkesle
güzelce konuşurum, çok tatlıyım. Bizler köle gibi olamayız ve hiç kimseyi köleleştiremeyiz. Bizler sevgiyle muamele etmeliyiz,
insanlara sevgiyle muamele etmeliyiz çünkü onlar biziz. Kimseyi küçümsememek, kimseye gülmemek. Sahaj kültürde bir uzman
olmalısınız: bilirkişi. Uzmanlık, sizin Annenize olan bağlılığınız sayesinde gelir. Uzmanlık: Hepiniz bir uzman olmalısınız ve size
sertifikayı kim verecek, bu sadece Annenizdir - başka kim? Ben böyle söylemeyebilirim ama egonuz değil, ruhunuz bunu
söyleyecektir. Bu kadar kısa sürede mümkün olan her ne ise, bu o kadar büyük bir konu ki, kültür; bunu yapamazsınız ama sizinle
konuştum, size çok analitik bir şekilde değil, Ben size çok sentezlenmiş bir şekilde söylemezdim. Bu yüzden size, her şeyin birçok
sentezini verdim. "Analitik" olarak şimdi bu bir, bu da iki, üç, dört, beş - kısa keselim - iki, üç, dört, beş, bunun gibi. Bu böyle değildir
ve siz işte insanlarla böyle konuşmalısınız. Bir, bu böyledir; iki, şu da böyledir; üç, bu ise böyledir; bitti. Sizler Sahaja Yogilersiniz.
Konuşmalarınızda, böyle konuşursanız bitti. Ama bir şey söylemeden ya da bir şey yapmadan önce, insanlara onları nereye
yönlendirdiğinize dair onlara küçük bir fikir verin, böylece onlar kaygılanmasınlar, dikkat dağılmasın. Dediğim gibi, küçük bir fikir
verin ya da konuşurken onları önemli bir noktaya getirin ki, onlar cümlenin bu noktaya gelmesini beklesinler ama bütün cümlenin
böyle görünmesini sağlayın, cümle belli bir noktaya doğru gitsin, bu yüzden her zaman bir Sahaja Yogi, konuştukları şeyde bir
noktaya değinmelidir sadece gevezelik etmek, sadece laf söylemek değil,. Söylemek istediğiniz mesele nedir? Ne yaparlarsa
yapsınlar, bundan ne elde edeceklerini bilmeliler. Şimdi, evlilik. "Evlilikle ne elde edeceğiz?" Bir aile, ev, herkesin var, bir eşeğin bile



evi var. Bunda bu kadar harika olan nedir? Aydınlanmış ruhların doğacağı bir aile birimi elde edeceğiz, onlara uygun bir şekilde
bakacağız ve sonra o birimi, güzellik içinde pırıl pırıl parlayan bir elmas gibi, bu dünyaya yayacağız, bütün dünyaya ışık tutan bir
aile ortamı. Öyleyse kişinin hayatı anlamsız olmamalı, konuşma anlamsız olmamalı ve her an, yavaş ve istikrarlı bir şekilde
vizyonlarınızın ve hayallerinizin başarılarıyla doldurulmalıdır, bu hiç de zor değildir. Ego ve süperego'dan kurtulabilirseniz, bitti,
hepsi bu - bu kadar basit. Tanrı hepinizi kutsasın. Mm .. güzel .. güzel .. rahatladı, Ha? Rahatladı. Şahit. Sanırım herkes dışarı çıktı,
sanırım. Ve daha fazlası yok… Son olarak söylemem gereken bir şey daha var, daha önce de söylediğim gibi, burada da
söylemediğim gibi, hiç kimse bunu bhoot yaptı demeyecek, çünkü böyle bir kişi Sahaja Yoga'ya değil, bhoot klanına
gönderilecektir. Sorumluluğunuzu bhootlara yüklemeyin, siz ya bir bhoot'sunuz ya da bir Sahaja Yogi, ikisinden birisisiniz, her ikisi
birden olamazsınız.
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Yogilerin Konuşması, Dr. Rustom, Gregoire, Ganapatipule (Hindistan)  30.12.1985 1972 yılında aydınlanmasını almış bir Sahaja
Yogi kendi deneyimlerini paylaşıyor. Ardından Gregoire de Kalbermatten konuşma yapıyor ve Dr. Rustom’u taktim ediyor.
Ganapatipule, Maharashtra, Hindistan'daki uluslararası Sahaja Yoga seminerinin birinci gününden kesit. [başlangıçtaki konuşma
metni eksik] Görüyorsunuz, burada seminerdeyiz ve hepimiz Sahaja Yogileriz ve iyi vakit geçiriyoruz, şakalar yapıyoruz, bazı
şeyler tartışıyoruz, bunun gibi şeyler var ama, bunların hepsi çok iyi, yani kişi eğlenebilir, aslında eğlenmelidir de çünkü tüm
yaratılış, bizim neşe duymamız gereken bir şekilde yaratılmıştır. Yaratılışın başlangıcından itibaren, Evrenin Shri Adi Shaktisi,
Deitylerini kullanarak, yarattığı tüm güçleri kullanarak, varoluşumuzun tam olarak keyfini çıkarabileceğimiz, tam bir neşeyle içinde
yaşamamızın mümkün olduğu, çok güzel bir Evren yaratmak için bir drama oynadı. Biri, bir örnek verecek olursa… dün oturduk ve
ragalar dinledik. Bu ragaların kendisi dahi, onları dünyaya sunan aydınlanmış ruhlarda olan Shri Adi Shakti‘den ilham aldı. Her şey,
Onun tarafından farklı görünümlerde yaratılmıştır. Yani biz kendimizden neşe duymalı ve mutsuz olmamalıyız. Ve O neden bizim
mutlu olmamızı istiyor? Çünkü mutlu ve rahat olduğunuz zaman, Tanrı'nın gücü, kaderinizin belirlediği büyük bir doruğa  sizi
yükseltmek üzere üzerinizde çalışabilir. Görüyorsunuz, gerçekleşen tüm bu drama, amacı olmayan bir drama değildir. son derece
önemli olan, derinden önemi olan Kadir-i Mutlak Tanrı'nın farkındalığı onun içinde yatıyor. Ve Sahaja Yoganın amacı tamamen
budur. Kullandığımız tüm farklı teknikler bunun için bir köprüdür. Görüyorsunuz, Bu Dünyada, Shri Mataji'nin ne olduğunu
anlamalısınız. O, Adi Shakti'dir. Şimdi, kaç kişi Adi Shakti'nin ne olduğunu biliyor? Adi Shakti, Kadir-i Mutlak Tanrı'nın gücüdür.
Evrende tezahür eden en yüksek şeydir. Bu şey Evrende Avatarını (Deitynin insan bedeninde dünyaya gelmesi) ilk kez aldığında,
bunun arkasında derin bir anlam olmalıdır. Ve bu derin anlam ise, Yüce Rabbin farkındalığı olmalıdır. Bedeninize tantranın çeşitli
çakraları yerleştirilmiştir. Enstrüman. Tantra enstrüman demektir. Bu çakralar ne içindir? Ve insanlar onları temizlemek, çakraları
çıkarıp tuzlu suya koymak ve tekrar yerine koymak için çok zaman harcıyor. Ama hangi amaçla? Görüyorsunuz, bunun hangi
amaçla yapıldığını düşünmek zorundasınız. Bir şeyleri rutin olarak yapmak yerine, neden burada olduğunuzu düşünmeye çalışın.
Çakralar, insanda bireyin farkındalığını adım adım, daha ve daha da  yükseğe, Yüce Tanrının tahtına ulaşana dek yükseltir. Onların
amacı budur. Yani, çakraları bunun için kullanmayanlar, bir Rolls Royce'a sahip olan, onu parçalara ayırıp, yağın içine yatıran,
tekrar birleştirip motoru çalıştıran ve sonra hiçbir yere gitmeyen bir adam gibidir. Görüyorsunuz, tüm tantralar dikkatinizi Mutlak
Güce Sahip olana  yükseltmek için size verilmiştir. Sahaja Yoga tamamen dikkatinizi Mutlak Güce Sahip olan yükseltmeniz için
size verildi. Arkadaşlarınız size bu amaç için verilmiştir. Ve Shri Adi Shaktinin Kendisi, bunu size vermek için karşınızda belirdi.
Şimdi, Shri Adi Shakti'nin Mahamaya olduğuna şüphe yok. Mahamaya ne anlama geliyor? Ve O neden Mahamaya?
Görüyorsunuz, bu esas temelleri sorgulamalısınız. Sonuçta Tanrı, Evrenin Baş Mimarıdır. O'nun amaçsız bir şekilde yaptığı hiçbir
şey yoktur. Bunu anlamalısınız. Sınırlarımız dahilinde her ne yaparsak, bunda eğer bizim bir amacımız varsa, düşünün ki O'nun
amacı  daha ne kadar büyüktür? Hele Shri Adi Shankaracharya, uzun zaman önce, yıllar önce, eğer insanlara şöyle demişse, "Sen
Mutlak olansın, seninle Yüce Tanrı arasında, Adwaita (ikilik olmaması, bireyin benliğinin -Atman- Mutlak Gerçek olan Brahman ile
özdeşleşmesi) arasında hiçbir fark yoktur." Şimdi, eğer siz Mutlak olansanız, Atma seyreltilmediği (yoğunluğunu azaltmadığı)
sürece, yaratım olamaz, değil mi? Çünkü eğer zaten Atma Tattwa olduğunuzun her zaman farkındaysanız, siz yaratıma nasıl dahil
olabilirsiniz? Kendi varoluşunuz üzerine yaptığınız meditasyonda her zaman kaybolacaksınız. Bu temel gerçeği anlamalısınız. Bu
yüzden Mahamaya, yaratılış için gerekliydi. Mahamaya yaradılışın evrimi için gerekliydi. Çünkü O sizin için dramalar sahneye
koyarak, sizi geliştiriyor. Ve ancak siz belli bir seviyeye ulaştığınız zaman, sizi kendisinden kurtarabilir. Böylece siz Maya'nın
ötesini, Mutlak olanı görürsunuz. Şimdi, Puranalardan birisinde şöyle bir söz vardır: "Devi'ye ancak hem zeki, hem de cesur
olanlar ibadet edebilirler." Aptal ve korkak olanlar Ona ibadet edemezler. Bu çok önemlidir, görüyorsunuz. Bize beyin verildi. Bu
beyinler bize hayatın abesliklerini çözmemiz için verilmedi. Kadir-i Mutlak olana giden rotamızı çizmemiz için bize beyin verildi. O
sizi kaşıkla beslemeyecektir. Belli bir noktadan sonra, yolu kendiniz bulmalısınız. Bunun nedeni, bunu yapmadığınız sürece, sizin
Yüce Allah'ın huzuruna çıkmaya layık olmamanızdır. Sadece cesaretlerini ve akıllarını, arzularının gücünü kullananlar yolu
bulabilirler ve onlar gerçektende, O'nun huzuruna çıkmaya layık olanlardır. Bunların hepsi, insanlık evriminin bir parçasıdır. Yüce
Olanı anlamak ve takdir etmek için, siz bunu almaya muktedir bir farkındalığa sahip olmalısınız. Shri Mataji yaklaşık iki yıl önce
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Riyad'a geldi ve ben kendisine sunduğum Sanskritçe bir şiir yazdım. Ve benim yerime şiiri tamamlamaya başladı çünkü şiir
eksikti. Ve şiirin dizelerden biri şuydu: “… tüm  bunları ben bu kadar küçük olan kaselere nasıl sığdırabilirim?" Görüyorsunuz,
çünkü farkındalık, beyin henüz ışımayı, Yüce olanın ışımasının tüm ağırlığını içine alabilecek kadar gelişmedi. Peki, beyni nasıl
geliştireceksiniz? Sonuçta beyin, Agnya çakradır. Beyni Kadir-i Mutlak olanın doğasına odaklayarak, onu geliştirirsiniz.
Varoluşunuz üzerinde her gün düşünerek, bunu geliştirirsiniz. Bu şekilde dikkat ona kadar gider. Ve beyindeki sinirler rafine
olurlar. Sahasrara'nın taç yaprakları, Mutlak olanın lütfunu ve O'nun farkındalığını alabileceği noktaya gelene dek arıtılırlar. Shri
Adi Shakti, Onun Shaktisidir. Shri Adi Shakti, her şeyin kendisinden meydana getirildiği güçtür. O beyninizi sizin için rafine edendir
ama kendiniz dikkatinizi oraya koymalısınız. Sahaja Yoga'da bu çok kolaydır çünkü dikkatini değeri olmayan şeylerden çekmek
için kişi çokça yalnız bırakılır. Bir çakra catch edebilir ama ne fark eder ki? Beş, on dakika içinde catch çözülebilir. Öyleyse neden
bununla uğraşıyorsunuz? Catchin, çakradan çakraya geçtiğini biliyoruz. Kundalininin hareketi, çakradan çakraya geçer. Öyleyse,
önemsiz şeylere konsantre olmanın amacı nedir? Geçmişte, biliyorsunuz, Tanrı'yı aramak için  birçok arayış içindeki büyük kişi
Dünya'ya geldi. Sonra, siz ne arıyorsunuz? Arayışın anlamı nedir? Bu Tanrı'yı aramak demektir. Onlara yardım edecek Shri Adi
Shaktileri de yoktu. Siz, burada karşınızda Ona sahipsiniz. Bu yüzden bundan yararlanmalısınız. Ve çaba gösterin ve bu noktada
Mutlak olana sabitlenin. Ve hepiniz burada bir kolektivite içinde olabilirsiniz, ancak sizinle Mutlak olan arasındaki ilişki, sizinle
O'nun arasındaki ilişki  sadece şahsi bir şekilde olmalıdır. Ve O'nu gördüğünüz zaman, başka hiç kimseyi görmezsiniz.
Anlıyorsunuz. Kolektivite içinde olmak çok iyidir, hep birlikte olmak çok iyidir, birbirinizin arkadaşlığından neşe duymanız iyidir
ancak birbiriniz arasındaki ilişki, sizi Kadir-i Mutlak Tanrıya yükselişi teşvik edecek bir şekilde olmalıdır. Çok net olmalıyız. Sahaja
Yoganın bütün amacı, bu yükseliştir. Yüce Tanrıça’nın Kendisi olan Shri Adi Shakti’nin, Rabbimize karşı insani terimlerle tarif
edilemez bir bağlılığı vardır. Yüce olanla Shakti arasındaki tüm oyun, insanlığın ve Yaratılışın en derin gizemlerinden biridir. Ve
Shri Adi Shakti'nin en derin arzusu, Yaratımının ve çocuklarının, Rabbine bir sunu olarak, Yüce olanın tahtına yükselmesidir. Bu
tıpkı sanki, biz Shri Mataji ‘ye bir şey sunduğumuz zaman, eğer bunda çiçekler varsa, en kötü çiçekleri içinden çıkarır, sadece en
iyisini, en mükemmelini Ona sunarız. Yani, Shri Adi Shakti de,  Yaratımını Rabbine sunduğu zaman, bu durum bundan çok daha
yüksek seviyede olan bir şeydir. Ve sadece en mükemmel olan O'nun önünde sunulabilecektir. Anlıyorsunuz. Bunu anlamalısınız.
Lord ve O'nun Shaktisi arasındaki bu oyunda, bir rol almadığımız sürece, insan olarak bizim hiçbir önemimiz yoktur. Bu amaca
hizmet etmiyorsa, tüm yaratılış fırlatılıp kenara atılabilir. Çünkü Evrende gerçek olan sadece iki şey vardır, bu da Tanrı ve O'nun
Shaktisidir. Bunun dışında geri kalan her şey gereksizdir ve hiçbir önemi yoktur. Yaradılışın sonunda geriye sadece bu iki şey
kalacaktır. Yani, olmakta olanları hafife almamalısınız. Siz bu dramanın temel parçalarısınız, temel kısımlarısınız. Evrenin temeli
ve içsel kökü olan çok derin bir dramadır bu. Mooladhara çakranın neden dört tane taç yaprağı olduğunu hiç düşündünüz mü?
Bunun anlamı nedir? Neden dört? Dört tane, çünkü Lord ve Shakti'yi ayaklarının dinlendiği Sushumna'da onları birleştirirseniz,
dinlenen dört tane ayak bulacaksınız. Bu ... işte bu yüzden o nihai saflıktır, çünkü o Rabbin ve Onun Shaktisinin bir araya gelmiş
ayaklarını temsil eder ve bu oğula, yani Ganesha'ya, Lord'a, Omkara'ya bir taht olarak verilir. Bunlar çok önemlidir, çok derindir.
Tanrı'nın ve Shakti'nin oyununda yerinin olması için kişinin, aşırı saflığa, aşırı bilgeliğe ve neler olduğuna dair aşırı bir farkındalığa
ihtiyacı vardır. Bu yaratılışın tüm amacı budur ve yalnızca budur. Yaratılış, sizin sarileri demirle kaplamanız için meydana gelmedi,
Dhobi [çamaşırcı] hakkında endişelenmeniz için değil. Bunlar tamamen alakasızdır. Onlar bir yüzyıl bile sürmeyecekler,
sonsuzluğu rahat bırakacaklar. Orada organizasyon da yok. Yüzünüz maviye dönene kadar siz organize edebilirsiniz, ancak
Mutlak olanın arzusu işe yaramazsa, orada başka bir Sahaja Yogi bulamayacaksınız. Bunu gördünüz. Çoğunuz gördü. İlk
günlerde, kitlesel tanıtımlar yapılmasına rağmen, boş salonlarla karşılaştığımız zaman, bir sürü hoş deneyim yaşadık.
Görüyorsunuz, siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Lord Krishna geldiği zaman, “Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Her şeyi Ben
yapıyorum", dedi. Yani, kendisinin yaptığını sanarak kendini kandıran insan, bunu o yapmıyordur. Shri Krishna, "Harekete geç!
Harekete geçmelisin ama yaptıklarının sonuçlarını Bana bırak", dedi. Yani, O'nun söylediği şey, beklenti içinde olmadan hareket
etmektir. Şimdi, siz nasıl uyanacaksınız? Ne yapacaksınız? Bakın, birisi harekete geçtiğinde, herkes sol kanalın sağ kanalın ne
olduğunu bilir. Kişi solun arzu gücünü kullanarak sağ tarafta hareket eder. Bu herkes tarafından çok iyi bilinen bir şeydir. Kişi
hangi çakra aracılığıyla hareket eder? Aktivitenin çakrası hangisidir? Kim cevap verecek? Yaratılışın mı? Hepiniz bunu biliyor
olmalısınız, bunlar temel şeyler. Swadishthana. Tamam. Swadishthana sağda, değil mi? Ve Shuddha Ichha (Saf Arzu) soldadır.
Yani, Kadir-i Mutlak Tanrının arzusu ile eylem arasındaki köprü nedir? Sol Swadishthana çakrasıdır. Doğru mu? İşte bu yüzden
tüm bhootlar gidip orada oturuyorlar. Sizin eyleminizi, arzunuzdan ayırmak için. Çok basit, bakın. Bhootların sert şekilde vurduğu
her yerde, oranın önemli bir çakra olduğunu bilmelisiniz. Şimdi, görüyorsunuz, insan olmamıza rağmen, Tanrı'nın lütfuyla
aydınlanmış ruhlarız. Bu da, Evrenin tüm tantrasının minyatür şekilde içimizde var olduğu anlamına gelir. Shri Mataji yaptı bunu
ve "Sizi oraya Ben yerleştirdim. Şimdi, kendinizle ne yaptığınız, sizin meselenizdir", dedi. Şimdi, Evrenin Shuddha Ichha'sı olarak ...
Herkes Shuddha Ichha'nın ne olduğunu biliyor mu? Shuddha Ichha, Evrenin saf arzusudur. Şimdi, Evrenin saf arzusu nedir?



Evrenin saf arzusu, Tanrı'dır, Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'nın arzusudur. Bu, Evrenin İda Nadisi vasıtasıyla akarken, yerine
yerleştirilmek üzere Tanrıça Shri Mahakali tarafından taşındı, Kundalininin içine yerleştirildi. Yani bu sol kanalınızın içinde akar
veya eğer bunu siz arzu ederseniz, sol kanalınızda akabilir, aktivitelerinizi bilgilendirmek için. Şimdi bakın, bağlantıda olmadığınız
sürece, aktiviteleriniz anlamsızdır. Bu karıncaların ne yaptıklarını bilmeden etrafta koşuşturması gibidir. Yani ilk önce, kişinin
kendi içinde saf arzuyu tesis etmesi gerekir. Bunun İda nadinizde akmasına izin verin. Bunu nasıl yaparsınız? Çok basit. Shri
Mataji‘ye dua ediyor ve diyorsunuz ki, "Siz Evrenin Shuddha Ichha'sısın ve ben de Size böyle ibadet ediyorum." Sadece bunu
yaparsanız, Ona dua edin, Ona dua edin, işte budur, O, İda nadiniz içinde öyle bir güçle akacaktır ki, sol Swadishthananızda olan
her şeyi yıkıp  geçerek, aktivitenizi bildirmek için sağa akacaktır. Sol tarafınız güçlüyse, sağ tarafta catch edemezsiniz.
Görüyorsunuz, yani bu ilk aşamadır. Eğer bu Shuddha Ichha'yı yaparsanız, bundan fazlasını yapmanıza gerek kalmaz, Shuddha
Ichha tüm çakralarınızdan akacak, sonunda beyninizdeki engelleri kaldıracak ve beyninizdeki her bir sinir lifini, hücreyi,
aydınlanma ve nektarla dolduracaktır. Bunu yapmasıyla da, bütün bilinciniz ve farkındalığınız değişecek ve değiştikçe de sizin
farkındalığınız, Mutlak olanın farkındalığı ile dolacaktır. Mutlak olanın farkındalığı ile dolduğu için, Shri Mataji‘nin ne olduğunu siz
açıkça göreceksiniz, O Kadir-i Mutlak Tanrının Shaktisidir. Ve biz “Shri Mataji bunu yaptı, Shri Mataji şunu yaptı” demeyeceğiz, siz
bütün Mayayı ve oyunu biliyorsunuz. Bazı insanlar, bir dakika traji hisseder, sonra ardından mutlu olurlar… Bunların hepsi
saçmalıktır. Eğer kendinizi, kendi içinizde oturttuysanız, ana babanızın gözünde, Her Şeye Gücü Yeten'in gözünde kesin olarak
değişmez olarak kalacaksınız. Günden güne değişmiyorsunuz. Kendinizden şüphe etmiyorsunuz. Bunu öğrenene kadar, siz
Nirvikalpa olamazsınız. Çünkü Nirvikalpa'nın bir kısmı, sadece Tanrı'dan veya Shri Mataji'den şüphe duymamak değildir. Bunu
yapmamak çok kolaydır. Bunların bir uzantısı olarak, sizin kendinizden şüphe duymamanızdır. Çünkü Shri Mataji'nin dediği gibi, O
her birimizi kendi vücudunun bir parçası haline getirdi. O halde kendinden şüphe etmekte, bir anlamda Ondan şüphe etmektir.
Şimdi, insanlar Sahaja Yoga'da Aydınlanma alarak kendilerine ne olduğunu fark etmekten kaçınmaya çalışıyorlar. Onların, Yüce
Tanrı'nın, bir anlamda Onun Shaktisinin bedeninin bir parçası haline geldiklerini görmek istemezsiniz. Çünkü bu, sizin artık
eskiden olduğu gibi davranamayacağınız anlamına gelir. Önceden bağlandığınız eski şeylere tutunamazsınız. Değişmek
zorundasınız, görüyorsunuz. Hazır mı? Tamam. Ve insanların anlamadığı bir şey bu. Ve bu, Sahaja Yoga'dan bir kaçıştır, bu ondan
kaçmaktır. Sahaja Yoganın özü gerçekte, insanların…, insanın almış olması, insanlara aydınlanma verilmiş olmasıdır, onların İlahi
olanın bedeninin bir parçası haline getirilmiş olmaları ve onların farkındalıklarını en üst seviyeye çıkarma, Tanrı aydınlanmasına
(Tüm elementleri kontrol edebildiğiniz aşama) ulaşma fırsatı verilmiş olmasıdır. İşte budur. Bu çok basittir. Geri kalan her şey
zaman kaybıdır. Ve bizler Sahaja Yogiler olsak da, kişinin Evreni bizim yönetmediğimizi kabul etmesi gerekir; Evren bizim
tarafımızdan yönetiliyor. Demek istiyorum ki, Kadir-i Mutlak tarafından bizim için yönetiliyor ve Yüce Tanrı içinde  tarafımızdan
yönetiliyor. Biz bu olmalı, şu olmalı, önümüzdeki hafta yirmi kişimiz olmalı şeklinde karar veremeyiz, bu olamaz. Tanrı kaç kişi
istediğine karar verir, nerede ve ne zaman olacağına O karar verir, sizler sadece enstrüman olmalısınız. Hiçbirimiz Evreni bu
kadar çok değiştiremeyiz. Bir enstrüman olarak çalışıp, Yüce olanın önünde ilerleyen bir dalganın tepesindeyken bunu
yapmadığımız sürece. Bulutların üzerinde süzülen, dağları dönüştüren ve yıldırımlar fırlatan eskinin Siddhik (Yoga yoluyla doğa
üstü güçlere ulaşmış) Yogilerinin günleri sona erdi, görüyorsunuz. Bu, bir şeyleri kendileri yapmak isteyen, sağ kanal insanlar
içindir. Bizler bu değiliz. Bizler Tanrıça'nın bedeninin parçalarıyız. Ve her birimiz bir sinir hücresi gibi olmalıyız. Beyin bize ne
yapacağımızı söylediğinde, bunu yapmalıyız. Bu nedenle hepimiz kolektifiz. Gerçek kolektivite işte budur. Ve eğer biz… her birimiz
Tanrıçanın beyninde bir sinir hücresi olduğumuzu anlarsak, O'nun bütün varlığına nüfuz ederek, o zaman uluslar arasındaki tüm
sınırlar ve şu, bu diye Sahaja Yogileri birbirinden uzak tutan şeyler ortadan kalkar. Hepimiz bir olduğumuzun farkındayız, aynıyız,
her birimiz bir bireyiz ve her birimizin Yüce olanla şahsi bir ilişkisi var. Ve her türlü yanlış tanımlama ortadan kalkar. Şimdi artık
kişi ortak bir dil konuşuyor, bu konuda şüphe yok, bu gerçek. Ve bu da, vibrasyonların ortak dilidir. Eğer oradaysanız, bunun nasıl
olduğunu bilmiyorsunuz ama farklı bir dili olan insanlarla iletişim kuruyorsunuz. Bu gerçekten de çok basittir. Yani, Ben gerçekten
de bu konuşmayla, Sahaja Yoga'da size ne verildiğinin farkına varmanızı istiyorum, yani Mutlak doğası içinde Yüce Tanrıça
tarafından ne yapıldığının ve hangi amaçla yapıldığının. Bu sayede başka şeyler için ne zaman, ne de enerji israf etmeyin. Bundan
daha büyük bir şey yoktur. Ve Tanrıça'nın Kendisi, zamanın ötesindedir, her şeyin ötesinde, Her Şeye Kadirdir. Öyleyse,
farkındalığınız bunu kavrayabilecek bir tabiatta olmalı ve bu farkındalığa sahip olmalıdır. Şüphesiz, farkındalık içinde Onunla bir
olabilirsiniz. Ve şeyleri Onun gördüğü gibi görün ama bunun için beyninizin gelişmesi gerekir. Yani, kişinin yapması gereken şey
budur ve gerçekten de geri kalan şeyler, önemli değildir. Bu seviyede, zamanın nasıl geçtiği önemli değildir. Bu seviyede
mucizeler olup olmaması önemli değil çünkü mucize kavramının zaten tamamen ortada yoktur. Her şey Mutlak olanın arzusunu
takip eder. Bir mucizeyle, mucize olmayan arasında (karar vermek için) buna hakemlik edecek kuralları kim koyar? İnsanoğulları.
Bu Tanrı değildir. Tanrı için mucize diye bir şey yoktur. O'nun için her şey mümkündür. Yani, demek istediğim şu ki, sizler
farkındalığınızı yükseltin, daha yüksek bir seviyeye  sabitleyin, orada tutun. Bu sayede ne olduğunu gerçekten görürsünüz. Ve size



verilen her şeye rağmen,kişinin aydınlanma almadan önce içinde yaşadığı aynı çemberlerin içinde, düşük seviyeli çemberler
içinde dolanmaya devam etmeyin. Bu çok önemlidir. Bu o kadar önemli ki, bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Mutlak olanı
kavrayabilmeniz için beyninizin yapısını ve kapasitesini artırmaya çalışın. Bunun için söylenecek daha başka bir şey var mı
bilmiyorum. Uzun zaman önce Shri Mataji ile ilk  kez tanıştığımda, Gregoire da oradaydı, benimle beraber etrafta zıplayıp duran
bir sürü başka çatlak vardı. Birini hatırlıyorum, Shri Matajiyle beraber Londra'da bir apartman dairesinde uyuduktan sonra,  bir
sabah erkenden Onunla konuşuyordum ve dedi ki… bilirsiniz… biz Maya hakkında konuşuyorduk. Ve dedim ki, "Anne, keşke ben
Maya'nın ötesine geçebilseydim." Ve O bana dedi ki, bu yaklaşık yedi veya sekiz yıl önceydi ve bana dedi ki, "Bir gün yapacaksın,
beni yakalayacaksın." O bana, "sen Beni yakalayacaksın" dedi. Ve benim de demek istediğim bu, hepimizin hedeflemesi gereken
şey budur. Bunun ötesine geçmeye çalışın. Ve bunun ötesine ancak Mutlak olanın ayaklarına dokunabildiğiniz zaman
geçebilirsiniz. Mutlak olan, bulutların üzerinde yükselen bir dağ zirvesi gibidir. O dağın zirvesinde dinlenmediğiniz sürece,
bulutların üzerine çıkamazsınız. Yani,  Maya'nın üzerine çıkamazsınız, farkındalığınız Mutlak olanın ayaklarına dokunana kadar bu
imkansızdır. Çünkü Maya'nın üzerinde, Mutlak olandan, Atma Tattwa'dan başka bir şey yoktur Biliyorsunuz, Atma Tattwa (Ruhun
Gerçeği), Kadir-i Mutlak Tanrı'nın Kalbinde dinlenir ve Sadashiva olarak Sahasrarada dans etmek üzere yükselir. Bu yüzden kalp
çok önemli bir organdır.   Rajabhai, Shri Mataji’nin aydınlanma verdiğinde, kendisine "Siz genç adamların çok sert kalpleri var"
dediğini söyledi. Ve Shri Mataji bu anlamda doğruydu. Çoğu insanın kalpleri serttir. Bunun onların suçu olması şart değildir.
Onların bu dünyadaki deneyimlerinin bir sonucu olabilir ama kişinin kalbi, bir lotus gibi olmalıdır. Kaçınızın bir nilüfere
dokunduğunuzu bilmiyorum ama onun yaprakları, ipek gibi çok yumuşaktır. Bir erkeğin kalbi de, bu kadar yumuşak olmalıdır.
Görüyorsunuz, geçmişte yaptığımız her şeyden bağımsız olarak aydınlanmamızı aldık. Kadir-i Mutlak Tanrı'nın lütfuyla,
 merhametiyle, derin şefkatiyle, insanlığa olan derin sevgisiyle, Shaktisinin çocuklarına duyduğu sevgiyle, O bunu bize bahşetti. O,
her şeyi unutun, unutun gitsin, unutun gitsin, diyor. Affedin, bakın, Ben onları affediyorum. Onları affediyorum. İnsanlığın geri
kalanı için, bizlerde kalbimizde aynı şekilde olmalıyız. İsa'nın havarileri geldiği zaman, Peter sanırım, bir keresinde İsa’ya geldi ve
sordu: "Kardeşlerimi ne sıklıkla affetmeliyim, yedi kere mi?" "Hayır, yetmiş kere yedi kez", dedi. Ve Onun kast ettiği şey,
sonsuzluktu. Görüyorsunuz, bu benim inancım, eğer nazik ve müşfik değilse, kişi iyi bir Sahaja Yogi olamaz. İyilik ve kibarlık
zayıflık anlamına gelmez. Bu yumuşak olmak, başka bir  kişiyi kalbinde ilerletmeye çalışmaktır, Shri Mataji'nin bir zamanlar
yaptığı bir konuşmasında bahsettiklerine önem vermek, onun hitasına [hayrına] değer vermek anlamına gelir. Ne olduğunu
görmeye çalışın… onun için en iyi olanı nasıl yapacağınızı, onu yükseltecek şekilde, onu nasıl manipüle edeceğinizi. Bu, birinin
ötesine geçmek anlamına gelir, anlarsınız, birisi size karşı sert davrandığında, o size karşı sert mi? Eğer siz Atma iseniz, o kişi
size karşı nasıl sert davranabilir ki? Eğer siz Atma iseniz, her şeye dayanabilirsiniz. Ve buna rağmen, çaba gösterin ve bunu
çözün. Gerçekten tahammül etmemizin beklenemeyeceği tek şey, Tanrıça'nın Kendisine  karşı yapılacak herhangi bir hakarettir.
Orada bizler güçlü ve kararlı  olmalıyız. Ancak bu, adaleti bizim kendi ellerimize aldığımız anlamına gelmez. Adalet…, bize değil,
Yüce Olan'a aittir. İsa da, "Yargılanamayacağınızı yargılamayın" demiştir. Yargılamaya hakkımız olmadığını çok açık bir şekilde
ifade etmiştir. Orada oturup, sonunda kimin cehenneme gitmesi ve kimin cennete gitmesi gerektiğini biz belirlemeyeceğiz. Bu bir
başkası tarafından yapılacak. O halde biz yargılayamayız. Yargılamayı ve cezalandırmayı Tanrı'ya bırakmalıyız. Adalet, yargılama,
karar verme, planlama gibi Yüce Olan'ın kalitelerinden hiçbirini kendimize mal edemeyiz. Bunlar O'na aittir, biz bunları sadece
uygularız. Ama bir insana, bu dünya üzerinde dharma bağlamında davranan herhangi bir canlıya karşı şefkat gösterdiğimizde, biz
Rabbi mutlu ederiz. Bununla, dharması insanların ayakları altında ezilmek olan böcekleri öldürmemeye çalışan Jainler (Mahavira
tarafından kurulan, canlılara zarar vermeyerek,  mükemmeliyet sayesinde kurtuluşa ulaşmayı öğreten, münzevi bir din) gibi
ortada dolaşmayı kastetmiyorum. Böcekler ve biz bu şekilde yaratıldık ve bu, normal bir hayat sürdürmenin kaçınılmaz bir
sonucudur. İnsan deliye dönmez, biliyorsunuz. Yemek yemeliyiz. Tavuk, demek istediğim, bu ona karşı nazik olmak için tavuk
kesmeyeceğiniz anlamına gelmez. Sınırlar içinde yaşamalıyız ama gereksiz zulme de bu dünyada yer yoktur. Tanrı acımasız
değildir. Ve eğer Onun özünü ve doğasını paylaşacaksak, Onun gibi olmalıyız. Öyleyse, size vermeye çalıştığım mesaj şudur:
Tanrıçayı sarmalayan tüm bu ihtişama rağmen ve … olmalı çünkü O, nihayetinde O, Shri Adi Shakti olduğu için, bunun bizim
kalbimizdeki en derin arzu olduğunu unutmayın, Shuddha Ichha, bu da Ona layık sunular olarak sizi Rabbinin ayaklarına
yükseltmektir. Ve O tüm dramasında, eylemlerinde sürekli olarak sizi bu noktaya getirmek için çalışır. Ve ben size, Evrende bu
gerçek dışında, endişelenmeye değer hiçbir şey olmadığını söylüyorum. Eğer Annenizi seviyorsanız, Onun tarafından Eşine
sunulmaya layık olmaya çalışın. Ve eğer Babanızı seviyorsanız, O'na sunulmaya layık olmaya çalışın. Ve eğer her ikisini de
severseniz, bu kaçınılmaz olarak işe yarayacaktır çünkü Onların sevgisi kalbinizde işleyecek, bu ikisi birbirine karışacak ve siz
yükselmekten başka bir şey yapamazsınız. Beyninizle değil kalplerinizle yaşayın. Bu egolarınız ve süper egolarınız tarafından
değil de, kalbinizin içsel arzuları tarafından sorgulanıyor. Onları sorgulamayın. Onları sorgulayamazsınız. Onlar mantığın
ötesindedirler. Kalbinizle yaşayın. Eğer kalbinizi ifade ederseniz, hayattan o derece memnun olursunuz ki, kimseye kızamazsınız.



Her zaman o kadar mutlu olacaksınız ki, yaratıldığınız andan itibaren kaderiniz olan bu seviyeye Ebeveynlerinizin sizi
yükseltmeleri, bir çaba göstermeden gerçekleşecektir. Tüm söylemem gereken şey budur.   Jai Shri Mataji.   Soru olup olmadığını
bilmiyorum…
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21 Marttan bu yana doğum günümü kutluyorsunuz… ve Bombay’da da, doğum günüm 4 gün boyunca büyük bir canlılıkla
kutlandı…daha sonra da doğum günü Delhi’de kutlandı ve bu günde, bu Bana hepiniz doğum günümü kutlamaya devam
edeceksiniz, gibi hissettiriyor.

Bu çadır öylesine güzel süslendi ki, … çiçeklerle… ve farklı renklerle… tüm süsleme o kadar çok ki, tarife kelimeler tükeniyor,
sanatçıları görmek, nasıl da kalpleriyle, bu kadar kısa bir sürede, öyle yetenekli bir şekilde yaptılar ki.

Bu gün, özel olan şey şu ki, çoğunlukla, bu günlerde, , Easter olduğunda zaman, Ben Londra’dayım … ve tüm Easter pujalar sadece
Londra’da olur. Bu yüzden haber gönderdiler, Anne, siz her nerede iseniz, pujanız her nerede olursa, orada bizi hatırlayın ve biz şu
gün burada Easter  puja yapacağız, dediler. Bu gün puja ayarlamaları çok çabuk oldu …ve bu kadar güzel bir şekilde … tüm bunlar
Tanrının muazzam bir kutsaması. O, bu ayarlamaları yaptı ama burada, bu günden itibaren çok büyük bir iş başlıyor. Şimdiye dek,
sahte gurular hakkında Ben çok konuştum ve çok açık bir şekilde onlardan bahsettim. Onların ne kadar kötü olduklarını, ne kadar
şeytani olduklarını ve gerçeğin arayıcılarının yolunu nasıl kapadıklarını ve onları nasıl yanlış anlamalara maruz bıraktıklarını ve
tam aksi bir yola soktuklarını anlattım ve bundan dolayı pek çok kişi, böyle bir şey hakkında konuşmanın iyi olmadığını
söylediler… gurular bununla Size saldıracaklar ve Sizi rahatsız edecekler dediler ama tamamen bunun aksi meydana geldi. Kimse
Bana mahkemeyi göstermedi, ne de kimse Benim hakkımda bir şey söyledi. Tek tek, her bir kötü açığa çıktı ve onlar hakkında her
ne dediysem dünya bunun  doğru olduğunu kesinlikle bildi. Bu gün, yavaş yavaş bu sahte gurular silinip gidiyorlar ama tantriklerin
hala güçlü bir tutunuşları var ve Kalküta’nızda, sanırım, ana kaynak orada. Burada gelişiyorlar ve buradan tüm dünyaya yayıldılar.
Sadece bu gün tanıştığım bir kişi ile, tantrikler hakkında çok konuştum… onun barınağına gelenlerin hepsini ve bütün mahatma
olan kişileri anlattı. Ben bu mücadelenin şimdi başladığını hissettim. Bu tantrikleri tek tek düzeltmek gerekli değil..  hepsinin
“Ganga Ji” de hep beraber yıkanmaları gerekir, ancak o zaman anlayacaklardır. Yani, bu günden itibaren, her yere yayılmış olan bu
Mahishhasur ile, bunu sona erdirmek üzere yapılacak mücadele başlamalı. [alkışlar]

Bu, tüm dünyanın ondan yararlanacağı çok büyük bir spritüel devrim. Bütün dünya bu devrimle saflaşacak ve neşe okyanusu
içinde, Tanrının krallığında kalacaktır ancak bunun için,   herkes sabırla biraz fedakarlıkta bulunmalı ve bunun için, en büyük şey
ise  direncin korunmasıdır. Eğer bizler dirençle çalışırsak, o zaman dünyamızın mutlulukla dolacağı o gün uzak değil ama bunda,
Sahaja Yogiler derinleşmedikleri zaman, en büyük engel Benim önüme geliyor. Bu, çok derinleşme işi Sahaja Yogiler için olmalı.
Bu her bir Sahaja Yogi için, bu devrim içerisinde, çok özel olması gereken böyle bir işi yapmaları büyük bir sorumluluk. Şimdiye
dek,  hangi Sahaja Yogiyi görsem, onlar Bana şu var, “bizde şu catch var, Anne…bizim bu çakralarımız catch ediyor.. bize şu
oluyor.. bizde şu hata var.. şudur, budur” diyorlar ama vermeye başladığımız zaman.. siz başkalarına vermeye başladığınız
zaman, onların refahı başlıyor, o zaman kendiliğinden  bu şeyler azalmaya başlayacak. Dikkatiniz sadece burada olmalı, bizim ne
kadar verdiğimizde, kaç tanesinin bunları aşmasına yardım ettiğimizde, kaç kişiyi Sahaja Yogaya getirdiğimizde olmalıdır.
Kuvvetli şekilde bunu yapmadığımız sürece, Sahaja Yoga işi ileriye gitmeyecektir ve bu ileri gidiş son derece önemlidir.. bunun
için düşündüğümüz bir çok başka şey daha yapılmalı ve bir yıl içinde meydana gelmelidir. Böyle bir şeyden hareketle şöyle
düşünüyoruz, .. farklı yerlerden Sahaja Yogilerin gelip yaşayacakları ve tüm Sahaja Yoga yolunun, onlar tarafından öğrenileceği,
böyle bir ashram  meydana getirelim. Sadece bu da değil, burada onların Kundalinilerinin uyanışı tamamen gerçekleşecek ve
onlar bütün dünya üzerinde çok büyük Sahaja Yogiler formunda aktive edilmiş olacaklar. Bu ayarlamayı yapmayı düşünüyoruz ve
sanırım bir yıl içinde, şöyle veya böyle, gelip en azından bir ay kalabileceğiniz, bunun gibi bir şey yapılacak ve orada kalarak, sizler
Sahaja Yoganın üstadı olacaksınız ve Sahaja Yoganın üstadı olarak bütün dünyada çalışabilirsiniz.

Ama en büyük şey şu ki, içimizde bir tür kendimize inançla ilgili bir zayıflık var … sahip olduğumuz farklılığın üstesinden
gelmeliyiz. Sizlere anlatacağım. Dr. Warren burada, Sahaja Yogaya geldiği zaman en fazla sekiz gün bizimle birlikte yaşadı ve
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bunda da, tüm zaman boyunca mücadele etmeye devam etti… başlangıçta kendisini nasıl düzelteceğini anlayamadı. Neyse, her
ne olduysa, düzeldiği zaman Avusturalya’ya geri döndü ve Avusturalya’ya gittikten sonra bir çok kişinin karşıya geçmesine yardım
etti, pek çok kişiyi değerlendirdi. Ben buna çok şaşırmıştım,  Ganapati’nin ne olduğunu bilmeyen, hiç bir devta hakkında bilgisi
olmayan, Kundalini hakkında bilgisi olmayan birisi, 8 gün içinde düzeldi ve bunu bütün Avusturalya’ya yaydı. Yani, düşünmekle,
biz bunu yapamayız veya bunu nasıl yaparız, bu problem orada, insanlar ne düşünür diye mütalaa etmek… eğer böyle bir
mentalite ile devam ederseniz, Sahaja Yoga ileri gidemez. Tanrı sizinle birlikte, Shakti sizinle, kendiniz yogisiniz ve bu işi
tamamen yapmak bütün yogilerin bir sorumluluğu. Hepiniz birleşmiş olarak kalana dek, bu iş olamaz. Birleşmiş olmak, birleşmiş
olmanın anlamı, siz tek bir bedenin parçalarısınız demektir. Bir Sahaja Yogi asla başka bir Sahaja Yogiden farklı olduğunu
düşünmemelidir. Benim gördüğüm şu, başlangıçtaki  bir Sahaja Yogi, sonra Sahaja Yogi olandan daha fazla, sanki Sahaja Yogi
olmayan birisine dönüşür. Yani ilk şey orada olmalı, Sahaja Yogi olan bu kız ve erkek kardeşler diğerlerinin önündedirler, geri
kalan  hiç kimsenin sizinle bir alakası yoktur. Kişi her ne söylerse, her koşul altında onlarla hem fikir olmamalıdır çünkü onlar size
bir çıkmaz getireceklerdir ve orada, sizlerin arasında bir bölünme olacaktır. Eğer bu şeytani bilgiden kaçınmanız gerekiyorsa, o
zaman sizin yogi insanlar olduğunuzu ve Tanrının Krallığında olduğunuzu anlamalısınız. Her şeytani bilgide, sizi çekmek isteyen
bir ajan vardır. Bu şekilde siz bu bilgiden ayrılır ve onların bilgisine gidersiniz… ve onların akıllı numaraları o kadar güzeldir ki,
anlamazsınız. Yani, ilk şey şu ki, kural şu ki, biz Sahaja Yogiler, Sahaja Yogilere karşı gelemeyiz ve grup kuramayız. Eğer bir yerde, 
küçük bir grup bile bir Sahaja Yoga meydana getirmeye başlarsa, Ben bunu kırarım ve bunlar kırıldılar. Şimdi sanki.. gruplar
oluşturuldu, Delhi’de olduğu gibi, insanlar orada.. sonra onlar Delhi’de, sonra …. Karolbag’lılar oradalar, sonra, başka bir yerlerden
gelenler oradalar… Bombay’lılar orada. Sonra Bombay’lılar.. onlarda da, bazıları Nagpada’dan, sonra bir kısmı Dadar’dan ve
kimileri de bir yerlerden. Şimdi tüm bunları yaparak, sizler Sahaja Yogilerin ortadan kaybolduğu ve tek başınıza oturuyor
olacağınız, bu kadar küçük bir yere ulaşacaksınız.

Yani, bu bir grup meydana getirebileceğiniz bir şey değildir. Bir kişinin içine kanser yerleştiğinde, … o zaman, bir grup meydana
getirerek olur bu. Eğer bir kişide, sizin…. diyebileceğiniz DNA, eğer bir kişi de kötüleşirse, … eğer bir hücrede hata oluşursa, .. eğer
sadece tek bir hücre bile kötüleşirse, bu diğer bir hücreyi zorlayacaktır ve sonra  bu ikinci hücre,  üçüncüye bunu yapacaktır ve
onların arzuladığı böylesi bir grup biçimlenmeye başlayacaktır …. ve onların, bizim grubumuz herkese boyun eğdirmeli şeklinde
bir istekleri olacaktır. Bu herkese boyun eğdirme işi başladığı zaman, sonrasında örneğin, varsayalım ki, burnunuzun hücreleri
oradalar ve eğer büyümeye başlarlarsa,  bir grup meydana getirirler ve orada bir yumru oluşur ve gidip gözünüze saldırır ve
gözünüzü kapatırlar. Sonra oradan gider ve kulağı kapatırlar.  Bunun gibi, kanser olan birisi, kendisi ile karşılaştırdığında
başkalarını daha az anlar ve bir grup meydana getirip diğerlerini, yani Sahaja Yogi olanları zorlarlar. Böyle bir hastalık Sahaja
Yoga’da yayılırsa, o zaman Ben, her nerede isem onları güzelce uzaklaştırırım. Londra’da olsam da, Amerika’da olsam da, her
nerede isem bu, iyi olan için, otomatik bir uzaklaştırmadır. Bundan dolayı da, hiç kimse, hiç bir şekilde grupçuluk yapmamalıdır.
Hiç kimse, biz bir grubuz diye düşünmemeli. Eğer on kişi beraber kalırlarsa ve eğer on kişi her zaman beraberlerse, o zaman biz,
 bir grubun oluşturulduğunu anlamalıyız. Sahaja Yogiler de, on kişi sürekli beraber olmamalıdır. Bu gün onlarla oturduğunuzda,
sonra yarında onlarla beraber, yarında onlarla beraber, sonrasında yine onlarla beraber. Bedenimizde sahip olduğumuz küçük
küçük kan hücreleri gibi, bizim hücre dediklerimiz.. varsayalım ki, onlar bir tek yerde bulunurlarsa ve on hücre, "biz  sadece burada
oturacağız" diye düşünürse, o zaman bu kişi ölecektir.  Sahaja Yoga ölecektir. İşte bu yüzden, bizler on kişi olarak beraberiz,
çünkü biz bir grubuz, onlarda bir grup, ..  biz  buna “rakta-visaran” deriz, bu kan devaranıdır, bu içimizde serbestçe akmalıdır. Yani,
grup oluşturulmamalıdır. Bir grup meydana getirildiğini gördüğünüz yerde, bu grubu terk edin ve başka bir gruba gidin. “Bu grupla
birlikte gel” diyen grubu kırın, sonrasında da, bununla birlikte şu gelmelidir.. siz bu şekilde davranmadığınız sürece, kolektiviteniz
içinde negativite şekillenmeye devam edecektir.

Benim anlattığım gibi, eğer çalkalandıysanız ve tereyağı ortaya çıktıysa.. tereyağ parçacıkları her taraftadır.. bu durumda, içine
büyük bir parça tereyağ koymalısınız, bundan sonra etrafındaki tüm parçacıklar ona yapışmaya başlarlar ama eğer dört beş
parçacık kendi kendilerine bir araya gelip ve bir kenarda durursa, o zaman çalkalamayı yapmış olan kişi, bırakayım kalsınlar, bu
tereyağı kötü der ve büyük olanı alır. Yani, herkes bir araya gelmeli ve büyük olmalıdır, tereyağı gibi, bunun gibi büyük bir grup
olmalıdır ve böyle yaparak, tek bir büyük okyanusta çözünmelidir, yani eğer okyanusta çözünen bir damlanız varsa, dört beş
damla meydana getirerek, sadece hava kabarcıkları oluşturursunuz. Her kim bu metotla çalışır ve bir kabarcık meydana getirirse,
bu kabarcıkları bilirsiniz, onlar iki dakika için ortaya çıkarlar ve sonra da yok edilirler. Kendileri tarafından, doğanın kendisi
tarafından, bunun için hiç bir şey yapmaya gerek yoktur. İşte bu yüzden, hiç bir grup oluşturmamalısınız. Herkesle aynı şekilde bir
araya gelmeli, herkese gitmeli, herkesi sevmeli ve herkesi anlamaya çalışmalısınız. Birbirinizi hiç bir şekilde asla



eleştirmemelisiniz. Sizler birbirinizin kız ve erkek kardeşlerisiniz ama sizler Benim bedenimin parçasısınız. Diyelim ki Benim bir
parmağım diğer bir parmağı eleştiriyor o zaman bundan iyi olan ne çıkar, bununla sadece kayıp meydana gelecektir. İşte bu
yüzden, doğru olan şudur ki, adam, …

"ne oldu… (birisine söylüyor)  en azından otur",

işte bu yüzden, en doğru şey budur, bizler insan değiliz, süper insanız ve süper insanın  vasıfları şöyledir, bizler her yerde
dolaşmalı ve dikkatimizi Tanrıda tutmalıyız, diye düşünmeliyiz. Bu büyük bir problem Sahaja Yoga’da ortaya çıktı, başlangıçta, kişi
 neden bunun meydana geldiğini bilmediğinde, kolektiviteyi yıkar.

Bu büyük problem Sahaja Yogaya geldi, başlangıçta, bir kişi neden olduğu şeyi bilmediği zaman kolektiviteyi yıkar. Kolektivitenin
yıkıldığı yerde, bu da şeytani bir bilgi. Şimdi, Benim anlattığım gibi, Bombay’de bu iş daha az, şimdi bile değil ve Kalküta’daki
durumu henüz bilmiyorum ama şunu söyleyeceğim, hastalıkların yayılmasına izin vermeyin. Hepiniz benim oğullarım ve
kızlarımsınız. Kendi içinizde, eğer herhangi bir farlılık meydana gelirse, o zaman bu büyük bir şey değil ama şu var ki, birbirinizle
grupçuluk yapmamalısınız. Eğer bir grup meydana gelirse, o zaman bu grup, bizim adamımızı öne koyun diyecektir, onlar,  bizim
adamımız önde olsun diyeceklerdir ve bunun etkisi şöyle, bakın, böyle insanlar Sahaja Yogadan uzaklaşırlar ve yerleri sona erer.
Guruların bitmeleri gibi, aynı şekilde böyle insanlarda bittiler. Eğer Ben bunu yapmazsam, kendi tabiatınız bunu yapacaktır.

İşte bu yüzden, sizde, bunu özellikle söylemeliyim, lütfen, hepiniz kendinize dikkat koyun ve aynı zamanda diğerlerine sevgi verin.
Başkalarına sevgi verin ve kendinize dikkat koyun. Kendinize bakın ve kendinizi görün ve biz nasılız, deyin. Biz iyi miyiz?
Çakralarımız iyi  durumda mı? İçimizde herhangi bir hata var mı veya eğer birilerinin bundan anladığını düşünüyorsanız, o zaman
gidip ona sorun…”eğer bir çakra catch ediyorsa, biz anlayamadığımız için lütfen anlat”, deyin.

Bizler Annenin parçası olarak burada oturuyoruz hususunu kabul ettiğiniz gün, kendinizin ne kadar önemli olduğunu
anlayacaksınız. Nasıl olduğunuzun önemi yok, Ben sizi kabul ettim. Şimdi sizlerde Beni kabul etmelisiniz ve sadece, muazzam bir
temizlik ve saflık hissiyle yaşayarak, Annenizin mutlu ve neşeli olabileceğini bilmelisiniz.

Bu gün, bu özel tarihte, yeni kampanyanın başladığı tarihte, bütün dünyada hangi tantrikler varsa, şimdi Ben onların peşine
düşeceğim ve Ben dilerim ki, (alkışlar) .. ve Ben hepinizinde,  onların her birinin peşine düşmenizi dilerim ve her nerede bir tantrik
görürseniz, ona giden insanlar için, eğer isterseniz, bunun için ve bu adam bir tantrik, tantriklerden uzak durun diye broşür vesaire
bastırın ve oraya gönderin. Çünkü bir tantrike giden kişide, tantrik bu kişinin evine gelir ve sonrada yedi nesil boyunca o kişi
refaha ulaşamaz, çocukları refah göremez.. onun yedi nesli acı çekecektir. Büyük kayıplar meydana gelecektir, evi yanacaktır.. ve
bir yerlerde karısı intihar edebilir… evinde her zaman problemler, üzüntü ve umutsuzluk olacaktır.

İşte bu yüzden bu kampanya.. bu gün sanki Nisan bir şakası gibi. Yani bu insanlar aptallaşacak ve fırlatılıp atılacaktır. Bu insanlar
aptallaşacak ve fırlatılıp atılacaktır çünkü onlar kendilerinin çok zeki olduklarını düşünürler. Bu yüzden onların oradaki aptallıkları,
onların bütün açılışları, sizin işinizdir.

Sevginiz, ilginiz ve bu dekorasyonla, gerçekten de.. Ben mahçup oldum. O kadar çok harcadınız, o kadar çok süslediniz ki,
söyleyebileceğim tek şey, bu kadar çok harcamak gerekli değil. Anneniz çok basittir, Onun hiç bir şeye ihtiyacı yoktur. Hepiniz,
orada her ne varsa, Bana her ne verirseniz, bu yeterlidir. Ben hiç bir şey istemiyorum. Benden her ne almanız gerekiyorsa, hepiniz
bunu alın. Ama sizin tatmininiz için, Ben söylüyorum, tamam, bir sari vermeniz gerekli, o zaman verin, ne yapmalı ama bu da,
şunu düşünün, dört yıl boyunca verilen bütün sarileri hala kilit altında tutuyorum. Bunu anlamıyorum, sonra müzeler vesaire inşa
edildiğinde, o zaman onları oraya koyarsınız. Yani sizin yararınıza olan tüm bu şeyler, her ne söylerseniz, emanet olarak Bende
tutuluyor ve bunlar gerekli değil ama sizin sevginiz şöyle ki, Ben bunun önünde hiç bir şey konuşamam, hiç bir şey söyleyemem..
Bana sevgi ile her ne verirseniz, onlar Shabri’nin meyveleri olsalar da veya pahalı sariler de olsa, Benim için fark etmez.

Yani şimdi, pujamızın zamanı, bu gün söylediğim gibi, doğum günü vesilesi ile ve Ben  konuşmama tam saat 12 de başladım ve
Ben saat tam 12 de doğmuştum. İşte bu yüzden bu kadar çok zaman harcandı, çiçekler için çok fazla zaman harcandı. Bu
endişeleneceğiniz bir şey değil çünkü uygun zaman böyleydi, ancak saat 12  de, bu günkü doğum günü kutlanabilirdi. Yani bunda,



(alkışlar) bütün bu şeyler, hepsi kendi zamanında uygun şekilde ayarlandı.. bundan dolayı kişi hiç bir suçluluk hissetmemelidir.
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Public Program, Unity Kilisesi. Houston (USA), 30 Mayıs 1986. Gerçeği arayan herkesi selamlıyorum. Kişi gerçeğin ne olduğunu
anlamalıdır, biz onu kavrayamayız, onu organize edemeyiz, onu yönetemeyiz ama bilimsel (bakışlı) bir kişilik olarak, gerçeğin ne
olduğunu görmek için açık fikirli olmalıyız. Herhangi bir üniversiteye veya herhangi bir koleje giderken, biz orada ne olduğunu
bulmaya çalışırız, aynı şekilde gerçeği öğrenmemiz gerektiği zaman, çok açık fikirli olmamız gerekir. Ama sevgiden
bahsettiğimizde, sevginin ve gerçeğin aynı şey olduğunu bilmeliyiz. Tanrı'nın sevgisi ile gerçeğin kendisi arasında hiçbir fark
yoktur. Bu fark, biz Tanrı ile bir olmadığımız zaman var olur. Örneğin, eğer siz birisini çok sıradan bir seviyede seviyorsanız, bir
kişiyi fiziksel olarak seviyorsanız, şöyle de diyebilirsiniz ya da cinsel bir şekilde, o kişi hakkında çok şey biliyorsunuzdur; sadece
bunu biliyorsunuz ama gerçeği bildiğinizde, o zaman siz sevgi olursunuz. Ve size bahsettiğim sevgi, her yeri kaplayan, hareket
eden, koordine eden ve gerçek olan sevgidir. Ama bunun için, bizim mutlak olarak adlandırdığımız düzeyde olmadığımızın farkına
varmalıyız. Göreceli bir dünyada yaşıyoruz. Ve göreceli olarak, bir şeyler görmeye başladığımız zaman, bu gerçek olamaz. Gerçek
göreceli olamaz. O mutlak olmalıdır. Ve evrim sürecimizde, insan olduğumuz zaman, gerçek diye her ne biliyorsak, ... örneğin,
eğer siz Benim bir sari giydiğimi biliyorsanız, gözleriniz vasıtasıyla kesinlikle Benim bir sari giydiğimi biliyorsunuz, bu sizin için bir
gerçektir, bu herkes için gerçektir. Herkes aynı şeyi görür. Yani bu, merkezi sinir sisteminizle ilgilidir: bunu siz merkezi sinir
sisteminiz üzerinde bilmelisiniz - gerçeği. Bu herhangi bir imge olamaz. Herhangi bir zihinsel yansıtma olamaz ve bu
kanıtlanamayacak bir şey olamaz. Yani bizler İsa’nın varlığını kanıtlamalıyız, merkezi sinir sistemimiz üzerinde Tanrı'yı
kanıtlamalıyız. İsa her ne dediyse, bunun gerçek olduğunu kanıtlamalıyız. Bunu kanıtlamadıkça, hiçbir konuşma, bu kuşağı ikna
etmeyecektir. Şimdi, bunu kanıtlamanın zamanı geldi. Ve bu kanıt, bunu siz ister bilimsel ister Tanrısal olarak adlandırın, her ne
olursa olsun, bu kanıt merkezi sinir sistemimiz üzerinde ifade edilmelidir. Bu da, bizim onu hissetmek zorunda olduğumuz
anlamına gelir, biz bunu görmek zorundayız, bu gerçekleşmelidir. Muhammed Sahib söyledi - hepsi aynı şeyi, sadece
bulundukları zamana bağlı olarak söylediler - " İnsanlığın yükseleceği Yeniden Diriliş zamanında, o zaman, onların elleri
konuşacak" dedi. Çoğu zaman yeniden dirilmekten bahsederdi, ama onlar bir şekilde bundan hiç bahsetmiyorlar, sadece kıyamet
gününden bahsediyorlar. Her dinde, önemli olan her şeye gereken önemin verilmemesinin nedeni de budur. Bu nedenle, bugün
durum öyle bir halde ki, onların hepsinin farklı kompartımanlarda olduklarını görüyoruz; ama değiller. Peygamberlerin hepsi,
onları besleyen aynı sevgi enerjisiyle, farklı zamanlarda tek bir hayat ağacı üzerinde doğdular. Ve onlar çiçek açtıkları zaman,
insanlar "Bu benim!" "Bu benim!" diyerek onları kopardılar. Ve onları dogmalara, fikirlere dönüştürüp, tamamen bitirdiler. Ve
sonrasında, şimdi gördüğümüz bir kavga sürüp gidiyor. Yani bizim bilmemiz gereken bir şeyler var olmalı, bu gerekliliği kişinin
bilmesi gerekir. Bunu şu şekilde ifade edebilirim: Batı'da, bilim veya başka şeyler hakkında sahip olduğumuz bilgiler, ağacın
dışındaki bilgi gibidir. Şimdi, Dr. Warren size her ne anlattıysa, bu köklerin bilgisidir. Şimdi varsayalım ki, Doğu bu bilgiyi sizden
öğrendiyse, bilimin bilgisini anlamaya çalıştıysa - tabii ki bu çok da verimli değil ama bunun önemi yok – onlar bu bilimsel bilgiyi
öğrenmeye çalıştılar, o zaman biz neden köklerin bilgisini öğrenmeye çalışmayalım? Hayat ağacının kökleri. Önemi yok, neden
beslenmesi gereken, ihmal edilen köklerin neler olduğunu bulmaya çalışmayalım ve işte bizim bu yüzden sorunlarımız var?
Bunlar içimizde bulunan, size tarif edilmekte olan köklerdir ve bu kökler anlaşıldığında, ancak o zaman daha fazlasınında olması
gerektiğini göreceğiz: bizler bu kökleri hissetmek zorundayız [ve] onları merkezi sinir sistemimiz üzerinde hissetmiyoruz.
İçimizde hiçbir şekilde bir duyarlılığımız yok. Örneğin, şimdi, bir insanın delirdiğini varsayalım, kendisi bunun bilincinde değildir,
çıldırmaktadır ya da eğer bir hastalık gelişirse, biraz acı çekene dek bunun bilincine varmaz ama aslında bu merkezler,
pleksuslara enerji veren ve bize çok iyi bir şekilde bakan süptil enerji merkezleridir. Ama bu merkezleri nasıl aydınlatmalı? Büyük
sorun buydu: Köklerimizi hissetmeye başlamak için bu merkezleri nasıl aydınlatacağız. Bunun için, her bakımdan çok müşfik ve
nazik olan Babamız Yüce Tanrı, içimizde olan bu güzel şeyi yaratmıştır ve onların hepsi evrimimizin kilometre taşları gibidir. Bu
merkezler aydınlanmalıdır ve onların aydınlanmaları gerektiği zamansa, bir şeyler yapılmalıdır. Bunun içinde, burada bulunan
üçgen kemiğin içine, Kundalini adı verilen bir enerji yerleştirilmiştir. Kundalini "sarımlar" anlamına gelen Sanskritçe bir kelimedir.
Belirli bir matematiksel sebepten dolayı Kundalini üç buçuk sarım halindedir. Bir matematikçi, üç buçuk sayısının çok önemli bir
katsayı olduğunu anlayabilir. Üç buçuk sarım şeklinde oraya yerleştirilmiştir. Ve bu altı merkezin hepsini aydınlatmak için bir
tohumdaki bir primule gibi uyandırılmalıdır ve nihayetinde bu düzen içinde altıncı olan bu merkeze (Sahasraraya) girmesi gerekir,
çünkü yedinci merkez Kundalininin altında yer alır. Bu başımıza gelmesi gereken önemli bir şeydir: Ruh olmak, yani İsa’nın bize
Ruh olmamız gerektiğini, yeniden doğmamız gerektiğini söylemesindeki gibi. Kendi kendinize “ yeniden doğduk” diye bir sertifika
vererek, yeniden doğmuş olmazsınız! Bir şeyi kabul edelim: Hikâyelerle ve sahtekârlıkla yaşamayacağız. Eğer kendimize karşı
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dürüst olacaksak, bu bizim için faydalıdır. Kendimize karşı dürüst olmak ve kendimize sertifika vermekle hiçbir şey olmadığımızı
anlamak bizim için hayırlıdır. Bu sadece akli bir projeksiyondur. Kendime Hristiyan, Müslüman veya Hindu desem de, bu şey her
neyse, hiç fark etmez. Ne giyersem giyeyim ya da saçımı nasıl tararsam tarayayım, Benim için fark etmez. Dürüst olmak
gerekirse, bizler algılamalı ve görmeliyiz. Bu mutlak konuma ulaşmak için Kundalininin yükselmesi gerekiyor, başka bir yolu yok.
Ve bu, içimizde Kutsal Ruh olan şeydir. Bu Kutsal Ruh'tur, bu Kutsal Ruh'un yansımasıdır. Ve Kutsal Ruh, sevgi olan, O'nun arzusu
olan Tanrı'nın enerjisidir. Onun arzusu Kutsal Ruh'tur ve bu içimizde Kundalini olarak yansıtılmıştır Yani, Tanrı'nın arzusu, sizin
Onun Krallığının vatandaşı olmanız, O'nun Krallığına girmeniz ve O'nun kutsamalarının tüm meyvelerinin tadını çıkarmanızdır:
merkezi sinir sisteminiz üzerinde, anlayarak, bilerek. Bu Onun saf arzusudur ve eğer, içimizdeki bu saf arzu yükselirse, o zaman
bütün arzularımızın işe yaramaz olduğunu ve onların, saf da olmadıklarını görürüz. Çünkü bir arzumuz var, mesela, bir arabamız
olsun istiyoruz: Pekâlâ, bir araban olsun; sonra bir evimiz olsun istiyoruz: bir eviniz olsun. Onlar asla tatmin olmazlar. Genel
anlamda, istekleriniz gerçek istekler olmadıkları için, suni istekler oldukları için onların tatmin edilebilir olmadıkları söylenir.
Gerçek istek, gerçek arzu şudur: İlahi olanla, Tanrı'nın Her Yeri kaplayan Gücüyle birleşmeniz gerektiğini söyleyen saf arzunun bu
enerjisidir. Bu bizim saf arzumuzdur ve bu arzu gerçekleşene dek, her tür şeyi yapabilirsiniz, her türlü şeye gidebilir, her şeyi
deneyebilir ama asla başaramazsınız. Şimdi, bu yaşayan bir süreçtir çünkü Tanrı yaşayan bir varlıktır. Tanrı boş sözler değildir.
Tanrı sadece ölü bir kitap gibi bir şey değildir, hayır böyle değildir. O yaşayan bir Tanrıdır. O yaşayan bir enerjidir ve bu yaşayan bir
süreçtir, bu yüzden de onun kendiliğinden gerçekleşmesi gerekir. Eğer yaşıyorsa, bunun kendiliğinden gerçekleşmesi gerekir.
Örneğin, bir tohum var ve siz onu filizlendirmek istiyorsunuz. Ona emredebilir misiniz? Aklen "Tamam, şimdi filizlen" diyebilir
misiniz? "Pekâlâ, ben şimdi sana bu mantraları veya İncil’i okudum" diyebilir misiniz ya da bunu yapar mısın? Tohum filizlenecek
mi? Hayır, bu olmayacaktır. Bu yaşayan bir süreçtir. Siz tohumu Toprak Ana'nın içine yerleştirmelisiniz ve o kendiliğinden
filizlenecektir. Sizin hiçbir şey söylemenize gerek yok. Hiçbir şey hayal etmenize gerek yok. Filizlenecektir. Ve işte bu, her ne ise
odur, Kundalininin de yaşayan bir süreç içinde, aynı şekilde uyandırılması gerekir. Şimdi, birçok insan Benim para almamama
şaşırıyor. Her şeyden önce, sevgi için siz nasıl para talep edebilirsiniz? Ve çok kendiliğinden olan bu sevgi için? Ben hiçbir şey
yapmıyorum, sadece önünüzde duruyorum, hiçbir şey yapmıyorum ama eğer bu sevgi her yerde akıyorsa ve bu uyanışı siz Benim
var oluşumdan alırsanız, bunda Ben hiçbir şey yapmıyorum; o sizindir. Sizin olan her neyse, bu Kundalini sizindir, arzunuz size
aittir ve eğer Aydınlanmanıza ulaşırsanız, o sizindir. Ödeme istenecek ne var? Dürüst olmak gerekirse, Ben hiçbir şey
yapmıyorum. Hiçbir zorunluluk yok. Bu sadece katalizördür, o zaman katalizör siz olursunuz. Sonra da üçüncü bir kişi katalizör
olur. Herkes katalizör olabilir ama kişi dürüst ve doğru olmalıdır, aksi takdirde gerçeği bulamazsınız. Eğer efsanelerle
yaşıyorsanız, gerçeği nasıl bulabilirsiniz? Şimdi, Benim dediğim şekilde modern Sahaja Yoga, hangi yolla bunu denersem
deneyeyim, bu insanların daha önce kullanmış olabileceğinden biraz farklıdır. Onlar önce çakraları temizlemek istiyorlardı,
çakralardan sonra her şeyi temizlemek vedaha sonra da, her tür çileyi çekerek Kundaliniyi yükseltmeyi - çünkü insanların bu
temizliğe ihtiyaçları vardı. Şimdi, Benim düşündüğüm en kolay yöntem ise, şöyle veya böyle, bir şekilde Kundaliniyi yükseltmek,
bir şekilde onu yükseltmek, bir an için dahi olsa ışığın insanların içine girmesini sağlamak, ışığın lambaya girmesine izin vermek
ve sonra bırakın insanlar lambayı kendileri görsünler. Kundalini yükseldiği ve ışık titreştiği zaman, kendinizde neyin yanlış olanın
ne olduğunu, hangi çakranın catch ettiğini, sorunun nerede olduğunu kendiniz görebilirsiniz ve sonrasında bunu düzeltmek çok
kolaydır ama eğer Ben size "sen bunu yap, şunu yap!" desem - bitti! Ya da onlar Beni İsa gibi, kategorik olarak yok edeceklerdir ya
da Bana, “bir Hitler” gibi veya buna benzer bir şey diyebilirler. En iyisi, siz onların kendi kendilerini yargılamalarına izin verin,
bırakın onlar kendi kendilerinin rehberi olsunlar, bırakın kendi kendilerinin gurusu olsunlar ve öğrensinler ama nasıl? Kundalini
kendisi yükseldiği ve (çakrayı) delip içinden geçtiği zaman, olan şey ellerinizin konuşmaya başlamasıdır. Etrafınızda, her yerde
Kutsal Ruh'un serin esintisini hissetmeye başlıyorsunuz. Kutsal Ruh'un başınızdan çıkan serin esintisini de hissetmeye
başlıyorsunuz. Şimdi, size bu merkezlerin ne işe yaradığını, parmaklarınızın ucunda size neyi göstereceklerini söylediğim zaman,
bunu tatbik etmeye başladığınız zaman, onun nasıl çalıştığını görmeye başlar ve sonrasında da bunun doğru olduğunu anlarsınız.
O zaman şimdi, biz İsa’nın çakrasının catch ettiğini varsayalım - bu İsa’nın çakrasıdır. Eğer Ben bunu dersem, siz Bana "Anne,
burasının İsa’nın çakrası olduğunu nasıl söylersiniz" diyebilirsiniz çünkü siz burada Lord’un duasını söylemelisin. Eğer burada
catch ediyorsanız,siz Lord’un duasını söylemeden Kundalini yükselmez ama Aydınlanmış ruh olmayan bir kişi, Lord’un duasını
söylerse, Tanrı onu hiçbir şekilde duymaz. Diyelim ki bu (mikrofon) bağlı değil, o zaman işe yaramaz. Ana şebekeye
bağlanacaksınız. Tanrıya bağlanacaksınız. O’nunla bir kez bağlantıda olduğunuzda, her şey canlanır ve bir ilişki kurabilirsiniz ve
onlar anlayabilirler. O zaman Lord'un Duası işe yarıyor, bu işe yarıyor diyebilirsiniz. Ve Benim onu indirgediğim diğer bir basit şey
de şudur, eğer siz sadece "ben herkesi affediyorum, herkesi affediyorum", derseniz, bu işe yarar! Şimdi, bu çok basit bir yöntemtir.
Geçen gün İspanya'ya gittiğimde şaşırdım. "Anne, hayır, nasıl bu kadar basit olabilir?" dediler. Ve sonra başka birisi Bana dedi ki,
"Anne, kafamız karıştı, bizim Tanrı'ya ulaşmak için acı çekmemiz gerekir." "Hangi dine ulaşmak istiyorsunuz?" dedim.



"Hıristiyanlık" dedi. ”Bende dedim ki, “ İmkânsız bu! Bu Hıristiyanlık değil. İsa’nın kendileri için acı çektiğini kabul etmek
istemedikleri için, buna inananlarsa Yahudilerdi. Siz Yahudi misiniz yoksa Hıristiyan mısınız? Önce buna karar verin." "Hıristiyan"
dedi. "O zaman yanlış. İsa sizin için acı çekmişse, siz nasıl acı çekebilirsiniz? Onun acısına inanmıyorsunuz." Yoksa İsa sizin için
yeterince acı çekmedi mi, sizler hala acı çekiyorsunuz?" Sonra biraz egolarına meydan okudum, bunu söylediğim için üzgünüm
ama yaptım çünkü bunu anlamayacaklarını düşündüm. "Acı çektiğinizi söylediniz. İspanyolların herhangi bir yerde acı çektiklerini
bilmiyorum. Kolomb Amerika'ya gitmeseydi, Hindistan'da işimiz tamamen biterdi! Siz buna sahip olamazdınız. İspanyollar ne
zaman acı çektiler ki? Bunu söyleyin Bana. Hıristiyanlar, Hıristiyan olmayanlar Hıristiyanların elindeyken, Hristiyanlar ne zaman
acı çektiler? Bana ne anlatırsınız? Anlayamıyorum." Bu o değil. Hiçbir şekilde acı çekmeye gerek olmadığı, sizin bilmeniz gereken
diğer bir şeydir. O, sevgi okyanusu, lütuf ve merhamet okyanusu olan Kadir-ı Mutlak Tanrıdır. Sıradan bir baba, nasıl ki kendi
oğlunun acı çekmesine izin vermezse, o Yüce Baba size nasıl acı çektirebilir? Sizler Onun sevgisine meydan okuyorsunuz, acı
çekmek istediğinizi söyleyerek şefkatine meydan okuyorsunuz. Pekâlâ, Yahudiler gibi acı çekmek mi istiyorsunuz? [Öyleyse]
Hitler sahibi olun! Hitler sahibi olacaksınız. Acı çekmek istiyorsunuz, o zaman güzelce acı çekin! (kahkahalar) Bu kadar basit!
Artık acı çekmeyeceksiniz. Acı çekmek yok. Tanrı'nın Krallığına girmelisiniz. Ben buraya size neşe, mutluluk ve sonsuz yaşam
mesajı vermeye geldim. Buraya size acılardan bahsetmeye hiç gelmedim ve Ben buna inanmıyorum. Siz ego veya süper ego
yüzünden acı çekiyorsunuz. Sol kanalımızın ve sağ kanalımızın aktiviteleri sayesinde içimizde bina edilmiş olan iki yapı vardır.
Shri Mataji: Bilmiyorum, Warren sen onlara soldan, sağdan bahsettin mi? Warren: Hayır. Shri Mataji: Hayır. Peki, öyleyse, Sol
kanal bizim arzu gücümüzdür ve Sağ kanal ise eylem gücümüzdür. Ve eylem gücümüzün sonucu olarak bizim burada egomuz
var ve arzu gücümüzün bir sonucu olarak da, bizler süper ego topluyoruz, buda şartlanma anlamına geliyor. Bizde bunun her ikisi
de var. Bir taraf süper ego, diğer taraf ise egodur. Şimdi, bu ikisi burada (Agnya'da) buluştuğu ve birleştiği zaman, burada
bıngıldak kemiğimizde bir kireçlenme olduğunda, o zaman içimizde bir ben-lik gelişir ve Bay Falan, Bay Filan ve Bayan Falan
oluruz, yani bütün bu şeyler olur ama Kundalini yükseldiği zaman, burada, bu iki şeyi emen Lord İsa’dır. İşte bu yüzden Onun
günahlarımız için, karmalarımız için öldüğünü söylüyoruz. Bu kanıtlandı çünkü İsa içine emer, buradaki kapı odur. O içimizdeki bu
iki yapıyı emer, şartlanmalarımız ve sözde karmalarımız emilir, burası açılır, Kundalini dışarıya fırlar. Siz, kendiniz, kendi
başınızdan çıkan kendi Kundalininizi deneyimleyebilirsiniz. Sizi sertifikalandırmama gerek yok. Deneyim size aittir. Her şey size
ait. Hissettiğinizi söylememe gerek yok, bu tür bir şey yok: onu siz hissedersiniz ve sonra parmak uçlarınızda hissedersiniz. Şimdi
burada saf zekâya sahip olmanız gerektiğini hissediyorum. Eğer ön yargılıysanız, bu zaten sizin dogmalarınız, kendi ideolojileriniz
ve bütün bu şeyler tarafından bozulmuş halde, gerçeği kolayca göremezsiniz. Size Dr. Worlikar’dan veya Dr. Warren'dan bir örnek
vereceğim. Başka doktorlarımız da var, çok iyi eğitim almış insanlar var ve ayrıca çok sade köylüler de var, son derece sade
insanlar.Bir kesit alırsanız, kesinlikle eğitimsiz olan insanlar var, çok iyi eğitim almış insanlar da var, hayatın her kesiminden her
tür insan olduğunu göreceksiniz ama Ben onların ortak bir özellikleri olduğunu gördüm, bu da onların saf zekâya sahip olmaları;
ışığı bir kez gördükleri zaman, onu kabul eder ve bunu çalıştırırlar. İnsanların başarısız olduklarını gördüğüm tek nokta bu ve bazı
insanlar bu şekilde çok hızlı Sahaja Yogi oluyor ve bu durumu geliştiriyor. Şimdi, Dr. Warren Avustralya'daki binlerce insana
Aydınlanma vermiş olmalı, buna şaşarsınız, bunu yapan pek çok kişi var ama bunu kendi içinizde oturtmak, sizin kendi değerler
sisteminizdir. Aydınlanma zor değildir, ancak onu oturtmak için Kundalininizi nasıl yükselteceğinizi, onu nasıl oturtacağınızı
anlamanız gerekir. Bazı insanlarda bu en fazla üç ila dört gün sürer ve onlar bunu oturturlar. Bazı insanlardaysa en fazla bir ay
sürer ama kişi bunun ardından gitmeli, aydınlanmasına saygı duymalı ve ilk önce kendinizi sevmelisiniz: Sizler Tanrı'nın
enstrümanısınız ve bu enstrümanın (mikrofon) bağlantıda olması gibi, Tanrı ile bağlantıda olacaksınız. Ve bu bağlantı biraz
gevşekse, onu siz düzeltmek zorundasınız - bu sizin işinizdir. Ve eğer bunu öğrenirseniz, sizin için bu çok kolaydır. Sıradan bir
köylü bunu yapabildiğine göre, siz neden yapmayasınız? Bu olur olmaz, şaşıracaksınız. Barıştan bahsediyoruz. Barıştan
bahsedenler… bunun diğer tarafında, bildiğiniz gibi, Benim başka bir hayatım daha var: onlar barıştan ve Birleşmiş Milletlerden,
şundan, bundan, büyük, büyük şeylerden bahsediyorlar ama onların içinde barış yok. İçinde barış olmayanlar, Birleşmiş
Milletlerden veya barış temelli herhangi bir şeyden nasıl bahsedebilirler? Yapamazsınız, çünkü bu sadece akli bir şey ve bu tür bir
şey olur olmaz, egonuza veya süper egonuza meydan okuyarak bir anda bu kırılacaktır. Yani doğru noktaya gelmek için, sahip
olduğumuz insani sorunlar her ne olursa olsun, bunların dışarıdan değil içeriden geldiğini kişi anlamak zorundadır. Atom
bombaları için endişe etmeyin, onlar bizi yok etmeyecekler. İçimizdeki atom bombaları bizi yok edecektir. Gördüğünüz gibi AIDS
geldi, şu geldi, bu geldi. Onlar bizi yok edecekler ve eğer siz bir şekilde Kundaliniyi oraya götürüp, oraya yerleştirmeyi
başarırsanız, hiçbir probleminiz olmayacak, hiçbir sorun olmayacaktır. Sahaja Yoga ile kanserden kurtulmuş insanlar gördüm.
Ülkemizin cumhurbaşkanı oradaydı ve o da, [Neelam] Sanjiva Reddy (1977 ile 1982 arasında Hindistan’ın 6. Cumhurbaşkanı)- ona
yazıp sorabilirsiniz - kanserden kurtuldu. Ve iyileşmesi sadece on dakika sürdü. Sahaj Yoga'yı kabul ederseniz, AIDS'ten bile
kurtulabilirsiniz, şaşıracaksınız ama kişi her ne denerse denesin, görüyorsunuz, dogmalarla dolu olan insanların kafasına bu



girmiyor. Onlar Tanrı'nın sizi iyileştirebileceğine inanamazlar! Bilmiyorum, evlerinde İsa'nın fotoğrafı var, ellerinde İncil var. İsa ne
yaptı? İnsanları iyileştirecek enerjisi yok muydu? Şimdi, bu iyileştirme önemli değil, ancak bunun bir yan ürünü olarak siz fiziksel
iyileşmenizi, bir yan ürün olarak zihinsel iyileşmenizi elde ediyorsunuz. Bir ışık geldiği zaman… şimdi bakın, elimde bir yılan
tuttuğumu ve ışık olmadığını varsayalım. Karanlıkta birisi, “Bir yılan tutuyorsun! Onu uzağa fırlat!" derse, siz onu
dinlemeyeceksiniz ama birazcık ışık varsa, yılanı görür ve onu fırlatıp atarsınız, "Aman Tanrım!" İnsanlar uyuşturucu bağımlılığı
gibi kötü alışkanlıklarından işte bu şekilde kurtulmuşlardır, tıpkı böyle ama size söylemek zorundayım ki, modern insanlara tüm
bunlardan çok daha yüksek bir şeyin var olduğunu açıklamak çok zor! Bazen İngiltere'de çok kötü deneyimler yaşadık. BBC de
çalışan insanların Beni televizyona davet edip, bu konuda konuşmamı istedikleri zamanki gibi, onlar Bana, ama biz sizin bunu
para almadan yapmanız gerektiğine inanamayız dediler. “Neden? Bana ne kadar ödeyeceksiniz? " dedim. “Hayır! Bir Anglosakson
beyin, para olmadan hiçbir şeyi anlayamaz”, dediler. “O zaman bir Anglosakson beyin Aydınlanma alamaz! Denklem bu", dedim.
İsa sizden ne kadar para aldı? İsa’yı hiç anlamıyorsunuz, onu sattığımızı bilmek zorundasınız ve onu hala satıyoruz! Tanrı'yı
satamazsınız ve tüm bu şeyleri satamazsınız. İşte onların şaştıkları şey buydu. Ve Beni BBC'ye almayacaklardı. "BBC aleyhinde
hiçbir şey söylemeyeceğim ama işim söz konusu olduğunda, siz Bana ödeme yapamazsınız" dedim. Sadece söyleyin, Bana ne
kadar ödeyeceksiniz? Bu sadece sevgi ve ilgi. Sid'in gelip Bana sadece “Merhaba” demesi gibi: Bunun için Ben ona ne kadar
ödemeliyim? Sevgi olmaz, yapamaz, para alamaz. Tamam, salonunuz için ödeme yapabilirsiniz, başka diğer şeyler için
yapabilirsiniz. Bu anlayamadığımız bir şey. Ve Toronto'ya gittiğim zaman, Bana bir soru sorduklarında şaşırdım, "Kaç tane Rolls
Roycenuz var?" "Bende hiç yok!" dedim. (Kahkahalar). O zaman Benimle ilgilenmiyorlar, bununla ilgili bir ticaret yok! Şimdi, bizler
gerçeği arayan kişiler olduğumuzu anlamalıyız ve bizler içimizdeki huzurun, içimizdeki sessizliğin içimizdeki sevginin
arayışındayız ve size bunu veren bu güç, başkalarını sevmeniz için sizi kuvvetlendirir. Şimdi, başkalarını sevdiğimiz zaman, sevgi
fikrimiz ya bir çeşit sahiplenme ya belki biraz açgözlülük ya da belki biraz şehvet veya bunun gibi bir şeydir ama bu sevginin
bununla hiçbir ilgisi yoktur, bu saf sevgidir. Ve saf Tanrısal sevgi öyledir ki, tıpkı bir ağaçtaki özsu gibi yükselir ve ağacın her
yerine gider, çiçeğe gider, meyveye gider, yapraklara gider ve geri döner. Onun tek bir çiçekte kısılıp kaldığını varsayarsak, bu
durumda ağaç ölecektir ve güç de ölecektir. O bağımlı olmaz, besler. Kesinlikle işin içindedir, ama bağımlı değildir. Tüm bu ayırt
ediciliği, vibrasyonlara sahip olduğunuz zaman geliştirirsiniz ve üçüncü bir kişi gibi konuşmaya başlamanıza şaşarsınız.
Hindistan'dan bir hanımefendi de olduğu gibi, kendisi Benimle birlikte Los Angeles'a geldi ve oğlu da Honolulu'dan oraya geldi.
Bayan Bana "Anne, ona Aydınlanma verin!" dedi. "Ben denedim, sen ver" dedim. "Nasıl yapabilirim? Almıyor" dedi. Ben de "O
zaman Ben nasıl yapabilirim?" dedim. Sonra ona, "Pekâlâ, ona aydınlanmış bir ruh olduğuna dair bir sertifika ver!" dedim. "Ona
sahte bir sertifikayı nasıl verebilirim, Anne?" dedi. "Konu bu: O aydınlanma almıyor. Mesele bu! Gerçeği kabul et", dedim. "O
zaman ne yapmalıyız?" "Bu farklı bir nokta! Ama o Aydınlanma almıyor! Kişi bunu anlamak zorunda" dedim. Bunun üzerine, "Evet,
bu doğru. Gitmiyor; bu çalışmıyor" dedi. "O" dedi. Bayan "ben yaptım" veya "bunu ben yaparım" demedi. “Çalışmıyor” dedi. Siz
üçüncü şahıs olursunuz ve üçüncü şahıs diliyle konuşmaya başlarsınız. Sanskritçe ‘de olduğu gibi, biz buna “akarma” diyoruz:
yani sizin eyleminiz, “eylemsiz hale” gelir. Artık hareket etmiyorsunuz, ama bu bir eylemsizlik, bağımsız bir eylem haline gelir. Siz
sadece "bu çalışmıyor, bu hareket etmiyor, bu çıkmıyor" dersiniz ve "o yapar" yani bunu yapan başka bir şeydir. Aslında,
Kundaliniyi siz yükseltiyorsunuz, ama bunu söylemezsiniz ve hepiniz bu güce sahipsiniz. Hepiniz bu güce sahipsiniz. Hepiniz ona
sahip olmalısınız. Neden sahip olmamaktan çekiniyorsunuz, Ben sadece anlamıyorum? Birine veya kimi özel dogmalara veya
herhangi bir şeye bağlı olduğunuzu varsayarsak: bunlar size tam bir tatmin sağlamamıştır, size hiçbir şey vermemiştir! O zaman,
sizi kesinlikle dinamik yapan bu güce neden sahip değilsiniz? Şimdi, yaşımın kaç olduğunu biliyorsunuz, çok yaşlıyım ve bir ev
hanımıyım. Ben bir büyükanneyim ve evlilik hayatımın diğer tarafında yapacak pek çok şeyim var, çok seyahat ediyorum; yaptığım
her şeyde, hiç bir şekilde yorgunluk hissetmiyorum. Ve siz çok manyetik olabilirsiniz ve böyle bir kişi, o kadar saf bir kişilik haline
gelir ki, böyle bir kişinin bir anlık bir bakışı bile huzur yaratabilir, size neşe verebilir, sizi yükseltebilir, sizi iyileştirebilir, her şeyi
yapabilir. Böylesine bir güç okyanusu elinizin altında ve biz neden ona ulaşmayalım ki? Bu çok basittir. Onun ne olduğunu hepsi
söylediler. Bu sadece İsa tarafından söylendiği için böyle değildir, ama onların her biri, Aydınlanmanızı almanız gerektiğini
söylediler. Rama geldiği zaman, bu binlerce yıl önceydi, ondan önce dahi bizim bir sürü başka kişimiz oldu, onlar geldiler. Sonra
Shri Krishna geldi, sonra Buddha, Mahavira geldi: hepsi, "Aydınlanmanızı Alın" dediler. Buddha ve Mahavira o kadar ileri gittiler ki,
“Tanrı'dan bahsetmeyin. Enkarnasyonlardan bahsetmeyin. Sadece Aydınlanmanızı alın”, dediler. Sadece Aydınlanma, başka bir
şey değil çünkü siz Tanrı hakkında konuşmaya başladığınız zaman, onların sadece kaçıp gideceklerini düşündüler. Bu yüzden
onlara, "Aydınlanmanızı alın" deyin, önemli olan mesele budur. Bu yüzden insanlar onlara, anishwarwad (ateist) Tanrı'ya
inanmayan diyorlardı. Onlar Tanrı'ya inanıyorlardı, buna şüphe yok, ama onlar bunun hakkında konuşmak istemiyorlardı, çünkü
Tanrı hakkında konuşmanın, bir konuşma, bir konuşma ve bir konuşma olduğunu düşündüler. Yani, şimdi deneyime sahip
olmanın zamanı geldi. Ne yazık ki, Houston Benim turumdan ve tüm bunlardan biraz uzak görünüyor, ama bütün dünyada



Aydınlanmasını almış ve bu işi yapan binlerce ve binlerce insan var. Sizin işinizi bırakmanıza gerek yok. Vazgeçilecek bir şey yok.
Sizler çok dinamiksiniz. İsimlerinizi değiştirmenize ve garip elbiseler giymenize gerek yok. Bu tür hiçbir şey yok! (Kahkahalar).
Bazı insanlar boynuz geliştirmeniz gerektiğini düşünüyorlar. Tüm bu saçmalığı yapmaya gerek yok. Nerede olursanız olun,
meydana gelen şey, içsel bir değişimdir. Bu sizin kendi gücünüz haline gelir. Yüzdeki parıltı farklı olan tek şeydir; gözdeki ışıltı
oradadır. Ve böyle bir insan çok sevgi dolu, şefkatli ve barışçıl bir kişidir; rahatsız olmaz, hiçbir baskı yoktur, hiçbir şey yoktur. Çok
memnun bir insan demeliyim. Çok halinden memnun bir insan. Bunların hepsi size aittir, sadece, sadece, bu atılım
gerçekleşmelidir ve eminim bu işe yarayacaktır. Sanırım yarın hepinizle bir atölye çalışması yapacağız. Bilmiyorum, bugün onlara
vermemi ister misiniz? Deneyimi bugün yapmam mı gerekiyor? Warren: Eminim isteyeceklerdir. Shri Mataji: Hayır, onlara sorun!
Arayış içindekiler: Evet! Shri Mataji: Teşekkür ederim. Hep böyle diyeceklerdir. (Kahkahalar) Şimdi, sınırdan en az yirmi beş Sahaj
Yogi ithal ettik. Ve şunu söylemeliyim ki, Houston'dan dünyanın her yerine bir sürü Sahaj Yogi ihraç etmemiz gereken bir gün
gelmelidir. Bu Benim Houston'a gelmemin tadını çıkaracağım en iyi zaman olurdu. Dediğim gibi, gerçek, sevgi ve neşe tek bir
temadır, çünkü bunların hepsi Ruh'un kalitesidir. Gerçek, bilirsiniz dikkatinizdedir. Ne zaman dikkatinizi birine koyarsanız, siz o
kişi hakkındaki gerçeği bilirsiniz. Kendinizle ilgili gerçeği biliyorsunuz ve nihai gerçeği de biliyorsunuz: bu da sizin Ruh
olduğunuzdur. Siz bu beden değilsiniz. Siz bu akıl değilsiniz. Siz Ruhsunuz. En büyük gerçek budur. İşte bu yüzden de,
oturtulması gerekiyor. Bir kez gerçek olduğunuz zaman, Ruh'un tüm güçleri otomatik olarak tezahür etmeye başlar. Bir televizyon
gibi, eğer bakarsanız, o küçük bir kutu gibi görünür, ancak bir kez bağlandığı zaman, bunun dinamizmini görürsünüz. Aynı şekilde,
bu nihai atılım gerçekleşmelidir. Tanrı hepinizi kutsasın. Bunun sonunda bu programı düzenlediğiniz için size çok teşekkür
ederim ve bu hepsiyle gelip konuşma şansını Bana veriyor ve bir dahaki sefere, Eylül ayında tekrar geldiğimde, belki de buraya
geri gelebileceğimi umuyorum. Çünkü Houston, size söylediğim gibi, yolumdan biraz uzakta, ama önemli yok. Bunu halletmemiz
gerekecek. Bazı insanlar bu sefer Aydınlanma alırsa, Eylül ayında buraya kesinlikle yine geleceğim. Yani, dediğim gibi
başlangıçta, her şeyden önce kendimizi sevmek zorundayız. Kendimizi affetmek zorundayız. Kendimizi affetmeli ve kendimize
saygı göstermeliyiz. Bizler insanız. Tanrı bizi amipten bu aşamaya getirdi. Bizler değersiz insanlar değiliz. O'nun gözünde biz tüm
göklere ve tüm evrenlere değeriz çünkü siz sahnedesiniz ve O'nun arzusunu yerine getireceksiniz, çünkü O, hepinizin O'nun
ülkesinde ve krallığında olmanızı istiyor. Bu yüzden her şeyden önce kendinizi affetmeli ve hiç bir şekilde suçlu
hissetmemelisiniz. Eğer kendinizi suçlu hissederseniz, ne olduğunu size söyleyeceğim - bu şok edicidir. Eğer suçlu hissedersiniz,
burada bu merkezi geliştirirsiniz, biz ona Sol Vishuddhi diyoruz. Bu merkezde sorun yaratarak, en başta spondilit (omurga
romatizması) geliştirirsiniz. Spondilit olmazsanız, anjin adı verilen bir hastalık geliştirirsiniz. Bu yüzden, lütfen kendinizi suçlu
hissetmeyin. Belki de sevginin ve O'nun şefkatinin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bunların üzerinde, O bağışlama
okyanusudur - inanın Bana! Bağışlaması o kadar büyüktür ki, Onun bizi affedemeyeceği böyle bir hata yapamayız. Bizler sadece
kendimizi affetmeliyiz. Kendimizi yargılamamalıyız da. Kendimizi kınayarak hiçbir şekilde kendimize yardım etmiş olmayacağız.
Aksine, kendiniz için bunu görün, eğer O gerçekten şefkat ise, tüm şefkatin kaynağı ise, neşe ve sevgi okyanusuysa, o zaman biz
suçluluk gibi küçük bir şeye nasıl sahip olabiliriz, çünkü bu sizin yükselişinizi engelleyecektir. Çünkü Batı'da suçlu olmak bir
moda. Konuşma dilinin kendisi şöyle gidiyor, "Üzgünüm. Ben buyum, korkarım ki." Dil böyle başlar. Yani bütün konuşma dilinin
kendisi, zihniyetin tamamı, bütün suçu kendi üzerinize almanız gerekir şeklinde çalışır. "Ah bu suç benim, evet, benim." Bu yüzden
lütfen, tek bir şey şu ki: kişi kendisini suçlu hissetmemelidir ne de kişi bu hatayı ve şu hatayı sen yaptın diye düşünmemelidir:
başlangıçtaki bir şey budur. Ve sonra bu sadece on dakikalık bir iştir ve sizler yükselişinizi elde edeceksiniz ve sonrasında Ben
burada ne yapıyorsam, aynısını yapacaksınız. Şimdi, her şeyden önce bu deneyim için, tüm bu merkezlerin (çakraların) beş
element tarafından fiziksel seviyede bina edildiğini ve en önemlisinin Toprak elementi olduğunu, bu Toprak Ana olduğunu
anlamalıyız. Bu yüzden Toprak Ana'dan yardım almak için ayakkabılarımızı çıkarmalı ve ayaklarımızı Toprak Ana'nın üzerine
koymalıyız. Toprak Ana en fazla yardım edendir ve bu üçgen kemik onun özel ilgisiyle meydana getirilmiştir. Bu yüzden her iki
ayağınızı da birbirine paralel bir şekilde yere koyun. Şimdi rahat bir şekilde oturmalısınız, rahatsız bir şekilde değil ama kendini
salmış bir tavır içinde de değil, biraz canlı bir tutum içinde, dik bir şekilde. Başınızı çok fazla yukarı veya aşağı doğru eğmiş bir
halde değil, düz bir şekilde. Şimdi her iki ayağınızda bu şekilde- ve gözlerinizi sürekli olarak kapalı tutmanız gerekeceği için
gözlüklerinizi bile çıkarabilirsiniz. Hipnotize etmek yok - ve bu aynı zamanda sizin görme duyunuza da faydalı olur. Şimdi, bunlar,
her iki el, onlar şunu temsil eder: sol el arzunun gücünü ve sağ el ise eylemin gücünü temsil eder. Bu nedenle Aydınlanmamıza
sahip olma arzusu için sol eli kullanacağız. Yani elinizi Bana doğru tutarak rahat bir şekilde kucağınızda tutun veya kendinizi
rahat hissettiğiniz herhangi bir şekilde tutabilirsiniz. Eğer elinizi sandalyenizin kolçağı üzerinde tutmayı düşünürseniz, böyle
yapabilirsiniz, istediğiniz şekilde ve diğer el olan sağ el, merkezlerinizi uyandırmak için kullanılacak. Kendi Kundalininizi nasıl
yükselteceğinizi anlatacağım, bu sayede bunu evde de yapabilirsiniz ve onu düzgün bir şekilde yükseltmek çok kolaydır. Ve
şimdi, bunu siz kendiniz yükseltebilirsiniz, çok basittir. Öncelikle elinizi kalbinizin üzerine koymanızı isteyeceğim. Şimdi



gözlerinizi kapatmanıza gerek yok. Size merkezleri göstereceğim ve sadece onların üzerine elinizi yerleştirebilirsiniz. Şimdi, önce
kalpte, sonra midenizin üst kısmında, karnınızın. Sonra sol tarafta, karnınızın alt kısmında bir tane daha var. Bütün hareketlerimiz
sol tarafta olacak. Sonra midenin üst kısmına geri dönüyoruz ve sonra tekrar kalbe dönüyoruz. Sonra da size anlattığım bu
merkeze geri dönüyoruz, köşesinde, omuzla boynun birleştiği noktaya bu eli bu şekilde koyabilirsiniz ve başınızı sağa doğru
çevirin, bu sayede el geriye doğru gider, omuriliğe doğru oldukça geriye gider. Sonra bu eli, alnınızı her iki tarafından bastıracak
şekilde yukarı getirin, elinizi alnınıza koyun ve elin her iki tarafından da bu şekilde sertçe bastırın. İsterseniz başınızı eğebilirsiniz.
Sonra sağ eli başınızın arka tarafına koyabilirsiniz; boyuna değil, optik lobun bulunduğu yere. Sonra başınızı geriye doğru itin, bu
şekilde yukarı doğru kaldırın. Son olarak, elinizi ve avucunuzun ortasını, tam olarak avucunuzun ortasını (el ayasını), çocukken
yumuşak bir kemik olan bıngıldak kemiği bölgesine götürmeniz gerekir. Sonra da sert bir şekilde bastırmanız, parmaklarınızı
geriye doğru esneterek sertçe bastırmanız gerekir, yedi kez yavaşça saat yönünde kafa derinize hareket ettirin. Hepsi bu kadar.
Tüm yapmanız gereken budur. Bu kadar, bu kadar basit. Tamam. Ama bir şey var: lütfen gözlerinizi açmayın, çünkü dikkat içinize
çekilmelidir, eğer gözler açılırsa, dikkat dağılır, bunu çok iyi biliyorsunuz. Yani tıpkı Benim bu sarim gibi, Kundalini de yükseliyor,
bu yüzden Kundalininin hareketiyle içerideki dikkati içeriye çekiyor. Herkes bunu denemeli. Bu çok basit. Size son derece faydası
olacak. Ve sonra yarın, eğer atölye çalışması için gelirseniz, o zaman biz bunu iyi bir şekilde oturtacağız ve bu konuda ne
yapılması gerektiğini size bildireceğiz. O zaman şimdi sol eli Bana doğru tutun, bu biri, sağ eli de kalbin üzerine koyup gözlerimizi
kapatıyoruz. Sadece gözlerimizi kapatalım. Şimdi sol el rahat bir şekilde yerleştirilmelidir. Hiçbir yerde bir rahatsızlık hissi
olmamalıdır. Demek istediğim, herhangi bir yerde herhangi bir rahatsızlık hissederseniz, gerginlik ya da başka herhangi bir şey,
rahat olabilmek için onu gevşetebilirsiniz, bu çok önemli çünkü rahatsızlık hissi dikkatinizi o tarafa çekebilir. O yüzden rahat olup,
gevşeyin ve dik bir şekilde oturun. Şimdi lütfen sağ elinizi kalbinizin üzerine koyun. Şimdi burada Yüce Tanrı'nın, kalpte Ruh olarak
yansıması bulunmaktadır. İnsanda bu kalpte bulunur. Yüce Tanrı'nın oturduğu yer başınızın üzerinde bıngıldak kemiği bölgesinde
olmasına rağmen, yansıma kalptedir, bu yüzden de kalp bu kadar önemlidir. Burada tekrarlamalı ya da Bana çok temel bir soru
sormalısın. Bana “Shri Mataji” diyebilirsiniz, eğer daha kolay gelirse, Bana “Anne” diyebilirsiniz. "Anne, ben Ruh muyum?" Lütfen
bu temel soruyu kalbinizden üç kez sorun. "Anne, ben Ruh muyum?" Gerçek olan budur, ama lütfen soruyu sorun. Kendinizi suçlu
hissetmeyin, hala çok fazla suçluluk duygusu olduğunu hissedebiliyorum, bu nedenle de, "biz nasıl Ruh olabiliriz ki?" diye
düşünebiliriz. Hepiniz Ruhsunuz. Büyüklüğünüzü bilmiyorsunuz. Siz ihtişamınızı bilmiyorsunuz. Sadece "Anne, ben Ruh muyum?"
deyin. Sol elinizi Bana doğru tutun ve sağ elinizi kalbinizin üstüne koyun. Sadece bir el kalbin üzerine, bir elde Bana doğru Şimdi
sağ elinizi sol tarafta karnınızın üst kısmına indirin, sol taraftan ve parmaklarınızla bastırın. Şimdi burası, kendi kendinizin üstadı
olmanızın merkezidir. Eğer Ruhsanız, size söylediğim gibi, siz kendi kendinizin efendisi ve kendinizin rehberinizsiniz. Şimdi,
buraya sertçe bastırın ve bir soru sorun, üç kez tekrar edin, “Anne, ben kendi kendimin efendisi miyim? Kendi kendimin rehberi
miyim? Kendi kendimin gurusu muyum? " Gerçek efendiler, Sat (Gerçek) purusha’lar (Kişi, Ruh), Sat Gurular olan büyük
enkarnasyonlar gibi; büyük peygamberler gibi büyük üstatların hiç birisine karşı gelmiyoruz;. Tüm bu yüce Tanrısal insanlar bizi,
kendi kendimizin rehberi yapabilir. Üç kez söyleyin lütfen. Şimdi de, elinizi sol tarafta aşağıya karnınızın alt kısmına indirmelisiniz.
Şimdi, burası çok önemli, çok çok önemli bir merkez. Bu merkez, şu ana kadar farkında olmadığımız tüm Tanrısal teknikleri ve
Tanrısal yasaları işleyen merkezdir. Biz bilmiyoruz. İsa’nın müritleri Kutsal Ruh aracılığıyla Aydınlanmalarını aldıklarında, Kutsal
Ruh'un serin esintisini aldılar, hissettiler ve onlar farklı bir dilde konuşmaya başladılar. Latince, Yunanca veyahut başka bir dilde
konuşmadılar, onlar çakraların dilini konuştular. Ve ellerini hareket ettirmeye başladılar, bu yüzden insanlar onların deli olduğunu
düşündü. Ama şimdi, eğer Aydınlanmanızı alırsanız, tüm Tanrısal yasaları parmaklarınızla yönetilebileceğinizi göreceksiniz,
çünkü parmaklarınız aktif hale gelir ve Kutsal Ruh'un serin titreşimlerini veya serin esintisini yayarlar. Yani bunda yanlış bir şey
yok, ama farkında olmayanlar bunu anlayamıyorlar ve bu yüzdende onlara deli diyorlardı. Bugün durum böyle değil. Şimdi, lütfen
elinizi oraya, Swadishthana denilen bu merkezin üzerine koyun. Ve burada, bu tekniğin gerçek bilgisine, saf bilgisine sahip olmayı
istemelisiniz. Ben sizi hiçbir şey için zorlayamam çünkü özgürlüğünüze saygı gösterilmelidir. Eğer tam bir özgürlüğe sahip
olmanız gerekiyorsa, bu sizin kendi seçiminiz ve kendi özgürlüğünüz içinde yapılmalıdır. Öyleyse burada sadece “Anne, ben
Tanrısal, saf bilgiye sahip olabilir miyim?” demelisiniz. Lütfen bunu altı kez sorun çünkü daha sonra bileceğiniz üzere, bu
merkezin altı taç yaprağı var. Lütfen isteyin, "Anne, Tanrısal olanın saf bilgisine sahip olabilir miyim?" "Anne, Tanrısal Olan
hakkında gerçek bilgiye sahip olabilir miyim?" Altı kez. Şimdi bunu altı kez istemelisiniz. Sonuç olarak, Kundalini hareket etmeye
başladı. Öyleyse şimdi, daha yüksekteki merkezleri genişletmek ve Kundaliniye tam bir güven sağlamak için, sağ elimizi sol
tarafta karnın üst kısmına koymalı, buraya sertçe bastırmalı ve burada, kendinize duyduğunuz tam olarak bir güvenle şunu
söylemeliyiz. “Anne, ben kendi Üstadıyım. Anne, ben kendi rehberimim. " Lütfen tam bir kendine güven içinde bunu söyleyin.
Bunda ego yok. Tam bir güven içinde, üstatlığınızın merkezinin açılacağını ve Kundalininin iyi bir şekilde buradan geçebileceğini
söylemelisiniz. Bu çabasızdır. Tek şey, bizim Kundalini ‘ye kendi yolundan yükseltmesi için ona yardım etmemizdir. Bunu on kez



tekrarlamalısınız, çünkü bu merkezin on yaprağı var. Aslında bu on yaprağı temsil eden şey, on emirdir. Ve on tane vardı.
Geçmişte peygamberler şeklinde, bu dünyaya tekrar tekrar gelen Satguru’lar, onlar Musa gibi, İbrahim gibi, Lao Tse gibi, Sokrates
gibi, geldiler. Lütfen bunu on kez söyleyin. Şimdi lütfen sağ elinizi tekrar kalbinizin üzerine getirin ve sertçe bastırın. Ruhunuz
buradadır. Yine, tam bir kendine güven içinde, en büyük gerçeği görmelisiniz: "Anne, Ben Ruh'um." Lütfen on kez söyleyin, "Anne,
Ben Ruhum." Bunu tam bir güven içinde on iki kez söylemelisin. On iki kez, "Anne, Ben Ruhum." Şimdi lütfen sağ elinizi yükseltin
ve omzunuza, omzunuzla boynunuzun birleştiği noktaya sağ elinizi koyun ve sertçe bastırın. Başınızı sağa doğru çevirin, bu
sayede elinizi şimdi geri alabilirsiniz. Ön taraftan geçirin, elinizi arkadan değil, ön taraftan geçirin. Bunu yapabilirsiniz. Ve burada,
on altı kez, "Anne, ben hiçbir şekilde suçlu değilim" demelisiniz. Başınızı sağa doğru döndürün ve bunu on altı kez tekrarlayın ve o
zaman bile, eğer kendinizi suçlu hissetmek istiyorsanız veya gerçekten kendinizin suçlu olduğuna inanıyorsanız, bunu yüz sekiz
kez söyleyerek kendinizi cezalandırsanız iyi olur diye düşünüyorum. (Kahkahalar) Sizden istediğim gibi, kendi içinizde hoş bir
şekilde oturtmalısınız, kendinizi hoş bir şekilde yerleştirilmelisiniz. Kendinizi hiç bir zaman kınamamak, kendinizle ilgili bir hata
bulmak, bu hatayı şu hatayı yaptığınızı söylemek - hiçbir şekilde böyle değil. Bu yüzden çok memnun ve mutlu olun, sadece şunu
söylesin, "Anne, ben hiç bir şekilde suçlu değilim." Lütfen başınızı sağa doğru çevirin, bunun size faydası olur. On altı kez. Bu hala
korkunç. Sadece yürekten söyleyerek buna devam edin. Lütfen bunu yürekten söyleyin. Hala çok fazla catch ediyorum, suçlu
hissetmenize yol açacak ne dediğimi bilmiyorum. Eğer Ben böyle bir şey söylediysem, unutun gitsin. Konuşmamı da unutun. Bu
suçluluk işi bazen çok fazla. Şimdi, sağ elinizi alnınızın üzerine yükseltin. Her iki taraftan da bastırın. Şimdi burada, kalbinizden,
kaç kez söylediğiniz önemli değil, kalbinizden “Anne, ben herkesi affediyorum” demelisiniz, kalbinizden. Birçoğunuz affetmenin
zor olduğunu düşünebilirsiniz ama bu bir efsanedir. İster affedin ister affetmeyin. Tek şey şudur, siz onları affetmediğiniz zaman,
yanlış ele oynuyorsunuz. Bu yüzden, lütfen kalbinizden söyleyin, “Anne, ben herkesi affediyorum. Her birini." Ve lütfen bunu genel
olarak yapın, kimi affedeceğinizi hatırlamaya çalışmayın. Şimdi, bu güzel ve mutlu bir ruh hali bence. Şimdi, lütfen elinizi arka
tarafa geri getirin. Ve şimdi bu konuda çok ciddi olmamanızı rica ediyorum, çünkü eğer Ben bir şey söylersem bunu o kadar da
ciddiye almamalısınız. Bu çok basit bir yöntem. Bu yüzden, başınızı sadece geriye doğru itin ve kendinizi suçlu hissetmek için
burada değil. Bunu bir kez söylemelisiniz, kendi tatmininiz için, "Ey Tanrım, eğer yanlış bir şey yaptıysam, lütfen beni affedin."
Ama böyle bir şeyi, neyi yanlış yaptığınızı veya nasıl bir zarar verdiğinizi, hiçbir şekilde hatırlamaya çalışmayın. Başınızı bir dakika
için geriye doğru itin. Şimdi elinizi gerin, elinizi geçin ve bu eli, avucunuzun ortası yumuşak bir kemik olan bıngıldak kemiği
bölgesine gelecek şekilde başınızın üzerine koyun. Sertçe bastırın, parmaklarınızı gerin ve saat yönünde yedi kez yavaşça,
yavaşça hareket ettirin. Bu kadar. Kafanıza bastırın. Kafa derinize sertçe bastırın. (Shri Mataji mikrofona üfler). Lütfen elinizi
aşağı indir. İlki gibi kucağına bırakın. Artık gözlerinizi yavaşça açabilirsiniz. Şimdi düşünmeden Beni izleyin. Düşünmeden Beni
izleyin. Bu, düşüncelerinizin olmadığı 'nirvichara samadhi' olarak adlandırılan ilk konumdur. Şimdi sağ elinizi bu şekilde yavaşça
Bana doğru uzatın. Sadece sağ el, bu şekilde. Ve sol elinizle başınızdan serin bir esinti çıkıp çıkmadığını görmeye çalışın. Oldukça
yüksekte de olabilir, bazı insanlarda yüksekte olabilir. Tamam mı? Şimdi bunu Bana doğru tutun, bu şekilde, soldakini. Şimdi
sadece sağ elinizle hissetmeye çalışın. Gelen biraz sıcaklık da hissedebilirsiniz, sıcak bir esintinin geldiğini çünkü ısı da çıkıyor
olabilir. Önemli değil. Şimdi lütfen bu elinizi böyle tutun, şimdi burada Aydınlanmanızı istemelisiniz. Ben sizi buna zorlayamam.
Yani siz her iki eli de bu şekilde koymalı ve “Anne, lütfen Aydınlanmamızı alabilir miyiz? Aydınlanmamı alabilir miyim?"
demelisiniz. Şimdi, iki elinizi şu şekilde geriye doğru kaldırın ve başınızı gökyüzüne doğru kaldırarak bir soru sorun: "Anne, bu
Kutsal Ruh'un serin esintisi mi?" "Bu, Tanrı'nın Her Yere Yayılan Gücü mü?" "Bu Brahma Shakti mi?" Bu sorulardan herhangi birini
üç kez sorun. Şimdi lütfen ellerinizi indirin. Şimdi kendiniz bakın: Elinizde bir şey hissediyor musunuz, hissetmiyor musunuz?
Serin esintiyi. Onu hissediyor musunuz? İyi. Her şey bitti. Bunu siz sadece kendi içinizde hissedebilirsin. Her şey bitti. Şimdi
bunun klima olduğunu düşünebilirsiniz: bununla hiçbir ilgisi yoktur, çünkü o hareket eder. Görüyorsunuz, birçok insan önce bunun
klima olduğunu düşünür. O hareket eder, klima hareket etmez. Tamam mı? Bugün ilk gün. Bir günde ne kadar açıklanabilir ki? Bu
muazzam bir bilgi okyanusu. Şimdiye dek en az iki bin adet İngilizce dilinde konuşma yapmış olmalıyım. Ve tüm bu kasetleri ve
her şeyi buradan edinebilirsiniz - bunlar aynı zamanda video kasetlerde var- her şey hakkında ama en önemli şey deneyimdir ve
deneyimi devam ettirmek de. Bu çok rahatlatıcıdır, çok huzurludur. Şimdi, sonucun nasıl bir şey olduğunu görmek için başından
veya elinden gelen serin esintiyi hissedenlerin, her iki elini kaldırmasını istiyorum. Şuna bakın! Tanrı sizleri korusun! Tanrı
Houston'ı korusun! Tanrı sizi korusun! (Alkış) Sen nasılsın? Aldın mı? Aldı mı? Harika! Tebrikler! Şimdi aydınlanmanıza saygı
gösterin. Düşüncenin ötesine geçtiğiniz için bunun hakkında tartışamazsınız. Yarın, bütün sorularınızı cevaplayacağımız, her
birinizle ilgileneceğimiz atölye çalışmasına gelmenizin sizin için uygun olduğunu umuyorum. Ve bu iki gün içinde mümkün olan
her ne ise, sizin için bunu halletmeye çalışacağız. Tanrı sizleri korusun. Kendinizi suçlu hissetmeyin! Şu anda bile o parmağımda
catch ediyorum, bu yüzden sizden rica ediyorum, kendinizi suçlu hissederseniz bu parmağınızda catch edeceksiniz, hepiniz
burada biraz yanma hissedebilirsiniz, bu yüzden lütfen kendinizi suçlu hissetmeyin. Çok mutlu ve neşe dolu olun. Şimdi



gülmelisiniz. Onu buldunuz! Roma'ya gittiğimde olduğu gibi, ulusal televizyonun müdürü çok ilginç bir adamdı ve dedi ki, "Önce
bana Aydınlanma verin, ancak bundan sonra sizinle röportaj yapacağım. Bende "Pekâlâ!" dedim. Aydınlanmasını aldı ve gülmeye
başladı. “Programı nasıl yapacağım? Sürekli olarak gülmek istiyorum", dedi. Bende "gülseniz iyi olur! En iyi yol bu", dedim. Şimdi,
yarın hepinizi görmeyi umuyorum. Lütfen mümkün kılın, lütfen. Tanrı sizleri korusun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
Tanrı sizleri korusun!



1986-0713, Shri Kartikeya Puja, Kadın, kadındır.

View online.

Shri Kartikeya Puja. Grosshartpenning, Münih (Almanya), 13 Temmuz 1986. Geç kaldığım için üzgünüm. Bu programın, böylesine
güzel bir yerde olduğunu bilmiyordum ve siz burada Michelangelo’nun Tanrının, Babanızın arzusunu ifade eden güzel bir resmini
görüyorsunuz, sizi korumak için, size yardım etmek için ve de bu işe yarıyor. Almanya’da, çok saldırgan olaylar yaşadık ve bu Batı
yaşamında, her yönden yıkıcı bir etki yarattı. Değerler sistemi yıkıldı, Dharma fikri rahatsız edildi, kadınlar erkek gibi davranmaya
başladılar ve pek çok kişi öldü. Çok genç yaştaki insanlar öldüler, çok, çok genç. Onların arzuları gerçekleşmedi, yaşamları onlara,
savaştan başka bir şey vermedi. Bu gelip, daha süptil olan şeylerin hepsini yok eden bir tür ısı dalgasıydı. Doğa soluklanacağı
zaman veya öfkeli olduğu zaman, sadece büyük şeyleri yok eder ama insanoğulları yok etmeye başlayınca, değer sisteminiz,
karakteriniz, iffetiniz, masumiyetiniz, hoşgörünüz gibi daha süptil olan şeyleri dahi yok eder. Bu nedenle savaş şimdi daha süptil
bir seviyededir. Bütün bu şeylerin Batıda, Batı karakteri üzerinde çok büyük bir tahribat oluşturduğunu anlamalıyız. Bu nedenlede
kişinin gayret göstermesi gereken ilk şey, bunu tamir etmek, onu düzeltmek, onun kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamaktır.
Çünkü insanlar kendi şahsiyetlerini, geleneklerini kaybettiler, gemilerini bağladıkları bir şey yok, kökleri yok. Ve bir tür entelektüel
deneyim olarak, kendilerine getirilen her şeyi alarak ilerlemeye başladılar. Kadınlar çok bağımsız oldular ve kendi problemlerini
halledebileceklerini düşündüler – erkekler gibi olabileceklerini düşündüler. En kötü şekli ile problem burada başladı çünkü kadın
kadındır ve onun içindeki erkek denilen şey çok küçüktür ve kadın olduğu şeyden kaçınarak, kendisinde çok az bulunan bir şeyi
geliştirdiği zaman, komik bir hale gelir. Ama kadın, belki de ölü olan pek çok erkek (bhoot) tarafından ele geçirilmiş olabilir.
Erkeksi olmak arzusu, kadının aklına girmeyi isteyen pek çok bhootu cezp edebilir. İçine girdikleri zaman ise, üzerlerinde bir kadın
giysisi ve (kafalarında) bir şeytanın aklı var. Kadınlar bunu göremezler çünkü, bu şeytani şeyler belki de dünyevi bir şekilde
başarılı olabilirler. Daha iyi durumda olabilirler. Belki de herkese hükmedebilirler, erkekler gibi kılı kırk yaran bir kişi olabilirler,
aslında kesinlikle, çok muntazam, düzenli, temiz, güzellikten ve tatlılıktan yoksun birisi. O zamanda, bu kadınlar nihayetinde
vampir gibi olurlar. Yani savaş bitmiş olsa da bu, Almanya’nın kadınları üzerinden çalışıyor sanırım. Bu saldırının geldiğini daha
öncede işittim, Amazon adı verilen kadınlar vardı. Şimdi tarih yine kendisini tekrarlıyor. Geçen gün Alman bir hanımla röportajım
oldu ve onun davranışlarına şaşırdım çünkü onda hala bir Nazi olduğunu hissettim, Nazi bir bhoot onun içinde oturuyor. Çift
kişilikliydi, bir taraftan sevimli bir şekilde konuşuyordu, diğer taraftan ise kendisi bir Nazi ve bir Faşist idi. Çok kurnazca
argümanları var. “Bizler, Hindistanlılar gibi ezilen insanların yanındayız. Hintliler Aryan’dırlar, (Hint-Avrupa dili konuşanların
soyundan gelenler) biz Aryanız ve bizler Aryanlara sempati duyan insanlarız”, demek yapabildikleri ilk şey. Hintliler spritüel
insanlardır ve onlar da kendilerini bir Hintli gibi hissediyorlar, her şeyden, bilirsiniz, siz buna inanabiliyor musunuz? Yaşamın
kalitesi arttırılmalıdır, mesele budur. Erkeklerin kaliteleri, kadınların kalitelerinden farklıdır, bunu size pek çok kez söyledim ve
eğer bir kadın erkek gibi olmaya çalışırsa, o zaman onlar uygun bir şeye ulaşamazlar. Bizde, bunun gibi bir sürü kişi oldu.
Mao’nun karısını gördünüz. Bayan Chiang Kai Shek’i gördünüz. (asıl adı Soong Mei-ling /1928-1975 arası Tayvan
cumhurbaşkanın karısı- lakabı Dragon Lady) Şimdi bu yeni bayan Carlos – Carlos, ismi neydi onun? Marcos, Marcos. (İmelda
Marcos -Filipin diktatörünün eşi) Böyle olan pek çok kadın var. Erkeksi olmaya çalıştıklarında, her zaman ortalığı birbirine
katarlar. Tarihte pek çok kadın oldu. Hindistan’da kadınlar çok donanımlıdırlar, İngilizlere karşı savaşmış olan Jhans’li Rani gibi
kadınlarımız oldu. O bir duldu. Çocuğunu sırtına bağladı ve İngilizlerle savaştı. Atının 180 feet mesafeden (5,5 metre) bir kalenin
gözlem kulesine sıçradığını söylerler. İngilizler şöyle yazdılar, “Jhansi’yi ele geçirmemize rağmen, zafer bizimdir ama övgüler
Jhansi’li Rani’ye gidiyor”. Hindistan’da yüce kadınlarımız oldu. Nur Jahan (Cihan) gibi, o da başka bir büyük kadındı, Chand
Bibi’miz, Ahalyabai’miz oldu, ama onların hepsi kadındılar, onlarda erkeklerin egosu olmadı. Ama iş buna geldiği zaman, kişi
çalışabilir, kadınlar erkeklerle birlikte ofislerde çalışabilirler ama onların erkek olmalarına gerek yoktur. Size kendimden bir örnek
anlatacağım. Lucknow’da evimizi inşa etmeliydim. Onu gerçek bir kadın stili içinde yaptım ve çok iyi bir ev inşa ettim. Herhangi
bir erkeğin yapabileceğinden daha iyi, çok, çok ucuz bir şekilde. Bir erkeğin yapacağı gibi, o gidip, her şeyden önce bir mimar
bulacak ve her şeyi ölçecektir, sonra da peşinen her şeyi ayarlamaya çalışacaktır. Sonra da kendi egosu içinde, pahalı bir yerlere
gidecektir, dükkâna, pahalı bir şeyler alacaktır, bununla da aldatılmış olacaktır. Sonra, yine egosu içinde gidecek ve çok pahalı
işçiler bulacak ve sonra bu işe birisini atayacaktır, bu kişi her şeyden sorumlu olacaktır –sorumlu. Ben çok farklı bir şekilde
yaptım. Param vardı ve bu nedenle gidip, kimlerin en iyi işçilere kimin sahip olduğunu, en iyi tuğlaların kimde olduğunu buldum.
Ev tuğladan yapılacaktı. Sonrasında neye ihtiyacınız var? Yemeğini pişirecek bir kadın gibi, sizin kuma da ihtiyacınız var, tamam
mı? Sonra çimento lazım ve demir çubuklara ve işgücüne ihtiyacınız var. Yani Ben erkeklerin izlediği yoldan gitmedim. En iyi
tuğlaları satan adamı buldum. O Bana, “”param yok çünkü bunları fırına koyup, tuğla ile doldurmalıyım ve bunun içinde, işe
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başlamak için bir miktar paraya ihtiyaç var”, dedi. Bende ona, “senden bütün bir fırını satın alacağım, bir tane fırının tamamını.
Benden ne kadar isteyeceksin”, dedim. “Beş bin rupi yeterli” dedi. Ama Bana “fırın sönerse veya bir şeyler ters giderse, eğer yanlış
yakılırsa, o zaman bu senin sorunun” dedi. Ben de, “Önemli değil, bir fırını Benim adıma hazırla” dedim. Yani ondan fırının
tamamını satın aldım, tamamını. Fırın tuğlaları koyduğunuz yerdir, bilirsiniz, sonra onu çamurla kaplar ve altından yakarsınız.
Bazen şöyle de olabilir, her şey ziyan olabilir veya çökebilir. “Sen böyle yap, sadece 5000” dedim. Güzelce yakıldığı zaman,
bunların hepsi size 50.000 rupiden aşağıya mal olmaz. Sonra nehre gittim ve “bu kısım ne kadar?” dedim – dedikleri gibi, büyük
bir kum alanı. “Bu zamanlar, yaz döneminde, çok azdır ama kışın oldukça fazla olur” dediler. Bir erkek gider ve derdi ki, “tamam,
çok fazla kuma ihtiyacım var, getir şimdi. Sonra daha fazlasına ihtiyacınız olduğu zaman, şimdi yine biraz getir”, diyecektir. Ama
Ben bunu böyle yapmadım. “Yaz mevsimi güzel bir zaman, ucuza alıyorsun, neden hepsini satın almayayım?” Yani bütün o kısmı
satın aldım, bütün bu kum alanını. |Shri Mataji gülüyor & gülüşmeler var] Tamam, sonra da nalburlara gittim. “Şimdi demire ne
diyorsunuz?” dedim. “Sipariş etmelisiniz ama toplu olarak sipariş ederseniz, o zaman size daha ucuza veririz, peşin para ile
ödemelisiniz”, dediler. Ben de, “tamam” dedim ve sipariş ettim. Yani hazırdı, yemek pişirirken yaptığımız gibi, her şeyi
hazırlarsınız, orada hazırdır. Sonra, ihtiyacımız olan şey keresteydi. “Kereste Nepal’dan gelecek” dediler. Bende, “tamam, başka
ne?” dedim. “Kereste herhangi bir ormandan da gelebilir” dediler. Bunun üzerine orta Hindistan’da Jabal adı verilen bir yere gittim
ve oradan kereste sipariş ettim. Bütün kereste kesilmişti, yeni kesilmişti ve oradaki bir mezattan bir sürü kereste aldım. Onlarda
olanın hepsini aldım ve artı, oradan mermer aldım. Bu mermer daha önce hiç bir yerde kullanılmamıştı. Bende “bu çok basit, bu
mermeri her yerde kullanabilirim”, dedim. Yani mermeri ve keresteyi, bu yerden satın aldım. Sonra iş gücü. Sonrasında
arkadaşlarıma duvarcılık işinde iyi olan işçiler bilip bilmediklerini sordum. Onlarda, “evet bu adam iyi, şu adam iyi” dediler. Bunun
üzerine hepsini çağırdım. “Bu evde Benimle birlikte kalabilirsiniz ve Ben sizi çok iyi beslerim, size yemek veririm, size çok da iyi
bakarım” dedim. Yani hepsini aileleri ile birlikte yerleştirdim (gülüşmeler) ve Ben onlar için yemek yapardım. Yemek yaparak
onları kazandım ve Benim için her şeyi yaparlardı. (gülüşmeler) Kesinlikle. Bana karşı çok müşfiktiler, bildikleri yeni teknikler
üretirlerdi, çimentodan bir mermer efekti meydana getirdiler. Bildikleri her tür sanatı orada uyguladılar. Bu sayede 20 yatak odalı
ve 5 misafir odası olan, yemek odaları olan böylesine büyük bir ev, bir yıl içinde ortaya çıkarıldı. Sadece bu da değil, evin fiyatına
da hiç kimse inanamadı. Tutarının onda birini mimar alacaktı ama her şey güzelce yazılmıştı, her şey çok iyi yapıldı çünkü, Ben
hesapları nasıl tutacağımı bilmiyordum, bu yüzden de her gün ne yapardım, her gün şöyle derdim ki, “tamam, bu gün şu kadar
para aldım ve bu kadarını harcadım”, o zaman demek ki bu kadar harcandı. Bu şekilde her gün bunları kaydettim ve bunda tek bir
rupi bile kaybolmadı. Bu sayede hiç kimse Beni dava edemezdi, problem yoktu aksi durumda evini yapan bütün memurlar bir sürü
problemle karşılaşırdı ve onların gelirleri vergilendirilirdi, bu şeyler, hiç bir şey, hiç bir şey olmadı. Ve bu kadar az bir para ile
kocaman bir evin sahibi oldum. Ve bu, öyle bir ev ki, insanlar “Tac Mahal bile yıkılır da, bu yıkılmaz”, dediler. (gülüşmeler) Çünkü
Ben iyi bir temel attım, her şeyi çünkü tuğlaları çok ucuza aldım. Tamamını çok ucuza aldığım bu fırının, yarısını sonra geri sattım
çünkü çok fazla tuğla arttı. (gülüşmeler) Sonrasında her ne almak durumunda kaldıysam, kum satın aldım, kumun yarısını sattım
çünkü ona ihtiyacım yoktu – iki katı fiyata, bu sayede kumumu bedavaya almış oldum. (gülüşmeler) Oradan getirttiğim kereste,
uygun bir şekilde kesilmiş halde aldım onu ve küçük bir tankım vardı, her şeyi onun içine koydum ve kesinlikle, ne diyorsunuz ona,
kereste suya dayanıklı oldu. Onu aldım ve kerestenin yarısını kullandım sadece yarısını, yüz tane pencere ve altmış kapı için, geri
kalanını sattım. Tahta parçaları bile, yakacak odun olarak satıldı, yanan odunları bilirsiniz, ne diyorsunuz onlara? Düşünebiliyor
musunuz, bir kısmı kalas olarak satıldı ve bir kısmı da kulübe yapmak için. Ama Ben de onlar için yemek pişirmeliydim, rahat
etmeleri ile ilgilenmeliydim, onlara güzel battaniyeler ve uyumaları için hoş yataklar aldım ve işçiler çok mutluydular. İşte bir
kadın, bir şeyleri bu şekilde halleder ve hesaplarımda hiç bir hata bulamamalarından dolayı herkes çok şaşırdı, hiç bir şeyde hata
bulamadılar. Kocamın bütün arkadaşlarına Benden beş mil uzakta durmalarını söyledim. (gülüşmeler) Çünkü kocam başbakanla
birlikte çalışıyordu, insanlar “tamam, rüşvet alıyor” veya bunun gibi şeyler diyebilirlerdi. Sonra başka bir problem daha vardı, gelip
de Bana , “şu iyi değil, bu iyi değil” diyebilirlerdi. Ben onları uzakta tuttum çünkü onlar sadece tartışırlar, erkekler sadece
tartışabilirler. (gülüşmeler) Kadınlar sonuç üretirler. Konferanslar yoktur, hiç bir şey. “Siz hiç bir şey yapmayın. Bırakın işi kendim
yapayım” dedim. Bütün bu insanlarla beraber çok hoş bir şekilde bu evi inşa ettim, sanırım bir de, bir film çektikleri güzel bir ev ve
orada inşa ettiğim evi görebilirsiniz. Yani ne zaman ki Sahaja Yogini olan bir kadın, kendisinin bu özel kalitelerini geliştirmek
zorundadır çünkü onun sezgileri güçlüdür kadının sezgileri çok güçlüdür. O her zaman, kısa sürede doğru kararları verir. Eğer o bir
kadın ise böyle, ama o kadın eğer yarım bir erkek ise, o zaman onun ne tür bir şey olduğunu Ben bilemiyorum. Yani bir kadın, bir
kadın olmaya çalışmalıdır, o çok güçlüdür, o her şeye dayanabilen Toprak Ana gibidir ve onda olan en iyi şeyleri verebilir. Son
derece fedakârca, son derece verici şekilde, hoş görülü, sevecen, affedicidir Ne zaman ki erkekler, kadınların kalitelerini
geliştirirlerse, onlar o zaman aziz olurlar. Ama kadın peşinde koşanların kalitesini değil. Bu türden bir saçmalık orada yoktur.
Erkekler “Vira’lar” (cesur, seçkin, yüce) olmalılar, onlar mert insanlar olmalılar, yiğit olmalılar. Cesur olmalılar ancak bununla



birlikte aynı zamanda şefkat ve affedicilik geliştirmeliler. Ama sanırım bu durum Almanya’da çok fazla bunun aksi yönünde ve
bunu Batılı Sahaja Yogiler arasında da görüyorum. Bu devam etmekte olan çok yaygın bir sorun - kadınlar korkunç egolar
geliştiriyorlar. Hindistan’da kadınlar çalışırlar, her şeyi yaparlar. Çok uzun bir zamandır, çok tanınan büyük hatiplerimiz oldu ama
onların egoları yoktur. Annem şeref madalyası sahibiydi, o zamanlar bu dereceye sahip olan sadece iki üç kadın vardı ama Ben
onda asla herhangi bir ego görmedim. Kızlarım, onlardan birisi mimar oldu ve aynı zamanda da iç dekoratör, şimdi çalışmıyor
çünkü kocasının işi iyi ama o başkaları için evler yapar, başkaları için çizer, bedava başkalarına yardım eder. Ve onun böyle
arkadaşları var. Yani bir kadın için başarı nedir? Çevresinde daha fazla insan var. İnsan gücü. Çevresinde daha fazla insan var. Ve
erkeklerin kapasitesi nedir? Evin tüm ödenecek faturaları onlardadır, sigortayı onlar ödemelidirler, (gülüşmeler) arabayı tamir
ederler. Bırakın pis işleri onlar yapsınlar. (Shri Mataji gülüyor ve gülüşmeler) Kadınlar herkesten, kocalarından, çocuklardan sevgi
mektupları alırlar. Onlar sevilirler. Onlara önem verilir. Şimdi kadınlar artık erkeksi oldukları için bu avantajlara sahip değiller.
Eskiden eğer bir otobüste seyahat ediyorsanız, erkekler bir bayana yer verirlerdi. Şimdi kimse bunu yapmıyor. Bir keresinde – bir
bayan seyahat ediyordu, yaşlı bir bayan- orada oturan genç bir adam vardı. “Neden onun oturmasına izin vermiyorsun?” dedim
ona. “Neden vereyim ki? O da pantolon giyiyor, bende pantolon giyiyorum”, dedi. Yaşlı bayan pantolon giyiyordu, bu nedenle genç
dedi ki, “ona neden yer vereyim, o bir pantolon giyiyor, ben pantolon giyiyorum, ne fark var?” (gülüşmeler) Yani bunların hepsi
bizim avantajımız ve ayrıcalığımız, erkek olmakla kaybediyoruz ve ne kazanıyoruz? Ne kazanıyoruz? Aslında, tam aksine,
sanıyorum ki bu modern zamanlarda kadınlar önceden olduklarından daha da fazla erkeklerin kölesiler. Buna çok üzülürler. Deyin
ki bir Sahaja Yogini var. Şimdi çok kötü şekilde catch ediyor ve onun bazı problemleri var. Onun düşüneceği ilk şey, “Aman
Tanrım, şimdi kocam beni terk edecek, çocuklarımı alacak, nereye giderim ben” olacaktır. Asla Sahaja Yogayı düşünmeyecektir.
Ama Ben sıra dışı bir kadınla tanıştım, söylemek zorundayım ki, o gerçek bir kadındı. Bana, “Anne, ben şizofren olduğum için
Sahaja Yogadan ayrılmak istiyorum. Kocamdan boşanacağım, çocuklarımı görmek istemiyorum. Sahaja Yoga benden,
kocamdan ve çocuklarımdan çok daha önemli” dedi. Ben, “bir kadın var” dedim. O kadın dedi ki, “çocukluğumdan beri şizofrenim.
Bunu şimdi keşfettim ve şimdi hastalık geri geliyor”. Ama çoğunlukla kadınlar kendileri için endişe ederler. “Aman Tanrım,
kocamdan ayrılmam gerekecek” cümlesinin anlamı, onların kocalarına yaptıkları şeyin asalaklık olduğu anlamına gelir.
“Çocuklarımı terk etmem gerekecek” ama ya Sahaja Yogadan ayrılmaya ne diyorsun? Eğer Sahaja Yoganın en önemli şey
olduğunu düşünüyorsan, kendi şizofreninden de kurtulabileceksin. Tanrı sana neden yardım etsin? Bizler sadece sıradan kadınlar
gibi düşünüyoruz, kendiniz hakkında yanlızca kendiniz hakkında endişelisiniz. Sahaja Yoga hakkında endişeli değil. Bazı
erkeklerle aynı, ama erkekler bu kadar çok korkmuyorlar çünkü onlar kendi ayakları üzerinde durabileceklerini düşünüyorlar.
Kadınlar, kendilerinin Sahaja Yoginiler olduklarını bilmeliler, onlar Sahaja Yoginiler ve Anne onlarla ilgilenecektir. Ama siz eğer
sadece kendiniz için endişeleniyorsanız, kocalarınız, benim evim, benim çocuklarım ne olacak, o zaman bir duruma geliyorsunuz
siz artık bir kadın değilsiniz şimdi. Bu iyi bir kadının işareti değildir. Bir kadın bütün çocukları sevendir. Onun sevme kapasitesi
büyüktür ama eğer o kişi sefil bir hale gelirse, eğer dar kafalı olursa, o zaman bu kişi bir kadın değildir. Sizlere torunlarımdan
bahsetmiştim, Ben onlara “ne olmak istersiniz?” diye sordum. Onlar çok küçükler. “Havayollarında hostes veya hemşire olmak
istiyoruz”, dediler. Bunun üzerine “Neden ki? Bu mesleklerde, bu kadar muhteşem olan ne var?” dedim. Onlarda Bana,
“Büyükanne, sen sadece bu iki meslekte insanları besleyebilirsin”, dediler. Başkalarını gerçekten besleyebileceğiniz başka meslek
yok, dediler. Başkalarını beslemenin neşesi, ofiste dosya yazmaktan daha fazladır. Kesinlikle – size söyleyeyim. Ofiste dosya
yazmak korkunçtur. (Shri Mataji gülüyor ve gülüşmeler var) Güzel bir yemek pişirmek daha iyidir, (Gülüşmeler) bir sürü insanın bu
yemeği yiyeceğini düşünmek ve bundan keyif almak, bu pis işi yapmaktan daha iyidir. Ama kadınlar kafalarını kaybettiler, aklı
başında değiller, aptallaştılar. Şimdi, Almanya’da çok dikkatli olmak zorundasınız. Avusturya’da çok dikkatli olmak zorundasınız,
Avusturyalı kadınlar muhteşemler ama Alman kadınlara şunu söylemeliyim ki, sizler erkek olmaya çalışmayın. Her şeyden önce
bunun en iyi yolu, çok fazla konuşmamaktır. Eğer erkekler gibi konuşmaya başlarsanız, o zaman bütün bhootlar içinize girerler ve
sadece erkekler gibi konuşmaya başlarsınız. Ve sonra da erkeklerin nasıl kontrol edildiklerini görürsünüz – biz Hintli Hanımlar
erkeklerimizi nasıl kontrol edeceğimizi, sizin yaptığınızdan çok daha iyi biliriz. Bizler neden boşanmayız? Neden bizim
problemlerimiz olmaz? Tartışırız – tamam, bu önemli değil ama bizim erkeklerimiz başka kadınların arkasından koşmazlar.
Bizler... Demek istiyorum ki, bizler kuaförlere gitmeyiz – bizde bütün bu şeyler, güzellik yardımları falan yoktur. Yani kendinize
olan saygınızı geliştirin. Siz Shaktisiniz. Siz güçsünüz. Eğer erkeklerinizi lahana (beyinsiz, kafası çalışmayan) haline getirirseniz,
çocuklarınız ne halde olurlar? Sadece lahana. Erkeklere saygı gösterin, onları erkek yapın, erkek olmalarından neşe duyun. O
zaman asla sizi bırakmazlar. İkisi arasında bir yarışma yok. Almanya’da bu gün gördüğüm problem şu ki, kadınlar duyarlılıklarını
kaybettiler. Alman kadınlar için kesinlikle hissettiğim şey bu. Müziği ele alın, sanatı ele alın. Çok fazla faaliyet var orada. Kim
hatırlanıyor bu gün? Bakın, orada kim hatırlanıyor? Bir müzisyen – Mozart. Herkes Mozart’ı hatırlar, orada bir çikolatanın üzerinde
bile Mozart görürsünüz. (Gülüşmeler) Bilemiyorum, zavallı şey – kendisi hiç bu çikolatalardan yedi mi, yemedi mi acaba?



(Gülüşmeler) Veya hatırlayacaklardır ki, buraya bakın, Michelangelo’ları olacak veya Leonardo da Vinci’leri olacak veya bunun gibi
birileri olacak. O zamanlar elinde dosya ile bir aşağı, bir yukarı koşturan bir memuru hiç kimse hatırlamaz. (Gülüşmeler) Yani
kadınlar, sonsuz değerde olabilecekleri bir şeylere sahip olmalılar, bunu geliştirmeliler. Kadınların sevebilmesi, sevebilmesi ve
sevebilmesi en büyük şeydir. Ama kadın bencil ve ben merkezli olup, kendisi için, her şey için endişe ettiği zaman, onun
sevgisinde bir güzellik yoktur. Bu gün, bu şeyi özel olarak ele aldım çünkü Bana Kartikeya olarak ibadet ediyorsunuz, Kartikeya,
Uma’nın, Parvati’nin oğluydu. O sadece, bu ikisi için bir anneydi. Ganesha ve Kartikeya. Bir gün onların ebeveyni olan Shankara ve
Parvati, ikisi de dediler ki, “ikinizden birisi, Toprak Ananın etrafını dolaşıp ilk önce buraya varan, özel bir ödül kazanacak”, dediler.
Yani Kartikeya erkek gücü idi, kesinlikle, “tamam tavus kuşu olan bineğimin üzerine binerek başlayacağım”, dedi. Ganesha ise
kendi kendine “Bana bakın, Ben küçük bir oğlanım, Onun gibi değilim Ben ve bineğim de, küçük bir fare. Nasıl bunun üstesinden
gelirim?” Ama sonra şöyle düşündü: "Annem tüm evrenden daha yüksek." "Bu Toprak Anne nedir ki?" dedi. Kartikeya, Toprak
Ananın etrafını dolanmaya gitmişti. Shri Ganesha, sadece üç kez Annesinin etrafında tur attı. (Gülüşmeler) Ve ödülü o kazandı.
Bu nedenle, Onun için annevari kaliteler içinde Anne, en yüksek olandır, hatta Sadashiva’dan bile daha yüksektir. Anne. Ama
şaşırtıcı şekilde, Sahashiva’nın sevdiği şeyde budur. Sizin, annenize saygı göstermenizdir – bu sizdeki anneliktir. Sizin içinizdeki
kadınlık. (Anne Hindi veya Sanskritçe konuşuyor ve sonra tercüme ediyor). “Her nerede kadınlar saygı değerlerse ve onlara saygı
gösteriliyorsa, Tanrı orada oturur” Kadınlar çok önemlidir. Tabii ki Batılı erkekleri de suçlamalıyım, onların kadınlarına kötü
muamele edişlerini, onları dinin dışında tutmalarını, onların kadınları hep aşağı seviyede tutmalarını, demek istiyorum ki,
Hindistan’da bunu yapan Müslümanlarımız vardı ama onlar çok sofistike saldırganlardandır, çok kötü yaptılar ve bütün kadınları
aşağıda tuttular ama önemli değil bu. Siz yine de onları affedin ve sizler çok güçlü kadınlar olmaya çalışın. Bir kadının güçleri,
Tanrının güçleri olan sevgiden kaynaklanır. Ve münakaşacı entellektüelizmi kullanmaktansa, bu kullanılmalıdır, gerisi saçmalık.
Enerjinizi bununla ziyan etmeyin. İstiyorum ki, özellikle de Almanya’daki Sahaja Yoginilerden, daha ve daha da fazla hanfendice
olmalarını istiyorum. Bu sadece iyi yemek pişirmek değildir, bu yaşama karşı gösterilen tavırdır. Sahaja Yoganın bütünüyle,
bizlerin sevme kapasitesine bağlı olduğu şeklinde daha geniş bir şekilde düşünmeli. Bizler son derece sevecen, son derece
müşfik olmalıyız ve Sahaja Yogilerle ile ilgilenmeliyiz, mümkün olan bütün neşeyi onlara vermeliyiz. Aksi takdirde onlar bu ülkede
vampir gibi olacaklar. Bu yüzden çok dikkatli olun ve erkekler içinde diyeceğim ki, eğer bu tür kadınlar varsa, sizler onlara saygı
göstermelisiniz, onlara tüm ayrıcalıkları sağlamalı ve sizler onlarla ilgilenmelisiniz. Kadınlar çocuklara bakarlar ama siz de onlara
ihtiyaçları olan bütün parayı, tüm desteği sağlayın. Onlardan hesap falan sormayın, bırakın onlar halletsinler. En fazla batarsınız,
ki zaten öylesiniz. (Gülüşmeler) ama önce onların Sahaja Yogaya karşı tutumlarının nasıl olduğuna bakın. Erkeklerin
kontrolündeki evlere kıyasla, cüzdandan sorumlu olan kişinin kadın olduğu ailelerden, Sahaja Yoga işi için her zaman daha fazla
para geldiğini gördüm. Bu çok şaşırtıcıdır. Kontrol erkeklerde olduğu zaman, onların arabalarını düşünmeleri gerekir, pek çok
büyük şey düşünmeleri gerekir ama kadınlar kontrolde oldukları zaman, Benim nasıl para biriktirdiğimi size gösterdiğim şekilde,
kadınlar nasıl para biriktireceklerini bilirler. Erkekler asla biriktiremezler, onlar asla para biriktiremezler. Ancak kadınlar
biriktirebilirler ama eğer bu kadınların daha büyük bir ilgileri varsa. Aksi halde ise, eğer onlar rahatlarına düşkünseler, bir dükkâna
gidip adama tişört alıp, bütün sarileri de kendileri için satın alarak paranın tamamını bitireceklerdir. Böyle yapabilirler. Ama eğer
bu kadınlarda daha geniş bir bakış varsa, onların daha büyük bir ilgileri varsa, bu kadınlar parayı çok akıllıca kullanabilirler, parayı
her zaman başkaları için harcarlar. Ben ne yaparım? Ne varsa, kocam evin idaresi için Bana ne kadar verirse – ki bu miktarın
oldukça fazla olduğunu söylemeliyim - ama Ben bu şeylere bayılıyorum, büyük çarşılara giderim, oradan alırım, bundan tasarruf
etmeye çalışırım, buradan tasarruf ederim, kıyafetlerimden tasarruf ederim. Ben kazaklarımı şimdi ilk kez iyi bir kuru temizlemeye
verdim. İşte bir kadın bu şekilde tasarruf eder ve sonra da bu miktarı genel iyilik için kullanır çünkü onun gerçek tatmini budur.
Evlilik hayatımız için, sosyal hayatımız için, bu tür bir dengeli bakış geliştirirsek, bizler dünya için ideal insanlar olacağız. Okul
içinde, bunu çok açık bir şekilde söyledim. Şimdi bunu duymak isterseniz, rica ediyorum - bu broşür yanınızda mı? Onu okumayı
istedim, Uh? Hayır, yanınızda değil mi. Bu sadece erkeklerde olduğu gibi (Gülüşmeler) Onlar kendileri Bana, onu burada okumak
istediklerini söylediler, bakın. Eğer erkeklerden yemek pişirmelerini isterseniz, her şey ortadan kaybolacaktır. Yani – Gregoire: Shri
Mataji, tüm saygımla size sorabilir miyim, bir erkek olmanın herhangi bir avantajı var mı? [Shri Mataji gülüyor & gülüşmeler] Shri
Mataji: Erkek olmaksızın kadın kendisini ifade edemez. İfade edemez çünkü o, (kadın) potansiyel olandır. Erkek kinetiktir. Bu
kesinlikle göreceli terminolojidir. Bir erkek olmadan siz var olamazsınız, olamazsınız. Siz hatta şöyle varsayalım, eğer siz Toprak
Ana’da bulunan tüm kokulara sahipseniz, sizin çiçekleriniz olmadığı sürece, Toprak Ana’da koku olduğunu nasıl bileceksiniz?
Erkekler en önemli şeylerdir, aksi halde kadınlar ne yapardı? Tüm enerjileri çürürdü. Yani eğer kadınlar Toprak Ana ise, sizlerde
çiçeklersiniz. Avantaj ne? Sizler insansınız – herkes sizi görür. [Gülüşmeler] Gregoire: Etrafta Kartikeya gibi koşuşturmak. [Shri
Mataji gülüyor & gülüşmeler] Shri Mataji: Eğer böyleyseniz, biz ne yapabiliriz ki? (Gülüşmeler) Siz evde oturamazsınız.
Yapamazsınız – trende bile, eğer bir yere gidiyorsanız, tren durur durmaz bütün erkeklerin trenden aşağıya indiklerini görürsünüz.



Orada oturamazlar [Gülüşmeler] Kocama, “Sürekli olarak evden kaçıyorsun, nedir bu? Neden biraz evde oturamıyorsun?
Oturmalısın” dedim. Bunun üzerine Bana, “hayır, bizim tarafta eğer bir adam evde oturursa, ona “ghar-ghusna” [Hintçe, evde
kalmak] denir”, dedi. Bunun anlamı, “sürekli evde kalan kimse” demektir, Bende, “evden sürekli olarak kaçan bir adama ne ad
veriyor onlar?” dedim. “Ghar- bhagna” [Hintçe, zıplayarak kaçan], bu uzağa kaçan anlamına gelir, firari. [Gülüşmeler] Bu ikisinin
arasında bir şeyler olması lazım. Ama bu erkekçe, tamam. Ama Sahaja Yoga ile halledebiliriz, yapabileceğimiz şey ikisi arasında
bir denge meydana getirmektir. Sahaja Yoganın yaptığı şey budur, o denge verir. O zaman siz birbirinizin varlığından keyif almaya
başlarsınız, çok fazla, evde bile neşe duyarsınız, dışarıda da neşe duyarsınız. Yani evin içinde de, dışında da beraber olabilirsiniz.
İlgi duyduğunuz şeyler aynıdır çünkü ilgiler aynı olur. Toprak ananın üzerine düşen çiçeklerin, Toprak Anayı güzel kokutmaları
gibi, o zaman bizler Toprak Ana güzel kokuyor deriz, bu kadar güzel. Tamam. Yani eğitim için Ben zaten talimatları verdim ve
bunu zaten konuştuk, şunun, bunun için, bu Maria Montessori için büyük bir patırtı koparmayacağız. Sahaja Yoga okullarımız
olacak. Saçmalık, çünkü Maria Montessori (İtalya’nın ilk kadın doktoru, pedagog ve antropoloji profesörü) tarzı eğitim veren
okulları gördüm, orada kadınlar korkunç bir hale geldiler, kendilerinde geliştirdikleri egonun boyutuna şaşırmıştım. Bu yüzden
sizler Sahaja Yoganın öğretmenleri olacaksınız ve bu bir Sahaja Yoga Okulu olacak. Sydney’de veya Melbourne’da, Melbourne’da
çok hoş bir şekilde okulu başlattık ve şimdi Sydney’de de aynısını yapacaklar. Açıkça bu bir Sahaja Yoga Okulu, bu konuda bir
korkumuz yok. Bu, açıkça bir Sahaja Yoga Okulu ve sonrasında insanlar bunun dışında pek çok şey başardılar. Biz neden böyle bir
kıyafet giyelim ki? Bizim hep beraber çıkıp, “bu bir Sahaja Yoga okuludur” demeliyiz. Yani sizler, öğretmenler de Sahaja Yoga’da
birer uzman oldular, yani onlar iyi birer Sahaja Yogi olmak zorunda. Yoginiler veya Sahaja Yogiler. Egoist olmamalılar, onlarda ego
olmamalıdır, catch etmemeliler, catch eden hiç kimse Sahaja Yogada iyi bir öğretmen değildir. Bu böyle değil – bir Maria
Montessori okulunda gece vakti öğretmen içki içer, sigara içer ve sabaha yine bir Maria Montessori öğretmenidir. Burada ilk
olarak bir Sahaja Yogini olmak zorundasınız ve ancak bundan sonra bir Sahaja Yoga okulunda öğretebilirsiniz. Bu kaliteye sahip
olmak zorundasınız, bu çok önemlidir. Bu önemli olduğundan dolayı da, Aydınlanmış Ruh olan veya Aydınlanma alabilecek
öğrencilerimiz olmalıdır. Pekala. Bu günkü puja özellikle Kartikeya için. Kartikeya yüce olanı temsil eder, Ona bütün Ganaların
lideri veya kaptanı diyebiliriz – hepsinin, Başkomutan gibi. Ganesha, Kraldır ama Kartikeya Başkomutandır ve Alman karakteri de,
her şeyi kumanda etmek olduğu için, erkeklerin kendi ruhlarının ve kendi erkekçe kalitelerinin komutasında olacakları,
kadınlarında kendi kadınsı kalitelerinin komutasında olacakları bu yerde, bu pujayı yapacağız. Komutada olmak, bir üstat
olmaktan farklıdır. Ustad onu sahiplenir ama bir komutan onu sahiplenmez. O, buna sahip olmaz. Bu da kayboldu, sahiplenmede
kayboldu, biz onu sadece kumanda ederiz. Ve şimdi gelmemiz gereken konum budur, Ganesha konumundan, Kartikeya
konumuna. Ve şimdi bizim gelmemiz gereken konum budur. Tam tersi. Ganesha hoştur, O Kraldır, tüm güçleri ile güzelce
oturuyor, tamam mı? Masumiyet oradadır ama masumiyete komuta eden Kartikeya’nın ki, size bu buyruğun bir gücünü verir. O
kumanda eder. Guru pujadan sonra, başkalarına kumanda etme gücüne sahip olmamız daha iyidir ve bu kumanda eden ruh hali
erkeklere, konuşmaları, dinamizmleri, kişisel kazanımları vasıtasıyla gelir. Kadınlar için ise sevme güçleri, hoş görmeleri ile zarif
davranışlarıyla, affedicilikleri, şefkatleri vasıtasıyla gelir. Bu yüzden hadi bu gün bunu geliştirelim, buna kumanda edebilelim, bu
bizim neye sahip olduğumuz değil, kumanda ettiğimiz bir pozisyondur. Umarım Kartikeya’nın ne olduğunu anlarsınız. Tanrı sizleri
kutsasın! Yani, haydi pujaya başlayalım. Bunu kim yaptı? Sen mi yaptın – bu Ganesha’yı? Öyle tatlı ki, çok iyisin, söylemek
zorundayım. Tanrı sizleri kutsasın! Kenara doğru: Bunu yapmak için Almanları da getir. Haydi, buraya biraz daha fazla
Almanya’dan kişiler gelsin, bayanlar da, tabii ki. Sahaja Yogiler: Shri Ganesha mantraları ve Shri Ganesha Atharva Sheersha. Shri
Mataji kenara doğru: Hadi diğer hanımları alalım. Ganesha’yı yapan kişiyi – o da mı Alman? O da yıkamalı. Almanya’ya gelmem
için Bana mektup yazanların hepsi, gelip ayaklarımı yıkasınlar. Tanrı sizleri kutsasın! Tanrı sizleri kutsasın! Teşekkür ederim!
Kenara doğru: Bunu içinden çıkarın. Şimdi çıkart. Gerek yok. Tanrı sizleri kutsasın! Shri Mataji (kenarda, bir bebeğe isim veriyor):
Kıza mı isim verilecek? Şu. Biz ona Kamala diyeceğiz, Kamala. Kamala, Tanrıça’nın ismidir, tamam mı? Lakshmi, Kamala. Tanrı
sizleri kutsasın! Biraz şarkı söyleyebilirsiniz çünkü iki hanım daha var. Ve Guido hala bunu yapmalı, Hugo demek istedim. Hugo
bunu yapmalı. İyi. İşte bu. Tanrı sizleri kutsasın! (Sahaja Yogiler şarkı söylüyorlar) Diğer tarafa gel. Bu tarafa. Şimdi hanımlar
kimler? Başka hanımlar daha var mı? Bitti mi? İyi. Sertçe ov. Sertçe ov, ov, ov, ov, ov, ov. Biraz su kullan. Sertçe ov, Sertçe ov,
Sertçe ov, Sertçe ov. Tanrı sizi kutsasın! Şimdi ikiniz buraya gelin. Teşekkür ederim. Aynı suyu kullanabilirsin, çünkü orada zaten
çok fazla su var. 1:04:38 Shri Mataji [ayaklarını kurulayan Yogilere]: Sertçe, kuvvetlice. Bakın, Vishuddhi biraz daha temizlenecek.
Hala sert. Shri Mataji: Şimdi, Kartikeya’nın bin ismini söyleyebiliriz. Sahaja Yogi: Bin? Shri Mataji: Hayır, 108. [Shri Mataji gülüyor &
gülüşmeler] Bin tane iyi olur diye düşündüm ama hadi 108 olsun. Bakalım 108 ile nasıl çalışıyor. Yüksek sesle söyleyin. Gregoire:
Yani, Warren ilk önce İngilizce anlamını okuyacak, sonra da ben mantrayı Sanskritçe söyleyeceğim ve hep beraber “Om twameva
sakshat, Shri” örneğin “Skandaye, namaha”. Shri Mataji: Hayır, bunu bu kadar büyük yapmaya gerek yok. Gregoire: Shri Skandaye,
namaha. Shri Mataji: Hum. Gregoire: Evet Shri Mataji: “Om twameva sakshat” Gregoire: çok uzun. Shri Mataji: Dharut [?].



Gregoire: Öyle. Warren: Güçlü düşmanlara karşı galip gelen Gregoire: Skandaye Shri Mataji: Yüksek sesle, yüksek sesle, net değil.
Gregoire: Om Shri Skandaye namaha. Warren: Yüce Rabbimi övün. Shri Mataji: Hayır, henüz değil. Ona başka bir tane verin
[mikrofon]. Onda da bir tane olsun, çünkü bu net bir şekilde söylenmelidir, aksi halde anlamı yok. Warren: Yüce Rabbimizi övün. O
Gerçek adanmışların yüreğinde bulunur. Gregoire: Guhaye “Om Shri Guhaye namaha” [Ses kesildi] Warren: Asurik güçlere karşı
zafer kazanan Tanrıyı övün Gregoire: Rakshopala Vimardhanaye “Om Shri Rakshopala Vimardhanaye namaha” 1:06:43 1:28:55
Eğer fark ettiyseniz bu 108 isimde, onlar Kartikeya’nın, Pingala’da, sağ kanalda aktif olan masumiyet olduğunu gösterdiler. Bu
aynı zamanda, Prana ile çok ilgilidir. Bu size Prana verir. Prana, soluk alıp verdiğimiz, hayati nefestir. Bu yüzden sağ kanal ile
alakalıdır. Sonra aynı zamanda sonsuzlukla ilgilidir, Ananatari. Ananta (nefes alıp vermek, yaşamak) yılandır, Vishnu’nun erkek
kardeşi olan Shesha’dır. Yani bu, burada Kartikeya olarak temsil edilen O’dur. Ona Ananta adı verilir. Bu yüzden O ateştir. O
içinizde yakıp kül etme kapasitesini ateşleyen kişidir, kuvvet – aynı zamanda insanlara kumanda etme kapasitesidir ve diğer
taraftan parıltı dolu bir kişi olma kapasitesidir. Bakın, masum bir kişi çok parlak olabilir. Tüm bu kapasiteler Kartikeyea’nın
Swarupasında ifade edilmiştir – Onun durumunda/konumunda. Bu gün Kartikeya’ya ibadet ederek, Kartikeya’nın şimdi içimizde
uyandığını bilmeliyiz ve bu kapasite ile bizler savaşmalıyız. Nihayetinde O, Nishkalanka’dır (Lekesiz – Shri Mataji’nin
isimlerinden). O final olandır: yani Ganesha’dan İsa’ya ve oradan Nishkalanka’ya. Bunlar masum olanın geçtiği üç evredir.
Ganesha’dan Kartikeya’ya ve şimdi İsa’ya ve İsa’dan Nishkalanka’ya. Nishkalanka formunda O masumdur, yani Kalanka yoktur –
Onun üzerinde leke yoktur, hiç bir şey yoktur. Kesinlikle temizdir, kusursuz. Artı O ateş gibidir, artı O Ekadesha Rudra’nın bütün
kalitelerine sahiptir, bu Shiva’nın yok edebilen onbir kalitesi veya gücü anlamına gelir. Bu yüzden Onun şeytani olanı öldürme ve
yok etme kapasitesi vardır ve takipçilerine kutsama ve cesaret verme kapasitesi vardır. Bu Kalaki adı verilen son enkarnasyondur,
normal kelimelerde siz buna Kalaki dersiniz, aslında bu beyaz at üzerindeki Nishkalanka’dır. Yani beyaz atın üzerinde oturan
Kartikeya’dır. Yani işte masumiyet bu şekilde içinizde Kartikeya noktasına dek büyür. Bu, bu gün Kartikeya’nın sizlerin içinde
doğduğu, uyandığı yer olan ve sizin Almanya dediğiniz bu topraklarda yapıldı. Tanrı sizleri kutsasın! 1:32:23 Gregoire: Bolo Shri
Kartikeya Nirmala Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Ki – Jai! Shri Nirmala Devi Ki – Jai! Shri Nirmala Devi Ki – Jai!
Shri Mataji: Eğer biraz şarkı söylemek isterseniz söyleyebilirsiniz ya da “Ya Devi Sarva Buteshu” diyebilirsiniz, hangisini isterseniz.
Hanımları buraya istiyorum, yedi tane evli bayan, sadece Bana yardım etmek için. İlk olarak, eğer onlar buradaysalar küçük kızları
alacağız, küçük kızlar yukarı gelin. Shri Mataji, genç bir oğlana: Biraz sonra, Bana garland vereceğin zaman – tamam mı? Şimdi
kızların gelmesi lazım. Kızlar nerede? Bütün kızlar yukarıya gelsin. Bütün bu kızlar kim, burada olanlar kim? Tamam, gelin.
Tamam, yakına gelin. Sende gel, her ikinizde. Tamam. Sende gel, ikinizde gelin. Oturun, oturun. Eğer evlenmemiş bir kız varsa,
büyük evlenmemiş bir kız, lütfen gel. Henüz evlenmemiş birisi: birileri. Evet, gel. Bunu kaldırmalı sanırım. Birisinden bunu
kaldırmasını iste. Bu havluları da kaldırın. Şimdi, Sharminda nereye gitti? Veya Evelyne, herhangi birisi. Maggie? [Shri Mataji,
kumkum hakkında Hintçe konuşuyor] Gregoire: Yani kitapçığı aldık, bu mavi olanı, sayfa 8. [Shri Mataji, su hakkında Hintçe
konuşuyor] Yakına gelin. Buraya oturun. Bırakın oynasın. Gregoire: Shri Mataji, Tanrıça’ya ilahiyi söylemeden önce, size Lord’s
Prayer (Rabbin Duası) değiştirilmiş bir versiyonunu size okumak istiyoruz : Ey yeryüzündeki Annemiz, adın kutsansın. Krallığın
gelsin, gökte olduğu gibi yerde de arzun gerçekleşsin. Gündelik ekmeğimizi, bugün bize ver. Bize karşı günah işleyenleri
affettiğimiz gibi, sizde bizi affedin. Bizi günaha girmekten koruyun, bizi kötülükten kurtarın. Çünkü baba, çocuklar ve şan sizindir.
Sonsuza dek. Âmin. Shri Mataji: Çok tatlı. [Gülüşmeler]
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Shri Bhumi Devi Puja. Shudy Camps (İngiltere), 3 Ağustos 1986. Bu gün Toprak Ana`nın pujasını yapmak için burada toplandık.
Buna Bhoomi Puja, Shri Dhara Puja diyoruz. Ona (dişi) Dhara adı verildi. Bildiğiniz gibi, “dha”, desteklemek, sürdürmek anlamına
gelir. ” Ra-dha – yani enerjiyi destekleyen kişi, Radha`dır ve Dhara ise kendisini destekleyendir. O bizleri destekler, bizler Onun
üzerinde yaşarız. Bildiğiniz gibi, Toprak Ana inanılmaz bir hız ile dönüyor ve ama onun kendi ağırlığı ile bizler burada var
olamazdık. Bunda başka, üzerinde çok büyük bir atmosfer basıncı vardır. O anlar, düşünür, koordine eder ve yaratır. Bunu ancak
aydınlanmış bir ruh olduğunuz zaman öğrenebilirsiniz. Önünüzde durmakta olan bir ışıkla fotoğrafımın önünde, Toprak Ananın
üzerinde çıplak ayaklarınızla durduğunuzda, ona saygı duyarak kendi negativitenizi emmesini ondan istediğinizde, Onun nasıl da
negativitenizi kendisine çektiğini gördünüz. O Beni bilir, çünkü O Benim Annemdir.. O sizin büyükannenizdir denebilir ve işte bu
yüzden o sizleri besler, sizlerle ilgilenir. Sabah erkek kalktığız zaman ayaklarımızı onun üzerine koyduğumuzda, “Anne, size
ayaklarımızla dokunduğumuz için lütfen bizleri bağışlayın”, demeliyiz ama bunun bir önemi yok, çünkü çocuklar annelerine
ayaklarıyla, elleriyle dokunabilirler, fark etmez. Ama o Shri Ganesh`ın bedeninin yaratıcısıdır. O, bizlerin içinde Kundalini olarak
temsil edilendir. O güneşin etrafında spiral bir yörüngede dolaşır. Güneş kendisi aşağı ve yukarıya doğru hareket ederken, o
güneşin çevresinde bir spiral (yörünge) içinde hareket eder ama ikisi de relatif olarak hareket ettikleri için, sizler güneşin
hareketini görmezsiniz. Toprak Ana ile diğer yıldızlar, gezegenler ve takımyıldızları arasındaki ilişki, büyük bir dikkatle sürekli ve
değişken tutulur. Materyalizmden bahsettiğimiz zaman, bizler Toprak Anaya karşı hareket etmiş oluyoruz. Onun süptil
kalitelerinden bir şeyler öğrenmek yerine, bizler onu sömürmeye, onu deşmeye, onu kendi bencil dürtülerimiz için kullanmaya
çalışıyoruz. Ne yapıyor o bize? O, sizlerin yemesi için bu güzel meyveleri yaratır. O mobilya yapmanız için, güzel evler yapmanız
için bu güzel ağaçları yaratır. Sinirlerinizi yatıştırmak için size yeşil çimenleri verir. Varlığı üzerinde bir çok nehiri ve bir çok
muazzam büyük okyanusu taşır. O, her zaman en büyük okyanuslardan da daha büyüktür. O bu kadar büyük bir şey iken, bizim
yaptığımız nedir, onu gelişigüzel bir şekilde tamamen sömürmektir. Sonra da reaksiyonlar meydana gelir. Doğanın güzelim
çevrimi bizim kesinlikle gereksiz ve saldırgan tutumumuz ile yıkıma uğradı. O zaman, Toprak Ana kendisi gibi davranarak hiçbir
şey yapmaz, çok fazla değil, ama sonrasında ether harekete geçmeye başlar ve asit yağmurları dediğiniz, plastikler dediğimiz
problemleriniz olur, bu düşüncesiz yaratılmıştan dolayı ortaya çıkan her tür problem. Makineleri yapmaya başladığımız zaman,
hiç bir denge gözetmeksizin deli gibi makineler üretmeye başladık. Bunun bir sonucu olarak, şimdi makinelerin köleleri olduk.
Kendi ellerimizle hiç bir şey yapamıyoruz. Makineler nedeniyle, insanlar işsiz kaldılar. Benim bir çok kez söylediğim gibi,
makineler bizim içindir, bizler makineler için değiliz ama bu gün durum çok farklı. Tamamen makinelerin ellerindeyiz, - yine aynı
düşüncesiz davranış, yine aynı dengesizlik. Toprak Ana bize dengeyi öğretir. Eğer o dengede olmazsa, hepimiz bitmiş olurduk. O
bizlere ağır olmayı öğretir. O bizlere, diğer kişi bunu bilmeden, bunu hissetmeden, başka bir kişiyi nasıl cezb edeceğimizi öğretir
bize. Köleleştirmeden, hipnotize etmeden, mecbur bırakmadan kendine çekmeyi ve beklenti içerisine girmeden vermeyi öğretir.
Herhangi bir beklenti içinde olmadan, bizlere verir, ona saygı göstermesek de, ona iyi davranmasak da, ona vermesek de bizlere
verir. Ama o üzgün olduğunda, bunu duymuş olmalısınız, Meksiko`daki (volkan) patlama gibi. Meksiko`da neler oluyordu, bunu
biliyorsunuz, çok uzun bir zaman önce Ben, onların her tür kara büyüyü kullandıklarını, her tür uyuşturucuyu ürettiklerini sizlere
anlatıyordum. Kolombiya da aynısını yapıyor ve eğer siz insanları incitecek bütün bu şeyleri yaparsanız, o zaman Toprak Ana
volkanik koşullara geçer ve sonra bir volkan patlamaya başlar. Bildiğiniz gibi ve Amerika`nın Batı kıyısındaki bütün bu yerler,
halen volkan tehlikesi altındalar. Her çeşit guru gidip oraya yerleşti, her tür kara büyü orada. Resmi olarak tanınan büyücülük var.
Resmi olarak kayıtlılar. Hiç kimse bir şey yapmayı düşünmüyor, çünkü her tür şeytani şeyi yapma hususunda insani özgürlüğe
sahip olduklarını söylüyorlar. İnsan Özgürlüğü adı altında her çeşit korkunç şeyi yapıyorlar. Bunun bir sonucu olarak, Toprak Ana
bir süre mühlet veriyor. Bu her zaman kolektif bir ertelemedir. Bu her zaman kolektif bir ertelemedir, lütfen bunu aklınızda tutun
ama Sita, Shri Rama`dan ayrılmak istediği zaman, o (Toprak Ana) kendisini açtı ve Onu (Sita`yı) kendi içine aldı. Bu Anne`nin
kabul edilmesidir, bir yok ediş veya patlama-püskürme değildir ama onun püskürmesi kolektif olarak zarar verir ve bazen bazı
masum kişilerde bununla ölürler. Tanrının lisanında, ölüm mevcut değildir. Ölenler, tekrar doğabilirler ama ölüm bazen, insanları
cezalandırmak için, onları yok etmek için, onları sahneden almak için kullanılabilir. İşte Toprak Ananın yaptığı şey budur. Bazen
öfkesi çok büyük olabilir, büyük bir hassasiyetle son derece dinsiz ve kolektif olmayan pek çok kişiyi yok ederek, dünya üzerinde
binlerce ve binlerce kilometrelik bölgeyi mahfedebilir. Sahaja Yogada da, kolektif olmayan insanlar, kolektif olmamaya çalışanlar,
onun tarafından zarara uğratılırlar ama bu onların anlamaları gereken çok gizemli bir şekildedir veya diyebiliriz ki, çok süptil bir
yolladır. Sahaja Yogiler, “bu benim evim, benim evim, bu benim özelim, bu benim karım, benim çocuğum, benim şeylerim, pujaya
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gelemem çünkü şu problemim var, Sahaja Yoga için bunu yapamam çünkü şu problemim var” diyerek, kolektif olmaktan
uzaklaşırlar. Kolektif olmaktan uzaklaştığınız zaman, içimizde kundalini olarak temsil edilen Toprak Ana, üzülür. Ve o üzüldüğü
zaman, insanlar için çok tehlikeli olabilecek bir biçimde hareket etmeye başlar. Sahip olmak, Toprak Ananın kalitesi değildir, o hiç
kimseye sahip olmaz. Örneğin, siz bir Hintli iseniz, İngiltereye gelebilir, her yere gidebilir, her yerde yaşayabilirsiniz. Sadece biz
insanoğulları, bütün aptalca fikirlerimizle bu dünyayı, farklı ülkeler, farklı yerler haline getirdik. O hiç kimseye bu şekilde
hükmetmez. Sadece tek bir dünya vardır, Tanrının yarattığı sadece tek bir dünya vardır. O, yaratmadı… (Bu biraz garip burada.
Tamam, şimdi daha iyi. Tamam, şimdi daha iyi. Burada biraz garipti. Şimdi tamam.) Bütün bu ulusları Toprak Ana yaratmadı.
Onda sadece büyük nehirlerin aktığı derin vadiler vardır. Bazen, o kendisini her nerede yükseltti ise, dağlar vardır. Bunlar sadece
güzellik yaratmak için, onun farklı genişlemeleridir ve farklı çeşitlemeleridir. Varsayalım ki, tüm dünya kel kafalı beyefendiler
gibiydi, ne olurdu bize? Her şeyden önce, hepimiz kayıp giderdik sanırım! Veya yoksa her yer ormanlarla kaplı olsaydı veya her
yerde sadece dağlar veya her yerde sadece nehirler olsaydı, ne olurdu? O güzelliği meydana getirmek için, tüm bu şeyleri bizleri
mutlu etmek için, bize neşe vermek için, bizleri eğlendirmek için kullandı. O, tüm bu güzel sahneyi bizler için yarattı ve bizler ne
yapıyoruz? Onu parçalara ayırdık, bu benim ülkem, bu senin ülken, bu onların ülkesi. Öldüğümüz zaman, sizin ülkeniz nedir? Bir
kilisede gömülmüş olsanız da, yada açıkta gömülmüş olsanız, hepiniz ölü bedenlersiniz, hepiniz Toprak Ananın içindesiniz.
Ülkemiz nedir, bizler Toprak Anayız. Yani Bizler, Toprak Anadan yapılmış bu vücudun, Toprak Anaya gitmesi gerektiğini
anlamalıyız. Biz şu ülkeye mensubuz, bu ülkeye mensubuz diye hissedecek kadar aptalız. Tabii ki bu, mayanın en büyük mucizesi,
insanlar bunu biliyorlar ama hala ona inanmak istemiyorlar. Bildikleri pek çok gerçek var, bundan eminler, bunu biliyorlar, ama
ona inanmak istemiyorlar veyahut inanıyorlar ama bunu kabul etmek istemiyorlar ve hatta kabul etseler bile, onu bilmeyi
istemiyorlar. Hiç bir şeyin bize ait olmadığını biliyorlar, bu komik bir insan mucizesi. Dünyaya geldiğimiz zaman ellerimiz böyle,
gittiğimiz zaman ise böyle, her şey böyle. Şuna rağmen, bunca anlayışa rağmen , hala kendi kendimizle oyunlar oynuyoruz,
kendimizi kandırıyoruz ve ben şu ülkeyim, ben bu ülkeyim, ben çok büyüğüm meselesine inanmaya çalışıyoruz ve bu böyle
gidiyor. Ama insanoğulları bundan önce de, kimi belli ülkelerde doğmuşlardı, başka ülkelerde. Bu kesinlikle yaşamın anlayışında
ve gelenekte fark meydana getirdi, bu insan yaşamıdır. Toprak aynı kalır ama bu değişir. İklim belki değişiktir, işte bu yüzden de
meyveler farklı olabilirler. Hepsi bir ayarlamadır. Bütün planda öyle güzel bir ayarlama vardır ki, tartışma yoktur, problem yoktur.
Bu yine de sadece bir farklılıktır. Varsayalım tüm dünyada muz üretiliyor, kim onlara önem verirdi? Örneğin, eğer götürüp
Hintlilere muz verirseniz, buna gülerler ama onlara elma verirseniz, “Ooo, bekle, elma!” Diğer şekilde de, İngilizler için, birisine
hediye olarak elma verirseniz, size bakıp, “Nesi var bu adamın?” diyecektir. Yani oyun oynaması ve sizlere farklı iklimler sunması,
farklı tipte ürünler sunarak sizlerin farklı şeylerden neşe duyması, bu yine Toprak Ananın kendi stilidir. Eğer farklılık yoksa, o
zaman bundan neşe duymazsınız. O sizi ne kadar anlıyor ve biz onu ne kadar anlıyoruz? Bir Sahaja Yogi için, buradan hiç bir şey
almayacağımızı anlamak önemlidir. Hepsi topraktan başka bir şey değil ve toprak burada kalacak ve sonsuz dek yok olacaktır.
Yanımızda ne götüreceğiz? Biz neye sahip olacağız? Bu her zaman bizim evrimimizdir, ruhumuzdur. Yani bizler ruhuz, bizler ne şu
nede buyuz. Neyiz biz, biz ruhuz ve bizler kesinlikle madde adı verilen hiç bir şey ile kirlenmedik. Yani bizler Toprak Ananın özünü
görmeliyiz, Toprak Ana kendi maddesini başkalarına neşe vermek için kullanır. Aynı şekilde, bizde eğer onu başkalarına neşe
vermek için kullanırsak, o zaman sizde onun yolunu izlemiş olursunuz. Aksi şekilde eğer onu sömürmeye çalışırsanız, bu anneniz
üzerinde delikler açmanız veya onu kazmanız gibidir. Eğer onu parçalara ayırmaya çalışırsanız, bu sizin onun bedenini farklı
parçalar şeklinde kesmeniz anlamına gelir. Tüm bu insani kavramlar, anne karşıtıdır. Ama en kötüsü ve hepsinin en kötüsü,
bizlerin, Toprak Annenin yaratmış olduğu, içimizdeki Shri Ganesha`ya saygı göstermememizdir. İçimizdeki Shri Ganesha`ya saygı
göstermiyoruz. Bizlere gelmiş olan masumiyete saygı göstermiyoruz. Çocukların işkence görmesi, katledilmeleri ve taciz edilme
şekli, çocuklara bu şekilde muamele edilen yerlerde, büyük bir volkanın ülkelerini böyle yıkabileceğinden nasıl olup korkmuyor
oluşları şaşırtıcı. Bu durumda Toprak Ana, bu şekilde davranan bütün insanları yok edecektir ve o bütün bu tatlı çocukları
kucağına alacak ve onları bir yerlerde yeniden meydana getirecektir. İçimizdeki Shri Ganesha`ya, masumiyetimize, iffetimize
saygı göstermediğimiz sürece, kendimize Sahaja Yogi denmesine izin veremeyeceğimizi anlamamız çok önemlidir. Bu
yükselişimize doğru ilk adım, ilk başlangıçtır. Bu temel Toprak Ana üzerinde kurulmadığı sürece, başka hiç bir şey konuşamayız.
İşte bu yüzden Ben, “İngiltere`de bir Bhoomi Puja yapmalıyız ” diye karar verdim. Umarım bununla, bu ülkede masumiyete saygı
duyulacak, sevilecek, korunacak ve beslenecektir. Bununla, yetişkinlerdeki masumiyet uyanacak, diğer tüm şeylerin üzerinde
kendi masumiyetlerine saygı duyacak, kendi iffetlerine saygı duyacaklardır. Bu Bhoomi Puja ile bizler, içimizdeki Kundalini olan
Toprak Ananın özüne saygı gösteriyor ve bununla kendi aydınlanmamıza saygı duyuyoruz. Umarım, bu gün yapacağım şey, belki
de bu ülkeyi, Benim ona “Evrenin Kalbi” dediğim kendi gerçek formuna dönüştürebilecektir. Bununla umalım ki, Toprak Ana bu
ülkenin taş kalplerini eritip, her yerde güzelim Lotuslara, papatya çiçeklerinin kokularına döndürecektir. Tanrı hepinizi kutsasın.
Bu günkü puja çok küçük olacak, çok uzun bir puja yapmayacağız. Sadece Shri Ganesha’nın Pujası, ve Gauri’nin Pujası olacak.



Çok uzun bir puja olmayacak. Bu günkü tek şey, tam bir dikkat. Hepiniz sol eliniz Bana doğru ve sağ eliniz Toprak Anada olmak
üzere oturmalısınız. Eğer sandalyelerde oturuyorsanız, sol elinizi Bana doğru tutup, sağ elinizi Toprak Anaya doğru tutabilirsiniz.
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Shri Krishna Puja, Schwarzsee  (İsviçre),  23 Ağustos 1986. Shri Krishna, Vishuddhi Çakramızda oturur. O merkezde Shri Krishna
olarak ikamet eder. Sol taraftaki gücü, Kız kardeşi, Vishnumaya orada oturur. Orada Gokul'da (Shri Krishna’nın büyüdüğü yer)
yaşayıp, çocukken oyunlar oynayan  Gopala (İneklerin Koruyucusu)olarak yaşar. O sağ tarafta ise, Dwarika'da hükümdar olan bir
kral olarak oturur, kral Shri Krishna. Bunlar Vishuddhi Çakramızın üç tarafıdır. Sağ tarafı başkalarına hükmetmek için kullananlar,
sesini insanları bastırmak için, otoritelerini göstermek, insanlara bağırmak için kullanırlar, bunlar sağ kanal tarafından etkilenmiş
insanlardır. Sağ kanal fiziki taraftan catch eder ve siz çok büyük bir sorun yaşarsınız, çünkü Sağ Kalp akışı halledemez. Bu
yüzden astım dediğiniz şeye ve bütün bu hastalıklara yakalanırsınız. Fakat özellikle Sağ Kalp, babalık problemi ile etkilendiği
zaman astım oluşur. Sol tarafta olan Vishnumaya’dır, bu bir kız kardeş ile olan ilişkidir. Sizin saf bir ilişkiniz olan kız kardeşiniz,
kız kardeş olarak muamele görmediği zaman, bir kişinin kadınlara karşı tutumu, haz ve şehvet olduğunda, o zaman bu kişi Sol
Vishuddhi geliştirir. Kişi çok güçlü bir şekilde Sol Vishuddhi (problemi) geliştirdiğinde ve (ilaveten) eğer her yerde dolana gözleri
olmasından dolayı onun kötü bir Agnya'sı varsa, bu sol Vishuddhi o zaman çok daha fazla sıkıntıya neden olur. Bildiğiniz gibi, hiç
önemi olmayan şeyler için kendini suçlu hissetmek ile de Sol Vishuddhi ortaya çıkabilir. Bütün bu problemler Vishuddhi'den
kaynaklanır. Ancak Vishuddhi Çakranın bir özelliği vardır. İnsanoğulları, ne zaman ki başlarını Toprak Ana’dan gökyüzüne doğru
yukarı kaldırdılar, gökyüzü, eter, bunlar Shri Krishna'nın tabiatıdır ve insan başını etere doğru yükselttiği zaman, gökyüzüne doğru
yükselttiği zaman, Vishuddhi Çakra da farklı bir boyuta doğru gelişti. İnsanlar, ego ve süper ego geliştirmeye başladılar. Süper
ego zaten gelişmişti ama ego öyle bir şekilde gelişti ki, süper egoyu bastırmaya başladı. İşte bu şekilde, Vishuddhi'nin bir
tarafında şartlanmalar vardır, diğer tarafında ise ego. Geçen gün size, özgür iradenizden vazgeçtiğinizi söylediğimde, bu
anlamda  başınızı kaldırdığınız zaman, siz bunu hayvan olarak sahip olduğunuz büyüme gücünüzle birlikte, özgür iradeniz
vasıtası ile yaptınız. Bunun sonrasında şimdi, insani bir seviyeye ulaştınız. Ve şimdi, insani seviyenin üzerine çıkabilmek için
yapmanız gereken şey ise, eksiği olmayan – tam özgürlüğünüzü aramaktır. Ve bunun için Vishuddhi Çakranın size büyük yardımı
olacaktır. Gerçekten, bütün dikkati Vishuddhi Çakra üzerine koymalıyız. Bu o kadar karmaşık bir çakradır ki. Bir Devanagari
(Tanrıların lisanı/alfabesi- Sanskrit, Hindi, Marathi gibi dillerin kullandığı alfabe) alfabesinin, onun içinden geçen shaktinin ve
onun içinden geçen Kundalini'nin sesi sayesinde yayılan bütün ünlü seslere sahiptir. Böylece tüm ünlü sesler bu çakralarda
işitilirler. Bu ünlüler, bildiğiniz gibi, on altı tanedir. Devanagari'deki ünlü sesler olmadan, hiçbir şeyi yazamazsınız. Ünlü sesler
devamlılıktır, onlar her ünsüzü destekleyen güçtür. Bu yüzden ünlülerimizin tamamen beslenmesi ve onlara saygı gösterilmesi
çok önemlidir. Boynun hareketi, tüm uluslararası yaşamda gördüğünüz gibi, eğer bakarsanız, hemen hemen herkes için aynıdır.
İşitmeyenler bile, sizin dilinizi anlamayanlar bile, bu şekilde başını sallayabilirsiniz, "Hayır" diyebilirsiniz, bu şekilde. Herkes bunun
"Evet" veya "Hayır" olduğunu anlar. Elbette belirli bir alanda, az sayıda farklı tipte baş sallama hareketi vardır. Fakat kafayı çok
fazla sallamak çok iyi bir işaret değildir. Batı'da bazı insanlar gördüm, eğer onlara bir şey söylerseniz, onlar anladıklarını
göstermek için, bir süre böyle yapmaya devam edeceklerdir. Buna gerek yoktur. Sadece "Tamam" ya da "anladım" demelisiniz,
hepsi bu. Sürekli olarak bu şekilde başınızı sallamak yerine, sesinizi kullanmalısınız. Bu Vishuddhi Çakra için çok kötüdür, çok çok
kötüdür veya bazı insanlar ise başka türlüdürler. Her ne olursa, başlarını onlar bu şekilde kaldıracak ve düzgün şekilde
konuşamayacaklar, tek bir kelime etmeyeceklerdir, sadece sessiz kalacaklardır. Onları sıkıştırmaya-çimdiklemeye devam
edebilirsiniz, her şeyi yapabilirsiniz, farkına varmazlar. Bu tür bir kişilik aynı zamanda onların kendi evrimlerinin büyümesine de
zarar vermektedir. Bunun dışında, onların Vishuddhisi çok büyük bir problem haline gelir. Vishuddhi yüzünden meydana gelen
pek çok sorun var. Vishuddhi yüzünden ortaya çıkan anjin hastalığındaki gibi. Vishuddhi yüzünden spondiloz hastalığına (iki
omurun birbirine kaynaması) yakalanırsınız. Bazen de insanlar seslerini tamamen kaybederler. Bazen sürekli olarak öksürürler.
Ve Vishuddhi yüzünden ortaya çıkan birçok fiziksel problem vardır çünkü dediğim gibi, burası çok - çok karmaşık bir merkezdir,
kulağınızla, burnunuzla, boğazınızla, bu merkez tarafından ilgilenilir, bu merkez tarafından bakılan on altı tane alt pleksusun
hepsi, buradadır. Ama burası, her şeyden önce ayırt ediciliğin merkezidir. Ayırt etme merkezi, ancak özgür insanlar olduğunuz
zaman ortaya çıkar. Önyargılı olduğunuz sürece, sadece kendi anlayışınız olduğu sürece, ayırt edici olamazsınız. Kişinin anlamak
zorunda olduğu bir nokta şudur ki, özgürlüğünüzü tam anlamıyla elde etmek için, Vishuddhi Çakranızı temizlemelisiniz. İlk ve en
önemli şey, tatlı bir şekilde konuşmak zorunda olduğumuzdur, birisi ile konuşurken onunla tatlı bir şekilde konuşun, yapay bir
şekilde değil, tatlı bir şekilde. Diğer kişinin hoşlanacağı şekilde onunla konuşun. Saptyam vadeyt, priyam vadeyt. Yani, gerçeği
söyleyin, yalan söylemeyin. Eğer yalan söylemeye devam ederseniz bir süre sonra, gerçeği söyleseniz bile, bu bir yalan olur ama
eğer doğruyu söylüyorsanız, siz yalan söyleseniz bile, bu gerçek olur. Şimdi bazı insanlar kurnaz olabileceklerini, konuşmalarıyla
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insanları kandırabileceklerini düşünüyorlar. Ama onlar aslında kendilerini aldatıyorlar. Başkalarını tatlı konuşmalarla, yapay
konuşmalarla veya manevralarla aldatan bütün bu insanlar öyle korkunç bir duruma girerler ve bu Kali Yuga'da özel olarak
lanetlenirler ki,  onlar afişe olurlar ve insanlar onları bilir, bu kişilerin bilinen en büyük yalancılar olduğunu insanlar bilirler. Şimdi,
bütün bu insanların daha önce hiç olmadıkları şekilde, çok daha fazla afişe olacakları zamanlar geliyor. Bu yüzden dikkat edin,
hile yapabileceğinizi düşünmeyin. Özellikle de Sahaja Yoga'da hile yapamazsınız. Hile yapmaya çalışanlar bazen, "biz Anne'yi
kandırabiliriz, şu veya bu şekilde bunu yapmaya devam edebiliriz, diye düşünürler. Annenin önünde görünsekde, O ne yaptığımızı
bilmeyecektir" diye düşünürler. Bu böyle değildir. Ben söylemeyebilirim, söylememek ihtiyatı gösterip, bunu kullanabilirim, sizin
uzun yoldan gitmenize izin verebilirim ama dikkatli olun. Benim illüzyonumun içine girmeyin, Ben çok aldatıcıyım. Ve
illüzyonlarımla oynadığımda zaman, siz kendinizi aniden çok zor bir durumda bulacaksınız ve sonra “Anne, neden ben bu
durumdayım?” diyeceksiniz. Demek ki Shri Krishna'nın niteliklerinden birisi, Onun yanıltıcı olmasıdır. Ve Onun aldatıcılığı kurnazlık
değildir, yanıltıcı olmasıdır. Aldatıcılığı ile O insanlara kendilerini gösterir. Bazı insanlara daha fazla neşe vermek için, bazı
insanlara güzel dersler vermek ve bazen de, onları cezalandırmak için Shri Krishna'nın aldatıcı şekilde davrandığına dair birçok
öykü vardır. Bizim için bu önemlidir, bizler Sahaja Yogileriz, bu yaşam sırasında Kundalinimizin yükselme şansı oldu, böylece
kendimizle yüzleşebiliriz, çakralarımızı düzeltebiliriz, kendimizi biliriz, nerede sorun olduğunu biliriz. Ben sol Vishuddhi problemi
olan ve doğası gereği şeytani bir hale gelen insanlar biliyorum, şeytani. Onlar Sahaja Yogayı terk ettiler, Sahaja Yogayı eleştirdiler,
Beni çok rahatsız etmeye çalıştılar. Bu yüzden, eğer Vishuddhi bozulmuşsa, siz bunda özel bir şey olmadığını düşünmeyin. Burası
çok tehlikeli bir merkez olabilir. Tabii ki, Kalp, Agnya ve Vishuddhi, kişi bu üç merkezi korunmalıdır çünkü bunların üçü, size izin
verebilirler veya sizi, kötülüğü kendiniz olarak tanımlayan biri olmaya zorlayabilirlar. Siz şeytani olmanın sadece hoş bir şey
olduğunu hissedebilirsiniz; şeytani olmanın çok eğlenceli olduğunu hissedebilirsiniz ve şeytani olabilirsiniz. Bu yüzden kişi
Vishuddhi Çakrada son derece dikkatli olmalıdır. Vishuddhi Çakra pek çok şey ile ilgilenir, özellikle cildiniz ve gözlerinizle. Cilt
şimdi, kötü Vishuddhi'ye sahip insanların derileri ile her türlü garip sorunu yaşayabildiklerini gördüm. Tabii ki, bu karaciğerinizle
ilgili olmalı, ama cildin parlama şekli, ışıldama şekli, sizin nasıl güldüğünüz, dünyaya nasıl baktığınıza bağlıdır. Birçok insan hiçbir
şey için, gülümsemeyi alışkanlık haline getirmez. Özellikle de gördüğüm kadınlar, gördüğüm bayanlar, onlar sadece aptalca
sırıtıyorlar. Bu [duyulmuyor] değil, kişi aptal olmamalıdır. Aptallık, Shri Krishna ilkesine aykırıdır. Gördüğünüz aptal insanlardaki
gibi, onlar nasıllar. Dilleri her zaman yarı yarıya dışarıdadır. Aptal bir adamı fark ettiyseniz, yüzü şöyledir, onun dili daima
dışarıdadır, ağzı yarı açıktır ve bir sersem gibi görünür. Şimdi, bunda sadece Vishuddhi rol oynar. Bir diğeri de Vishuddhi'nin
problemlerini kaptığınız yerdir. Yani böyle bir insanın çok bükülmüş dudakları, kızgın dudakları vardır ve o konuşmaz. Bir diğeri
ise, bir aptalın yüz ifadesine bile sahip olabilir ama bu sadece böyle bir surat yapmak da olabilir. Çünkü eğer o kişi kurnazsa,
diyebilirim ki bir tür rupa veya ... (Yogi: "Maske") takabilir. Maske diyebilirsiniz, yüzünde bir maske, o kişi bir aptaldır ve sizi
aldatmak için hadi çak bir beşlik yapar. Yani Vishuddhi hakkında kesin olan bir şey yoktur. Bir insanın ifadesi ne olursa olsun, o
kişi çok masum görünebilir. Çünkü bu sizin Vishuddhinizle yapabileceğiniz bir şeydir. Özgürsünüz çünkü başınızı yukarı doğru
kaldırdınız ve ulaştığınız bu noktada, bu sizin, kendinizi ve başkalarını aldatabileceğiniz özel türden bir yetenektir. Bazı insanlar
yüzlerine bakılınca son derece masum görünürler. Onlar çok sade insanlar gibi görünebilir ama aslında korkunç kişiler olabilirler.
Bazı insanlar aptal gibi görünebilirler ama onlar çok akıllı olabilirler. Demek ki bu sizin, bundan sorumlu olan Vishuddhi ile nasıl
oynadığınızdır. Ama size anlatmaya çalıştığım esas şey, sizin Vishuddhinizi yönetebilmenizdir. İfadenizi nasıl ortaya koyacağınızı
isteme şekliniz, yüzünüzü ne hale getireceğinizi isteme şekliniz, birisine bir şey önermeyi isteme şekliniz, bunların hepsini
ayarlayabilir ve siz kalbinizi bundan uzak tutabilirsiniz. Kalpte,  sizin bir kişi için zehriniz olabilir, ama dışınızda o kişi ile çok tatlı
bir şekilde, o kişinin kendisini sizden etkilenmiş hissedebileceği bir şekilde konuşabilirsiniz. Fakat bunda, bütün bu davranışlarda,
davranış kalıplarında, siz başka birini değil, kendinizi kandırıyorsunuz. Çünkü siz kendinizi çok iyi tanıyan bir Ruhsunuz. Ve bu
gelecek tüm hayatlarınız boyunca da devam edecektir. Dolayısıyla, ifadenizde yapay olmaya hiçbir şekilde gerek yoktur,
ifadenizde hiçbir şeyi gizlemeye gerek yoktur. Tabii ki, yani demek istiyorum ki, eğer bir kişiden hoşlanmıyorsanız, ona "ben
senden hoşlanmıyorum" demenize gerek yoktur, ama bu durumda, kişiyi çok fazlada takdir etmemelisiniz, gösterdiğiniz
takdirinizden dolayı, o kişi kandırılmış olur. Şimdi, gözler çok önemlidir ve gözler Vishuddhi tarafından çok fazla gözetilir çünkü
göz kasları ile de Vishuddhi tarafından ilgilenilir. Ve gözlerimizi çeken, göz kapaklarımızı kapatan kaslarımız var ve bütün bunlar
çok düşündürücüdür. Şunu fark etmiş olmalısınız, Bana gelen bazı insanlar var, onların gözleri böyle gider. Gözlerini kapattıkları
zaman, gözü kapalı tutamazlar. Bazı insanlar var, gözlerini Bana doğru açtıkları zaman gözleri açık kalıyor, kapatamıyorlar.
İkisinin de başı beladadır. Gözleri sürekli açık tutanlar, bilinç üstü insanlardır. Ve gözlerini kırpıştıranlar ise, bilinçaltı olanlardır.
Bazı kimselerin de gözlerini bir açı ile tutma alışkanlıkları vardır, size asla doğrudan bakamazlar ancak bir açıdan görürler. Ah,
onlar bazen bunun çok moda olduğunu düşünüyorlar, bayanlar bunun insanlara bakmanın çok iyi bir yolu olduğunu düşünürler ve
bu şekilde devam ederler bazılarının böyle gözleri vardır, böyle yapmaya devam ederler, başkalarına açgözlü gözleri, şehvetli



gözleri ile bakıp, onları sıkarlar. Bu, sizin gözlerinize yapabileceğiniz en fena şeydir çünkü böyle insanlar kolayca kör olabilirler.
Böyle insanlar gözlerde sorun yaşayabilir. Özellikle gözlerin kızarması bu insanlarda çok fazla, çok hızlı bir şekilde olabilir. Bu
yüzden gözlerin çok saf kalmasına dikkat edilmnesi gerekiyor. Shri Krishna olan bir Yogeshwara'nın (Yogilerin lordu - Tanrısı)
gözleri.  O bir şahit idi, O bu dünyadaydı, O oyun oynar, O Radha ile birlikte oynadı. Beş kadınla evlendi, onlar beş elementti. On altı
bin kadınla evlendi, onlar Shri Krishna’nın on altı bin adet gücüydüler, ama O Yogeshwara idi, Yogeshwara’ydı; Onun gözlerinde,
aklında bu kadınlara karşı şehvet yoktu. O bunların ötesindeydi, O Yogeshwara idi. Bu, O'nun test noktasıydı, O gözlerinde, sahip
olduğu bu kadınlar için şehvet duymamıştı. Böyle bir Yogeshwara orada! Tabii ki Ben sizden Shri Krishna olmanızı beklemiyorum.
Ama sizin karınız var. Bir karısı olmayanların da, bir eş aramaları gerekir. Eşlerimizi bulacağız ve ... olacağız, ah, bir eşimiz olacak
ve bize ait olan bir eşi düşüneceğiz, bu sayede gözleriniz, böyle bir şeyle karşılaşan her kadının üzerine düşmeyecek. İnsanlar
gördüm, onlar fotoğrafları bile gördükleri zaman veya herhangi bir şey gördüklerinde, bu şaşırtıcıdır, yani, fotoğrafta hiçbir şey
yok, fotoğrafta ne var ki? Ama bir fotoğraf bile onların dikkatini çekebilir, yani, onların dikkatini bu şekilde çekebilecek bir şey
bilmiyorum. Fakat onlar çok savunmasızlar ve gözleri üzerinde kontrol sahibi değiller. Kontrol yok, kesinlikle kayboluyorlar ve
kontrolleri yok. Bu, onların içinde kendi güçlerinin olmadığını ve kendi tepkilerinin kölesi olduklarını gösteriyor. Çünkü İsa’nın
söylediği gibi, gözler çok önemlidir, O "Zina yapan gözleriniz olmasın" dedi. Zina olmamalıdır. Bazı insanların gözleriyle öfke
gösterme alışkanlığı vardır. Eğer gözleri ile öfkelerini göstermek zorunda kalırlarsa, onlar sadece bu şekilde görünmeye devam
ederler ve öfkeyi gösterirler. Orada senin bunu yapmaya ihtiyacım yok, ama. Ve gördüğünüz öfkeli gözler, sizin gözlerinizle
yapacağınız diğer bir tehlikeli şeydir, çünkü o zaman gözler hipnotize edici olabilirler. Gözlerinizi bir şeye dikmeye ve onun
üzerinde yoğunlaşmaya başlarsanız, gözleriniz hipnotize edici olabilir, bhootlar gözlerinizden çıkmaya başlarlar. Her şeyden önce
siz gözlerinizdeki bhootları yakalayacaksınız, onlar oraya yerleşecekler ve ardından başka insanların üzerine bhoot gibi
yağacaklardır. Konsantre olarak bir şeye sürekli olarak bakmaya devam etmek çok, çok tehlikeli bir şeydir. Diğer bir aptalca şey
ya da belki de bhootish bir şey, insanlar sizden burada meditasyon yapmanızı istiyorlar. Bu kesinlikle yanlıştır. Gita'da bu
yazılmıştır, bu hala yanlıştır. Hiç kimse buraya dikkat koymamalı. Dikkat koymak yerine, kapıya dikkat edin. Bir pencereye
bakmanın yararı ne ki? Ondan çıkamazsınız, değil mi? Eğer bir şeye bakmak zorundaysanız, kapıya bakmak gerekir. Ve kapı
buradadır. Sahasrara'nın kapısı açılacaktır. Bu yüzden, siz bu yola konsantre olmaya çalışmamalısınız. Bu yola yoğunlaşan birçok
insan deliye döndü. Onlar delirdikleri zaman, insanlar "Bunlar Yogi, ancak [unmanitasha- gibi duyuluyor]" tedirginler” demişlerdir.
Adam ele avuca sığmaz şekilde hareket ediyor. Bir Yogi nasıl böyle delişmen olabilir ki? Bu onun Tanrı ile birleştiği anlamına gelir.
Bir deli mi? Bütün bu çılgın insanlar, gerçekten de delirmişler, kesinlikle Tanrı'yla bir ilgileri yok. Ama böyle şeylere inanan insanlar
var, "Ah, adam Tanrı'ya aşık", bu nedenle adam sahneye atladı ve kendinden geçip, zıpır bir şekilde dans ediyor. Tanrı nasıl delirir
ki? İlk pozisyon, en kutsal kişilik, Tanrıdır, olmalıdır. Akıl sağlığı nereden geliyor? Bu,kişinin anlaması gereken bir şey, bu tür
uygulamalar sizi delirtebilir ve insan bunu yapmamalıdır. Üçüncüsü ise, münasebetsizlik içinde bir kişi iyi kalpli, hoş insanların
arasından çıktı ama onlar başkalarının gülümsemeleri karşısında kibarlaşıyorlar veyahut yüzlerinde gösterdikleri sahte iyilikleri ile
kibarlaşırlar. Kimi insanlar tanıyorum, onların her zaman sanki gülümsüyormuş gibi duran yüzleri vardır. Hayır, Ben bu şekilde
yapamam. Eğer siz birisine sürekli olarak böyle bakarsanız, görüyorsunuz. Bu sanki siz o kişi ile alay ediyormuşsunuz gibi bir
anlama gelir. Ve her zaman böyle olan insanlar gördüm, dudakları her zaman böyledir. Yani, kişi her zaman bir pozda
olmamalıdır. Bazen bu kaslar çok zayıflayabilir ve birini alırsanız ağrımaya başlar. Her zaman çok perişan olduklarını göstermeye
çalışan daha başkaları da vardır. Neyi cezp etmek istiyorlar bilmiyorum. Başkalarının dikkatini çekmek, bhootları kendilerine
çekmek veya onların neyin peşinde olduklarını bilmiyorum, normal bir yüz şeklini neden muhafaza edemiyorlar. Dhaan'da ya da
meditasyonda otururken bile, onların Bana göstermeye çalıştıklarını gördüm veya her ne varsa çünkü gözlerim çoğunlukla
kapalıdır, ama önemli değil. Gözlerimi açtığım zaman, bunun gibi insanların olduğunu görüyorum. Neden? Buna ne gerek var?
Dengeli bir yüzünüz olmalı. Bu işte Shri Krishna'nın Sthita PrAgnya diye tarif ettiği şeydir, dengesi olan bir kişi, bir salak gibi
gülmeyen, gülen ama bir aptalın güldüğü gibi değil. Ne de başka türden bir salak olan, ciddi birisi. Yani her ikisi de hiç bir şekilde
sizin kendi içsel varlığınızın ifadesi değildir. Bugün size söylediğim gibi, böyle bir insan uçarı değildir, ama aynı zamanda o kişi
ciddi de değildir, kendi içinde o neşe doludur. Shri Krishna mutsuz olmanızı istemez, O asla sizin mutsuz insanlar olmanı
istemez. Ama insanoğulları, eğer mutsuz olmak istiyorlarsa, neyin buna faydası olabilir ki, çünkü onlar mutsuz olma özgürlüğüne
sahipler. Onların burunlarını kesmek için özgür iradeleri var, kulaklarını kesmek için özgür iradeleri, intihar etmek için özgür
iradeleri var. Onlar bu sözüm ona özgür iradeye sahipler. Şimdi en büyük özgür irade, size söylediğim gibi Vishuddhi Çakradan
gelir ve bu yüzden biz Ona Yogeshwara diyoruz, O, Yoga'nın Ishwara’sıdır. (Yüce Ruh, Tanrı) Ancak kendinizi Shri Krishna'ya
teslim ettiğiniz zaman Yoga'nın oturması mümkündür. Kendinizi tamamen Shri Krishna'ya teslim edin. Yoga'nız oturacaktır. Bu
ne demektir? Bu, tüm dengelerin kurulacağı anlamına gelir. Siz tam bir denge içine girersiniz ve bu denge tamdır çünkü
dharma'nın sürdürülmesinden sorumlu Enkarnasyon olan Vishnu, size bu dengeyi vermekle sorumlu olan Vishnu, Shri Krishna’nın



formu içinde, tamamlanır, tam olur. Bu yüzden, “Tüm dharmaları terk edin [sarva dharma ad partitte jam ma meik shana wraja –
gibi duyuluyor] dedi, işte bu yüzden siz, bunların hepsini Bana teslim edin. Yani eğer siz tüm dharmaları Shri Krishna'nın lotus
ayaklarına bırakırsanız, eğer Onun ideallerini takip ederseniz, o zaman tüm dharmalarınız dengelidir. Ama aydınlanmadan sonra
siz, dharma'nın ötesine geçersiniz. Ne zaman Dharma'da yanlış yaparsanız, dharmateet (dharma  ateet=geçmişte kalan) dedikleri
gibi, dharma'da yanlış ilerlediğinizde, bu sizin dharma'nızı oluşturması için Shri Krishna'ya teslim olmanızın zamanıdır. Çok fazla
dharma vardır. Pati dharma var – yani kocaların dharması, patni dharma – eşlerin dharması, babanın dharması, annenin
dharması, oğulun dharmaları, rashtra dharma, ulusların dharması anlamına gelir. O zaman siz, kişinin hayatta daha yüksek
şeylerine boyun eğmesi gereken şeyde diyebileceğimiz, her türden dharmaya sahipsiniz. Ama sonra O dedi ki, "[Sarva dharma
anam pari tedg – gibi duyuluyor]" "Tüm dharmaları unutun." "[Maa meikam charanam gachchhami gibi duyuluyor]", -
"Dharmalarınızı sadece teslim edin, hepsini Bana teslim edin", bu Vishuddhi'dedir. Vishuddhi Çakrada diğer tüm dharmalarınızı
teslim edeceksiniz. Bu, her şeyin yüceltildiği, tamamlandığı, bütünlüğün sağlandığı anlamına gelir, çünkü O kolektif varlıktır, O
Virat’tır, çünkü o tüm dharmaların bütünleşmiş halidir ve beynimizdeki Viratadır. Shri Krishna beynimizi temsil eder. Ve bizdeki bu
Virat tamamen uyandığı zaman, tüm dharmalar bizde doğal bir hale gelir. Biz herhangi bir dharma yapmak zorunda değiliz,
herhangi bir dharmanın bilincinde olmak zorunda değiliz, ama otomatik olarak kendimiz dharma oluyoruz. Mesela şimdi insanlar
var, söyleyin, İsa; İsa örneğini ele alabiliriz. O Dharmanın kişileşmesiydi. O hiç kimseden para çalmazdı, çalar mıydı? Birisinin
karısıyla kaçar mıydı? O ne zaman yanlış bir şey yaptı ki? Hayır yapamaz. Neden? Çünkü O Dharma idi. Yani şimdi siz dharmateet
oldunuz, bu sizin Tanrının Krallığına, Virata şartları içine girdiğiniz anlamına gelir ve burada durumunuz bu şekildedir, sizin
konumunuz böyledir, siz dharmasınız. Adharma yapmaya çalışırsanız, acı çekeceksiniz. Eğer yanlış yapmaya çalışırsanız, acı
çekeceksiniz. Burada Benim size doğru olun dememe gerek yok; Ben size söylemek zorunda değilim, gerek yok. Benim size,
gerçeği söyleyin dememe gerek yok. Benim size "çalmayın" dememe gerek yoktur. Ben bütün bunları yapmak zorunda değilim.
Ben size söyleyebileceğim tek şey, egonuzdan ve süper egodan kurtulun demektir, hepsi bu. Çok genel bir terminoloji içinde.
Ama sizler otomatik olarak İsa’yı takip edeceksiniz, Krishna'yı otomatik olarak takip edeceksiniz, Sahaj, çünkü şimdi siz
dharma'nın ötesine geçtiniz, bir dharma'yı takip etmek zorunda olduğunuz dharma'nın limitlerini aştınız, şimdi siz dharma
oldunuz. Nerede duracaksanız olursanız, her nerede durursanız, dharma sizinle birlikte duracaktır. İnsanlar size bakacak ve şöyle
diyeceklerdir: "Burada bir dharma duruyor, bu kişi, ibadet edilecek dharmadır". Herhangi bir şey nedeniyle değil, sizin konumunuz
dharma olduğu için, siz bunun ötesine geçtiniz. Varsayalım ki, bugün sizinle konuşmak için kullandığım bu hoparlör, ama bu
hoparlörün Benim ayrılmaz bir parçam olduğunu varsayalım, Ben bunu kullanmak zorunda değilim, Ben bunun ötesine
geçiyorum. Aynı şekilde, sizde kendinizi oturtmak için öncelikle dharma'yı kullanıyorsunuz. Ancak siz Virata konumu içinde
dharma'nın ötesinde geçtiğiniz zaman, o zaman herhangi bir dharmaya ihtiyaç duymazsınız, siz kendiniz Virat'ın dharması
olursunuz. Şimdi, Virat'ın dharması nedir, Shri Krishna'nın dharması nedir, bu kolektivitedir. Krishna, beyindir. Shiva Kalp’tir ve
Brahmadeva ise Karaciğerdir. Şimdi, beynin yeteneği nedir? Evrimin yaşam ağacı, Onun dediği gibi aşağı doğru büyüyor. Ve bu
ağaç beynin farkındalığından aşağıya doğru büyüyor. Fakat eğer siz yükselmeniz gereken köklere gitmek zorundaysanız ve eğer
bu yükselişi elde ettiyseniz, şimdi siz, tüm köklerinizin aydınlandığı, tüm sinirlerinizin aydınlandığı, beyninizin aydınlandığı,
beyninizin köklerine gittiniz, demektir. Aydınlanmış bir kişisiniz. Karanlığın içindeyken, ip diye bir yılanı tutabilirsiniz, ama
ışıktayken onu bırakırsınız. Aynı şekilde aydınlandığınızda, dharmanız aydınlanır. Herhangi bir guruya, herhangi bir kitaba veya
birisine gitmek zorunda değilsiniz, siz kendiniz, kendi hayatınız içinde bunun yanlış olduğunu biliyorsunuz. Şimdi, bunun
kolektivite kısmı çok önemlidir. Kolektif olamayacak olan herhangi birisi  henüz bir Sahaja Yogi değildir. O kişi hiç bir şekilde
henüz bir Sahaja Yogi değildir. Kolektivite bu anlamda, birilerinde sürekli hata bulmaya çalışan, diğer Sahaja Yogilerle
yaşayamayan herhangi bir kişi, karısıyla veya kocasıyla bir yerlere kaçmak isteyenler, dışarıda kalmak isteyenler, böyle bir kişi
kolektif birisi değildir. "Sahaja Yogilerin yaşayabileceği bu koşullar altında Ben yaşayamam" demeye gerek yoktur. Eğer siz bir
Sahaja Yogi iseniz, eğer bir Yogi iseniz, yaşayabilirsiniz. Bana bakın, Ben bu kadar yaşlı bir kadınım, her yerde yaşayabilirim. Beni
bir köye götürün, Beni herhangi bir yere götürün, hiç bir şekilde fiziksel konfordan dolayı rahatsız olmam. Çünkü Ben kendi içimde
rahatım. Benim rahatlığım içimdedir. Aynı şekilde, kolektif olmayan bir insan, Pujalara gelen birçok insanda olduğu gibi, bunların
hepsi. Bu yılda sadece bir kez Noel’de kiliseye gidip "İsa bizimle ilgilenmiyor" demeye benziyor. Tabii ki siz kiliseye gitmiyor ve İsa
ile buluşmuyorsunuz, ama şunu söylemek isterim ki, sadece üstünkörü bir şekilde Sahaja Yoga yapmakla, kazanamazsınız.
Kolektif olmalısınız. Ve kolektivite, her kolektif programda sizin orada olmanız gerektiği anlamına gelir. Her zaman kolektif olarak
bir araya gelmeli, kolektif olarak meditasyon yapmalı, kolektif olarak yaşamalı ve kolektif olmanın yollarını ve yöntemlerini
bulmaya çalışmalısınız. Her zaman kolektivite saldırmaya çalışan çok sayıda kötü güç var. İlk olarak liderlere saldıracaklardır. İlk
şey budur. Herhangi bir lider, birisine "sen böyle yapmamalısın" der, o kişi derhal lidere karşı hikâyeler yaymaya başlar, "Bu lider
çok kötü, o şöyle, çok sert. Bana garland takmadı, bana bunu vermedi". Bir bhoota nasıl garland takarsınız? Takar mısınız? Eğer



bu, bu işe yaramazsa, o zaman bir tür siyaset oluşturmak için etrafta dolaşıp, orada, burada kulaklara bir şeyler söylemek gibi
kendince sinsi yöntemleri var onların. Tüm bu insanlar Sahaja Yoganın dışına fırlatılıp atılacaklar. Orada bir merkezkaç gücü ve
birde merkezcil kuvvet olduğu için, bu hem eşit olarak hem de zıt yönde hareket eder. Kolektiviteye karşı çıkan, bhootlarına
yapışan, olumsuzluklarına yapışan herkes Sahaja Yoganın dışına çıkmak zorunda kalacaktır ve bunun hatırlanması gerekir,
kolektif olmak neşeli olmaktır, ilerici olmaktır, daha ileriye gitmektir. İnsanlar Himalayalar'da meditasyon yaparlarken sorun
yoktu. O zamanlar hepsi yalnızdılar, onların hepsi yalnız başlarına meditasyon yapıyorlardı, kolektif bir şeyler elde etmek içindi
ama aydınlanmalarını alamadılar. Aydınlanmanızı aldığınız zaman siz bunu hatırlayın. Şimdi siz, Tanrı'nın krallığına, kolektif
varlığın bir parçası olduğunuz Virat'ın Krallığına girdiniz. Yalnız değilsin, kendinizi ayrı tutamazsınız, kendini ayıramazsınız. Şimdi,
sizler Virata'nın bedeninde uyandınız ve bunun dışına çıkamazsınız. Eğer ondan çıkmaya çalışırsanız, beslenemezsiniz. Diyelim
ki, Ben vücudumun bir kısmını ayırdım. O parça bu beden tarafından beslenir mi? Bu olmayacaktır. Aynı şekilde, şimdi siz de bu
kolektivitenin ayrılmaz bir parçası haline geldiniz ve bu Virat, bu kolektivite, size bakacak, sizi besleyecektir, sizin kendi ruhsal,
fiziksel, zihinsel, duygusal tarafınız için gerekli olan her şeyi yapacaktır, hatta finansal gelişmeniz için bile. Ama eğer siz bunu
sona erdirirseniz, kolektiviteyi engellemeye çalışırsanız, kolektivite için sorun çıkarmaya çalışırsanız ya da sadece kolektiviteden
kurtulmaya çalışırsanız bile, o zaman bu durum bizi ilgilendirmez, bu işe yaramayacaktır. Bu durum tam olarak ve mümkün olan
her şekli ile anlaşılmalıdır ve bu uygun bir şekilde anlaşıldığı zaman, kolektivitenin, yalnızca sizin yükselmeniz değil, yalnızca sizin
gelişmeniz değil, yalnızca sizin kazanımlarınız için değil, bunun bütün insanlığın başarısı olduğunu bilmelisiniz. Bununla
yaratılışınızın amacı gerçekleştirilmiş olur. Aşram'da yaşayanlar, onlar daima yalnız yaşayan insanlardan daha iyidirler, her
zaman. Onlar her zaman yalnız yaşayan insanlardan daha iyi sonuçlar elde edeceklerdir. Bazıları belki de yalnız yaşıyorlar çünkü
biraz özel bir hayat veya mahremiyet sahibi olmak istiyorlar. Ancak mahremiyetlerinin onlara faydası olmayacaktır. Bunun onlara
hiç yardımı olmayacaktır. Daha fazla birlikte yaşayarak, daha fazla birlikte oturarak, birlikte olmaktan daha fazla keyif alırsınız ve
gelişmeniz için daha fazla şansınız olur. Kendinizi daha fazla özel kılmaya çalışacak ve kendiniz bundan daha uzak durmaya
çalışacaksınız, her ne açıklama bulursanız bulun, Tanrı bunu çok iyi anlar. Yani kendinizi ana akımın dışında tuttuğunuz bütün
böyle şeylerle, ana akımın dışına çıkmaya çalışıyorsunuz, o zaman sizin için büyük bir sorun vardır. Tabii ki, belli bazı kolaylıklar
için, kendi anlayışınız için, ama kendi pis odanızdaki özel ilişkinizden ziyade, Sahaja Yogilerin arkadaşlığından daha fazla keyif
almalısınız. Bu, kendini yargılayabileceğin bir şeydir. Hepiniz Sahaja Yogilerin arkadaşlığından hoşlanıyor musunuz yoksa aile
bireylerinizin dörtte üçü ile beraber bir sirkte olmayı mı seviyorsunuz? Yargılamak size aittir. Yogi, "Bu bir zorluk, Shri Mataji".
Sahaja Yoga'da hiçbir şey zor değildir. En basit şey Sahaja Yogi olmaktır. Kolektif olmak daha da basittir. Kolektif olmamak için,
siz bir şeyler yapmalısınız. Dediğim gibi, içki içmemek çok kolaydır. Yani, demek istiyorum ki, şarap ve benzeri şeyler içmek.
Çünkü içmek istemiyorsanız evde oturursunuz, sorun değil, hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur. Ama içmeniz gerektiğini
varsayalım, o zaman bir bara gitmelisiniz ya da kalkıp birisine gitmelisiniz, şişeyi açmalı, belirli bir türde bardak almalı, içkiyi onun
içine dökmelisiniz, şudur, budur. Hindistan'da, örneğin, yasaklama olan yerlerde, bir korku içinde oturuyorsunuz. Ama sadece su
içen birisi, bunu yapmak zorunda değildir. Yani yanlış yapmak için, kişi bir şeyler yapmak zorundadır. Ama iyi olmak için fazla bir
şey yapmanıza gerek yoktur. Tamamen emek tasarrufudur, enerji tasarrufu sürecidir, görüyorsunuz, kötü şey yapmak, varsayalım
ki, görüyorsunuz, Ben birisine zarar vermek istiyorum, yöntemler, metotlar bulmak için yoldan çıkmam gerekecektir. Eğer yalan
söylersem, tek bir yalanı örtmek için on tane yalan düşünmem gerekir. Ama doğruyu söylersem, bitti, ben hâlâ, gerçeği söyledim,
bitti, birkaç kelime ile bitti. Yani kolektif olmak, çok daha kolaydır. Tabii ki, sahtekâr insanlar için değil, çünkü sahtekâr insanlar
sevimsizliklerini ne zaman harekete geçirseler başkalarını rahatsız ederler. Bakın, Gördün mü, ah ah dürtme, ah dikenler gibi.
Ama çiçek gibi olan insanlar, onlar her yere uyarlar, insanlar onları sever. İnsanlar onların kokularını sever, onlara bakarlar, onlar
güzel şeylerden keyif alırlar. Şimdi bakın, bugün lotus çiçekleri gibi görünüyorlar. Nasıl oldu bu? Hiçbir şey yapmadan, lotus halini
aldılar. Nasıl? Nasıl bir lotusa dönüştüler? Onlar lotus mu yoksa papatya mı, sadece Allah bilir ama onlar Sahajın lotusları oldular.
Nasıl? Çünkü onlar Tanrı ile beraberler. Kendi başımıza kendi yolumuzda durduğumuz zaman, özel olarak kendimiz bir şey
yapmaya çalıştığımızda, Tanrı “Tamam, hadi siz özel olun” dedi. Ama biz halkın içinde olduğumuzda, Tanrı bizlere bakmaktadır.
Sonra bildiğiniz gibi Sahaj Yoga'da, kolektif büyüme Sahaj Yoga'yı anlamanın tek yoludur. Birileri bir şeyler biliyor, birileri de başka
bir şey biliyor, başka birileri de başka bir şey biliyor. Kolektif olduğumuzda, bizler Sahaj Yoganın her yönünü gerçekten anlıyoruz.
Diyelim ki, birisi bilim adamı, biri müzisyen, birisi de başka bir şey. Her şeyi bilemeyiz. Yani siz bundan bir şey biliyorsunuz, ondan
bir şey, şundan bir şey. Yani tüm nehirler bu kolektiviteye akıyor ve siz bu nehirlerin okyanusundan keyif alıyorsunuz.
Hindistan'daki tüm nehirlere gitmek zorunda değilsiniz, Ganga, Yamuna, Saraswati, Kaweri’ye gittiğiniz gibi. Denize gidin, hepsi
oradadır. Öyle ki siz, her şeyin birleştiği bu denizin tadını çıkarmalısınız. Her tür güzel şey oradadır ve siz bundan keyif
alıyorsunuz. Umarım,  çok olağanüstü olan bu Puja, öncelikle birçok şey Sahaj. Bana ilk önce bu yerin telefon numarasını
söylediler. Ona Yoginiler eşlik ettiler, Shri Krishna. Yani bu tarafta ve şu tarafta, O burada oturuyor. Bu yere Siyah Göl deniliyor.



Krishna siyahtır. Aniden burayı buldular ve burası insanların yerde uyuyabilecekleri İsviçre’nin sözüm ona askeri rejimi altında.
 Yerde uyumak zorunda değilsiniz. Eğer karyola yoksa havada asılı durursunuz ama yere dokunamazsınız. Bu tür aptalca askeri
işler var burada. Böylesine mantıklı, pratik, bu kadar ucuz bir yeri nerede bulmalı? Biz burada ineklerle beraberiz, güzel şeylerle
çevriliyiz, Krishna'nın doğum günü olanda zamanda, bir sürü inek. Çok sayıda inek, O ineklere çok düşkündü, Ben sabah ineklerin
çanlarının seslerini duydum, akşamlarda çok güzel ve akşamları eve dönüşlerine ne derler [guraj – gibi duyuluyor] - ayaklarının
tozları gökyüzünü kaplıyordu sadece buranın Gokul olduğunu hissettim. Bugün ayrıca kişinin söylemesi gereken bir şey daha var,
bu on altıncı Shri Krishna Puja. Pek çok açıdan sizin katıldığınız bu puja, insanların binlerce ve binlerce janma (doğum), pek çok
punya almak zorunda kaldıkları çok büyük bir Puja'dır, ki siz bunu Sahaj şekilde aldınız çünkü siz de (özel olan) bir şeyler olmalı.
Tanrı sizleri kutsasın. Şimdi neye karar verdik? Şimdi Sanskritçede yazılmış, Shri Krishna'nın [işitilmiyor] isimleri olan mantralar
var. Birisi, Rustam onları Sanskritçe hazırladı ve Gregoire da hazırladı. Sanırım herkes beni duyuyor, değil mi? Ve Gregoire
hazırladı, siz Beni Sahasrara'dan duymak zorunda olduğunuz için, bunu yapabilirsiniz. Ve Gregoire İngilizce hazırladı. Böylece
Shri Krishna'nın doğasını tanımlayan iki türden, yani Sanskritçe ve İngilizce kelimelerimiz olacak. “Şimdi bugün tüm Yayların (Yay
burcu)[işitilmiyor - Benim Pujamı?] Olmasına izin verin. Bu Krisna'nın rashi (kişi doğduğu sırada ayın burç haritasında bulunduğu
yer) Yay'ı, [Nurtara’lar gibi duyuluyor]. Yay burcu, kaç kişi?” Gelin. ”Dhanur dhara (Yay kuşanmış olan)– bu Shri Krishna’nın
isimlerinden birisidir ... [Bir kaç Hintçe kelime] veya Madhusudana (Şeytan Madhu’yu öldüren)"



1986-1225, Christmas Puja

View online.

Christmas Puja, Pune (Hindistan) 25 Aralık 1986.

Bu gün hepimiz Lordumuz Jesus Christ’in doğumu kutlamayı bekliyorduk. Jesus’ın doğduğuna benzer bir kulübenin bulunduğu 
yerde olmamız çok anlamlı ve (o zaman) rüzgar her taraftan esiyordu ve odayı çok sıcak tutmak zordu. Onun Aralık ayında
doğmadığı doğruysa da, çok  soğuk olmayan, belki de şimdi gördüğünüz gibi, bu kadar soğuk olmayan, daha ılık bir ayda doğdu,
yani belki de bu günkü hava bu yüzden oldukça anlamlı, Onun hissetmiş olduğu iklimle birlikte.

Onun için olduğu gibi, sizler de bu iklimde hiç rahatsızlık hissetmezsiniz, ne bu çevreden,  ne de Spartalı gibi yaşamaktan dolayı.
O asla herhangi bir rahatsızlık hissetmedi ne de Annesi hissetti. Dikkatimiz Ruhumuzda olduğunda, dünyevi şeyler nedeni ile veya
tabiat nedeni ile herhangi bir rahatsızlık hissetmeyiz.

Bu, bir Sahaja Yoginin konfor hakkında şikayet etmeye başlamasının ilk işaretidir, o zaman da bu onun, henüz bir Sahaja Yogi
olmadığının ilk işaretidir. Başlangıçta, önce  kesinlikle sadece iklime uyum sağlarsınız ve onun tarzından, hızından, sizi soktuğu
şekilden keyif alırsınız. Doğa ve beden arasında bir sürtüşme yoktur çünkü onları senkronize eden Ruh, sizin tabiat ile bir
olmanıza yardım eder ve bunun en iyi kısmından neşe duyun. Bundan neşe duyma şekliniz, sizlerin büyük Sahaja Yogiler
olduğunuzu gösterir ve bu Benim kredime yazılır, sanırım, hepiniz bütün bu konforsuzluğu, bir keyif olarak kabul ettiniz.

Sizlere anlattığım gibi Agnya’yı oturtmak üzere İsa’nın gelişi, büyük bir olaydı ve O bu dünyada  doğmuştu ama,  Onun bilinçte
doğmasından çok daha önce, kendisi mutlak bilinçte  Jesus Christ olarak, (İsa olarak) doğdu.

Onun yaşamını açıklamak ancak sizler Aydınlanmış Ruhlarsanız mümkündür aksi halde İsa’yı izah edemezsiniz, O ne idi, nasıl
çalıştı, bildiğiniz üzere  pek çok şeyi halen Sahaja Yoga’da da açıklamak çok zordur, siz sadece bu şeyleri görmeye devam
edersiniz. Bu gün hiç kimsenin açıklayamadığı, gölden çıkan pınarları gördünüz, hatta mühendis bile bize,  onların bunu
açıklayamadıklarını söyledi, hiç kimse bunu açıklayamaz. Bu sadece meydana gelir, su heyecanlanır, Tanrısallığı hisseder ve
kabarcıklar çıkartarak sevgisini akıtmaya başlar. Düşünebiliyor musunuz, su bile bu hissedebilir?

Işığın bunu nasıl hissedebildiğini gördünüz, aynı şekilde,  her element bunu hissedebilir. Bütün bu elementler içimizdedir. Bunlar
içinde, en yüksek olanı ışıktır çünkü ışığın bir etkisi vardır ve  ışık,  Jesus Christ, İsa tarafından yönetilir.

Işığın bir etkisi vardır, ışık doğru olan, hatasız olan şeyleri gösterir. Bu, dünyevi şeylerin tüm boyutlarını anlamamızı sağlayan bir
şeydir ve nihayetinde bu ışık, kendisi ruhtan geldiği zaman ve ruh tarafından aydınlatıldığı zaman, bazen sizi güldüren, bazen
gülümseten ve bazen de sizi ağlatan,  diğer boyutları da görmeye başlarsınız.

Sahaja Yoga sayesinde o kadar güzel yeni bir boyuta ulaştınız ki,  tüm bunlar sizin içinizde önceden bina edilmişti ve sizler,  buna
ulaşmalıydınız. Diğer tarafta olan insanlar çok çalışmalıydılar. İsa’nın küçük bir yemlik içinde doğması, Tanrısallığın kraliyet
aileleri içinde doğmaya ihtiyacı olmadığını göstermek içindi. O bir yemliğin içinde de doğabilir, her yerde doğabilir, Tanrısallık için
bu fark etmez.

Ama bu durum,  insanlara kimi tuhaf fikirler verdi ve onlar, kendimizi sefil bir hale getirmemiz gerektiğini söylüyorlar ve  her şeyi
Tanrıya vermeliyiz. Oysa Tanrı hiç bir şey istemez. O, hiç bir şeye sahip olamaz ve siz Ona hiç bir şey veremezsiniz.
Yoksullaşmanız ve her şeyi Tanrıya vermeniz gerektiği, yanlış bir düşüncedir. O bunu istemez. O sizin mutlu, neşeli, keyifli
olmanızı ister. Esas nokta budur. Diğer taraftan, eğer Ona biraz verseniz, Tanrıya çok azıcık bile verseniz, O size yüz kat fazlasını
verir. İşte bu yüzden Tanrıya,  çok minnacık bir şey vermelisiniz ama kurban edilmek istediğinizi kanıtlamak için, kendinizi
ağaçlara asmamalısınız. Her şeyi İsa sizin için yaptı. Onun yaşamının güzelliği budur, yaşamının başlangıcından itibaren
kendisinin, bizlerin adlandırması ile, maddi olmayan esenlikten keyif aldığını gösterdi. Bildiğimiz üzere, O  hiç bir dünyevi şeyden
keyif almadı ama bu,  şu anlama geliyor ki, O dünyevi şeyler peşinde koşmamıza gerek olmadığını görmemiz için bunu yaptı,
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onlar bizim arkamızdan koşacaklardır. Bu şeyler için endişe etmenize gerek yoktur. Endişelenmeniz gereken şey Ruhtur, esas
nokta budur.

Demeliyim ki, O çok kısa olan tüm yaşamı boyunca, çabalıyordu. O insanları değerlendirme konusu ile çok ilgilendi, çünkü insan
oğullarının ne tür bir şey olduklarını bilmiyordu. O, bu insanlar için yabancıydı. Bu yüzden de, onları  değerlendirmeye çalıştı ve bu
değerlendirme sırasında,  dikkate şayan pek çok şey söyledi ve insan bunları anlamalıdır.

Onun söylediği şeylerden birisi, “sizi anlamak istemeyen insanların önünde incilerini saçmayınız” dır. Tanrıya karşı olan insanların
önünde, Sahaja Yoga hakkında konuşmamanız gerektiğini anlamak Sahaja Yogiler için önemlidir. Bu kişi, erkek kardeşiniz
olabilir, kız kardeşiniz olabilir, babanız olabilir, her hangi bir kişi olabilir. Onları Sahaja Yoga hakkında ikna etmenize gerek yok
çünkü sizin akrabanız değil onlar.  Pek çok insanda, kocamı nasıl ikna ederim veya kardeşimi nasıl ikna ederim şeklinde, sadece
bu endişe var. Sizin bunu halletmenize gerek yoktur, onları sadece bu noktada bırakın.

Onun bizlere söylediği sanırım çok önemli diğer bir nokta da, affetmek zorunda olduğumuzdur. Affetmek zorundayız diyerek,
bizlere en büyük silahı verdi. Affetmek, o kadar pratik bir şeydir ki. Eğer sadece affederseniz, bu kişi artık sizin için mevcut
değildir ve bu kişi sizi artık rahatsız etmez, ne de dikkatinizdedir, sadece onu  affetmek yapılabilecek en kolay şeydir ve bu, sahip
olduğumuz dünyevi ve akli işkencelerden kurtulmak için (uygulanabilecek) en yüksek şeydir.

Onun yaşamı spiritüelliğin bir tarihi oldu, her tür işkence ve hengameden geçerek, Ruhun görebileceği her tür sıkıntıyı yaşayarak
O,  Gita’da söylendiği gibi,  ruhu hiç kimsenin öldüremeyeceğini gösterdi: “Nainam chidanti shastrani, nainam dahati pavakah, na
chainam kledayantya apo, na shosayati marutah” O, öldürülemez, o ebedi yaşamdır ve İsa sonsuzluğu,  kendi yaşamı ile
kanıtlamaya çalıştı, başından sonuna dek, Ruhun maddenin üzerinde olduğunu, hiç bir şeyin Ruha hükmedemeyeceğini gösterdi.

Onun bizler için yaptığı şey olan Ruhumuza karşı böylesi büyük bir güven yaratmak, çok büyük bir şeydir. O, şüphenin ötesinde
bunu kanıtladı.  Umarım anladınız ve Beni de kendinizi de, orada buradaki küçük önemsiz şeylerle meşgul etmeyeceksiniz, önemli
olan hiç bir şey yok. Daha büyük şeyler isteyin, sonsuz şeyler, değerli şeyler isteyin.

Burayı sevdiğiniz ve burada halinizden çok memnun olduğunuz için, Ben de çok mutluyum ve bu gün pek çok evlilik duyurduk. Bu
kadar kısa bir sürede,  pek çok olay oldu.

Bu Christmas Arifesinde hepinizi kutsamak istiyorum. Hepinize çok mutlu bir Christmas ve mutlu bir yeni yıl diliyorum.

[Shri Mataji, 15 dakika daha Marathi konuşarak devam ediyor.]



1986-1227, Krishna'nın nehrinde Puja

View online.

Brahmapuri’de Puja. Brahmapuri (Hindistan), 27 Aralık 1986. Bu Hindistan’da özel bir ay ve Marga Sheersha adı verilen bu ayda,
bu programı organize ediyor olmamız hoş. Marga, yol anlamına gelir ve Sheersha, ise baştır, sizi kendisi bu ay olan, somut
örneğe doğru yönlendirir. Bu ayda Guru’ya ibadet ederler çünkü Dattatreya’nın doğum günüdür ve aynı zamanda Mahalaksmi’ye
de ibadet ederler. Bu, bunun Shushumna ayı olduğu anlamına gelir ki, insanlar küçük arzularının esaretinden kurtulurlar ve
Mahalakshmi olan, Shushumna olan, spiritüelliği aramanın yeni bir yoluna girerler. Bu sırada aynı zamanda, pek çok pujalar
vardır, Dört Perşembe günü, pujalar yaparlar, Mahalakhsmi puja çünkü Guru prensibinin özü olarak, bir Perşembe gününde
Mahalakshmi’ye ibadet edilir. Gurular, sadece saf Tanrı arayışı olan veya siz ne diyorsunuz, Shuddha Ichcha olan Mahalakshmi
prensibini tatmin etmeliydiler. Bu gün Cumartesi, istediğim gibi , puja, Pune’de de (Shri Mataji birisine soruyor) Perşembe günü
yapıldı. Perşembe pujası, Mahalakshmi’nin şeyi idi, puja başladı. Mahalakshmi Puja yapıldığı gün orada, hepiniz gördünüz, su
nasılda, mucizevi pınarlar ortaya çıkararak taşkınlığından vazgeçiyordu. İnanıyorum ki onlar bulut oldular çünkü puja sırasında
Rahuri’de yağmur başlar ve yağdı, yağdı ve yağdı. Şimdi bu ülke kuraklık altında, insanların içmeye bile suyu yok, bizim
yağmurumuz var. Yani her şey insan tarafından değil, Tanrı tarafından tasarlanan takvime göre çalışıyor. Bu gün, sahilinde
oturduğumuz Krishna nehrindeki bir başka cumartesi günü. Bakın, nasıl da çalışıyor? Krishna nehri, Shri Krishna gücünü temsil
eder. Yani, Mahalaksmi Tattwa, Krishna konumuna, şahit konumuna gitmelidir ve işte bu şekilde bizler Brahmapuri’de, bu özel
vesile ile buradayız. Aynı zamanda Brahmapuri, sizin Brahma’yı hissettiğiniz yer anlamına gelir, Chaitanya’yı bu dünyada
hissedebildiğiniz yerdir. Yani biz tur yaparken, aslında içeriden de hareket ediyoruz. Sizin ulaşmakta olduğunuz Anthar Yoga’da
vardır. Orada burada küçük küçük şeyleri düşünmemeli ve bunun her bir parçasından neşe duymalısınız. Dün de hepiniz dans
ettiniz Ben mutluydum çünkü dün Shakti günüydü, Cumaydı. Eğer Shakti gününde dans ederseniz, kendi içinizdeki gücü elde
edersiniz ve işte bu yüzden çok daha iyi görünüyorsunuz. Eğer Benim adımla dans ederseniz, şüphe yok ki güç elde edersiniz.
İşte bu yüzden burada, ruhsal gücünüze, ruhsal huzurunuza ve ruhsal sevginize ulaştınız. Eğer bütün bu şeylere Hindistan’da
ulaşabilirseniz, Bana ve kendinize karşı, tamamıyla adil davranmış olursunuz. Bu sadece bir piknik veya bir gezi değil, bu türden
bir şey değil, hepiniz için içsel bir çalışmadır bu. Şimdi, bunun işe yarayacağından eminim. Burada bulunan, sizler için çok
miktarda sevgi hisseden bütün bu insanlara karşı, sizin sevecen bir tavrınız olsun ve onlar çok dikkat koydular, sizin hiç bir ağır iş
yapmanızı istemiyorlar. Sizinle ilgilenmek istiyorlar ama sizlerde onlarla arkadaşlık kurmaya çalışın ve onları tanımaya çalışın,
onların isimlerini zar zor biliyorsunuz, eh, onlara yazın. Bu uygun değil. Yani en azından pek çok kez gelmiş olanlar insanların
isimlerini bilmeye çalışmalılar, onların adreslerini alın ve onlarda size yazabilirler ve sizlerde onlara yazabilirsiniz. Uygun bir
haberleşmeyi sürdürün. Yani bu ilişki, arkadaşlık ve sevgi ilişkisi başlamalıdır, Shri Krishna’nın dediği gibi, “siz birbirinizi
sevmedikçe, Ben sizlerin içinde olmayacağım.” Bu sadece tek bir ülke değil, bu pek çok ülke değil, dünyadaki bütün ülkeler
birbirlerini sevmeliler ve Yogiler olarak birbirlerini anlamalılar. Hepiniz Yogilersiniz ve bu takdir edilecek. Onlar uzun zamandır
size övgü şarkıları söylüyorlar ve şimdi bunu kanıtlamanın zamanı. Geçen gün onlara tören alayımızın İngiliz şairlerden birisi
tarafından tarif edilmiş olduğunu onlara izah ettim. Şair vizyonunda bizim tören alayımızı gördü ve onlara bunu söylediğim
zaman, Lewis gibi bir İngiliz şairin bu noktayı görebilmiş olmasına ve bütün her şeyi böyle detaylı bir şekilde yazmış olmasından
dolayı, çok mutluydular ama bu kitap Hindistan’a ulaşmadı henüz. Vizyon. Bu güzel bir kitap ve Avusturalyalılardan rica
etmeliyim, eğer kopyalarını yapmak üzere kitabı onlara teslim etmek mümkünse, en azından daktilo edilmiş kopyalarını,
Southara’da veya Sangli’de bir şekilde, eğer yanınızda kitap varsa, onlara verin. Bütün bunları bilmekten dolayı çok mutlu
olacaklardır. Bu Ganapatipule’liler için özel bir hediye olacaktır. Eğer tam kitabı onlara verebilirseniz o zaman birileri Southara’da
yapabilir. Onlar bunu, bir günde akşam üstü yapabilirler, Hindistan’da bu şeyler çok kolayca yapılabilir. Bizim sizin yapmanız
gereken şekilde kaydettirmemiz gerekmiyor. Başladık ama burada çok fazla kayıt yok. Bu yüzden sizden bu kadarını rica
ediyorum, bu insanlara kitabı verin, onlar basılmış halde geri getireceklerdir ve herkes kitaba sahip olabilir.

http://amruta.org/?p=19996


1987-0103, Shri Nirmala Devi Puja, Bir Gurunun görevleri

View online.

Shri Nirmala Devi Puja, “Bir Gurunun yükümlülükleri”, Ganapatipule, (Hindistan), 03 Ocak 1987. Bu gün Ayın (gökyüzündeki ay)
üçüncü günü. Ay’ın üçüncü günü Tritiya’dır ve bu bakireler için özel bir gündür. Kundalini bākire olan arzudur. Bākiredir çünkü
henüz kendisini ifade etmemiştir. Ve diğer yandan bākireler Nabhi’nin üçüncü merkezinde, Guru’nun shaktileri olarak belirirler.
Bizim ana Gurular olarak itibar ettiğimiz on tane Gurumuz var. Hepsinin de, ya kız kardeş ya da kız evlatı şeklinde shaktileri
olmuştur. İncil’de, Eski Ahit’te denilmiştir ki, gelecek olan bir bakireden doğacaktır. Sonrasında Yahudiler, İsa’yı kabul etmediler ve
orada “bakire diye yazmıyor, kız diye” yazıyor, diye karşı çıktılar. Sanskrit dilinde, “kız” ve “bākire” kelimelerinin karşılığı, tek bir
kelimedir. O zamanlar, bu günlerde olduğu gibi, 80 yaşında kızlarımız yoktu. Yani, bir kadının bākireliği, onun henüz evlenmemiş
bir kız olduğu veya onun şimdiye dek kocası ile tanışmamış bir kız olduğu anlamına gelir. Başkalarını aydınlanmaya götürecek
olan bir Guru için bu, kendisinin guru prensibinin gücü olan saflığın, özüdür. Guru şunu bilmelidir ki, onun gücü, kendisi saf olan
bir gücün, lekesiz (bākire) gücü olarak kullanılacaktır. Bu gücü bir Guru, sıradan bir insanın kullanabileceği şekilde kullanamaz. Bu
yüzden de, kızlarla da olsa oğlanlarla da, müritleri ile olan ilişkisi, mutlak bir saflık içinde olmalıdır. Saflık öyle bir limit içinde
olmalıdır ki, Guru müritlerinden hiç bir şey kabul etmemelidir. Bunun hakkında, birçok aziz tarafından pek çok şey yazılmıştır,
özellikle de Maharashtra’da. Kabirdas ve Nanaka, müritleri veya shishya’ları (gurunun öğrencisi) ile aç gözlülük veya şehvet
şeklinde olsun, onlar açıkça böylesi ilişkileri olan kimseler aleyhlerinde konuşmuşlardır. Onlara rakshasa’lar adını vermişlerdir. Bu
günde aynı şekilde, Sahaja Yoga içinde, lider oldukları farz edilenler, Gurular, şunu hatırlamalılar ki, onların müritleri ile olan
ilişkileri tam bir saflık ve el değmemişlik içinde olmalıdır. Eski günlerde bu sorun değildi, onlar guru olarak gücünü kendi zevkleri
için kullanan bir kişinin karşılaşabileceği cezaları bilmiyorlardı ama bu gün, bu zamanda… (Anne, Marathi olarak, bazı çocuklara
rahatsız etmemelerini söylüyor), bu son yargı günlerinde meydana gelebilecek olan bir cezalandırma, çok ciddi olabilir ve bir
Anne olarak Ben hepinizi uyarmalıyım, kendi merkezlerini kuranları veya lider olarak Guru haline gelenleri uyarmalıyım, kendi
içinizde çok bağımsız bir akla ve keskin bir anlayışa sahip olmalısınız. Parayı kötü kullanamazsınız. Parayı suiistimal
edemezsiniz, kolektiviteyi ait olan hiç bir şeyi kendiniz için kullanamazsınız. Ne de her hangi bir kimseyi kendi şehvetinizi tatmin
etmek için kullana bilirsiniz. Böyle bir zayıflığınız varsa, bir süre için Sahaja Yoga’dan ayrılmanız daha iyi olur, iyi olduğunuz
zaman geri gelin. Sahaja Yoga’da saf olmayan kişilere yer yok. Su katılmadık şekilde, saflığa ibadet edilecektir. Söylediğimiz gibi,
Batı’da Anneye karşı işlenen günah var ama doğuda ve özellikle de Hindistan’da, para söz konusu olduğu zaman, insanlar
olabildikleri kadar dürüst olmaları gerektiğini bilmiyorlar. Tuzağa düşüyorlar, baştan çıkaran şeylere kapılıyorlar ve sonra çok
ciddi bir ceza ile karşılaşıyorlar, bu Benden dolayı değil, Kadir-i Mutlak Tanrının gazabı nedeni ile oluyor çünkü bizim yaptığımız bu
şey, Tanrı’nın işidir ve olabilecek en kötü şey de, bizlerin güç arayışında olmamızdır. Eğer bu iki şey değilse, Sahaja Yoga’da biz
güç aramaya başlarız. Onlar için, burası kendi alanları gibi olur ve kendi güçlerini başkaları üzerinde kullanmaya, bunda hak iddia
etmeye başlarlar. Bu mümkün değildir, bu işe yaramayacaktır. Sadece kendilerini veya egolarını tatmin etmek için, başkalarına
baskı yapmaya çalışacak olanlar çok acı çekeceklerdir. Dördüncü tiptekiler, kendi şartlanmalarını Sahaja Yoga’ya taşımaya
çalışanlardır. Mesela Hindu olan birisi gibi, deyin ki o oruç tutuyor, onlar pek çok gün oruç tutarlar, Ben kimin oruç tuttuğunu
bilmiyorum. Yani o kişi bir Cumartesi günü oruç tutuyor ve insanlara der ki, bakın şimdi, ben cumartesileri oruç tutmalıyım çünkü
nihayetinde her gün oruç tutuyorum veyahut şöyle bir şartlanması olan bir kişi, eğer ben bir yabancı isem, sadece bir yabancı ile
evlenmeyi isterim veya eğer ben bir Hintli isem, bir Hintli ile evleneceğim. Eğer bir lider bütün bu şartlanmaları ileri sürüyor ve
Anne böyle söyledi diyorsa, o kişi iki misli cezalandırılacaktır. Bizler, saf, gerçek bir evrenselliğin Gerçek dinine mensubuz. Bu
sahteliklerin hiç birisi bizi bağlayamaz. Biz İngiliz’iz, biz Hintliyiz veya bizler x,y,z yiz şeklinde çok fazla şartlanmış durumda
olmamız, anlamadığımız çok önemli süptil şeylerden birisi. Sizler insansınız ve Tanrı tek bir dünya yarattı. Bütün bu şeyleri, O
meydana getirmedi. Bütün bu suni şeyler insan yapımıdır. Sizler tek bir Anneden doğdunuz ve bu yapay tabiatın sınırlamalarına
sahip olamayan yogilersiniz. Bir Guru olduğunu iddia eden herkes şunu anlamalıdır ki, kişi kendini herhangi bir şekilde dünyevi,
modası geçmiş saçma sapan fikirlerle bağlayamaz. Liderler ne yaparlarsa , yavaş yavaş takipleri tarafından izleneceklerdir. Bu
yüzden liderler ideal bir örnek yaşam sürdürmelidirler. Çok baskıcı, çok hükmedici veya çok öfkeli olan bir lider, aynı tabiatta olan
liderler yaratacaktır. Çok fazla şartlanması olan bir diğeri, şartlanmış takipçiler meydana getirecektir ve belki de Ben onlarla hiç
bir ilişkim olmadığını fark edebilirim. Bu yüzden de, biz Gurular şeklinde bir papazlar sınıfı istemiyoruz. Papazlar, Gurulardan
farklıdırlar. İnsanların Tanrı’nın yasalarını kendi üstlerine almalarını ve onları kendi amaçları için kullanmalarını istemiyoruz. Bu
gün, Guruların günü çünkü üçüncü gün, Nabhi’nin üçüncü çakrasıdır. Bizim sahip olduğumuzun aynısı, Mahalaksmini’nin
başlangıç noktasıdır. Siz Lakshmi tattwa’yı bitirdikten sonra, Mahalakshmi enerjisi çalışmaya başlar. Eğer Gurular hala Lakshmi
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Tattwa ile meşgulseler, özverinin bir anlamı yoktur, bağımsız olmanın anlamı yoktur, onlara lider diyemeyiz. Mahalakshmi
özlemlerimizin, arzularımızın süptil formudur, en süptil olanı, özetidir. Çünkü biz ilk olarak, fiziksel, zihinsel, duygusal olarak güç
ararız ve nihayetinde başkalarına baskı yapmak için spiritüel güçlerimizin de olmasını isteriz. Sahaja Yoga’ya tüm güçlerinizi
eritmek için geldiniz. O kadar güçsüz bir hale geldiniz ki, Kadir-i Mutlak Tanrının bütün güçleri size doğru çalışmaya başladı.
Varsayalım bu enstrümanın, (konuşmakta olduğu mikrofonu işaret ederek) bazı güçleri var, Ben onu idare edemem. Oraya buraya
gidecektir. Bu yüzden de kişi, Mahalakshmi ’ye ibadet etmek için şunu hatırlamalıdır ki, bütün güçlerinizi eritmeli/ yok etmelisiniz.
Bu teslimiyettir, bu onların dediği gibi, “İslam’ın” olduğu şeydir ama bunlar insanlar için sadece kelimelerdir. Teslimiyet insanların
için anlaması çok zor bir şeydir. Onlar “ben teslim olamam” diye düşünürler. Teslim etmeniz gereken şey nedir, bu egonuz ve
şartlanmalarınızdan başka bir şey değildir. Bütün bu şeyleri sizlere anlatıyorum ama eğer bunları bir papağan gibi ezberlerseniz,
tekrarlayabilirsiniz. Sizi takip edecek olanlar üzerinde bunun bir etkisi olmayacaktır. Kendi hayatınızda bu güzelliği, bu
kompozitörü, bu ilgiyi, bu özeni, bu sevgiyi göstermediğiniz sürece, hiç kimse bir papağanı dinlemeyecektir. Anlam pratiklerden
gelmelidir, kaidelerden değil. Diğer spiritüel bildirilerden çok farklı olan Sahaja Yoga işte budur. Bu yüzden dikkatli olun!
Faziletleriniz nedeni ile Sahaja Yogiler olarak seçildiniz ve bu nedenle kendinize saygı gösterin. Tanrı sizleri kutsasın! MUCH
LONGER PART IN MARATHI STILL NEEDS TRANSCRIBING



1987-0114, Makar Sankranti Puja 1987
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Makar Sankranti Puja. Rahuri (Hindistan), 14 Ocak 1987.

Bugün Güneş’in ekseninin değişimini ve Güneş’in Yengeç Dönencesi’ne doğru hareketini kutladığımız gün. Yengeç Dönencesi
anneliği temsil eder; Dünya’nın anneliğini. Yengeç Dönencesi oldukça büyük bir alanın içinden geçerken Oğlak Dönencesi
geçmemiştir. Yengeç Dönencesi’nin  içinden geçtiği bu alan  Dünya’da annelik kalitelerinin  farklı güzel tezahürlerini yaratmıştır.
Biz bu değişimi kutluyoruz çünkü Güneş yeni bir boyuta doğru harekete geçti böylece dünyanın her yanında Güneş’in sıcaklığı
olacak.

Güneşin sıcaklığı Tanrı’nın sevgisinin sıcaklığını temsil eder. İşte bu yüzden bu festivali size susam tohumlarından yapılmış  bir
çeşit tatlı ikram ederek kutluyoruz. Susam tohumları ikram ediliyor çünkü bunlar ısı verir ve şimdi soğuktan çıkarken sıcak
mevsime geldik, daha sıcak mevsime. Bunlar sizi güneşin sıcaklığına hazırlayacak.  Susam tohumundan yapılmış bu özel şeyler
 yaklaşmakta olan sıcaklığı ve  güneşin sıcaklığını temsil eder.  Aslında Hindistan’da sıcaklık çok fazla, yine de insanlar bu
zamanın gelmesini bekliyorlar ve bunu sıcacık kalpleriyle kutluyorlar.  Bu zamanlarda denir ki; size yemeniz için susam tohumu
ve şeker veriyorlar ve şimdi siz de tatlı dille konuşmak zorundasınız. "gudd gudd bola" tatlı dille konuşmak zorundasınız demektir.
 Tatlı bir dil ile konuşmak çok önemlidir.  Bazı insanlar kaba konuşmanın zekice olduğunu düşünür ya da insanlara bağırmanın
çok akıllıca olduğunu ama hiçkimse böyle bir kimseden hoşlanmaz. Akıllı olabilirsiniz, çok açıkgöz veya zeki olabilirsiniz belki
insanlar televizyonda sizi görmekten hoşlanabilirler ama arkadaş ve dost olarak hoşlanmazlar. Çok tatlı bir dille konuşmak iyi
terbiye, iyi kültür ve Tanrı korkusunun bir işaretidir. Tanrı’dan korkanlar asla bir başkası ile kaba konuşmazlar çünkü diğer başka
insanın içinde de aynı ruh parlıyor ve Her Şeye Kadir Tanrı tarafından tıpkı bizim gibi yaratılmış bir başka insana karşı neden sert
veya ona karşı öfkeli olalım? Birbirimize karşı duyduğumuz  bu sevgi dolu güzel ilişki özellikle Sahaja Yoga’dan sonra birbirimizle
tatlı bie şekilde konuşmamızı sağlar. Nazik olabilmenin pek çok yolu vardır. Yapacağınız küçük, küçük şeylerle pek çok nezaket
yaratabilirsiniz ama keskin bir dile değil, keskin bir hafızaya ihtiyacınız var. Ben bu tür şeyleri pek çok kez denerim.

Bir keresinde çok iyi ve  çok aktif bir Sahaja Yogi  Benimle birlikte arabada yol alıyordu ve bıçağı şoför tarafından ya da birbaşkası
tarafından çalınmıştı. Şoföre çok sinirlendi. Dedim ki; “unut onu, görüyorsun ki fakir bir adam ve bıçağı almış, fark etmez, unut
gitsin.” Dedi ki; “hayır, çünkü o bana İsviçre’de yaşayan birisnden bir hediyeydi ve hep yanımda taşıdığım bir İsviçre bıçağıydı.
Kaybettiğim için üzülüyorum.” İsviçre’ye gittiğimde onun için bu bıçağın aynısından aldım. Döndüğümde, ona verdiğimde,
söyleyecek söz bulamadı. Dedi ki; “Anne, nasıl da hatırladın? Bu kadar uzun bir süre sonra nasıl aldın bu bıçağı?” Dedim ki; “iyi bir
hafızam var” Benim sorunum bu. Hafıza konusu bazen çok iyi, bilemiyorum, bazen insanları hafızamla mahcup edebiliyorum.

Ben herhangi bir şeyi unutmam, bu iyi.  Ama tabii ki bütün kötü şeyleri unuturum. çünkü kötü şeyleri hatırlamanın yararı olmaz,
bunları düşünmenin faydası olmaz. Affederek kötü şeyleri daima unutabilirsiniz ve eğer iyi şeyleri hatırlarsanız neşeniz katlanır.
Eğer kötü birşeyi hatırlamaya çalışırsanız neşeniz azalır. Birini gördüğünüz her zaman bu insanın size ne iyilik yaptığını
hatırlamaya çalışın. Bu insanın nasıl bir  iyiliğe sahip olduğunu. Eğer iyi şeyler için hafızanız varsa çok iyi zaman geçireceksiniz.
Bugün hepinizin Hindistan’dan ayrılacağı gün. Bazılarınız öbür gün ayrılacak.  Ne olursa olsun size bir şey söylemeliyim burada
size neşe ve mutluluk vermek için  mümkün olan her şey yapıldı. Şimdi buradan ayrılırken size söylenen her şeyi hatırlamaya
çalışın; güzel olan her şeyi.

İnsanların sizi nasıl övdüğünü, sizi nasıl sevdiklerini, size nasıl iyi davrandıklarını, nasıl iyi insanlarla karşılaştığınızı, ne hoş
deneyimler yaşadığınızı. Ama değersiz şeyler üzerinde düşünmeyin. Tamam, birisi size kırıcı bir şey söylemiş olabilir ya da siz
birisine kırıcı bir şey söylemiş olabilirsiniz, sadece unutun. Şansınızı ve hayatın tadını berbat ettiğinizi anlamaya çalışın. Pek çok
insanla tanıştığınız, düğünler yaptığınız, pek çok düğün gördüğünüz için  çok mutlu olmaya çalışın  çünkü kimse bundan
incinmez. Her bir anı neşeli vibrasyonla dolu güzel bir zaman geçirdik. Elbette bugün bazılarınız biraz mutsuz olacaksınız. Bunu
anlıyorum çünkü eşleriniz ayrılıyor, bazılarınızın kocaları,  bazılarınızın hanımları uzağa gidiyor. Bazılarının bu yüzden mutsuz
 olduklarını görebiliyorum. Ama bu iyi bir şey çünkü  birbirinizin arkadaşlığının tadına varmak için bu aşk ötesi ve eğlence ötesi
birşey.Bu bana göre çok iyi bir şeyin anlamı ama yine de diyeceğim o ki sonunda birbirinize kavuşacaksınız ve birbirinize
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söylediğiniz tüm güzel şeyleri hatırlayacaksınız. Birlikte güzel vakit geçirdiniz ve mutluluğunuzu daim edin.Çünkü bu günler çok
hızlı geçecek.

Sahaja Yoga’da zamanı unutun. Zaman çok hızlı geçiyor ve bütün bu yaşananlar da geçecek ve bir gün durum ne olursa olsun
yine eşlerinizle birlikte olacaksınız. Bu yüzden bütün bu olanlar sebebiyle üzgün olmamalısınız. Gülümsemeye ve kahkaha
atmaya devam etmelisiniz ki, böylece onlar da giderlerken yüzünüzü son kez gözyaşlarıyla dolu görmemeliler. Yüzünüzde güven
ve cesareti hatırlamalılar. Bu umut orada.Çok yakında tekrar görüşeceğiz ve bunda üzülecek bir şey yok.  Bugün neşeli olma,
herşeyin tadını çıkarma ve Tanrının kutsamalarını heryerde hissetme günü. Güneş kendi ihtişamına geri göndü ve ona gelecek yıl
için başarı dilemeliyiz. Çünkü biliyorsunuz ki  aharashtra’nın bu bölgesine hiç yağmur yağmadı. İnsanların sıkıntıları oldu ve
Güneş’e şans dilemeliyiz. Böylece Güneş yağmura ve enerjisinden ihtiyaç duyduğumuz,  ülkemizde de sahip olduğumuz başka
şeylere sebep olur. ve siz de ülkelerinize geri döndüğünüzde  güneş gibi ışık saçmalısınız. Ülkeleriniz bizimki kadar çok sıcak
değil orada bu kadar samimiyet bulamazsınız ve neden insanların bu kadar sıcak ve sevgi dolu olduğunu görebilirsiniz  çünkü
güneş bizimle.

Şimdi güneşi yanınızda götürün ve insanlara sevgi şefkat ve samimiyet verin ve güneşin kendilerine Hindistan’dan sizin
aracılığınızla geldiğini hissettirin. Ne zaman herhangi bir ülkeye seyahat etsem güneş daima çok parlak olarak oradaydı, öyle
söylediler. Bir deyiş vardır; Hintliler seyahat ettiklerinde güneşi de beraberlerinde götürürler. Tabii ki güneşi cebinizde
götüremezsiniz ama onu kalplerimizde taşımalıyız; güneşi. Güneşin çok güzel parlamış olmasının  sebebi bu olmalı ve herkes
güzel elbiseleriyle geldi ve her şey… çok eğlenceliydi. Olan bu güneşi yanınızda götürmelisiniz bugün ve daima arkadaş canlısı,
yardımsever ve nazik olmak için birbirinizle tatlı dilde konuşmalısınız çünkü sizler yogilersiniz, sıradan insanlar değilsiniz,  sizler
yogilersiniz, doğruluklarıyla, iyilikleriyle, şefkatleriyle ve sevgileriyle tanınan insanları temsil ediyorsunuz. Hepinize iyi şanslar
diliyorum. Seyahatinizin tadını çıkarın, her şeyin tadını çıkarın ve burada kazandığınız bu neşeyi diğer insanlara, diğer Sahaja
Yogiler’e ve hatta Sahaja Yogi olmayanlara da iletin.

Tanrı sizi bununla kutsasın.

Shri Mataji’nin Marathi konuşması

Bugün hayırlı bir gün ve bugün insanlara tatlı dille konuşmaları için susam tohumları veriyoruz. Başkalarına söylüyoruz ama
kendimize de söylesek daha iyi olur çünkü başkalarına tatlı dille konuş demek ben kırıcı konuşacağım demekten daha kolay. Bu
alışkanlıkla kendimizle ilgili yanlış fikirler yarattık. Tanrı’nın bize bağışladığı kutsamalarla ilgili hiçbir fikrimiz yok. Tanrı bu ülkede
bize pek çok kutsamalar verdi.Ama bu ülkede insanlar temizliği hiç umursamıyorlar.  Bu ülkede farklı türde bakteriler ve parazitler
mevcut. Öyle hissediyorum ki bu ülkede bütün dünyanın parazitlerine sahibiz. Hatta dünyanın başka hiçbir yerinde olmayan
parazitlere sahibiz.  Eğer bu parazitler başka ülkelere gitseydi, insanlar ölürdü. Soğukta yaşayamıyorlar. Güneş sebebiyle bu
ülkede pek çok parazit var.

Bir keresinde bir bilim insanı bana “ülkenizde mevcut bu kadar çok parazitle hayatta kalmanız nasıl mümkün oluyor?” diye sordu.
Şöyle cevap verdim; “bu ülkede insanlar sadece hayatta değil aynı zamanda neşe ve mutlulukla, pek çok keyifle ve mutlulukla
yaşıyorlar. Bunun sebebi güneş. Güneş bize evlerimizi açık tutmamızı öğretti ve kalplerimizi açmamızı. İngiltere’de eğer bir yere
gitmek zorundaysan doğru kıyafetleri giymek için en az on beş dakika harcaman gerekir. Bu durum dışarı çıkmadan önce zırh
giymek gibidir. Aksi takdirde soğuk alırsınız ve bu başınızı etkiler.

Oradaki durum bu. Bugün burada açıkta oturuyorsunuz ama İngiltere’de ya da başka herhangi bir batı ülkesinde bu şekilde
oturamazsınız. Hava durumu sebebiyle bu ülkeler çok soğuk oldular. Ülkemizde bile bazı bölgelerde, mesela Bhowali gibi
şehirlere gittiğinizde ya da Nainital ve Dehradun ve Himayala yakınlarında diğer ülkelerdeki gibi soğuk havayı görebilirsiniz. Oralar
da İngiltere ve Amerika gibi soğuktur.  Ama bu soğuk ülkelerde kuşlar veya böcekler bile yaşayamaz. İçinde güzel çiçekler
barındıran ormanlar vardır. Buna çiçek vadisi diyorlar. Oralarda pek çok güzel çiçekler vardır -dünyada cennet gibidir- ama bu his
sadece bir anlıktır.  Oralar çok soğuktur ve gözlerimizi ne kadar güzel bir yerin  olduğunu görmek için açamayız bile. Gözlük
takmak zorunda kalırız yoksa soğuktan gözlerimiz yanar. Ama soğuğa rağmen bu ülkeler çok ilerlediler.  Doğaya ve soğuk iklime
karşı savaştılar ve ülkelerini güçlendirdiler. Çok fazla güneşimiz olsa da biz  bunun avantajlarından faydalanamadık. Güneş



enerjisi elde edebiliriz. Eğer güneş enerjisi kullanırsak asla  enerji kıtlığı çekmeyiz. Arabalar bile güneş enerjisi ile çalışabilir. Ama
burada, Hindistan’daki politikacıların ilgisi başka yerde ve bu duruma bağlı olarak güneşin avantajlarından faydalanamıyoruz ve
bunun zararını görüyoruz.

Eğer aşırılığa kaçmazsak çok iş yapabiliriz. Güneşten öğrenebileceğimiz ana şey verme kapasitesidir. Daima verir. Hiçbirşey
almaz, daima verir. Güneşin bu muazzam verme gücü nedeniyle yağmurumuz olur, ekinlerimiz ve canlı varlıklar olur. Eğer güneş
olmasaydı hiçbir şeyimiz olmayacaktı. Bu Güneş’in sevgi veren gücündendir,  bu seviyeye erişebildik. Bu yüzden Güneş’ten
öğrenmemiz gereken verme gücümüzü geliştirmemiz gerekliliğidir. Eğer etrafımıza bakarsak daima şöyle düşünen insanlar
 görürüz:  “Nasıl para biriktirip kendime saklayabilirim?” Eğer ben bile bazı programları için para versem, bazı insanlar bundan da
nasıl kazanç sağlayabileceklerine bakarlar. Eğer onlara harcamaları için biraz para versem,  her şeyden para kazanma eğilimi
gösterirler. Neden? Çünkü bir şeye tutunma eğilimi vardır. Eğer biri markete gitse ve fiyatların yükseldiğini görse, ve biz neden
diye sorsak, şöyle cevap verirler:  “Çünkü diğerleri fiyatları yükseltti, bu yüzden ben de yükselttim” Eğer malların maliyetleri
yükselmiyorsa, neden satış fiyatlarını yükseltiyorlar? Sürekli birilerinin enerjilerini emme eğilimleri var.  Ben bir şenlik için küçük
bir tören düzenlemek istesem birileri bana şöyle der:  “Shri Mataji başarılı olamayacaksın” Neden diye sorduğumda cevap
insanların yozlaştığı ve onların parayı iç edecekleri olacaktır. Benim yemek yemem gibi onlar para yiyorlar  ve belki bu yüzden
nlaşamayacağız. Bu çok saçma bir şey. Ülkenin refahından sorumlu olan kişiler yöneticiler ve Tanrı’nın güç ihsan ettiği kişiler
onlar bile anlamıyorlar ki vermek zorundayız. Vermek kalitesi Güneş’ten öğrenilmeli: Biz bu dünyaya almak değil, vermek için
gelmeliyiz.  İçimizdeki bu bütün değişime,   ‘almak değil, vermek zorundayız’ anlayışıyla ulaşılmalı. Verme tutkusuna sahip
olmalıyız.

Bu, bir annenin o gün oğlunun geleceğini bilmesi ve tutkuyla “onun için ne yapabilirim, onun için hangi yemeği pişirebilirim?” diye
düşünmesi gibidir. Bu bir annenin sahip olduğu tutkudur.  Malzemeleri olmasa bile, komşularından ödünç alabilir ve sizin için
tatlılar hazırlar.  Her zaman yeterince yapamadığı hissine kapılır.  Eğer biz içimizde böyle bir kolektif tutkuya ve başkaları
hakkında böyle hislere ulaşmazsak -bu tutku ve hislere ulaşıncaya kadar- hiç bir ülke ilerleyemez, kendi ülkemiz de, başka ülkeler
de. Ama biz daima bir şeyleri başkalarından alma dürtümüz var başkalarından zorla alma, ödünç alma ya da başkalarını
kandırma. Bu dürtü yüzünden çocuklarımız acı çekecek, biz acı çekeceğiz ve bu ülkede hiçbir şey başaramayacağız. Benim …….. 
köyünde göl yapmak için. (Duyulmuyor) Hükûmet bu amaç için binler mertebesinde para verdi.  Ama göl hiçbir zaman yapılmadı.
 Gölü yapmak için çukur kazdıklarını ama sonra su bulamadıkları için yeniden kapattıklarını söylediler.  Ama aslında çukur hiçbir
zaman kazılmamıştı.  Peki para nereye gitti? İsviçre’ye (bankaya) gönderdiler.  Böylece bankalar yeniden İsviçre’den ödünç
alacak ve parayı yeniden İsviçre’ye gönderecekler. Eğer Güneş aynı bu şekilde hareket etseydi, yaşayamazdık bir gün bile! Eğer o
herşeyi kendisi yeseydi (tüketseydi), biz ne yiyebilirdik? Bugün Sankranti’yi kutluyoruz. Sankranti, verme alışkanlığını
kazandığımız bir çeşit Kranti (devrim) demek. Herkes verme alışkanlığımızın olması  gerektiğini söyler ama pek çok insan rahibe
bağışta bulunmaya inanır. Ayrıca pek çok insan ceplerini doldurmak için verme sanatı ile ilgili vaaz verir. Bunun bir anlamı yoktur.

Daima kime verileceği ve neden verileceği sorusu mevcuttur. Aslında her bağımsızlıkta ve özgürlükte kendimiz için, kardeşlerimiz
için, komşularımız için ülkemize ne verdiğimizi görmeliyiz. Bencil olmamalıyız ve bütün kalbimizle vermeliyiz. Böylece vermenin
bütün neşesini tadabiliriz.  Bütün kalbimizle verdiğimizde hissettiğimiz neşe, başka hiçbir neşe ile mukayese edilemez. Eğer biz
sadece bu tür bir neşe hissetmek istiyorsak, bugün Sankranti’yi kutlamalıyız. Doğamız Güneş gibi olmalı. O her ne yaparsa
yapsın, bir şey yaptığı hissini taşımıyor. Herşeyi AKARMA (bir şey yapma hissi taşımamak) içinde yapıyor ve sürekli olarak
kendini yakıyor ve size neşeyi, ışığı yaşamın özünü veriyor ve sizi besliyor. Her gün Güneş’i görüyoruz ve pek çok insan ona
Namaskar yapıyor ama biz Namaskarı  onun verme kalitelerini özümsemeden yapıyoruz. Size küçük bir şey söyledim: Her Sahaja
Yogi bahçesine bir banyan ağacı dikmeli. Neden bunun için hükûmetten para almalıyız? Sadece ağaç dikip bu ağacın etrafını
 çitle çevirmek çok para  gerektirmez. Tütün içmek bile bundan daha masraflı.  Birilerinin en azından bir şeyler yaptığınızı görmesi
için  bu küçük şeyi yapmayı deneyin. Buna rağmen sürekli başkalarından nasıl para alabileceğimizi düşünürüz, başkalarından
nasıl avanta sağlayabileceğimizi ve başkalarına mal ederek nasıl para biriktirebileceğimizi. İçimizdeki bu eğilimler yüzünden
ülkemiz asla ilerleyemez. Eski zamanlarda insanların içinde bu eğilimler yoktu. Size söyleyebilirim ki gençliğimde asla almayıp
sadece vermeye inanan insanlar gördüm. Onların sadece verdiklerini gördüm. Almayı sevmediler.

Ebeveynleri bile çocukları birilerinden bir şey aldığında  bundan hoşlanmadılar ve aldıklarını geri vermelerini istediler. Hala
hatırlarım, babamın evine gümüşten birkaç sandalye  ve bir şemsiye yaptırmışlardı. Herkes “Neden bunları gümüşten



yaptırdınız?” diye sordu. Cevap şuydu; “Düğün törenleri yaptıracağımız zaman, ödünç almak ya da kiralamak yerine bir kerede
bunlara sahip olmak daha iyi. Çünkü eğer kiralamak zorunda kalsaydık zamanında alamazdık çünkü daha önceki insanlar ödünç
aldıklarında geri vermemişlerdi ve bazen bu şemsiyeler kaybolurdu çünkü birileri asla  geri getirmedi  ve kayboldu.” Söylemek
istediğim şu; eğer paramız varsa kolektif bir şey için yatırım yapmalıyız.

Eğer bir badminton sahası inşa etmek istiyorsanız bu sahaya herkes gelip oynayabilmeli ve sadece benim çocuklarım bu alanda
oynamalı dememeliyiz. Eğer biri araba satın alırsa bütün çocukları arabayla okula götürebilmeli. Bu yüzden büyük bir araba almalı
ve böylece bütün çocuklar okula götürülebilir.  Bu herkes için kolektif ve faydalı olma alışkanlığı Güneş’ten öğrenilmeli. Ve bugün
bunu Güneş’ten öğrenebileceğimiz özel bir gün.  Bizler “kolektif bir şey yapacağım” diye. yemin etmeliyiz. İnsanların halkı
umursamadan nasıl yediklerini anlamıyorum.  Komşularınız için kaygılanmıyorsunuz bile ve  halk için bir şey yapmıyorsunuz.

Size küçük bir şey söyledim: Ağaç ekin dedim. Maharashtra’da pek çok yogimiz var. Eğer her biri sadece bir ağaç dikse ve onunla
ilgilense  bu bile herkes için çok faydalı olacak. Bu yüzden hepinizden kolektif bir şey yapmanızı istiyorum ve bu herkes için
faydalı olacak. Ama hiç kimse bundan ne faydam olacak ve ne kadar parakazanacağım diye asla düşünmemeli. Bu rahibe para
vermek gibi olmamalı. Kişi kalbini açmalı ve kollektivite için sevgiyle yapmalı ve bunun neşesini hissetmelisiniz. Bunu alışkanlık
haline getirmelisiniz. Başkalarının herşeyi bedavadan almaları gerektiğini söylemek istemiyorum. Asla yurtdışından gelen
insanlar için bir şeyleri bedava yapın demedim.Eğer onlara bakarsanız, yurtdışından size hediye etmek için  pek çok şey
getirdiklerini göreceksiniz. Tabii ki Ben pek çok katkıda bulundum. Ama kendilerine ait pek çok şey de getirdiler. Burada
hediyeleri gördüğümde, Roma’dan sizler için getirdiğim hediyeler olduğunu zannettim ama sonra Bana bunların kendi aldıkları
hediyeler olduklarını ve Benim hediyelerimi buraya getirmediklerini söylediler. Size pek çok şey getirmenin sevincini yaşadılar.
İtalya’da bu hediyelerin kimlere verileceğini bilmediler bile ama umursamadılar.  Hindistan’daki Sahaja Yogilere vermem için
Bana bıraktılar. Ama Hindistan’da sadece kendi çocuklarımızı ve annelerimizi düşünmek gibi bir eğilimimiz var.  Sonra annesi
yürüyerek gelir, bir ayağı aksar. Sonra “Annem yüksek kalitede sari almadı” demeye başlarsınız. Sahip olmadığım için ona basit
bir sari verdim. Buradaki bir eğilim.

Ama yurtdışından gelen insanlarda durum bunun tam tersi.  Buraya, pek çok hediyeyle birlikte geldiler. Öyle görünüyor ki 2 ton
hediye taşıdılar yurtdışından. Benim ellerim bile ağrımaya başladı bu iki tonluk hediyeleri dağıtırken. Söylemek istediğim, onların
sizden hiçbir beklentisi yok. Ama davranışlarınız onlara bir örnek olmalı. Onlara kendilerinden hiçbir şekilde aşağı olmadığınızı
göstermelisiniz  “Size hizmet etmek, sizi ağırlamak elimizden ne geliyorsa çekinmeden yapmak için buradayız.” Bunun bir
maliyeti yok, zor bir çalışma da değil.  Sadece bakış açımızı değiştirmeliyiz. Eğer Sahaja Yoga’ya geldikten sonra bile yapımızı
değiştiremiyorsak, bütün insanlığı Sahaja Yoga ile değiştirebileceğimizi hissetmiyorum. İçimizdeki en büyük kalite, diğerlerine
vermektir. Ve bu kaliteyi içimizde özümsemeliyiz. Sahaja Yoga’da Kundalini’niz uyandı ve siz Ruhunuzun farkına vardınız ama
Ruhun özü Güneş gibidir ve bu öz vermektir. Eğer Benim bir fotoğrafımı gördüyseniz Güneş oradadır kalbimin üzerinde parlar;
aslında kalbimde bir güneş var ve bu yüzden hiçbir zaman bir şey almam gerektiğini hissetmiyorum ve kimseyi yağmalamıyorum.
İnsanlardan avanta alma konusu aklınızın hangi bölümünden geliyor, anlamıyorum. Bu çok ilginç bir davranış. Sahaja Yogiler bu
şekilde düşünmemeli ama diğer yandan da her gün başkalarına ne verebilirim, ne yapabilirim diye düşünmek zorundayız.
Rahuri’de “SAHAJ STREE SUDHAR”  veya “SAMAJSUDHAR” (Kadınların Refahı için bir organizasyon) adıyla bir organizasyon
başlattım. Kadınların refahı için Life Eternal Trust üzerinden para kullanamayız. Bunun için  bu organizasyonu kurduk.  Bu
organizasyon tescil edildi ve Kanada ile başka  yerlerden insanlar bağış yapmak için hazırlar ama Ben  burada bu organizasyon
için çalışabilecek insan bulamadım. Eğer yerel kadınlar bu organizasyonda çalışmayı üstlenirlerse o zaman başarı kazanılır. Yeri
ve tesisleri satın aldık ama bu organizasyona adayacak vaktimiz yok. O zaman bu yere nasıl gidebiliriz? Ama hatırlamalısınız ki
insanlar organizasyonunuza bağışda bulunmak için yurtdışından paralarıyla geliyorlar.  Buradaki kadınlar için 14 makine taşıdılar.
Hiçbir şey yapmadan dolaşan kadınları görebilirsiniz. Onlara çalışmalarını ve bundan birşeyler kazanmalarını söyleyebilirsiniz ve
başarılı olabilirler. En azından bu tür şeyleri düşünmeye çalışmalıyız.  Bunun yerine daima kendimizi düşünüyoruz.  Sahaja
Yoga’daki insanlar bilmelidir ki bu bencil davranışlar Sahaja Yoga’da kabul edilmez. Küresel çıkar açısından düşünmeliyiz.
 Azizlerin hayatları (Vibhouti) dünyanın kurtuluşu içindir ve azizlerin hayatlarının kurtuluşu için bu dünya mevcut.  (Vibhouti
Shiva’nın kendisinin süslendiği küller), anlamına gelir. Artık aziz oldunuz ve aziz gibi davranmalısınız ve bir azizin birinci kalitesi
vermektir.  Asla bir azizin birinden avanta elde ettiğini duymazsınız. Eğer bir aziz,  kandırmayı düşünürse aziz olarak kalmaz. Bu
yüzden kendimizce daima ne kadar çok verebilirim, ne verebilirim, ne kadar çok sevgi verebilirim diye düşünmeliyiz. Ve ne kadar
çok insana yardım edebiliriz. Bütün dikkatimiz bu amaç için olmalı. Günümüzde sadece seçim amaçları için yardımlaşma



dernekleri mevcut. Biz bu tür yardım dernekleri açmamalıyız. Özverili bir şekilde çalışacağımız ve sevgimizin Nirvajya (özverili)
olacağı dernekler yaratmalıyız.  ve karşılığında bir şey beklememeliyiz. Ve sevgimizde limit yok, bu sonsuz bir sevgi. Böyle bir
sevgiye sahip olduğumuzda otomatik olarak ne yapmamız gerektiğini bileceğiz.  Gelişmeler aşamalı olarak yapılmalı ve her
Sahaja Yogi bu kolektif yardımlaşmaya katkı koymalı. Zamanımızı bu amaca adamalıyız ve hedeflerimize ulaşmak için çok
çalışmalıyız.   “Shri Mataji geldi, konuşma yaptı, o gidince herşey bitecek” gibi olmamalı. Yurtdışından gelen bu insanlar çok şey
yaptılar.  Okullar ve sosyal yardımlaşma işleri başlattılar.  Biz de bu anlamda bir şeyler başlatmalıyız.  Sahaja Yoga ruhlarının
farkına varan, neşe içinde yüzen ama tembeller güruhu kimselerden oluşan bir organizasyona dönüşmemeli. Bu böyle olmamalı.
Başkalarına nasıl yardım edebileceğimizi görmeye çalışmalıyız. Etrafımıza sevgi ile bakmak için gözlerimizi açmalı ve diğerlerine
nasıl yardım edebileceğimizi görmeye çalışmalıyız.

Hala Hindistan’a taşınamadım.  Hindistan’a geldiğimde göreceksiniz ki herkesi çalıştıracağım.  Ben gelmeden önce çalışmaya
başlamanızı tavsiye ederim. Sahaja Yoga sadece oturup meditasyon yapmak demek değildir.  Meditasyon için neden Sahaja
Yoga’ya ihtiyacınız var? Himalayalar’a gidebilirsiniz.  Eğer burada, Sahaja Yoga’nın içinde olmak istiyorsanız Sahaja Yoga
tarafından insanlara yardım edilmeli. Ama Sahaja Yoga modern yardım dernekleri  gibi olmamalı. Hedeflerimize tam bir
dürüstlükle ulaşmalıyız ve ancak o zaman Sahaja Yoga’yı kurduk diyebiliriz. Bana söylenen pek çok övgü duydum. Şarkılar
duydum ve insanların Beni tanıması  Bana neşe verdi ve tatmin etti. Ama bir şey hatırlamalısınız –kendinizi tanımak için
çalışmalısınız çünkü kendinizi aynada göremezsiniz. Neleri başardığınızı görebilmelisiniz, birkaç gün önce ev halkını,
çocuklarınızı gözettiğiniz gibi. Aynı şekilde eğer kolektivite için çalışamıyorsanız kanımca Sahaja Yoga’da hiçbir şey
başaramadınız demektir. Olduğunuz yerde kaldınız, hiçbir ilerleme kaydetmediniz. Gelecek yıl geldiğimde bana kaç tane banyan
ağacı diktiğinizi söyleyebilmelisiniz. İkinci olarak yaptığınız kolektif ya da sosyal çalışmalardan bahsedebilmelisiniz. Etrafınıza
bakmayı denerseniz  yapabileceğiniz kolektif bir çalışma olduğunu kesinlikle göreceksiniz ve yapmalısınız. Eminim ki bunu çok
iyi yapacaksınız. Bu işin paraya ihtiyacı yok –sadece kalbinizde karar vermelisiniz. Sahaja Yoga’ya başladığımda sadece bir
bayana aydınlanma verdim ve  parasız başladım. Hiç kimseden destek görmedim ama o durumda bile Sahaja Yoga’ya başladım.
Ama çalışmanın dürüstlüğü ve tutarlılığı ile çok fazla yayıldı. Şimdi her birinizin, kadın ya da erkek şimdi sorumluluğunuz var;
Sahaja Yoga’yı halka tanıtacağınız zaman onlara  genelin refahı hakkında kanıt göstermelisiniz. Bunun için kanunlara karşı
gelmeniz gerekmiyor.  Yanlış bir şey yapmanıza ya da kanunsuz bir iş yapmanıza gerek yok. Çok basit bir şekilde eğer sadece
gözlerinizi açarsanız insanların geneli için  ne gibi bir iyilik yapabileceğinizi, insanların iyiliği için nasıl yardımcı olabileceğinizi
görebilirsiniz. Ve ben size bu işi yapmanız için  bütün enerji ve gücü vermek üzere buradayım. Bizim oy, para ya da başka birşeye
ihtiyacımız yok.  Karşılığında bir şey beklemeden  insanların iyiliği için çalışmaya başlayacağınıza dair

Bana söz vermelisiniz. Bazen öyle oluyor ki insanlar yardım çalışmaları başlattıklarında etrafta dolanıp bağış talep ediyorlar.  Bu
yanlış. Başlangıçta para istememeliyiz.  Önce para istemeyen çalışmalardan başlamalısınız. Herkes para olmadan hiçbir şey
yapılamayacağını zannediyor.  Güçleriniz var, o zaman neden paraya ihtiyacınız var? Eğer mahallenizde birisi hastaysa ya da iyi
değilse ona ziyarete gidip teselli etmeye çalışabilirsiniz. Bunun yerine bu hasta insanı Bana getirdiğinizi görüyorum. Geçen gün
birisi, yaralanmış birisini Bana getirdi.  Kolu kırılmıştı. Bir Sahaja Yogi onu iki dakikada tedavi edebilirdi ve iyileştirebilirdi ama
bunun yerine onu bir programın ortasında Bana getirdi ve kolunu iyileştirmemi istedi. Siz çok fazlasınız ve güçler ellerinizden
akıyor ama bunu hala kullanmıyorsunuz. Eğer bu kadar basit rahatsızlıkları bile tedavi edemiyorsanız Sahaja Yogi olmanızın
faydası ne? Biri diyor ki;  “annem hasta, babam bacağını kırdı” Bana getirmek yerine onları siz kolaylıkla iyileştirebilirsiniz.
Güçleriniz var. Kullanmayı deneyin.  Böylece karşılığında bir şey beklemeden  insanlara neşe içinde yardım edebilmelisiniz.
Hiçbirşey yapmadığınızı, sadece Tanrı’ın bir enstrümanı olduğunuzu hissettiğinizde çok fazla neşe duyacaksınız. Bu dünyada, bu
ülkede yaşıyorsunuz ve onlara çok özel bir şey veriyorsunuz. Bu çok büyük birşey. Çok büyük bir anlayış. Bu hisle eğer hepiniz
birden çalışmaya karar verirseniz o zaman başkaları için bir şey yapabileceksiniz ve diğer insanlar da Sahaja Yoga’nın ne
olduğunu görecek. Şimdi insanlar Sahaja Yoga’da herkesin toplanıp meditasyon yaptığını zannediyor, o kadar. Eğer ülkede bir
problem varsa Sahaja Yogiler sadece meditasyon yapıyor. Bir adam bana geldi ve dedi ki, “eşim yemek yapmıyor.”  “Neden?” diye
sordum, “sadece meditasyon yapıyor” dedi.  “Öyle mi? Bunu ona kim söyledi?” dedim. Öncelikle yemek yapmalı, meditasyon için
eş dakika bile yeterli. Size iyi yemek yapmanız için güç ve enerji verdim. Bu yüzden çalışma yeteneğiniz olduğuna dair güveniniz
olmalı. Size verdiğim güçleri özümseyebilirsiniz. Her gün sadece meditasyon yaparsanız bu yeterli olmaz. Başkalarına nasıl
iyilikler yaptığınızı görmek durumundasınız. Ama bunun yerine sadece kendi iyiliğinizi düşünüyorsunuz ve Benden oğlunuzu,
babanızı, annenizi iyileştirmemi ya da iyi bir iş istiyorsunuz. Ve evinize gelip, yemek yememi, şunu-bunu yapmamı istiyorsunuz.
Bu şekilde dileğinizi Bana empoze etmeye  çalışıyorsunuz  ama sizinle ilgili Ben ne yapabilirim? Her zaman hatırlamalısınız ki



birşeyler yapmalısınız.  “Özel bir şey yaparak Shri Mataji’ye  ne yeteneğim olduğunu göstereceğim.” Buna kesin olarak karar
vermeliyiz. Gözlerimin önünde Shri Gyaneshwara’nın  "BOLTE PIYUSHANCHE SAGAR" dediği bir görüntü var  (Kelimeler ya da
sözler nektar okyanusları gibi) Nerede? Bunu görmek istiyorum. Bu yüzden bu hayırlı günde size herkese yardım etmeniz ve
iyiliklerini gözetmeniz için, herkese sevgiyle davranıp sevgi dolu ve  tatlı konuşmanız için bütün tatlı kutsamalarımı veriyorum.

M. Dhumal: Shri Mataji’ye söz vermek için herkes ellerini böyle koysun. Shri Mataji, bizler sizin bu günkü kutsamalarınız (ve
sözlerinize ) ve sevginize verdiğimiz sözlere bağlı kalacağız. Ellerinizi bir dakika tutun ve Shri Mataji’ye söz verin.

Shri Mataji: O, ellerinizi böyle tutmanızı ve Annenin sözlerine bağlı kalacağınızı söylemenizi istiyor. Ve Bizler başkalarına karşı iyi
davranacağız ve birbirimize karşı çok müşfik olacağız.

M. Dhumal: Bu hayırlı Sankranti gününde, herkes Shri Mataji’ye kalpten söz verecek.

Shri Mataji: Ben onlara sadece Sahaja Yogilerle değil, başkalarıyla da kolektif olmamız gerektiğini söylüyorum. Çevreyi
görmeliyiz; nerede, ne sorun var, nasıl yardımcı olabiliriz. Yerine getirmemiz gereken pek çok sosyal sorumluluğumuz var.  Para
toplayan, azizleri ve anlamsız türde şeyleri olan  herhangi bir sosyal kuruma gerek duymadan bunu yapabilecek bir seviyeye
ulaştınız İhtiyaçı olan kim, kime yardımcı olabilrisiniz bunu kendi etrafınızda görebilirsiniz. Sahaja Yoga’ya gerçekten çok olumlu
katkıyı bu şekilde sağlayabilirsiniz.

James, buraya gelebilir misin ? ve Guido.

Bir ama bir, tüm liderler gelebilir ve Ayaklarıma su dökebilirler. Hepiniz buraya gelebilirsiniz. Burada bir oda yok ama tek tek onlar
gelebilirler. Bu sudan hepinize vereceğim, bütün liderlere ve Charanamrut da alabilirsiniz. Bu su Mooladhara çakranın bütün
hastalıklarına iyi gelir.



1987-0419, Easter Puja, Maddecilik

View online.

Easter Puja, Pichini Aşramı, Roma (İtalya), 19 Nisan 1987. Hepinize mutlu Easter dilerim! İsa’nın yeniden dirilişini kutlamak için
Roma’ya gelmek büyük bir gün. Şimdi bizler İsa’nın Yeniden Dirilişinin tam aksi yönünde ilerleyen Hristiyanlığın, yeniden dirilişini
gerçekleştirmeliyiz. Bildiğiniz üzere İsa, O sadece Chaitanya idi ama O Chaitanya’nın bedeni içinde geldi. Onun tüm bedeni
Chaitanya’dan yapılmıştı ve eğer bedeninizi Chaitanya ile doldurabilirseniz, sizlerinde kendinizi diriltebileceğinizi, dünyaya
göstermek için kendisini yeniden diriltti. Her zaman madde ile ruh arasında bir mücadele vardır İnsan yaşamında gördüğümüz
şey, maddenin her zaman ruhun önüne çıkmaya çalıştığıdır ve işte bu şekilde bizler kendi yeniden dirilişimizde başarısız oluruz.
Maddeye geçit verdiğimiz için, yeniden dirilişimizde başarısız oluruz. Maddeden geldik – maddeye geri dönmek kolaydır. Ama
bütün Hristiyan uluslar, maddi gelişmeler sağladılar – madde ile yücelmediler ama madde ile özdeşleştiler. Yanlış yönde
gitmemizin nedeni, maddenin bizler için çok önemli olmasıdır. Kendimizi, bedenimizi, bizde maddi olan olan her şeyi, madde ile
çok fazla özdeşleştirdik. Maddi şeyler için insanlar çok fazla endişe ettiler. Gördüğüm şey, tüm kültürün maddiyatçı olduğudur ve
onlar kesinlikle bundan utanç duyuyorlar ama hala bunu yapmaya devam ederler, bu çok utanç verici ve çok aşağılayıcı. Bu
insanoğlunu aşağılar. Batıya geldiğimde bu eğilimi açıkça gördüm. Örneğin, bir hanede onlar her ne satın alırlarsa, bu satmak
içindir, her zaman. Bu yüzden her ne satın alırlarsa, bunun belli bir standartta olması gerekir. Olması gerekir, eğer bu bir elmas
olacaksa, bunun mükemmel bir elmas olması gerekir çünkü bu tekrar satılabilmelidir. Eğer bir ev satın alırlarsa, evi
kirletmemeliyiz veya biz onu güzelleştirmemeliyiz, evin fiyatını düşürecek bir şeyler yapmamalıyız diye korkarlar çünkü özel türde
bir dekorasyonu severiz. Her şey satılıktır. Onlar asla hiç bir maddeden keyif almazlar, bilirsiniz. Neşe orada değildir. Her ne satın
alırlarsa, “bunu tekrar satabilir miyiz?” diye düşünürler. Söyleyin, hatta, - değerli taşlarda bile bunu gördüm. Hindistan’da herkes
değerli taşlar satın alabilir çünkü zenginler en pahalı olanlarını alırlar, fakir insanlar da sıradan olanlarını alırlar, gümüş gibi,
herkes alabilir çünkü kimileri yüzde yüz gümüş olanlarını alabilir, kimileri de biraz karışık olanlarını alabilir, kimileri de diğer
malzemeleri alabilirler. Ama Batıda herhangi bir ülkeye giderseniz, aldığınız şeyin üzerinde ayar damgası olmalıdır, bilirsiniz. Ayar
damgası bulunmalıdır, aksi halde damgası olmadıkça asla bir şey satın almazlar, çünkü ayar damgası bu şeyin tekrar
satılabileceği anlamına gelir. Varsayalım Hindistan’da bir şeyler alırsanız, her şey ayar damgasızdır.. ayar damgası yoktur ama
bunu herhangi bir zamanda birilerine satmak istediğinizde, demek istiyorum ki, eğer onu satmanız gerekirse, o zaman pazara
gidersiniz ve onlar belli tipteki bu gümüşün esas değerini bilirler ve işte bu şekilde size ödeme yaparlar ama bizim ayar
damgalarımız yoktur. Şimdi altında da, aynı şey, onlar ayar damgası ile 9 ayar altın alırlar. 9 ayar altın nedir? Hiç bir şekilde altın
değildir ama onlar bunun için bir damga isterler ve bu şey çok pahalı olacaktır çünkü onlarda çok fazla altın yok ve bu yüzden de
bir ayara damgası koyarlar ve bu onu pahalı yapar. Tüm ekonomi aptalca bir materyalizm ile inşa edilmiştir. Madde keyif almak
için değil, satmak içindir. Bu yüzden de yaşamlarında her ne varsa bundan keyif almazlar. Bu günlerde, plastik tekrar satılabiliyor
mu, satılamıyor mu ama plastiğe, paslanmaz çeliğe, sahip oldukları ne varsa ona düşkün olan insanlar gördüm. Tekrar
satılmayabilir ama şimdi, yarattıkları psikoloji öyle bir halde ki, korumak isterler, plastik bir şey varsa, bir iplik bile varsa, herhangi
bir şey, bir iğne, bunu saklamak isterler, anlıyor musunuz? Hiç bir şeyi atmazlar. Bütün bu şeyler bizleri mutsuzluğa, hüsrana ve
aptallığa sürükler Şimdi onlar bir anti kültür meydana getirdiler. Anti kültür, çirkinlik olan materyalizmin bir diğer formundan
başka bir şey değildir. Saçınızı boyadığınızda, siz anti kültür bir şey olursunuz. Eğer pis kıyafetler giyerseniz o zaman anti
kültürsünüz ama bunlarda satılabilirler. Bütün bu pis kıyafetleri, taşlanmış kıyafetleri alabileceğinizi marketler ve marketler var.
Tüm bu modalar, insanoğlunun maddeci davranışlarının iki tarafından veya iki yüzünden geliyor ve bazen küçücük bir şeyi geri
istemekten utanmazlar. Diyelim ki, birisi, bir diğerinde bir kaşık unuttuğu, bilirsiniz, bunun üzerine üç kez telefon ederler, “kaşığım
sende kaldı mı?” Kaşığım sende mi? Utanmazlar, bu konuda kültürleri yoktur. Bilemiyorum, daha önceleri daha iyi olmuş olabilir
–Hindistan için bildiğim şey, şimdi bile, iyi bir ailede şöyle söylenir, “eğer birisinin kalemi sende kaldıysa, dikkat et ve onu geri ver
ama senin altının birisinde kaldıysa, geri isteme”. Bu yapılmaz, bu kültür değildir, bu sofistike olmak değil. Ama tüm bu
sofistikelik, materyalist oldu. Bu çıldırtıcı bir şey ve Batı aklını çıldırtıyor. Örneğin, eğer bir şey servis etmeniz gerekiyorsa, deyin ki,
şarap ve başka bir şeyler, sizin farklı tipte bardaklarınız, farklı tipte tabaklarınız, farklı tipte kaşıklarınız olmalıdır. Avakado için
kaşıklarınız var, farklı şeyler için kaşıklarınız var –demek istiyorum ki deli gibi ve eğer sizde bunlar yoksa o zaman size gülerler.
Eğer evinize gelirlerse, - Aman Tanrım! Bize avakadoyu, dondurma kaşıkları ile ikram ettiler, derler. Bu işleyebileceğiniz en büyük
günahtır. Yani bütün günah fikri çok maddiyatçı ve saçma sapan olur. Bu yüzden de madde bu kadar ölü olduğunda Yeniden
Diriliş gerçekleşemez ve gider. Sonra, madde beyninize girer. Beyninize girdiği zaman, orada çürür. Sonrada siz bankacılık
hakkında veya bundan nasıl tasarruf ederim hakkında, tartışmaya başlarsınız. Demek istiyorum ki, Londra’da mantra, size
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dediğim gibi, her yerde “Poundları biriktirin” şeklinde olmalıdır. Havaalanına gider gitmez, yazılı büyük bir mantra vardır,
“Heathrow’da taksi kiralayarak tasarruf edin”. Gözünüzde canlandırın, ne yaptıklarının farkında bile değiller. Her zaman pound
biriktirler, para biriktir, bunu biriktir, şunu biriktir.. ne için? Çünkü onlar çok fazla hayal kırıklığına uğradılar, bütün bu maddi
zırvalıklar çok hayal kırıcıydı ve bunun üstesinden gelmek için de, onların para biriktirmeleri lazım ve uyuşturucularla, şarap içerek
ve her tür saçma sapan şeylerle, çürümüş peynirle ve kesinlikle ölü bir madde olan türden bir şeylerle, sizi ölü gibi, uyuklar hale
getiren yararsız şeylerle hayal kırıklığı dengelendi. Böylece gerçek olandan kaçarsınız çünkü o kadar hayal kırıklığına uğradınız ki,
buna karşı koyacak bir şeylere sahip olmayı istediniz. O zaman bununla da olmadığını gördükleri zaman, hala son derece
rahatsızlar. Yani yapacağın bir sonraki şey nedir? Eğer bu kadar mutsuzsan, başka bir şeyler bulmalısın. Size yaramaz çocuklar
hakkındaki öyküyü anlattım, anne dışarı çıkıyordu ve onlara dedi ki, “sizler yaramaz çocuklarsınız, bu yüzden de, sizi mutfağa
kilitleyeceğim”. Çünkü başka her yerde, bir şeyleri kırabilirler, bir şeyleri kirletebilirler ve anne de onları tekrar satamaz. “Orada
neyi mahfedebilirler ki?” diye düşünerek, onları mutfakta bıraktı. Anne geri döndüğünde, çocuklar “biz bütün çay yapraklarını
yedik” dediler. Bunda olduğu gibi, hayal kırıklığına uğradıklarında, ne yapacaklarını bilmiyorlar, bu yüzden de onlar kulaklarına
civiler koydular, yanaklarına iğneler, burunlarına bir şeyler. Kendilerine ne yapacaklarını bilmiyorlar, bilirsiniz.- bıyıklarını
yolacaklar veya saçlarını boyayacaklar veya her tür komik saçmalığı yapacaklardır, onlar kesinlikle hayal kırıklığına uğramış
insanlar! Ama anlaşılamayan en kötü kısmı şu ki, bu konuda çok kendilerine güvenliler! Bunu hiç bir çekingenlik duyarak
yapmazlar, tam bir kendine güven vardır. Onların dikkati her yerde “biz nasıl olmalıyız?”, hususunu görmektir, yetersiz beslenme
nedeni ile yaprakları tamamen buruşmuş bir ağaç görürlerse, kendileri de böyle olmak isterler. Yetersiz beslenen insanlar gibi
olmak isterler. Sefil insanlar gibi görünürler, yanakları içeride, burunlar dışarıdadır – bu tür şeyler devam ediyor- ve onları
gördüğünüzde hastalıklı gibi görünürler. Bu, onların hayal kırıklıklarını ifade etmelerinin bir yolunu bulmalarının işaretidir. Ama İsa,
yolun kaldırım taşlarını döşedi, tam tersi şekilde. O, “maddenize-meselelerinizin içine Chaitanya’yı katın” dedi, böylece siz
Chaitanya’dan neşe duyarsınız. Maddenin içine Chaitanya’yı, vibrasyonları katın. Onun mesajı budur. Onun sadece kendi ruhu
dışarı çıkıyor gibi yeniden dirilmesi gibi değil, Onun bütün bedeni yeniden dirildi. Bu yüzden de O, bedenin, içimizdeki maddenin
yeniden dirilmesinden bahsediyor. Sahaja Yoga’da da geldiğimiz zaman Kundalini yükselir. O size aydınlanma verir ve siz
Chaitanyayı ellerinizde hissedersiniz, onu her yerde hissedersiniz.. Yüzünüz güzel lotuslar gibi ışıldar, cildiniz düzelir, çiçek açar
gibi görünürsünüz, her şey iyidir ama hala çok süptil olabilecek, çok kaba olabilecek maddi bağımlılıklar vardır. Bu kabalık şu
şekilde olabilir, “bu benim halım, bu benim arabam, bu benim takılarım” – bunu gibi şeyler. Ama bu İsa’nın tarzına geline, vibre
edilmiş olan vibrasyon yayan, maddi değeri değil de vibrasyonel değeri olan, spiritüel değeri olan, Tanrısal değeri olan madde ile
özdeşleşmelisiniz. Bu her şey olabilir, çiçekler olabilir, su olabilir, bir sari olabilir, bir koltuk olabilir, değeri olan herhangi bir şey
olabilir, bu sayede dikkatiniz kaba olandan vibrasyonlara doğru kaymaya başlar. Ama şimdi bile, maddi şeyler hususunda gizli bir
dikkatiniz varsa, o zaman hızla yükselmeniz zordur. Kullandığınız her şey, vibrasyonlarınıza destek mi, yoksa değil mi? Yaptığınız
her şey vibrasyonlarınız için iyi mi yoksa değil mi? veyahut taşıdığınız eski moda kişi ile aynı mısınız, dün gördüğüm deliler gibi –
onlar tatil için gelmişlerdi ve nasıl neşe duyacaklarını bilmiyorlardı, her şeyi deniyorlardı, bilirsiniz. Turizm için çok para ödemiş
olmalılar, zavallı şeyler, otellere çok para ödemiş olmalılar, restaurantlara çok para ödemiş olmalılar ama Benim hissettiğim şey,
onlar hiç bir şekilde neşe duymuyorlardı, hiç birisi keyif almıyordu – sefil durumdaydılar ve ne yapacaklarını bilmiyorlardı ve
bunun sonunda diye Ben düşünüyordum ki, gidip sadece hayal kırıklığı ile kafalarını kırabilirler. Yani madde asla size neşe
veremez. Sadece vibre edilmiş madde, vibrasyonları olan madde size neşe verebilir. Bir insan size asla neşe veremez. Belki de
karınız, belki de çocuklarınız, belki de babanız, anneniz veya her hangi bir kimse, bu kişinin vibrasyonları olmadığı sürece size
neşe veremez çünkü neşe Tanrının kutsamasıdır. Tanrı ile bağlantınız olmadığı sürece, her ne denerseniz deneyin, her ne elde
ederseniz edin, asla bu neşeye sahip olamazsınız. Yapay bir kendine güvene sahip olabilirsiniz çünkü hayal kırıklığına uğramış bir
kişi, dıştan şöyle demelidir, “Oh, hayır, hayal kırıklığına uğramadım. Ben çok mutluyum.” Bu gergin olup da, “ben çok rahatım”
demek gibi, bu böyle. Yani Bu yüzden de sadece görüntüyü kurtarmak için, “bizler çok kendine güvenliyiz” diyebilirler ama onlar
çok farklı insanlardır. Zayıftırlar. Bu sizin çocuklarınız olabilir, herhangi birisi olabilir, herhangi bir insan olabilir. Belki de bu kişiyi
çok fazla düşünüyor olabilirsiniz, bu kişi ile çok fazla özdeşleşiyor olabilirsiniz, bunun en büyük şey olduğunu düşünebilirsiniz,
şimdiye dek tanıştığınız en büyük insan olduğunu düşünebilirsiniz. Bu size neşe vermez. Ama sıradan birisi, bir emekçi, belki de
bir dilenci, belki birileri, ormanda tek başına oturan bir Sadhu, böylesi neşeyi veren kişilik olacaktır. Konuşabilir, konuşmayabilir
ama sizin için zengin olan, iyi konumda, hayranlık duyulan birisine kıyasla, öylesine değerli, kıymetli bir şey olacaktır ki. İşte bu,
krallara imrenerek Hristiyanlığın başarısız olduğu yerdir. Şimdi bu Sayın Papa burada, kocam gidip onu gördü ve Papa ona karşı
çok kibardı çünkü kocam oradan geliyor, o maddi dünyada büyük bir adam. Papa, Beni görmeyecektir veya Ben onu
görmeyebilirim! Yani bütün değer sistemi, bütün değer sistemi değişmelidir ve bu (yeni) değer sisteminde siz ruhtan başka bir
şeye değer vermezsiniz. Ruhtan başka hiç bir şeyin değeri yoktur. Ruh size bir sarayın konforunu verir, bu size bütünüyle



korunmanın mutluluğunu verir. Bu size dünyadaki bütün ilişkilerin neşesini verir. O zaman siz neden iyi olmayan bir şeylere neden
değer veresiniz? Bunu açıkça görebilirsiniz. Eğer vizyonunuz açıksa, bunu çevrenizde çok fazla görebilirsiniz, bu insanlar çok
mutsuz, çok sefil görünüyorlar, şunun ardından koşuyor, bunun ardından koşuyorlar. İlk olarak hippiler vardı, sonra onlar punk
oldular, şimdi de onlar iyi giyimli beyefendiler oldular. Her şey şundan buna, bundan şuna, kendilerini hiç bir yere doğru
yönlendiriyorlar, orası her neresi ise. Onlardan uzak olduğunuzu açıkça görebilirsiniz. Sizler başka bir krallıktasınız ve onları
görüyorsunuz. Bu yüzden onların yanına gitmeyin. Sizdeki güzelliği göstermeye çalışın ve bu sayede onlar size gelirler ve
kendiniz görün, onları görün, sizler yeniden dirilmiş insanlarsınız, siz yeniden dirildiniz. Ruh her zaman orada, kalbinizdedir, her
zaman oradadır, sizi seyrediyor, sizi görüyor ama şimdi ruhu sarmalayan madde, yeniden diriliyor, vibre oluyor, gözleriniz ışıldıyor,
cildiniz parlıyor, yüzünüz parlıyor, çok güzel görünüyorsunuz, - işte yeniden diriliş budur. Sahaja Yogada, aptalca ciddiyete yer
yoktur. Ciddi olacak ne var? “Oh, elmasımı satmalıyım ve bilirsin, onlar içinde küçük bir siyahlık olduğunu söylediler”. Ne var
bunda? Tak onu. Tüm bu ciddiyet kafanızdaki ölü maddeden gelir ve ölü olanın üzerinde mantar büyür bilirsiniz ve bu mantarın
da, sizlere her tür hastalığı getirdiğini biliyorsunuz. Ölü olan her şeyden uzak durun. Sadece Chaitanya maddeyi vibre eder ve
Tanrı ile bağlantınız olmadığı sürece hiç bir şeyi vibre edemezsiniz. Dünyaya gelmiş olan bu büyük azizler, peygamberler,
enkarnasyonlar hepimize şunu söylemeye çalıştılar, “Tanrı ile bağlantıda olun”. Herkes aynı şeyi söyledi. Tabii ki, Ben işi kendim
yaptım. (Bazı çocuklar gülerler) Bu iyi, takdir ediyorlar ve siz sadece bu bağlantının kaybedilmemesi, bozulmaması, bundan şüphe
edilmemesi gerektiği hususunda düşünmelisiniz. Uygun bir şekilde düzeltin. O zaman, “karım böyle, kocam şöyle, erkek kardeşim
böyle” gibi, her ne olursa hiç bir şeyle asla bunu kaybetmeyeceksiniz. Bunlar çok zayıf kişiliklerin işaretidir. Eğer kuvvetli bir
şahsiyetseniz, bu vibrasyonlarla eğer kuvvetli iseniz, o zaman siz başka birisini de kuvvetli yapabilir ve başka insanları Sahaja
Yogaya getirip, onlara yaşamın nektarını verebilirsiniz. Yani bu günün mesajı, içimizdeki ve dışımızdaki maddemizi, yeniden
diriltmeliyizdir. Kundalininizi yukarıya doğru yükseltiyorsunuz, bu tamam. Aynı zamanda onu yatay olarak da yaymalısınız –
ellerinize, ayaklarınıza, bedeninize, yüzünüze, düşüncelerinize, her şeye. Mantra, vibre edilmiş bir düşünceden başka bir şey
değildir. Vibre edilmiş her düşünce, bir mantradır ama vibrasyonlar ancak özel şekilde taşınabilirler veya diyebiliriz ki, özel bir
ortak etmene ihtiyaç vardır. Kıyafette, düşünmede, dünyevi olan her şeyde, vibrasyonları çalıştıran bir tür ortak etmen vardır. Eğer
bu etmen orada değilse, vibrasyonları yakalayamazsınız ve siz vibrasyonda veremezsiniz. Yani sadece iki uyuşmazlık vardır, biri
sol ve diğeri de sağdır, çok fazla değildirler, onlardan kurtulmak çok kolaydır. İtalya’da sadece iki dönüş vardır, biri sağ veya
soldur. Aynı şekilde içimizde, eğer sola gitmezseniz ve eğer sağa da gitmezseniz, merkezde kalırsınız, vibre olursunuz, her şeyi
vibre edebilirsiniz ama siz merkezde kalın ve aşırılıklara yönelmeyin. Sahaja Yogada bile, deli gibi insanlar vardır – on iki saat
meditasyon yaparlar – on iki saat meditasyon yapacak ne var? Demek istiyorum ki siz zaten meditasyondasınız veya Sahaja
Yoga da bir piknik yapacaklardır. Buna bir aşırılık. “Ben ruhum ve benim Tanrı ile bağlantım var. Ne kadar bağlantıdayım? Ben ne
kadarını içime çekiyorum? Ne kadarını alıyorum?” diye düşünmeye ne gerek var. Hepsi bu. Çok fazla yapmanıza gerek yoktur.
İnsanların kafalarını kırdıkları, tepe üstü durdukları veya Himalaya gititkleri zaman, bu günler kaydı gitti. Ama davranışlardaki
tuhaflıklar, iyi bir Sahaja Yoginin işareti değildir. Bütün tuhaflıklar maddeden gelir. Bu yüzden Sahaja Yogada, tuhaf olan birisi,
kendisi bhootish olabilir veya egoist olabilir. Tuhaf olan bir kişide, bu ikisinden birisi vardır. Bir Sahaja Yogide tuhaflıklar yoktur.
Onun kendine özgü şeyleri vardır ama tuhaflıkları yoktur. Bu, ondaki burnun herkeste olacağı anlamına gelir, bu değişmeyecektir.
Sahip olduğu gözler onda olacaktır ama gözlerde bir ışık olacaktır. Aynı şekilde, kıyafetlerimizde de bunu görebiliriz – biz ölçülü
kıyafetler giymeye başlarız ama soluk renkli kıyafetler veya kirli kıyafetler değil. Renkli şeyler giyeriz, çünkü biz renkliyiz.
Sahasrara da yedi renk vardır. Bu gün, bu rengi giydim çünkü bu Hindistan’da baharın rengidir, çünkü bütün çiçekler sarıdır ve sarı
olan hardal da vardır ve bu Hint kültüründe baharın rengi olarak adlandırılır. Baharı kutlamak için, bu özel rengi giydikleri bir gün
vardır çünkü bizler tabiata çok bağlıyız. Bu yüzden de, bu gün sanki onlar Benim bahar rengi giyineceğimi hayal etmişler gibi, New
York’tan çok güzel bir mesaj aldım, birisinin onların söylediklerini size okumasını istiyorum ve bunun nasılda denk denk geldiğine,
nasılda bu gün giydiğim şeye denk geldiğine şaşıracaksınız. Ve Ben bu sariyi giyer giymez, sıcak oldu ve Ben bunun olacağını
biliyordum. Bu tam sıcak olduğu an ve bunun için üzgünüm çünkü siz bunu biraz fazla buldunuz. Yani, bu gün baharın kutlandığı
gün ve bildiğiniz üzere Ben baharda doğmuştum ve İsa, baharda yeniden dirilmişti. Bu yüzden bahar, İsa’nın dirilişinden sonra
başlar. Aynı şekilde bizler de şimdi bahar modundayız, neşe duymak, mutlu olmak, keyif almak için ama hoppa olmak, kaba
olmak, çocuksu olmak için değil. İşte bir Sahaja Yogi böyle olmalıdır ve Benim Roma’ya gelişimin bu kendiliğinden ayarlanışından
dolayı çok mutluyum, pek çoğunuz geldiniz. Bu sizlerin Beni ne kadar sevdiğinizi gösteriyor ve gözümden gelen yaşlar dışında
tüm bunlar için ne hissettiğimi gerçekten ifade edemiyorum. İsa hayatını her ne için feda ettiyse, ki bu olan korkunç bir şeydi, O
yaşamını feda etti, O çok fazla acı çekti ama bunun sonucu olarak, bu gün yeniden dirilmiş olan, sizlersiniz, - hepiniz buradasınız -
ve Agnyalarınız temizlendi ve her şey çok iyi. Tanrı sizleri kutsasın.



1987-0506, Daha derine gitmelisiniz

View online.

Sahaja Yogilerle konuşma, Sorular ve Cevaplar. Burwood, Sydney (Avustralya), 6 Mayıs 1987. Hepiniz burada meditasyon
yaptığınız ve derinliğinizi geliştirmeye çalıştığınız için mutluyum. Hepinizin derinliği var, kendi içinizde çok derin bir kişiliğiniz var
ama bizler buna dokunmalıyız, bu çok önemli çünkü bakın, şarkı söylüyoruz, müziğimiz var, bu çok iyi bir şey, birbirimizle beraber
olmaktan keyif alıyoruz, bu da çok iyi ve bu güzel bir şey ama meditasyon yaparak, kendi içimize giderek, kendi kendimizle
beraber olmaktan da neşe duymalıyız. Şimdi, birisi “bunun ne yararı var?” diye sorabilir. “Anne, şimdi biz aydınlanmamızı aldık,
hoş bir hayatımız var, kendimizden neşe duyuyoruz, çok iyi gidiyoruz”. Siz daha derine gittikçe, her şeyin özüne daha derin şekilde
dokunursunuz, bütün elementler gibi. Meditasyonunuzu bitirdiğiniz zaman, yağmurun nasıl yağdığını gördünüz, yağmur nasıl da
aniden geldi yani yağmur sizin derinliğinizi hissetti veya siz yağmurun derinliğini hissettiniz. Şimdi şunu biliyorsunuz, eğer küçük
bir mumu yakar ve parmağınızı oradaki fotoğrafıma doğru tutarsanız, o harekete geçer, tepki verir ve o size yanan bir alev verir,
bazen size duman verir, bazen de hızla biter. Yani bir reaksiyon olduğunu siz fark ettiniz, ateşte bile. Yani, eğer bir aziz bir etki
görmek isterse, tüm elementlerin bir etkisi vardır. Ama her şeyden önce sizler kendi özünüze ulaşmalısınız. Kendi özünüze bir
kez ulaşınca, o zaman tüm elementlerin de özüne ulaşırsınız ve sonrada istediğiniz şekilde veya onlara emrettiniz şekilde tüm
elementleri idare edebilirsiniz. İlk olarak, onlar dokunulduklarını ifade ederek, harekete geçeceklerdir, bu gün olduğu gibi, yağmur
yağmaya başladı. O zaman da, sonrasında siz kumanda edebilir ve yağmurdan gelmesini isteyebilirsiniz. Bu türden pek çok şeyi
halletmek için bizler derin insanlar olmalıyız, özümüze dokunmak için, içimizde çok daha derine gitmeliyiz. Bunu, tüm
çakralarımızın bu özlerden yapılmış olduğunu çok iyi biliyorsunuz ve kendi içimizde daha derine gittiğimiz zaman bulacağımız
şey ise, elementlere çok iyi dokunabileceğimizdir. Ama böyle yaparken, aslında biz bir yatay olarak hareket ederiz. Yatay olarak
hareket etmeye başlayınca, bunun merkezine bu elementlerin yerleştirilmiş olduğunu fark ederiz ve o zaman bu özler, özün
üzerine çıkmak için heyecan duymaya başlar. Sizin radyoda ether olduğunu gördüğünüz gibi. Şimdi, siz radyonun bir tarafından
konuştuğunuz zaman, o etherin özü içinde  tamamen tezahür eder ve sonrada herkes bunu işitebilir. Siz sadece bir bandhan
verdiniz zaman,  bazen başka bir insanla iletişimde olduğunuzu görürsünüz. Ama bu sadece etherin özüdür – diyebiliriz ki, bu en
süptil olanın daha süptil olanıdır.  İnsanlar sadece daha süptil olan tarafa gittiler, bilimle bunu yaptılar diyebiliriz ama siz daha
süptil olan tarafa gidersiniz ve daha süptil olan bu taraf, size tüm bu etkileri sağlar. Kimi fotoğraflarda siz aniden başımdan ışık
çıktığını da gördünüz veya birileri ışıklı şekilde görünürler, birileri başından çıkan ışıkla görünür- siz bütün bunları gördünüz. Bu da
aynı yöntemle yapılmıştır ama burada Vishnumaya gibi Deityler bunu halleder. O çok aktiftir, O bun ları halleder, bütün bunları O
yapar. Ve şunu da biliyorsunuz ki, bir keresinde Bana İsviçre’de güzel bir taç verdiğiniz zaman, gökyüzünden bunun aynısının
fotoğrafını gördüler. Çok güzel bir şekilde bu yapıldı, taç oradaydı, Fatıma’nın tacı, Benim yüzüm, Benim gözlerim ve her şey çok
netti. Bunların hepsi Vishnumaya tarafından yapıldı. Yani bütün, bütün Deityler sizin için çalıştığı gibi, bu özlerin tümü de sizler
için çalışıyor. Onlar bunların yapılması hususunda çok istekliler ve bunun halletmek içinde, sizler onlar için kanallarsınız. Şimdi,
örneğin geçen gün anlattığım gibi, eğer siz kendinizi iyi durumda tutmazsanız, size basit bir şey söyledim, burnunuza biraz ghee
koymanızı söyledim. Bu çok basit bir şey ama bunun Bana çok faydası oldu çünkü bu Benim Vishuddhi’me iyi gelir. Ama eğer siz
bunu yapmazsanız, Ben sorunu her halükarda içime çekerim, her ne probleminiz varsa Ben bunu içime çekerim. Sahaja Yogilerin
problemlerini içime çekerim, nerede isem,  o şehrin problemlerini de, neredeysem o ülkenin problemlerini de, belki de bütün
evrenin problemlerini içime çekerim. Ama Benim yatay hareketim kesinlikle büyük ve çok süptildir ve Ben bunu sessizce
yapabilirim. Ama şunu anlamalısınız ki, sizde kendi yatay hareketinizle çok şey yapabilirsiniz. Yatay hareketle ne olur, sizi çok can
sıkıcı belli bir konu üzerinde, insanlık için yıkıcı bir konu üzerinde meditasyon yapmaya başlarsınız, her hangi bir şey, sadece siz
ona dikkat koyar ve meditasyon yaparsınız. Eğer derin iseniz bu sizin kalibrenizin,  bu derece geliştiğini anlamına gelir, siz derhal
bunun üzerinde bir etki meydana getirirsiniz. Orada bir değişiklik olduğunu hemen göreceksinizdir, bu doğrultuda olan bir şeyler
olacaktır. Bu aslında sizin geliştirmeniz gereken kendi gücünüzdür. Bu yüzden meditasyon yapmalıyız ve meditasyonla içimizde
bu gücü geliştiririz, bu sayede otomatik olarak problemi çözmeye başlarız. Duyargalarımızın bir noktaya kadar büyümesi gibi,
içerde güçlü olacağımız bir şekilde, onlar yardım edilmesi gereken pek çok şeye yardım etmek için dışarıda büyürler. Şimdi, siz
şunu görürsünüz, insanlar dünyanın büyük bir karışıklık içinde olduğunu anlıyorlar ve maddiyatçılık nedeni ile, yanlış düşünme
nedeni ile, duygusal düşünme nedeni ile, aptallık yüzünden doğan pek çok problem var. Bizim bunlar için zamanımız yok.
Yapmanız gereken şey, kendimizi daha derin, daha da derin, daha da derin şekilde geliştirmektir ve böylece biz, yatay düzlemde
de etkili oluyoruz. Sahaja Yoga her şeyden önce sizin kişisel gelişiminiz içindir, bunun kişisel tarafı söz konusu olduğu kadar, aynı
zamanda içsel gelişiminiz içindir – bu zekânızın gelişmek zorunda olduğu, davranışlarınızın düzelmek zorunda olduğu, kalbinizin
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temizlenmek zorunda olduğu, duygularınızın iyi olmak zorunda olduğu anlamına gelir. O zaman sağlığınız iyi olmalıdır, sonra
başkaları ile olan ilişkileriniz iyi olmalıdır, egonuz kaybolmalıdır, süper egonuz kaybolmalıdır – bütün bu şeyler oradadır. Ama bu
sadece bir şahsiyete yardım eder, çok sınırlı olana, siz olan bir şahsiyete yardım eder. Ama eğer kendi içinizde bu derinliği
geliştirebilirseniz, şimdi bu şahsiyet bir enstrüman olabilir. Ama normalde ne olur, insanlar hala kendileri için çok endişeliler,
karıları için, çocukları için, kocaları için, ev halkı için veya şunun, bunun için. Bunlar önemli şeyler değildir çünkü bizler şu
enstrümanlardan olmalıyız, onlara ne diyorsanız, pilotsuz bombalar gibi. Bu derinliği içimizde geliştirmeliyiz. Bu derinlik
mümkündür ve eğer sadece üzerinde meditasyon yaparsanız, ülkenizin gerçek problemini gerçektende siz halledebilirsiniz.
Şimdi, bu gün için, Ben aslında orada, Canberra’da hissettiğim problemlerin çoğunu içime çektim ve daha sonra konferansta ve
sonra da burada. Bütün bu problemler Benim anlayışıma geldiler, demeliyim ki, Ben onlar üzerinde çalışıyordum. Benim çalışma
şeklim farklıdır çünkü Benim çok keskin ve etkili enstrümanlarım var ama Benim buna dikkat koymam gerek ve biraz da acı
çektim ama bunun önemi yok. Şimdi, sizler içinde şu önemlidir, sizde içinizde bu daha derin duyguları, içinizde daha  derin olan
hissiyatı geliştirin ama insanlar çoğunlukla çok yüzeysel tiptedirler. Onlar sadece kendi bedenlerini, kendi izlenimlerini, kendilerini
nasıl taşıyacaklarını düşünürler. En fazla onlar bizim yasal fikirler içinde olmamızı düşüneceklerdir veya bizim en fazla içki
içmeyenler, sigara içmeyenler olduğumuzu düşüneceklerdir ve bütün bu şeylere ulaşıldı ve biz her şeye ulaştık. Ama Ben bunun
böyle olmadığını düşünüyorum. Bizim düşündüğümüz ikinci nokta şudur, eğer biz birbirimizi seversek, eğer Anneyi seversek, her
şeyin sonu budur. Bu da doğru değildir çünkü bakın, Bana duyduğunuz sevgi orada, buna şüphe yok ve bu yoğun olmalıdır, bu
daha derin olmalıdır ama siz bu sevgide daha derine gittikçe, o zaman etrafınızda yanlış olan şeyleri düzeltmenin bu özel
kalitesini de nasıl elde ettiğinizi görüp, hayret edeceksiniz. Yavaş yavaş bu kalite gelişir. Örneğin bir Sahaja Yogi, başka birisinin
evine gider, bu ev hayırlı bir yer olmak zorundadır ama böyle bir Sahaja Yogi de, iyi bir kalbe sahip olmak zorundadır. Eğer kalp iyi
değilse, kalbin içinde eğer hala öfke, tutku, şehvet, aç gözlülük varsa, o zaman böyle bir kalbin bir etkisi olmayacaktır. Ama
kendisini saflaştırmış bir kişi, herhangi bir aileyi ziyarete giderse, herhangi bir eve, herhangi bir topluluğa giderse, bütünüyle bir
değişim gerçekleşecektir. Hallolmayan şeyler, derhal hallolmaya başlayacaktır. “Anne, siz bu Pazar gününden bu yana bir şeyler
gönderir göndermez, televizyonla ilgili, radyo ile ilgili her şey hallolmaya başladı”  demeleri gibi, Ben hiç bir şey yapmadım – bir
şekilde ama bunun sizde de olması gerek. Bir aziz her nereye giderse, bir şeyler değişiyor. Ama siz bir aziz olmalısınız ve azizvari
bir kişi, başka bir kişi hakkında çok derin bir anlayışa sahiptir ve zayıf olan şey budur. Bizler, birbirimiz için bu derin anlayışa sahip
değiliz. O zaman, siz kendi arkadaşlarınızın bazıları için buna sahip olsanız bile veyahut aynı ashramda kaldıklarınız için böyle
olsa bile – ama bunun çok daha derin olması gerekir. Siz, daha ve daha da ileri gitmelisiniz. Eğer Beni bile düşünseniz, bu işe
yarar. Bu diğer türlüdür de. Ama her şeyden önce bütün bu meditatif süreç arttırılmalıdır. Hepimiz meditasyon yapmak
zorundayız, bu çok önemlidir – samimiyetle meditasyon yapın. Sadece meditasyon yapmak zorunda olduğunuz için değil, bizlerin
derin olması gerektiği için, Tanrısal sevginin büyük güçlerini ifade etmek için, kolayca yapabileceğiniz şekilde pek çok şeyi
düzeltmek için, kendi içimizde büyümeliyiz – hepinizin bunu yapabileceğini biliyorum. Bunun için büyük derecelere, büyük bir
eğitime ihtiyaç yok, hiç bir şeye gerek yok. Gereken şey tüm evren için duyulan büyük bir sevgi hissidir ve bu değiştirir. Bütün
yıkıcı güçler gidişatlarını değiştirdiler ve bu sonrasında bu yapıcı güçler içindir. Ama eğer hepiniz samimiyetle, yoğun bir şekilde,
anlayış içinde meditasyon yaparsanız bu, bütün üzerinde çok daha hızlı çalışır. Tamam mı? Tanrı hepinizi kutsasın. Bu
müziğimizden çok daha fazlasıdır, Benim konuşmalarımdan veya bizim yapmamız gereken herhangi bir şeyden çok daha
fazlasıdır. Ve şimdi gidişat değişmelidir. Eminim ki insanlar bu yeni gidişatı benimseyeceklerdir. Bu nedenle, Tanrı sizi bunun için
kutsasın. Herhangi bir sorunuz var mı? [Yogi: Vücudun burası, burası ve orasında temsil edilen kısımları hakkında, kimi görüş
farklılıkları var gibi görünüyor. Lütfen bize anlatabilir misiniz, Shri Mataji?] Anlıyorum. Bu çakralar, bedenimizin dışında da temsil
edilirler diyebiliriz, bildiğiniz üzere ayaklarımızda, Nabhi’yi biliyorsunuz, Nabhi başparmaktır (oturun, anlatacağım, bileceksiniz)
[Burada ayak parmakları işaret edilmektedir. ] Nabhi başparmaktır, sağ ve sol nabhi. Başparmaktan sonraki ikinci parmak ise
Vishuddhi’dir, üçüncü parmak Swadishthana, dördüncü parmak Agnya ve beşinci parmak Kalptir. Şimdi bu, - bizim temelimizdir.
Sonra ellerde (çakraların yerleri) onlar değişirler, bildiğiniz üzere. Eller de sizin çok iyi bildiğiniz gibi, Benim ellerden bahsetmeme
gerek yok. Şimdi elinizde, diyebiliriz ki, bu [sol omuz] burası Lalita çakradır, bu da Vishuddhi çakranın parçasıdır.  Burası
Vishuddhi çakrada çalışır, Lalita çakra. Ve sonra bu Nabhi’dir [dirsek] ve bu Vishuddhi’dir [Bilek]. Swadishthana, ikisinin
arasındadır, diyebilirsiniz. Şimdi, Kalp buradadır [serçe parmak], yani herhangi bir anda bu parmakta çok ağrı olursa, o zaman
Kalpte bir sorun olduğunu bilmelisiniz. Ama Kalp tamamen bu şeylerde değildir, bazen, bazen burada hissedilebilir [Sol kolun üst
kısmı]. Kalp çakra belki de burada bir refleksle hissedilebilir, bu tarafta. Yani, şöyle yapabiliriz, şöyle söylenebilir: Vishuddhi, Kalp,
sonra Nabhi, sonra Swadishthana ve sonra … özür dilerim! Bu Vishuddhi [omuz], bu Swadishthana [kolun üst kısmı], bu [kolun alt
kısmı], ve bu Nabhi [dirsek], ve bu da  – ama Ben onları hiç kullanmam, bu yüzden bilmiyorum! – Kalp [Kolun alt kısmı], ve bu
Vishuddhi [bilek]. Tamam mı? Ama onu bazen burada hissedebilirsiniz, hatta Kalbi burada  [kolun üst kısmı], çünkü eğer



Swadishthana çok aktifse, Kalp çakranız dışarı çıkar, bu nedenle onu burada hissedebilirisiniz. Bu ayırt ediciliğe sahip olmamız
çok önemlidir çünkü eğer Ben size bir şeyler anlatıyorsam, belki de siz henüz sağduyunun bu seviyesinde değilsinizdir ve kafanız
karışabilir.  Şimdi bazen, bir probleminiz var, deyin ki, Vishuddhi’nizde – şimdi bu parmağı çekebilirsiniz. Sadece güzelce çekin,
vibrasyonların sol Vishuddhi’nizden çıkmasına şaşıracaksınız. Herhangi birisinde, herhangi bir probleminiz varsa, onları
çekebilirsiniz. Ve işte bütün çakralar bedende böyle yerleştirilmişlerdir. Aynı şekilde aşağıya doğru, eğer eğilirseniz, bu Nabhi
[diz], bu Swadishthana, her ikisi de Swadishthana (kalça ve bacağın üst kısmı), ve bu da Kalp [bacağın alt kısmı], ve bu Vishuddhi,
aşık kemiğinde. Aşık kemiğinde burası Vishuddhi.  Yani hatırlanacak esas şey Vishuddhilerdir, çünkü Vishuddhi, Nabhi ve
Swadishthan: bu üçü önemlidir, çünkü onlar hemen bozulurlar, derhal – varsayalım ki, sizinle beraber oturan bir Nabhi hastası
var, sizin Nabhinizde derhal bir problem olur (diz). Ama bunlar [bacağın alt ve üst kısmı] bazen bunu gösterirler, her zaman değil,
bu nedenle kafa karıştırıcı olabilirler ama Swadishthana özellikle. Canberra’ya indiğimde olduğu gibi, yürüyemedim, her iki
Swadishthana böyle gitti, bilirsiniz. Nasıl kıpırdayacağımı bilemedim. Korkunçtu çünkü her iki Swadishthana catch etmişti – bir
süre için ama onlar böyleydi. Yani bu, böyle şeylerin habercisidir. [Yogi: Shri Mataji, lütfen bize Hamsa çakradan biraz daha
bahsedebilir misiniz?] Hamsa Çakra? Hamsa Çakra, İda ve Pingala’dan gelen bazı sinirlerin karşı karşıya geldikleri yerdir,
buradadır (burnun üst kısmında) ve o Vishuddhi Çakranın bir parçasıdır. Artı Vishuddhi ve Agnya ile bağlantı: Devi
Mahatmyam’da okumuş olmanız gerektiği gibi, Shri Krishna, İsa’nın babasıdır, bu nedenle ikisi arasındaki bağlantı burada
sağlanmıştır. Ve bu çok önemlidir, Hamsa Çakra, eğer Hamsa Çakranız iyi durumda değilse, ayırt ediciliğiniz çok zayıftır. Bu
çakra kolayca kuruyacaktır.  Eğer çok kuru gıdalar yemeniz gerektiği gibi. Söyleyin, bazen Bana da kimi kuru gıdalar
sunuyorsunuz ve size şunu söylemeliyim ki, çok fazla kurumuş olan gıdayı da vermeyin. Onu biraz sos veya sıvı bir şeyle birlikte
yemek zorundasınız çünkü kendisi çok fazla kurumuş olan gıdayı yerseniz, bu da çok kuru olur.  Ve bu çok önemlidir çünkü eğer
bu kısım kurursa, düzeltmek için onun içine biraz yağ veya ghee koyabilirsiniz. Ama karın zarının ve onun iç kısmının kuruması,
buradan başlar. Eğer karın zarı kurursa, bütün beden kurur. Bu herhangi bir yerde olabilir, eğer akciğerde bu kurursa, bu akciğer
kanserine yol açabilir. Hatta karın zarı bile kanser durumunda olabilir. Bu yüzden kişi, her zaman kuru gıdalar ve kuru şeyler
yemek, çok fazla kuru olan bir şeyleri almamak hususunda çok dikkatli olmalıdır. Diğer taraftan da, burayı yağlamak için bir şeyler
kullanın – yağlayan bir şeyler burada bulunmalıdır, bu sayede çakrada problem olmayacaktır. Çünkü her şeyden önce o, ayırt
ediciliğinizi kaybeder, şeyleri almazsınız, ne yapacağınızı bilmezsiniz. Onu kastedersiniz, iyiyi kastedersiniz ama yapmazsınız. Bir
şeylere ulaştığınız zaman, bu ulaştığınız şey iyi olmayan bir şeydir. Bunun nedeni ise, ayırt ediciliğinizin zayıf olmasıdır. Bunun
için, burası kurutulmamalıdır. Pek çok kez size, her gün biraz ghee kullanmanızı söyledim. Küçük bir şişe ghee alın, onu küçük bir
damlalık içinde muhafaza edin. Damlalığı sıcak suyun içine koyabilirsiniz, her gün ısıtabilirsiniz,  akşam ve sabah burnunuza iki
damla damlatın. Çok fazla tutmaz ama bu yapılmalıdır. Sizin iyiliğiniz için. Sanırım bu bizim takip ettiğimiz yegâne ritüel, öyle mi?
– bizim başka bir ritüelimiz var mı? Haç bile çıkarmıyoruz! Başka bir şey. [Yogi: Shri Anne, iki yıl önce, siz burada Burwood’da
bulunduğunuz sırada, Siz bizim  nirvichara’nın (düşüncesiz idrak) ötesine nasıl gideceğimizi, savikalpa’ya gireceğimizi ve
nirvikalpa’ya (şüphesiz idrak) nasıl ulaşacağımızı anlatıyordunuz. Lütfen bize biraz savikalpa’dan bahsedebilir misiniz?] İlk
konum, sizin arasında düşüncesiz kaldığınız nirvikalpa’dır, sonrasında yine düşünce gelir, sonra tekrar yine düşüncesiz kalırsınız.
Bu sizin başlangıç yaptığınız, çok iyi bir konumdur ve bunun içinde büyümeye başlarsınız.  Savikalp, bu konumdan önce veya
sonra olabilir, savikalpa da olduğu gibi, – “vikalpa” şüphe anlamına gelir ve  “sa-vikalpa” şüphe ile demektir. Yani siz, hala
aklınızdaki şüphe ile büyüyorsunuz. Hala akıllarındaki şüphe ile büyüyen insanlar var. Örneğin, eğer birisinin Sahaja Yoga içinde
kalbi kırılırsa, bir şekilde “Ben Sahaja Yoga’da incindim” şeklinde gücenmiş olur – bir şeyler, bilinçaltı oradadır. O zaman onun
içinde, hala bu “incindim ama ben hala Sahaja yoga yapmak zorundayım, o iyi” duygusu vardır. Aklen kabul eder ve bununla
devam eder, bu sayede de bununla nirvikalp konumuna ulaşabilir. Veya belki de o nirvikalpa konumunu elde eder ve sonra tekrar
savikalpa’ya geri döner. Bu bir geriye dönüştür. Olabilir, diyebilir ki, “tamam, ben bunu nirvichara içinde yapacağım ama,
nirvichara’dan da gidebilirim, bakın, şüphelerime Nihayetinde şüphelerim var, neler var, şu, bu mümkündür.“ Ve kimi insanların
içlerinde gizli bir öfke vardır veya bir tür saklı duyguları veya kendisinin de çok farkında olmadığı gizli şeyler olabilir, bu nedenle
onda vikalpalarda vardır. Yani savikalpa samadhi ile bu, nirvichara samadhi’den sonra veya önce olabilir. Yani demek istiyorum
ki, gider ve bazen bunun içine düşersiniz. Bu nedenle biz aslında savikalpa’nın ötesine gitmeliyiz, çünkü nirvichar samadhi yeterli
kalitede değildir. Bütün vikalpalar, bütün şüpheler kaybolmalıdır, sonrasında siz nirvikalpa konumuna ulaşırsınız. O zaman şüphe
yoktur, problem yoktur. Aranızda bu durumda olan pek çok kişi var, böyle olduklarının henüz farkında olmayanlar var. İşte bu
yüzden Ben sizden yaratıcı işinizde bu yeni boyutu geliştirmenizi rica ediyorum. [Yogi: Shri Mataji, gün boyunca derin bir
meditasyon konumunu nasıl sürdürebiliriz?] Bakın, sizler bir şekilde meditasyondasınız. Yarı meditasyondasınız, yarı değilsiniz.
Eğer şahit konumu geliştirmeye çalışırsanız, o zaman meditasyondasınız – sadece şahit konumu. Her ne görürseniz, sadece
seyredin. Sadece seyretmek en iyi yoldur ve sizin başka bir dünyada olduğunuzu ve bu insanların ise başka bir dünyada olduğunu



keşfedeceksiniz ve buna şaşıracaksınız. Siz onları başka bir dünyadan görüyorsunuz. O zaman, siz onlar için şefkat
duyacaksınız, onlara acıyacaksınız, sizler onlar gibi olmayabilirsiniz de – tüm bu duygulanımlar sizde oluşacaktır ama siz
onlardan ayrı bir kişisiniz. [Yogi: Bazen şunu hissedebilirsiniz, siz kendiniz, kendi merkezinizdesiniz, iyisiniz ama sizin başka
kısımlarınızda bir uyumsuzluğa yol açan şartlar içine sürükleniyorsunuz. ] Bu savikalpa konumudur. Sizin sürüklendiğiniz şey
budur, nirvichara konumunda olsanız da, hala tekrar vikalpa içinde olduğunuz savikalpa konumuna sürükleniyorsunuz. Ama siz,
nihayetinde siz bir aydınlanmış ruhsunuz. Yani onlar üç tane net şey yaptılar,  sizde “savikalpa samadhi” olabilir, sizde “nirvichara
samadhi” olabilir ve sizde “saf nirvikalpa samadhi” olabilir. Şimdi bu konumda bile, bilirsiniz, siz şuna gelebilirsiniz ve işte
kurtulmanız gereken şey budur, böyle bir durumun içine düştüğünüzü gördüğünüz zaman, “bu değil, bu değil” deyin ve bundan
çıkın. Bu bir pratiktir, küçük bir pratik size söyleyebilir. Araba kullanmak gibi, aynı şekilde siz pratik yaparak bunda ustalaşırsınız.
Ben bir şeyin yanlış olduğunu bildiğim zaman, bunun yanlış olduğunu biliyorumdur ve Ben onların yanlış yaptığını biliyorum ama
sessiz kalırım ve sonrasında onlar, neyin yanlış neyin doğru olduğunu bilirler. Onlara anlatmaktansa onların kendi hatalarından
ders almalarını sağlamak daha iyidir. Hiç kimse kendisine bir şey söylenmesinden hoşlanmaz. Sonra onlar hataları sayesinde
kendi kendilerine öğrenirler. “Evet, ben bu hatayı, şu hatayı yaptım. Hayatımı mahvettim. Şimdi iyileştim”. Ama eğer onlara
anlatırsanız, onlar çok isteksiz olabilirler veya kindar da olabilirler. [Yogi: Shri Mataji, bize biraz daha bilinçli akıldan bahsedebilir
misiniz?] Bilinçli akıl? Bilinçli akılla ilgili ne bilmek istiyorsun? Bakın, bilinçli akıl sizin uyanık olduğunuz ve şeyleri gördüğünüz
akıldır. Ama bunun arkasında bilinçsiz akıl da vardır ve bilinçaltı bir akıl vardır ve bilinç üstü bir akıl vardır. Bilinç üstünün ötesinde
ise, kolektif bilinç üstü vardır ve bilinçaltının ötesinde kolektif bilinçaltı vardır. Bilinçsiz akıl vardır. Bilinçsiz akıl bir şekilde, buna
bu Kundalinidir diyebiliriz. Şimdi, Kundalini sizin bilinçli aklınıza girdiği zaman, aydınlanırsınız. Bilinçli akıl sizin etrafınızda
olanların, orada bulunan her bir kişinin farkında olduğunuz, her şeyin farkında olduğunuz akıldır. Ama aydınlanmış bir bilinçli akıl,
şeylerin daha önce bilincinde olduğunuzdan çok daha yüksek seviyedeki akıldır. Örneğin, Kalpte catch eden kimselerin Ben
kesinlikle bilincindeyim ve henüz orada olmayan insanların da kesinlikle bilincindeyim. Mükemmel bir şekilde orada olan
insanlarında kesinlikle bilincindeyim ve hiç bir şekilde buna yakın bile olmayan insanların da bilincindeyim. Ama bu Benim için
sorun değil çünkü bilinçli aklımla onları yükseltebilirim. Bu nedenle de, bu Bende farklı bir durumdur. Ama diğer insanlarda şu
olabilir, sizin bilinçli aklınız her zaman gelişme seviyenize bağlıdır, “şimdi eve gitmeliyim, geç oluyor, otobüs bulacak mıyım,
bulamayacak mıyım” gibi küçük küçük şeyler için endişe edebilir. Böyle olabilir. Sonra ne kadar meditasyon yapabilirim, bununla
nasıl ilerleyebilirim gibi her tür şeyi düşünen başka bir bilinçli akıl da olabilir. Ama orada aydınlanmış bir bilinçli akıl olabilir, eğer
aydınlanmışsa sadece söylediklerimin bütün özünü alıyordur, gelişiyor ve kendisini besliyordur. Yani aydınlandığınız zaman
bilinçli akıl, içindeki özsuyunun akmakta olduğu bir ağaç gibidir. Bu şu olabilir, bu sadece bir yaprak gibidir veya belki de bir çiçek
gibidir veya belki de bir meyve gibidir. Yani o, bir kez aydınlanma alınca formunu değiştirir. Eğer bir kişi aydınlanma alırsa, o
zaman bilinç akıl harekete geçer, daha ve daha da fazla ışık alır. Söyleyin, örneğin elektrik geldiği zaman bu odayı görebilirsiniz,
başka birisinin odasını görebilirsiniz, başka bir odayı görebilirsiniz, dolaşabilirsiniz, tekrar ve tekrar bütün odaları göreceksinizdir,
o zaman tüm odaların farkında olursunuz, bu sayede siz bütün bunların bilincindesinizdir. Ama başlangıçta sadece içinde
bulunduğunuz odanın farkındasınız, değil mi? Yani aydınlanmadan sonra bilinçli aklın tarifi yapılamaz. Benim gibi bir kişinin,
örneğin deyin ki, tüm dünyayı kapsayan bilinçli bir aklı olabilir veya aydınlanmış bir ruh olan, hiç bir yerde olmayan bir kişinin
bilinçli aklı, sadece yeni başlamıştır, o zamanda sadece sağ nerede, sol nerede, bu nerededir. Bu nedenle aydınlanmadan önce
bilinçli akıl, etrafınızdaki şeyleri görür. Bunun dışında olan kategorilerde vardır. Kimi insanlar, söyleyin, sanatçılar için, onlar bir
şeyleri görebilirler ve bir bilim adamı bir şeyler görebilir, başka bir şair bir şeyler görecektir, bu bilinçli aklın nasıl olduğuna bağlıdır,
onun bir eğilimi vardır. Ama yine de bunun arkasında süptil olan bir şeyleri görmeyecektir ve bu ancak aydınlanmanızı
almanızdan sonra mümkündür. Tamam mı? [Yogi: Anne, bazen ego bir guru gibi tavır takınır. Bu bizde olduğu zaman bunu nasıl
söyleyebiliriz?] Bakın, ego yukarı çıktığında, bu konuda çok fazla şey bilmiyorum, bilirsiniz, çünkü Bende ego yok. Ego
yükseldiğinde diyebiliriz ki, o zaman kişi keyfi bir hale gelir. Olan ilk şey onun keyfi hale gelmesidir. “Buna sahip olacağım, şuna
sahip olacağım” diye karar vermeye başlar. Birisi budur. İkinci olarak kendisini kolektiviteden çıkartır, çok keyfe keder hale gelir,
kolektivite kendisini sizden uzaklaştırır. Ama ruh aksi istikamettedir. Ruh, kolektiviteye önem verir. Ruh hiç bir şekilde keyfi
hareket etmez ve asla “ben hoşlanıyorum, ben istiyorum” demez. Onda, “ben” bırakılır. Bakın, kolayca görebilirsiniz, ayırt
ediciliğinizle kolayca görebilirsiniz, egoist kişi, egosu olan kişi tarafından bile sevilmez. Eğer kendisini aynada görürse, “aman
Tanrım, bu acınası saçmalıkta nedir? Nasıl bir mizaç bu!”  der. Kendisinden hoşlanmayacaktır. Çok sinirli bir hanım vardı ve bir
keresinde pujama geldi ve ona “Hindistan’da bu sıcak mevsimde karşıma getirdiğin bu sıcaklıkta nedir?” dedim.  Önünüze
konmuş bir ısıtıcı. “Aman Tanrım, lütfen onu uzaklaştırın, bayan bir soba gibi” dedim. Kimse bunu anlamadı ama Ben, “lütfen
götürün onu” dedim.  Bunun üzerinde ona dediler ki, “aşağıya in. Anne sana dayanamıyor”. O zaman çok kızdı. “Nedir bu? Bende
yanlış olan ne var? Ne yaptım ki ben?” dedi. Bir süre sonra, insanlar “senin yapacak bir şeyin olmayabilir” dediler. Bunun üzerine



kimse onunla konuşmadı, yalnız kaldı ve yalnız kaldığı içinde çok mutsuzdu. “Nedir bu? Bu bir hakaret. Neden beni yalnız
bıraktılar” diye düşündü.  Bir süre sonra ise şunu anladı, “bende yanlış giden bir şeyler olmalı, bunu bulmalıyım. Bir saçmalık var
ve üzerimde pis bir şeyler var. Bunu fırlatıp atmalıyım”. Sonra kendisini ve bütün bunları görerek, halletmeye başladı ve çok, çok
tatlı birisi oldu ama Benimle yüzleşmeye cüret etmedi, oldukça korkmuştu. Bir gün kızı Beni görmeye geldi. Bende ona “annen
nasıl” dedim. Bana, “Anne, o iyi” dedi. “Ondan gelip Beni görmesini iste”, dedim. Bayan geldi ve “Beni çağırdığınız gün hissettiğim
ölçüde bir neşeyi, hiç bir zaman hissetmedim” dedi. “Çok ilerlediğini biliyorum” dedim. Onun için bir saat almıştım. “Anne, siz
benim için bir saat mi satın aldınız?” dedi. Bende, “evet, senin için bir saat aldım” dedim. “Tanrıya şükürler olsun, pislik gitti,
Tanrıya şükür, bundan usandım!”  dedi. Geliştiniz zaman işte böyle, o zaman bu tatlılık, güzellik, her şey gelir. Ama siz egoyu
görün, egonuzla oynarsanız, o size yapışır. Kendinizi bununla tanımlarsınız ve ondan kurtulamazsınız ama çok güzel bir olayda
gördüm, Ben odamda oturuyordum ve bayan çocuğu ile geldiği zaman hissettim ve ona “annen nerede” diye sordum. Bayanın
kendisi şaşırdı. Demek istiyorum ki, kız bunu annesine söyledi. Kadın, “ben hiç böyle bir neşe hissetmedim!, bu yaşadığım öyle bir
neşe ki, Anne beni tanıdı” dedi. Yani, işte bu odur. [Yogi: Sahasrara, lotus ile temsil edilir, taç yapraklarını kaybettiği ve meyveye
durduğu andaki lotus mu?] Bakın, o lotus olarak temsil edilir çünkü beynimiz bir lotus gibidir aslında. Eğer yatay olarak
keserseniz, sanki taç yaprakları kesiyor gibi görebilirsiniz ve eğer dikey olarak keserseniz, limbik bölgenin etrafında o lotusun taç
yaprakları gibidir. Ama aydınlandığınız zaman ne olur, onlar şişer ve açılırlar ve hepsinin güzel renkleri vardır. Onlar alevin dilleri
gibi görünürler ve o çok güzeldir. Şimdi, Sahasrara açık ve lotus da açık, çinde hâlihazırda zaten orada tutulan, içinde meyve
olarak orada siz, burada oturan Agnya çakrayı bulursunuz.  Bunu açıkça görebilirsiniz. Agnya sarıdır, dediğimiz gibi sarı kaplıdır,
altın bir başlık gibi Agnya oradadır, güzel Agnya içerdedir. Lotusun meyvesini biz daha sonra görürüz ve buna Bindu konumu adı
verilir diyebilirim, sizin bir bindu olduğunuz yerdir – bir nokta, bu bir noktadır – ve bu nokta sonra büyümelidir. Bu sayede siz
lotusun meyvesi olduğunuz zaman, ikinci aşama başlar. [Yogi: Shri Anne, Bindu ve bunun üzerinde daha yukarıda bulunan
çakralarla ilgili bir şeyler söyleyebilir misiniz?] Bakın, bunlar için çok endişe etmeniz gerektiğini zannetmiyorum. Sahasrara’dan
daha yüksekte olan üç aşama vardır. Ben Sahasrara üzerinde yoğunlaşmamızı önerirdim, bu daha iyi bir fikir. Ama Bindu,
Ardha-Bindu ve Valay, kişinin daha sonra geçirmesi gereken üç aşamadır ve kendinizi yatay olarak geliştirdiğiniz zaman yavaş
yavaş geçerdiniz. İşte şimdi başlattığımız şey bu, kendimizi yatay olarak geliştirmemiz gerektiği fikrini aklımızda tutalım. Başka
insanları nasıl etkilediğimizi, başka insanlara nasıl tesir ettiğimizi görmeliyiz. Örneğin kimi insanlar, bakın, onlar çok egoistlerdir
ve sizinle irtibatta olabilirler ve deyin ki, o “çok hoş birisi, cazibeli birisi, budur, şudur”. Ama aslında bu kişi belki de sadece fiziksel
olarak çekicidir veya belki de sadece biraz gösterişli tipte bir kişidir ama onun içinde çok fazla bir şey yoktur. Ama eğer yanınızda
duran kişi, başka bir kişinin modunu ve davranışını değiştiriyorsa, o zaman bu kişinin spritüel bir şahsiyeti olduğunu
söyleyebilirsiniz. O zaman, sizin tabiatı nasıl etkilediğinize bakalım.  Çiçekler – geçen gün size gösterdiğim çiçekler mucizesini
gördünüz. Aynı şekilde, sizin karakterinizinde ağaçlar üzerinde, arkadaşlarınız üzerinde veya hazırladığınız yiyecek üzerindeki
etkisinin ne olduğuna bakalım – her şey değişir. Yani bizler bunun nasıl çalıştığını görmeliyiz. Şiirin ne olduğunu bilmeyen
insanların aniden şair olduklarını gördüm. Asla müzikle ilgilenmemiş olanlar çok iyi şarkı söylemeye başladılar. Christine gibi,
Christine’i biliyorsunuz, asla şarkı söylemezdi, korkunç bir sesi vardı ve aniden guguk kuşu gibi şarkı söylemeye başladı.  Bu
nedenle sadece sizin üzerinizdeki değil, bunun başkaları üzerinde nasıl bir etkisi oldu? Başkaları sizin için ne hissetti? Bakın,
başkalarına karşı siz ne kadar müşfik, iyi ve tatlısınız, yüzeysel olarak değil, ama sizin davranışınız başka birisini değiştirmelidir,
başka bir kişiyi dönüştürmelidir. Varlığınız hayırlılık getirmelidir. [Yogi: Shri Mataji, Kabir gibi bir şairin sizin için taşıdığı gibi bir
kalbi nasıl geliştirebiliriz?] Neden olmasın. Bakın, Kabir’in handikabı, sizin handikablarınız yok. Kabir’in ona anlatacak Annesi yok,
onu sevecek, onunla ilgilenecek ve ona bütün bu şeyleri anlatacak Annesi yok. Onun bir gurusu vardı ve Kabir’in hayatını
biliyorsunuz. O, Ramananda Swami’nin müridi olmak istedi ama bir Müslüman’dı veya düşük bir kasttandı veya her ne ise, bu
nedenle de Ramananda Swami’ye ulaşamadı. Müritleri, Kabira’nın Ramananda Swami’nin yanına gitmesine izin vermezlerdi. Bu
nedenle Kabira bir gün gidip Ganj nehrinin merdivenlerinde uyudu, bütün gece soğukta Ramanand Swami’nin gelmesini bekledi
çünkü Ramanand Swami her zaman aynı yoldan geçerdi. Ve ayakları Kabira’ya takıldı ve “çocuğum, sen ne yapıyorsun burada?”
dedi. Bunun üzerine Kabira ayağa kalktı ve “Efendim, siz bu gün beni müridiniz olarak kabul ettiniz” dedi. O da, “evet, kabul ettim”
dedi. Ve sonra da Ramanand Swami onu aldı ve harika bir şekilde eğitti. Kabira’nın hiç bir zaman etrafında ona destek olacak
veya yardım edecek kimsesi olmadı, sizin bu handikablarınız yok. Aslında o tek elle, bütün dünyaya karşı savaştı. Etrafında
korkunç insanlar vardı, bu gün bile onun yeri olan Patna’da ve yaşadığı her yerde bunlar oradalar – onun Kundaliniyi “surathi”
olarak tarif etmesine şaşırmıştım ve onlar ise  tütünü “surathi” olarak tarif ettiler. Böylesine korkunç şekilde saçma sapan
insanlar onlar, her şeyle eğleniyorlar. Kabira orada yaşadı ve bu kalbi orada geliştirdi. Sizler hiç bir şekilde bütün bu handikablara
sahip değilsiniz. Hepiniz aynı dili konuşuyorsunuz, aynı fikirlerle yaşıyorsunuz, size her şeyi anlatacak kendi Anneniz var, bu
nedenle de Kabira’nın sahip olduğu aynı kalbi geliştirebilirsiniz. [Yogi: Anne, meditasyon yaptığımda bazen başımdan çıkan güzel,



kocaman bir çiçek veya güzel bir, sanki altından gibi, neredeyse bir vazo gibi bir şey görüyorum. Ve insanla soruyordum ve onlar
gerçekte cevabı bilmiyorlar ve bunu bende bilmiyorum. ] Gördüğün şey Kundalinidir. O bir teleskop gibidir, bakın, altınımsı,
sarımsı, bir şekilde ısıtılmış gibi... [Yogi: Bu bir fırın gibi.] Evet, fırın, bu bir fırın gibidir. Gördüğün şey Kundalini ve bu iyi, bunu
görmek iyi bir şey demek istiyorum ama bunun ötesine gitmek için, “ben bunu görmek istemiyorum, şimdi onun içine girmek
istiyorum” deyin. [Yogi: Evet. Geçen akşam örneğin küçük kızımla beraber uyuyordum ve o yatağında benim yanına gelmemi
istedi. Ve biz meditasyon yaptık, muazzamdı ve ben uyandım, aniden uyandım.] Rüyanda mı gördün? [Yogi: Bu bir rüya mıydı
yoksa hala meditasyon mu yapıyordum, bilemiyorum ama ….] Eğer rüyanda gördüysen bu çok iyi ama aksi durumda,
meditasyonda görmemelisiniz. Eğer rüyada görürseniz bu çok iyidir. Kundalininin kendisidir, o bir fırın gibidir, sessizce yanan bir
fırın gibi görünür. [Yogi: Bazen havai fişek gibi. Kesinlikle güzel.] Evet, ama artık görmemelisin, tamam mı? Bundan kaçınmaya
çalış. [Yogi: Shri Mataji, dikkatimizi nasıl saflaştıracağımıza dair bir şeyler söyleyebilir misiniz? İnsan formunun ötesine nasıl
bakarız ve her biri arasındaki fark nasıldır?] Saf dikkat? Bakın, dikkatinizi koyduğunuz zaman dikkatiniz bozulur – deyin ki Ben
dikkatimi bu cama koydum, sonra bu cam hakkında düşünmeye başladım, “bu güzel bir cam, şimdi, o güzel bir şekilde yapılmış.
Bir şekilde bunu çalmayı becermeliyim!” Sonra dikkat daha ileri gider, “bunu çalmayı nasıl becerebilirim? Ve ne yapmalıyım? Bunu
çalmanın en iyi yolu nedir?” ve bütün bu şeyler. Yani dikkat sizi problemlerin ve problemlerin içine çeker çünkü bende bu aç
gözlülük var, ben bir aç gözlülük geliştiririm. Nasıl geliştirdim? Çünkü bakın, diyelim ki Ben dikkatimi buna koydum ve sonra
oradan bir düşünce bana gelmeye başlar, böyle bir reaksiyon olarak, bu size bir reaksiyon verir. Sonra siz orada güzel bir
Ganesha görmeye başlarsınız ve sonra dersiniz ki, “hiç böylesini görmedim!” Bu şekilde bütün bunlardan gelen düşünce başlar.
Bu düşünce aklıma gelir ve bu camı çalmak gibi bir şeyler yapmalıyım fikirlerini verir bana. Tamam mı? Şimdi, saf dikkat şöyle
olmalıdır, ben bunu düşünmeden sadece seyrediyorum. Dikkatinizin gittiği her yerde siz onunla ilgilenmeye ya da ona
bağlanmaya başlarsınız, siz sadece düşünmeden seyretmeye çalışmalısınız. Düşüncesiz farkındalığa girin, en fazla o zaman
keyif alırsınız. Örneğin deyin ki, bu halılar çok güzel. Tek bir şey olurdu, eğer onlar bana aitlerse, onları nasıl sigortalayacağım
hakkında endişe ederdim, bütün bu insanlar burada oturuyorlar, lekelenebilir, şudur, budur, tüm bu düşünceler aklıma gelecektir.
Varsayalım onlar size aitler, o zaman bir şekilde onları nasıl yanımda götürebileceğimi ve onları nasıl alıp götürebileceğime dair
çok zekice bir şekilde, onlara bunu ne şekilde önerebileceğimi düşüneceğim! Bu kesinlikle insanidir ve birisi bu şekilde yapabilir
ama tüm bu aklın ve kurnazlığın ötesinde, en iyisi minnettarlık duymaktır. Nasıl? Bu ona herhangi bir düşünce olmadan sadece
bakmaktır. Sanatçı onu yarattı, tüm neşesini bunun içine koydu. Ben sadece bu neşeden keyif alıyorum, sadece bakarak. Yani,
neşeden keyif almaya başladığınız zaman, dikkatiniz çok saf olacaktır, çok saf. Çünkü bunun keyfi, sizi bir şekilde buna adanmış
bir kişi yapar çünkü nihayetinde siz bu dünyada ne olduğunu hissedersiniz. Bu keyif almaktır. Ve eğer ben her şeyden keyif
almalıysam, o zaman bunu kendime almak veya çalmak veya bütün bu numaraları yapmak için neden endişe edeyim? Neşe
duymak daha iyi. Yani bu ödül o kadar büyüktür ki, dikkat kendini saflaştırmaya başlar. [Yogi: Reaksiyon gösterdiğimizi bile
bilmeden önce bir tür reaksiyon gösterme eğilimindeyiz. O kadar hızlı bir süreç gibi duruyor ki, bakıyor ve saniyeler içinde tepki
veriyoruz.] Evet, başlangıçta böyledir, çünkü siz bundan geliyorsunuz, bakın, başka bir stile bir stil. Ama bu stili siz bir kez
oturtunca, o zaman sadece seyredeceğiniz bir şekilde reaksiyon göstereceksiniz. Ama bu diğer türlü de çalışır. Size bir öykü
anlatacağım. İsviçre’deki bu Krishna puja için Bana on altı tane güzel taç verdiler – onları tabii ki Ben takamazdım – ve İngilizlerin
hepsi onları getiriyordu, onları İngiltere’ye kaçak sokarak, bütün bu kutular muhafaza edildi.  Özel gönderi kısmına vardıkları
zaman, buradakiler, “bütün bunlar nedir?” diye onlara sordular.  Onlar da, “tamam, içine bakabilirsiniz” dediler. Bunun üzerine
onlar bir tanesi onlara verdiler. Yani,  ilk adam buna baktı ve sonra başka bir tanesine geçti, sonra da ona verilen başka bir
tanesine. Bu şekilde dördünü onlara verdiler ve hepsi buna bakıyorlardı.  Ve onlara, “ne diyorsunuz bunlara?” dediler. Hiç bir şey.
Kapadılar ve kutuları onlara geri verdiler. Sonra geriye dönüp baktılar - bu çocuklar, oldukları yerdeler, onlara ne oldu? Onlar
sadece bu şekilde hareket ediyorlardı. Ve bir çok araba geçti ama bu insanlar, hiçbir arabaya bakmadılar, onlar sadece…. Bu
şekilde onlar sadece mutluluktan havaya uçma zayiatı yaşadılar - ayrıca bu olabilir de, mutluluk zayiatı! Mutluluk zayiatına yol
açabilecek şeyleri görmek çok daha iyidir! Ve bir kez bu alışkanlık haline geldiğinde, başka işe yaramaz şeylerle uğraşmazsın. O
zaman sadece size mutluluk verebilecek şeyleri görmek istersiniz. Dikkatiniz değişir. [Yogi: Anne, lütfen, Omkara nedir?] Omkara?
İlk sestir.  Shakti, Sadashiva’dan ayrıldığı zaman, Kadir-i Mutlak Tanrıdan  ayrıldığı zaman– Onun gücü, Onun arzusu ayrıldı – bu
ilk sesi meydana getirdi. Bu ilk çocuktur deriz, Tanrının. Bu Omkara’dır. O şey budur, A-U-M ve bunlar Mahakali, Mahalakshmi,
Mahasaraswati olarak temsil edilen üç güçtür. Ve bunların hepsi de Shri Ganesh’i meydana getirmek için bir araya gelmişlerdir.
[Yogi: Anne, sizin Sahaja Yoga için vizyonunuz nedir?] Biri bu, bu zaten başladı! Benim Sahaja Yoga için vizyonum şudur, tüm iyi
insanlar, doğru insanlar, Tanrı'yı seven insanlar,  yararsız olan ve dünyevi olan her şeyin üzerine yükselecekler ve onlar her zaman,
daima Tanrı'nın tüm kutsamaları ile cennette yaşayacaklar. Tamam mı? O halde müzik yapabiliriz çünkü müzik olmadan, sizi
bunun tam olduğunu hissetmeyeceksiniz. Haydi, şarkıyı duyalım... Pune’li çocukların kasetini dinlediniz mi? İyi değil miydi? Çok



iyi, değil mi? Kopyalarını hazırlayarak göndermelisiniz. Çok iyi müzik ve çok iyi şarkılar. Bu kadar küçük kızlar, bilirsiniz, hepsi. Her
şeyi yaptılar ve bestelediler ve çok net bir şekilde şarkı söylediler. Gerçekten dikkat çekici. Kimse onlara hiçbir şey öğretmedi.



1987-0711, Konuşma, Guru Puja akşamı, Yeni Kudüs (Akşam Programı)

View online.

Guru Puja öncesi konuşma (Akşamüstü  Programı), Shudy Camps (İngiltere), 11 Temmuz 1987. Bu gün, Dünya bulunan bütün
Sahaja Yogilerin önünde eğilirim. İlk olarak gerçeği arayan bütün arayış içindekilerin önünde eğilirdim ve bu gün, bütün gerçeği
arayanlar şunu gösterdiler ki, gerçek sevgidir ve sevgi de gerçektir. Sevginin gücü ile, İngiltere’de Sahaja Yoga için güzel bir yer
kurdunuz. Hepinizi, arzunuzu bu kadar güzel bir şekilde gerçekleştirdiğiniz, beraberce bunu  başardığınız ve ulaştığınız kolektivite
için kutlamam gerek, sadece İngiltere’de değil, bütün dünyada. Hepiniz, Shudy Kamplarının mükemmel bir sanat eseri olması,
mükemmel bir sevgi eseri, huzurlu bir atmosfer eseri olması için kendinizi sorumlu hissettiniz. Adanmışlık var, buna şüphe yok
ama adanmışlıktan ayrı olarak, kolektif birlik, duygularınızın bir araya gelmesi güzelce ifade edildi. Hintliler bile size, Shudy
Kampları için bir şeyler göndermek istediler ama  Ben ayrılmadan önce hazır olmadı. Bu yüzden de, tur için oraya geldiğinizde
size verebileceklerini söylüyorlardı. Her ülke sevgisini göstermek istedi. Onlar, sevginin sevgiye neden olduğunu söylerler, Ben
sizleri sevdim, şüphesiz, ama pek çok yüzde bu Tanrısal sevginin yansımasını gördüğünüzde, bu Benim beklentilerimin ötesinde
katlandı. Neşemi tarif etmem mümkün değil, şarkı söyleyebilirsiniz, dans edebilir, zıplayabilir, Jai diyebilirsiniz – Ben de sizin “Jai”
deyişiniz ve şarkı söyleyişiniz gibi hissediyorum. Bu bizim kolektif çabamızın başlangıcı ve bizler bunu, daha ve daha ileriye
gitmeliyiz. Yarın sizler için olduğu kadar Benim içinde büyük bir gün  - bunun ileriye doğru bir adım olması gerek, ileriye doğru
sağlam bir adım ve bunun için de ileriye doğru bakmanız lazım. Eminim ki, her Sahaja Yoginin kalbinde, Shudy Kamplarının içsel
binalarında, bir şeyler çalışacaktır. Dışta ifade edilen herşey içte ifade edilmelidir ve işte ulaşmamız gereken şey budur. Tanrı
sizleri kutsasın! Şimdi neyiniz var – program? [Sitar resitali] [İki İngilizce şarkı (düet) – “You are the ocean Shri Mataji …” ve
 “Opening up”.]
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1987-0809, Shri Vishnumaya Puja

View online.

Shri Vishnumaya Puja, New York (Amerika), 9 Ağustos 1987. Bugün Vishnumaya’nın Pujasını yapmak için burada bir araya
geldik. Vishnumaya da, insan çabasıyla yaratılmıştır. Bulutlarda gördüğünüz gibi, onlar birbirlerine sürtündükleri zaman elektrik
üretilir. Yani ilk önce bulutların yaratılması gerekiyordu. Güneş, deniz üzerinde etkide bulunur. Kaç çakranın devreye girdiğine
bakın. Deniz Void’tur (Boşluk), güneş denize etki eder. Ay da denize etki eder. Bunun bir sonucu olarak, bulutlar meydana gelir.
Elektrik okyanusun içinde yaratılmamıştır – bu durum bu problem yaratırdı. Elektrik gökyüzünde yaratılmıştır, böylece herkes onu
görebilir, duyabilir. Önce görür, daha sonra duyarlar. Her şey iyi organize edilmiş, iyi hesaplanmıştır. Bu Vishnumaya’dır. Ama bu
aynı zamanda, bu dünyada bulunan insanlar tarafından bir idrakle de yaratıldı. Onlar ilk önce iki bulutun birbirine sürtündüğünü
gördüler. Bunun üzerine ilkel aşamada, elektrik üretmek için insanlar iki nesneyi ovalamaya çalıştılar. Yani iki maddi şeyi, yani
nesnenin iki kısmını, ovuşturulduklarında bu elektrik meydana getirdi. Bunu görmek çok önemlidir: madde, elektrik üretmek için
kullanılabilir. Elektriğin kıvılcımı maddeden gelir. Madde olmadan yemek pişirmeye başlayamazlardı. Öyleyse Void’a nasıl yardım
etti bu. Bu ilk önce okyanustan gökyüzüne gitti ve elektriği yaratmak için insanlara mesaj verdi. Sevgiye bakın. Sonra insanlar,
sindirimin insanoğlu için daha kolay olması için yiyecekleri nasıl pişireceklerini öğrendiler. Bu nasıl geri dönüyor! Doğadan,
insanlar nasıl öğrenirler ve insanoğullarının iyiliği, gelişmesi, hitası (yarar, fayda)için bunu nasıl yaparlar. Bu iyiliksever enerji, ki bu
insanoğullarının iyiliği anlamına geliyor, bu enerjiden istifade edildi. Gördüğünüz gibi, bu yaratılıştır, tüm bunlar Vishnumaya’dan
gelir. İşte bu yüzden bu bir maya’dır. (İllüzyon) Elektrik ile siz bir maya yaratabilirsiniz, nasıl yaratabileceğinizi, bunu çok iyi
biliyorsunuz. Birçoğu buradalar, neyse ki spontan bir şekilde, maya yaratırken elektrikle uğraşan pek çok kişi var. Amerika’ya
elektrik tarafından çok destek olunmuştur, Vishnumaya tarafından. Siz buna şükretmiyorsunuz. Niagara Şelalelerinizin olması
gibi, burada da birçok şelaleniz var. Yine, su düştüğü zaman – bu sudan gelir - su daha düşük bir seviyeye düştüğünde, su çok
düşük bir seviyeye geldiğinde, türbini hareket ettirir ve bu hareketler elektrik üretebilir. Yani hidrostatik elektriğiniz var. Aynı
zamanda bildiğiniz gibi elektrik, kömürle de üretilir. Şimdi burada Toprak Ana yine, varlığında kömür oluşturarak insanların iyiliği
için çalışır. Sanırım, Vishnumaya bütün baddha’ları alıyor olmalı, hepsini midesine emiyor ve kömür yapmak için Kendisinin içinde
yakıyor olmalı. Ve sonra bu kömür, elektrik üretmek için kullanılıyor. Doğa bizim iyiliğimiz için ne kadar çalışıyor. Elektriksiz New
York'unuz orada olmazdı. On beş dakika kesildi ve siz elektriğin gücünü anladınız.  Onsuz hareket edemezsiniz. Onsuz var
olamayız. İşte bu yüzden onun kullanılması ve yaratılması gerekiyordu – o size çok yardım etti. Siz onunla yemek pişirirsiniz;
onunla görüyorsunuz; onunla dinlersiniz; onunla eğlenirsiniz. Televizyonlarınız olmazdı; elektrik olmadan hiçbir şeye sahip
olmazdınız. Burada yazılı olan “Çıkışlar” bile olmazdı. Duvarların içine girerdiniz. Bu Vishnumaya'nın çoğu çalıştı, ama O bir
Mayadır. O bir maya yaratabilir. Ve bu, insanoğullarının kafasında bizim dünyanın tepesinde olduğumuz şeklinde, büyük bir maya
yarattı. Değilsiniz. Eğer elektrik sizden geri alınırsa, taşları ovarak elektrik meydana getiren yine aynı ilkel insanlar olacaksınız –
bunu Benden alın. Bu elektrik akışı sizin iyiliğiniz için mevcuttur, sizin yok edilmeniz için değildir. Fakat bugün olan şey, sizin
elektriği kendi yok oluşunuz için kullanmanızdır. Otuz, kırk yıl öncesinde ya da hatta daha öncesinde film seyrettiğimizde, onlar
renkli filmler değildiler, Amerikan filmlerinin, filmin içinde içerik olan güzel filmler olduğunu hatırlıyorum. Evli bir erkeğin, başka bir
evli kadının peşinden koştuğunu göstermezdiler. Bu hikâyelerin hiçbirisini göstermezlerdi. Güzel bir aile hayatının çok saf formu.
Gösterilen her şey geliştiriciydi. Kötülüğün kazandığını gösteren hiçbir şey duymazdık. Şimdi onların bir hırsız gösterdiklerini ve
bu hırsızında bir kahraman olduğunu görüyoruz. Sonra insanlar bu filmleri görüyor ve özelliklede çocukların, bu hırsızı büyük bir
şeyin sembolü olarak aldıklarını gördüm. Bu yüzden onlar tamamen Void’a aykırı olarak, içimizdeki dine karşı şekilde ilerliyorlar.
Void’i besleyecek olan, sizin değerlerinizi sürdürecek olan şey, şimdi Void’i tamamen rahatsız ediyor. Bu, bunun maya kısmıdır -
size doğru yolu gösteren, karanlığın içindeki ışığı veren aynı elektrik, şimdi sizi kendi yıkımınıza doğru bir mıknatıs gibi emiyor. Bu
ülkeye çok büyük bir şekilde gelen ve daha sonra her tarafa yayılan Vishnumaya. O herkese fikirler verdi. İnsanlar sizin tüm
tekniklerinizi, tüm stillerinizi aldılar, demek istediğim, sizin Hollywood’unuz var ve burada, bu elektriğe sahip olan çok ünlü
insanlar var. Fakat onlar Vishnumaya'ya teşekkür etmeden, Vishnumaya'ya karşı olan şeyleri yapmaya başladılar. Vishnumaya,
Shri Krishna'nın kız kardeşi olduğu için, size yardım edendir ve burası Shri Krishna'nın memleketi olduğu için, O buraya yardım
etmeye geldi. Şimdi, O kız kardeştir - bunun çok iyi anlaşılması gerekir. Şimdi, kız kardeşle olan ilişki, saf bir ilişkidir. Şimdi,
elbette ki, her şey çok karışık, ama erkek kardeş ile kız kardeş arasındaki, en saf ilişkidir. Erkek kardeş, kız kardeş tarafından
korunur. Ve kız kardeşin iffeti de erkek kardeş tarafından korunur. Eğer kız kardeşin iffeti tehlikede ise ya da onun iffetiyle
oynanırsa, bundan incinmeyen bir erkek kardeş, bir kardeş değildir. O artık bir kardeş değildir. O kız kardeşinin iffetinin
korunduğunu görmekten sorumludur. Kız kardeşin iffetini sadece erkek kardeşi koruyabilir - bu karşılıklı bir çalışmadır. Bu duygu,
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eğer bu gelişmezse, "O benim kız kardeşim ve onun iffetini korumam gerekiyor, çünkü ben kendime karşı iyi davranmalıyım,
böylece o bende hata bulmaz", şeklinde bir duygu. Elektriğin sizin için temizlenme süreci olması kadar, bu ilişkinin de sizin için
böyle bir temizleme süreci vardır. Elektrik nasıl her yerde bunu yaparsa, bir kız kardeş de, erkek kardeşi için bunu yapar - onun için
yemek pişirir, ona doğru yolu gösterir, onu aydınlatır ve bazen de onu şok eder. Onların belli bazı şoklar geçirmeleri gerekiyor; aksi
takdirde nasıl halledeceklerini bilmeyeceklerdir. Ve hepsinden iyisi, o sizin kız kardeşinizi nasıl idare edeceğinizin tekniğini bilmek
hususunda çok dikkatli olmanız gereken kişidir. Kız kardeşinizi nasıl idare edeceğinizi bilmiyorsanız, kesinlikle yanlış olabilirsiniz
ve asla elde etmeyi beklemeyeceğiniz bir şey ile karşılaşabilirsiniz. Öyleyse kişi, bir kız kardeşi nasıl idare edeceğini anlamak
zorundadır. Bu durumda şunu bilmelisiniz, Vishnumaya, Shri Krishna zamanında Draupadi olarak yeniden doğmuştur. O Draupadi
olarak doğdu.  Draupadi Kaurava’lar tarafından saldırıya uğradığında, onlar Onun sarisini çıkarmak istediler. Yani sariyi çıkarmak,
Kauravaların Onun iffetine meydan okumalarının bir sembolüdür. Şimdi, eğer Maya Nagri'de görürseniz, kadınların bedenlerinin
bu kısmını kapatmak gerektiği konusunda hiçbir duyarlılıkları yoktur. Maya Nagri'de, bu diğer türlüdür. Çok sorumlu bir kişinin,
"Bizim kültürümüzde kadınların bedenlerini göstermeleri gerekir" dediğini duyduğumda, “Bu kültür nedir? Bu anti Krişna’dır,
tamamen anti Vishnumaya’dır” dedim. Böyle insanların elektriksel problemlerle ilgili olarak başları belaya girecek, buna eminim.
Kendi kız kardeşinin kocasının iffetiyle ilgilenmeyen ve onun yanlış şeyler yapmasını destekleyen ve bu şeyleri gizleyenlerde aynı
derecede sorumludurlar. Sahaja Yoga'da olduğu gibi, siz bir kız kardeşin korunacağını biliyorsunuz ve kız kardeşin kocası, eğer
bu kişi yanlış bir şeyler yapıyorsa, erkek kardeş tarafından bu ona söylenmelidir. Bir zamanlar Hindistan'da olduğu gibi, bir gazete
Benimle ilgili bazı yorumlar aktardı. Erkek kardeşlerim ateş püskürüyorlardı. Ben, "Şimdi, bu korkunç olacak. Bunu nasıl
halledebilirim?" diye düşündüm. Bu büyüktü, şiddetliydi ... Onlar mahkemelere gideceklerdi. Onlara "Ben mahkemeye
gitmeyeceğim" dediğimde. "Tamam, Sen gitme. Ama biz gideceğiz", dediler. Kocama da söylediler. Kocam ve erkek kardeşlerim
bir araya geldiler, çok zordu! Ne yapacağımı bilemedim. Bir Sahaja Yogi'ye şöyle yazdım, "Sen git ve gazetenin editörünü gör. Ona,
bu kişilerin Benim erkek kardeşlerim olduğunu ve dikkatli olmalarını söyle, dedim. Onlar Hindistan'da çok güçlü insanlar ve
burada da kocam. Bu korkunç." Fakat özür dilemeyeceklerdi. Bu yüzdende Ben başka bir Vishnumaya düşündüm, büyük bir grev
vardı ve altı ay boyunca kâğıt yoktu. Ve onlar büyük, çok büyük kayıplarla karşılaşacaklardı.Ve onlar tekrar başladıkları zaman
orada çalışan insanlar geri döndüler ve “siz neden Shri Mataji'ye karşı yazı yazdınız? Biz geri dönmeyeceğiz” dediler. Ve onlarda
özür dilemek zorunda kaldılar. Yani, erkek kardeşin sevgisi, Adi Shakti'yi bile normalde yapmayacağı şeyleri yapmaya zorlayabilir.
Aynı şekilde, Draupadi'ye de meydan okunduğu zaman, Shri Krishna, olayın olduğu yer olan Hastinapur’da değildi. O bin mil, o
yerden en az bin mil uzaktaydı. Shri Krishna, "Shankha chakra gada padma, garuda lai sidhare", dedi. Kartalı üzerinde bütün
silahları ile geldi – shankha (Konç - helezonî sedef kabuğundan yapılmış boru), çakra (sudarshana çakra), gada (gürz), padma
(Lotus). O bunların hepsini kız kardeşinin iffetini korumak için getirdi. Bizim tarihimizde pek çok olay var, sizin tarihinizden
herhangi bir alıntı yapabilir miyim bilmiyorum. Fakat Abraham Lincoln'ü gördüğümde, onun Özgürlük Anıtı'nın büyük bir kardeşi
olduğunu düşünüyorum. Ayyaş kocaları cezalandırmak için, hiç para almadan, hiçbir ücret talep etmeden, böylesi bir saf sevgi ile
onun kadınlar için savaşma şekli, bu sadece böyle davranması gereken çok iyi, güçlü bir erkek kardeş gibi. Ama bu duygular
şimdi ölüyor sanırım. Ama Rusya’da, gittiğimde Lenin’in evini görmeye gittim ve eşi dışında, baştan sona ona yardım eden kız
kardeşiydi, - onun için daktilo eden, tüm resmi işlerini yapan. Lenin elli-dört yılda, küçük yaşta ciltler ve ciltler dolusu kitap yazdı,
ciltler dolusu! Her şeyden önce o Sibirya'da idi, hayal edin, bu kız kardeş onunkilerin çoğunu daktilo etti. Bütün tur boyunca biz kız
kardeşin varlığını ve onun erkek kardeşine yardım edişini hissettik. Bu ilişki çok saf ve o hiçbir şey talep etmiyor. Bir eş, "eğer
bana bir ceket vermezsen, seni boşayacağım" diyebilir. İngiltere’de ve muhtemelen Amerika’da da öyle diyorlardır. Ama bir kız
kardeş boşanamaz. Boşanamaz. Bu seferde gazetede erkek kardeşimin adını yayınladılar. Bunun üzerine Ben, "Ne yapabilirim? O
benim erkek kardeşim, yani o Benim erkek kardeşim" dedim. İyi, kötü, her şey, o Benim erkek kardeşim, ondan boşanamam. Bu
öyle bir şey, kıramayacağınız bir ilişki. Bu ilişkiyi doğa size verdi. Ama kolektiviteye geldiğinizde, bu ilişkiye saygı duymak zorunda
olmamız çok önemlidir. Bu ilişkiye saygı göstermezseniz, kolektif olarak çalışamazsınız. Gittiğim bir partide olduğu gibi ve Ben
çok garip bir şeyin olduğunu hissediyordum. Birinin karısı, birisinin kocası ile sarmaş dolaş. Her türden garip şey oluyor. Ama
kolektivitede, eğer karım dışında, diğerlerinin benim kız kardeşlerim olduğunu biliyorsanız, Saflık böyle yerleşir, endişelenmenize
gerek yoktur. Onlar benim kız kardeşlerim. Ve gözleriniz sabittir. Masumiyet gözlerinizden dökülmeye başlar. Bu çok, çok basit
bir şeydir. Yani gözünüzde, aydınlanmanızı aldığınızda, bir parıltı elde edersiniz – bunu görmüş olmalısınız, bir parlaklık vardır, bu
Vishnumaya’dır. Gözleriniz vasıtasıyla parlayan Vishnumaya’dır. Ve sizi Vishnumaya mayasından geçiren O’dur. Gözdeki bu ışıltı,
aydınlanmış ruhlarda görmüş olmalısınız ve gözdeki bu ışıltı sizi kız kardeş/ erkek kardeş ilişkisinin güzelliğini ve gücünü
anlamanızı ve bunu hissetmenizi sağlayandır. Sahaja Yoganın başlangıcında, bunu oturtmanın imkânsız olduğunu gördüm. Ben
de "Vishnumaya'yı deneyelim" dedim. Ve bu işe yaradı. Aslında, doğal olarak biz bunun yanlış olduğunu biliyoruz. Doğal olarak
yanlış olduğunu biliyoruz. Bunun için bir yasa çıkarmak zorunda değiliz. Bir bayan erkek kardeşi ile Amerika'ya geldi ve Bana,



“Amerika'ya gelmemeliyim, orası garip bir yer” dedi. Dedi ki, "Amerika'ya gittim ve kardeşimle ikimiz bir odada kalmak istedik"
dedi, çünkü para tasarruf etmek istiyorlardı. Bize "Hayır. Siz kardeşsiniz, kalamazsınız", dediler. O dedi ki, "Neden? Yani
Hindistan'da eğer siz kız ve erkek kardeşseniz, her zaman kalabilirsiniz” dedim. Eğer kız ve erkek kardeş değilseniz, zaten
kalamazsınız, birlikte kalmazsınız, bu tam tersi. Bana dediler ki, eğer siz erkek ve kız kardeşseniz, otelde bir odada beraber
kalamazsınız. Ve bir baba ve kızı da, bir odada kalamaz. Saçma. Bizim için, yani Hintliler için demek istiyorum, bu bir şok. Ben
"ama neden?" dedim. Ben sadece anlayamadım. Şimdi ne olduğunu biliyorum, şimdi bu derece bir yasa haline geldi. Bizim  için
böyle bir yasaya sahip olmak saçmadır. Ve bizim sizden elektrik hakkında çok şey öğrendiğimiz gibi, sizde bizden
Vishnumaya'nın güçleri hakkında bazı şeyler öğrenmenseiz iyi olur, çünkü köklerden bir şeyler öğrenmenin zararı yoktur; çünkü
eğer ağaç yanlış gittiyse, köklerden esas olan şeyler öğrenilmelidir ve buda erkek ve kız kardeşler arasındaki ilişkinin saflığıdır:
Kız kardeş ilişkisi, her zaman karı-koca için çok büyük bir birleştirici güç verir. Eğer kocam beni rahatsız etmeye çalışırsa, onun
kendi kız kardeşinin hayatı boyunca onun peşinde olacağını biliyorum. Dikkatli olsa iyi olur ve Bende de aynı. Eğer Ben herhangi
bir yanlış yaparsam, kardeşim kocamın yanında olacaktır, Benim yanımda değil. Yani bu ilişkileri bağlar. Tarihten bildiğim ve
bugün aklıma gelen iki çok güzel olayı size anlatacağım, bunlardan birincisi Shivaji'den. Shivaji – bu onun hayatında iki kez oldu,
bu çok dikkat çekicidir. Bir keresinde ona bir bayan takdim edildi, bayan çok güzeldi. Ve insanlar bayanın eşyalarını ve tüm
takılarını yağmalamışlardı, çünkü o sizin saraylı dediğiniz, Müslüman bir metresin kızıydı. Ve insanlar adamı yağmalamaya
çalıştılar ve bu güzel kadını Shivaji'nin önüne getirdiler. Shivaji ona baktı ve "Lütfen peçeni çıkar" dedi, çünkü Müslümanların
peçesi var. Ve peçesini çıkardığında, “eğer Annem senin kadar güzel olsaydı, bende aynı derecede güzel olurdum” dedi.
Söylenecek nasıl bir şey bu - söylenecek ne kadar şiirsel bir şey! "Annem olsaydın, bende senin kadar güzel olurdum" demek, bu
senin benim kız kardeşim olduğun anlamına geliyor. Sonra da,  Shivaji bütün bu insanlara çok kızdı ve onlara “Onu götürseniz
daha iyi olur ve asla hiçbir kadına karşı böyle bir şey yapmayın” dedi. Ve sadece buda değil, aynı zamanda bu bayanın saygı ve
itibar içinde, kocasına giden onun bir kız kardeşi olduğunu söylemesi için, ona birçok takı ve başka birçok şey verdi. Ve bu
beyefendi, bayanın kocası, Shivaji’nin ölümcül bir düşmanıydı. Böyle bir saflıkla shivaji sorunu nasıl çözdü ve sonra, bu beyefendi
onun bu jestiyle daha ılımlı bir insan oldu. Onun hayatındaki ikinci bir olay olarak işittiğimiz şey, Benim Pune'deki evime çok yakın
bir kalenin memuru olan adam tarafından tuzağa düşürülüp yakalanan, Kamal Kumari adında Müslüman bir Rajput (Ağırlıkla
Rajasthan, Uttar Pradesh ve Madhya Pradesh civarında yaşayan bir Hindu savaşçı kastı)kadın vardı. Ve bu adam Kamal
Kumari'ye “sen benimle evlenmek zorundasın” diyordu. Ve bayan kabul etmiyordu. Onu bir yerlerden zorla alıp getirmişlerdi. Ve
kabul etmedi; o Rajput'du. Ve adam ona dedi ki, "Yarına kadar benimle evlenmek zorunda kalacaksın." Bu kadın ne yapacağını
bilmiyordu, bu yüzden yanında bir rakhi (pamuk ipliğinden yapılmış bilezik, bunu alan kişinin, bileziği verene bir kız kardeş olarak
muamele etmesi gerekir)ile birlikte, Shivaji'ye gizlice bir mektup gönderdi. Fakat mektup Shivaji'nin annesine ulaştı. Anne,
Shivaji'ye bir at üzerinde mesaj gönderdi, ona "Mümkün olduğu kadar çabuk gel – eğer yemeğini yiyorsan, o zaman ellerini
yıkamak için buraya gel" diyen bir mektup gönderdi, bu derecede. Ve Shivaji annesine itaat ederdi, çok itaatkârdı.  İnsan onun
karakterinden bunu öğrenmelidir. Shivaji oraya koştu çünkü itaat onun gücüydü. Oraya koştu ve “Anne, nedir bu?” diye sordu.
Anne ona, "Hayır, ben seninle satranç oynamak istiyorum" dedi. Shivaji  "Neden şimdi?" dedi. Anne, "Satranç oynamak
zorundayım" dedi. O anlayamadı. Anne satranç oynadı ve bir şeyler kazandı. Shivaji’ye doğrudan söyleyebilirdi ama onun üzerine
bir tür Vishnumaya yüklemek istedi sadece. Shivaji oyunu kaybetti ve "Anne, ne istiyorsunuz?" dedi. Anne, "Bugün, bu gece, ben
senin bu kaleyi ele geçirmeni istiyorum", dedi. "Bugün mü?" "Evet." Sonrada ona mektubu ve rakhi'yi gösterdi. Rakhi o kadar
güçlüydü ki, bir anne, Maharashtra'nın Müslümanların pençelerinden kurtarılmasından sorumlu olan oğlundan bunu istemek
zorunda kaldı, oğlu bu kaleye gitmeli ve orayı ele geçirmeliydi. Bu ipten, böylesine güçlü bir mesaj. Yani. Shivaji, “Tamam. Bu
ortaya çıktı ama ben bunu nasıl yaparım” diye çok üzgündü. Aniden, Tanaji adında bir beyefendi vardı, amcası ile birlikte Shivaji’yi
oğlunun düğününe davet etmek için oraya gelmişlerdi. Ve Shivaji’yi çok üzgün gördü ve ona "Neden bu kadar üzgünsünüz
efendim?" dedi. "Annem benden böyle böyle bir şey istedi" dedi. Tanaji "Tamam, ben gidiyorum. Siz oraya gitmek zorunda
değilsiniz, çünkü benim gibi birçok Tanaji'miz olacak ama bizim sadece tek bir tane Shivaji'miz var. Bunu ben yapacağım", dedi.
Shivaji "Ama senin oğlun evlenecek" dedi. Tanaji, "önce kılıcım bu kale ile evlensin, sonra da oğlumu evlendireceğim" dedi. Bu tür
insanlarımız da vardı. Böylesi bir fedakarlık. Sadece bu rakhi üzerine. Bunu bir düşünün, tek bir rakhi, Tamam. Onlar bu kızı
tanımıyorlardı, babasını tanımıyorlardı, onun hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı, onu hiç görmemişlerdi. Modern zamanlarda böyle
bir şey yapacak birisini düşünebiliyor musunuz? Bizler çok gelişmiş, güçlü, harika insanlar olmalıyız. Filmlerde bile göstermemize
gerek yok. Kimse böyle bir film izlemeye gelmeyecektir çünkü onlar kendilerini çok düşük seviyede hissedeceklerdir. Ve Tanaji
oraya gitti ve gitmek için bir tür büyük bir kertenkele kullandı ve çivileri çaktı. Bir ip ile tırmandı, orayı fethetti ve kaleyi ele geçirdi.
Başarılı olursa Shivaji'nin görüp aşağı gelmesi için  bir ateş yakmaları gerektiğine, karar verilmişti. Shivaji ateşi sabah erkenden
gördü ve oraya gitti. Bir ağacın altında Tanaji'nin cesedi yatıyordu. Ona baktı ve "Kaleyi aldık ama bir aslan kaybettik" dedi. Benim



evimden çok net bir şekilde görebildiğiniz Aslan Kalesi, işte bu yüzden orası Sinhagad olarak adlandırılır. Ama bunlar rakhi
denilen küçük bir şeyin abideleridir. Kale ardına kale ele geçirebileceğinin ifadesinin küçük bir sembolü. Başka bir yerde ise - bu
hikâyeyi daha önce de anlattım ama bugün tekrarlayacağım - Büyük İskender'in Puru adlı bir kralı tarafından tutuklandığı
zamandı. İskender bir Hintli hanımla evlenmişti ve büyük İskender hapishanedeydi. O gün, Vishnumaya günüydü. Bu yüzden bu
hanım onu gönderdi - bu bayan çok akıllıydı, İskender’in karısı - Kral Puru'ya üzeri güzelce örtülmüş ufak, küçük bir thali (tabak)
içinde, bir rakhi gönderdi. Ve, ritüellerde olduğu şekli ile, bu o gün krala sunuldu. Bu yüzdende kral bunu kabul etmek zorunda
kaldı. Eğer bu gönderilmişse, sizin onu kabul etmeniz gerekir. Kral bunu kabul etti ve rakhiyi bağladı. O zaman da “kız kardeşim
kim?" dedi. Onlar da "sizim kız kardeşiniz İskender'in karısı" dediler. "Aman Tanrım, o zaman bu benim kendi kayınbiraderimi
tutukladığım anlamına geliyor!" dedi. Derhal o kişi kayınbirader olur, hemen. Evlilik yok, hiçbir şey olmadı. O bir kayınbirader. Kral
hapishaneye koştu, büyük imparatorun önünde yere kapandı. İskender anlayamadı, "Bu Puru'ya neler oluyor? Bunları neden
yaptı?" dedi. Kendi dilinde "Efendim, üzgünüm" dedi, "Üzgünüm, kayınbiraderim olduğunuzu bilmediğim için üzgünüm. Yaptığım
şeyden ötürü sizden özür dilerim. Beni affeder misiniz?" dedi. Ve onu getirip, ondan kendi tahtına oturmasını istedi. İskender
anlayamadı, "Bu nedir, ne oluyor?" dedi. Kral "Lütfen", dedi.  İskender’in oraya oturmasını sağladı, ona garland taktı, aartisini yaptı,
ona süs eşyaları verdi, ona büyük elmaslar ve yakutlardan yapılma garland taktı, ayaklarına dokundu, ayaklarını yıkadı ve sonra
büyük bir onurla onu eve gönderdi. İskender anlayamadı. "Delirmiş olmalı, yoksa biri tarafından posses mi edildi?" dedi. "Bazı
Yunanlılar bu adamı posses etmiş" olmalı diye düşünmüş olmalı, teslim olma şekli ile. Eve gittiğinde karısı gülümsüyordu.
İskender ona "Neden gülümsüyorsun?" dedi. “Bu numaranın Hint aklında çalışacağını biliyordum” dedi. İskender, "numara neydi?"
diye sordu. Karısı ona bir ip gösterdi. "Numara buydu" dedi. İskender anlayamadı, bakmaya başladı. "Bu nedir?" dedi. Karısı "Bu
rakhi. Benim ona gönderdiğim şey bu. Bu bir kız kardeş sembolüdür, işte sen bu şekilde serbest bırakıldın", dedi. İskender
arkasına yaslandı. “Aman Tanrım, bu insanlar düşmanlarını bir ip ile nasıl serbest bırakabilirler? Ben bu insanları tutsak edemem.
Onlar çok iyiler. Çok süptiller. Bu süptillikleri biz anlayamayız”, dedi ve geri döndü. Ama onu öven, onun nasıl biri olduğunu, ne
kadar cömert bir adam olduğunu anlatan bazı şairleri yanına aldı. Fakat şunu söylemeliyim ki, Yunanistan'da böyle süptil bir
adam görmek şaşırtıcıdır. Fakat belki de onların, süptillikleri anlama zamanı gelmişti, ama bugün pek fazla umudum yok. Onlarda
gördüğüme göre, pek o kadarda süptil değiller. Onların sadece kahramanları olan, bu ibadet ettikleri Onassis gibi insanları var.
Nereden nereye geldik? Şimdi aynı güzel şeyleri biz nasıl da korkunç şeyler için kullandık. Ne kadar ileri gittik. Ve aynı
Vishnumaya'nın, şu an sizin cehenneme gideceğiniz bu mayayı ortaya koyduğunu ve bittiğini söyleyebilirim. Bu noktayı ayarlayan
O'dur. Amerikalıların Sahaja Yoga'da olmayı hak ettiklerini düşünmüyor. Benimle savaşan Odur. "Anne, unut gitsin, unut gitsin!"
diyor. Filmlere bakın – her biri diğerinden daha kötü. Yakın zamanda yapılan filmleri görüyorsunuz, modern olanları, onları
bakamazsınız bile, gözlerinizi kapatmalısınız. Şimdi, aynı güç, yalnızca sizin tarafınızdan kendi yıkımınız için kullanılıyor. Siz bunu
kendi yıkımınız için kullanıyorsunuz. Bütün bu filmler birbirlerinizle savaşmanız, birbirinizi yok etmeniz, birbirinizi nasıl
öldüreceğiniz, nasıl saldırgan olacağınız, nasıl çirkin olacağınız, nasıl utanmaz olacağınız, nasıl kendinize saygınızın olmayacağı
gösteriyor ve onlar başkalarına saygı duymamak için çalışıyorlar. Hepsi bu medyadan geliyor. Çocuklarınız çok kaba. Kimse
kimseyi dinlemiyor. Kimse büyüklerine saygı duymuyor. Eğer bir kişi sade, dürüst, zeki ve parlak biriyse, o kişinin aptal olduğunu
düşünülüyor, çünkü o sizi kurnazlıkla nasıl alt edeceğini bilmiyor. O sizinle sert şekilde konuşmayı bilmiyor, çünkü size nasıl
sürekli hakaret edeceğini bu kişi bilmiyor. Bütün film endüstrisi şimdi, nasıl daha hakaret edici sözler bulabileceğini üzerinde
çalışıyor. Ne kadar daha hakaret edici sözler varsa, o kadar iyi. Halkın istediği de bu, çünkü artık filmleri ekonomik amaçlarla
kullanmak, ekonomik bir şey haline geldi. Para her şey olduğu zaman - fuhuş nedir, para alırsınız, o zaman bunda yanlış olan ne?
Ailenizi yok etmenin nesi yanlış? Para aldın mı, her şey yolundadır. Şimdi, bu parayı yanınızda mı götüreceksiniz veya bu barbar
çocukları bu ülkede mi bırakacaksınız? Neye ulaşacaksınız? Ve para odaklı olmak o kadar fazla ki, insanlar Amerikalıların en
cimri insanlar olduklarını söylüyorlar, çok rahatlarına düşkünler ve en cömert olan Vishnumaya burada iken, onlar en cimri
insanlar. O size ışık vermek için Kendisini yakar. Ve bu cimrilikte, para odaklı olmakla birlikte geliyor. Aynı zamanda onlar çok
zarar vericiler, bazen çok iğrenç ve korkunç numaralar yapmaya çalışıyorlar. O zaman elektrik çalışmak zorundadır ve
bilmiyorum, O'nu bilmiyorum, Onu nasıl çalışacağını bilmiyorum. Ama O özellikle de Amerikalılara çok kızgın, çünkü burası Onun
erkek Kardeşinin ülkesi. Burası erkek Kardeşinin yönettiği ülke ve O her şeyin yolunda gitmesini istiyor, çünkü tüm dünyayı yok
eden saçma sapan filmlerin hepsi burada üretiliyor. AIDS, Vishnumaya'nın kutsamalarından biridir. Sol Vishuddhi'den geliyor,
insanlar bilmiyorlar. Başlarda, Sol Vishuddhi'de terlemeye başlarsınız. İnsanlar suçlu hissetmeye başladıkları zaman, onunla
yüzleşmeli ve ondan kurtulmalılar. Tabii ki dediğiniz gibi, bu sağ kanal olmakla başlıyor. Fakat sağ kanal olmak, nihayetinde Sol
Vishuddhi ile sonlanıyor. Ve sonra bunun tortusu üretmeye başlar. Bir insandaki bu tür bir zayıflık, çünkü bu aynı zamanda
anneliğin saf formudur, orta Kalp'tir, anneliğin saf şeklidir. Bir çocuk görüyorsunuz, masum bir kız görüyorsunuz. Onu ilgilendiren
şey onun küçük bebeğidir. O annedir, su katılmadık şekilde. Kız düzgün bir şekilde büyütüldüyse, çocukluğundan itibaren, o bir



annedir. Ve annelik, kadınlığın özüdür. Evlilikten sonra çocuk sahibi olmak istemeyen aptal bazı Sahaja Yogiler de var. Onlar
derhal Sahaja Yoganın dışına çıkmalılar. Biz bütün bunları burada çocuk üretemeyen insanlara sahip olmak için yapmadık. Çocuk
yapabilirlerse, yapmalılar. Bunu sebebi, doğmak isteyen pek çok büyük ruh olması. Bunlar, aile hayatınızın ağacı üzerinde
zenginleşecek olan harika meyvelerdir. Ve eğer çocuk sahibi olmak istemiyorsanız, o zaman burada ne yapıyorsunuz? Bu yüzden
Vishnumaya'nın asıl meselesi, bir kadının anne olması gerektiğidir. O zaman bu annelik ona parlaması için özel bir kapasite
veriyor. Şimdi, bu Sol Vishuddhi ile başlıyor, AIDS orta Kalbe gidiyor. Orta Kalbe meydan okunuyor. Annelik kayboldu. İşte
antikorlar bu şekilde zayıflarlar. Onlar bir kez saldırıya uğradıklarında zayıflarlar, hastalık ile savaşamazlar ve AIDS'i kapan kişi,
antikorlarının olmaması ile yüzleşmek zorunda kalır, bu yüzden her şeye karşı alerjisi olur ve ölür. AIDS ile savaşmak için kız
kardeşlerin ve erkek kardeşlerin ilişkilerinin, kız kardeşlerin erkeklere dikkat edebilecekleri, davranış şekillerinin ve onlarında kız
kardeşlerine dikkat edecekleri şekilde kurulması gerekir. Bütün bu şeytani harekette erkeklerin fiziksel saldırıya uğradıklarını ve
kadınların ise zihinsel olarak saldırıya uğradıklarını görüyorum. Ve bu öyle bir saldırı ki, kadınların bundan kurtulmaları zor. Her
şeyden önce, hedefimizin ne olduğunu, bunun seks nesnesi değil Ruh olmak olduğuna karar vermeliyiz. Bu maya hedeflerinizi
tamamen değiştirdi. Bu sizi solucan haline getirecek ya da daha başka ne var, bilmiyorum. Aslında, Amerikalıların anlamak
zorunda olduğu şey budur: nereye gidiyorlar? Herkes, Amerikalıların eğer tam deli değillerse, yarı deli olduklarını düşünüyor.
Herhangi bir kuruluşa gelen herhangi bir Amerikalı varsa, "Ah, aman dikkatli olun, o bir Amerikalı." Amerikalılar bunu bilmiyor
olabilirler. Onlar bir Amerikalıyı asla tamamen aklı başında bir insan olarak görmezler. Bunun nedeni nedir? Bu tuhaflık yüzünden,
garip, aptalca fikirleri var. Ama burada insanların aptal ve deli olma konusunda temel bir hakkımız olduğunu iddia ettiğini
duydum. Bugün yaşadığınız bu ülkede dolanan bu tür bir şey var ve eğer siz onları kurtarmak zorunda kalırsanız, onların yüzlerini
Tanrı'ya çevirmek zorundasınız. Onların yüzlerini aydınlanmaya doğru çevirmelisiniz. Ve bu, bütün Sahaja Yogiler için, çok, çok
zor bir iş, sizden rica ediyorum ve Vishnumaya'nın Gücü ile parladığınız ve Vishnumaya’nın Gücü olan bu tür bir gücü
geliştirmeniz için size dua ediyorum. Özgürlük Anıtı'nı gördüğümde, onun burada ayakta duran Vishnumaya olduğunu düşündüm.
Onlar neden orada ayakta duran bir adam yapmadılar, neden bir kadın? O, Vishnumaya'nın, kız kardeşin sembolüdür ve eğer
özgürlüğünüz olması gerekiyorsa, ona sahip olun - ama bilgeliğin özgürlüğü, aptallığın değil. Ve bugün size bu büyük Shri Krishna
ülkesinde söylemem gereken şey budur, dikkatli olmanızda fayda var. En iyisi uyanık olmaktır. Vishnumaya’nın Güney Amerika'yı
gerçekten uygun şekilde yönettiğini ve burasının onun da bölgesi olduğunu söyleyebilirsiniz. Ve orada elektrik çok yaygın değil.
Fakat sapkınlık başladı, çünkü onlar Sol Vishuddhinizi mahvetmek için kokain ve diğer korkunç şeyleri üretmeye başladılar. Biri
Kuzey Amerika'da bir şeyden dolayı suçluluk hissediyor, diğeri ise kokain yoluyla kötüleştiriyor ve Vishuddhinizi mahvetmeniz için
güzelce buraya taşınıyor. Bu Vishnumaya'ya yapılan bir saldırıdır, Vishnumaya'ya bir diğer saldırı ise Güney'den gelen çünkü onlar
ihraç ediyorlar. Bir keresinde onlara "siz neden bunu ihraç ediyorsunuz?" diye sordum. Onlarda dediler ki, "Bu insanları kurtarmak
onların dikkat etmesi gereken bir şey; bizim dikkat edeceğimiz bir şey değil ki." Kolombiya’da, resmen. "Eğer Amerikalılar
kendilerine bakamıyorsa, biz halkımıza nasıl bakabiliriz?" diye düşünüyorlar. Ve sizin sayenizde büyük bir para kazanıyorlar çünkü
“siz paraya çok dikkat koydunuz. Pekâlâ, sahip olun. Vishuddhinizi mahvetmek için bu korkunç şeyi size vererek biz para
kazanacağız ve eğer siz paranın bu kadar önemli olduğunu düşünüyorsanız, biz bütün paranızı alacağız. Bu bir şey, çok büyük bir
oyun, bu bir maya, bu ülkenin içine girdiği korkunç bir mayadır. Ve siz, bizim bu şeyleri kadar kolayca kabul etmemizin, tamamıyla
korkunç olduğunu göstermek için, bunu parlayan örneklerle yapmalısınız. Vishnumaya'nın burada bazı cevizleri kıracağından
eminim ve bunun Sahaja Yogiler için izlenecek yeni bir yol yaratacağını, uygun, dinamik bir şekilde daha fazla sayıda insanı
Sahaja Yoga getireceğini ve onları Sahaja Yoga da yerleşmelerini sağlayacağını umuyorum. Tanrı sizi kutsasın. Yogi:  ilk olarak
Shri Vishnu'nun isimlerini okuyup, sonra  Devi'ninki  ... mantralar? Shri Mataji:  Ah, tamam, bu şekilde yapabilir misin. Yani elli bir
ve  … Yogi: Sushumna  için, Shri Vishnu  için yirmi bir isim var. Shri Mataji: "Bu  Vishnumaya değil. Yapmanız gereken  ...
Vishnumaya, bakire olandır. Bu yüzden eğer Devi’nin isimlerini okursanız, bu yeterli çünkü burada Krishna’nın isimlerini okuduk.
Sendeki  Devi’nin isimleri neler?" Yogi: Evet, bizde Devi Mahatmyam var, Shri Mataji: "Ya Devi sarva bhuteshu, Vishnumaya'eti
shabdita." Shri Mataji:  Vishnu’nun ismi için Devi’nin hangi ismi varsa uygundur. Tamam. Puja'ya başlamadan önce, bu mayayı
burada yaratma şeklinize gerçekten hayranım. Umarım bu, bu kör edici mayayı kaplayacak ve insanları doğru yola sokacaktır.
Bunu yapma şeklinize hayran kaldığımı söylemek zorundayım, bu güzel bir şekilde yapıldı. Tanrı sizi kutsasın. Devi isimlerinden
biri de, Nirmala'dır, çünkü bu "saf" anlamına gelir, bugünlerde insanlar Halis ve Halistan'dan bahsediyorlar. Halis "saf" anlamına
gelir. Halistan, saf insanların yerleşmesi gereken yerdir, yani Sahaja Yogilerin. Söylenen şey budur, sadece Halis insanlar, yani saf
olan insanlar Halistan’ı meydana getirmeliler, bu zalim veya aptal olanlar değil. Bu Sahaja Yogi olan insanlar içindir. Bu Sahaja
Yogiler için söylendi. Azizler asla, bu şiddet uygulayan kişilerin kendi Halistanlarına sahip olmaları gerektiğini söylemezlerdi. Yani
buna "Nirmalitiler" demeleri gibi, onlar Halistan halkıdırlar ve onlar halislerdir. Vishnumaya'nın etkisi altında böyle bir yanlış isim
kullanımı. İsimleri okuyanlar, bakın, siz ne yapılacağını söylememelisiniz; bununla derhal oturmak gerekir. Önce küçük kızlar



gelsin, çok küçük kızlar değil. Kendi başına yürüyebilen ve bir şeyleri kendi başına yapabilenler.
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Shri Rama Puja. Les Avants (İsviçre), 4 Ekim 1987.

Bu gün Dassera gününde, İsviçre`de bizler Shri Rama'nın taç giymesini kutluyoruz. Pek çok şey bu Dasshera gününde oldu. En
önemlisi de Shri Rama’nın bu gün kral olarak taç giymesiydi. O Ravana’yı da yine bu gün öldürdü. Bir çok kişi onun nasıl aynı gün
hem Ravana’yı öldürüp hem de taç giydiğini sorabilir. O günlerde Hindistan’da bizim süpersonik uçaklarımız oldu ve bu gerçektir,
bu uçakların ismi Pushpak`tı, anlamı çiçektir, muhteşem bir hızı vardır. Yani O, Ravanayı öldürdükten sonra karısı ile birlikte
Ayodhya’ya geldi ve işte taç giydiği gün de bu gündür. Dokuzuncu gün, O güç elde etmek için, silahlarına Shakti elde etmek için
Tanrıça’ya ibadet etti ve onuncu gün Ravana’yı öldürdü. Shri Rama ve Onun krallığı döneminde ne kadar gelişmiş insanların orada
bulunduğunu gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Bunun nedeni kralın bir enkarnasyon olmasıydı, Sokrates tarafından anlatıldığı
gibi aynı zamanda hayırsever bir kraldı O.

Shri Rama’nın öyküsü, başından sonuna dek çok ilginçtir ve şimdi Hindistan`da televizyonumuz tarafından yapılmış ve çok iyi bir
fiyattan satılan güzel bir dizimiz var. Belki de oraya geldiğiniz zaman, her birinize birer tane hediye edebiliriz. Ancak Shri Rama’nın
öyküsü O daha doğmadan önce yazıldı. Hatta bundan önce, bunun bazı işaretleri vardı ve geleceği gören Valmiki, Shri Rama’nın
bütün öyküsünü yazdı. Shri Rama’nın doğumu ve tüm bu şeyler Agni, yani Ateş tarafından gerçekleştirildi. O Surya hanedanında,
Güneş hanedanında doğdu. Bütün bu şeylerle birlikte, ateş olan Agni’nin kutsamaları ile doğmuştu ve aynı zamanda Surya
hanedanında doğmuştu. Sizin şimdiye dek sahip olduklarınız içinde, en yumuşak olan Avatarlardan birisiydi. O çok şey olarak
bilinirdi, demek istiyorum ki ingiliz dilinde, resmi olan bir kişi, sankoch anlamında. Birilerine bir şeyler söylemektense problemlerle
bizzat kendisi ilgilenecek kadar ileri giderdi. Hindistan’da hala bunun gibi insanlarımız var. Lal Bahadur Shasti gibi bir
başbakanımız oldu. Eğer bir odada başkaları ile beraber oturuyor ve elektrik açıksa, ışıklar veya bir şeyler, kapatmayı istediği
zaman, kimseden bunu kapatmasını istemez. Yavaşça koltuğundan kalkar, anahtara doğru yürür ve kalkıp kapatır, bu şekilde o
hiç bir şey istememektedir. Bu Shri Rama’nın en büyük kalitelerinden birisidir, hiç kimseye kendisi için bir şey yaptırmazdı veya
hiç bir şey emretmezdi veya kimseyi bu amaçla kullanmazdı. Bakın, O ateşin kutsamasıydı ve Surya`da doğmuştu. Ancak biz
şimdi ne görüyoruz, tüm problemleri ile birlikte, belki de çok düşük ailelerde veya negatif ailelerde doğmuş olan bu insanlar, siz
buna sol kanal diyebilirsiniz, onların korkunç bir Agnyaları ve korkunç bir Suryada`ları vardır.

Surya içinde doğmuş kişi, son derece alçak gönüllü olmalıdır. O, hiçbir şeyin onu etkileyemeyeceğini, hiç bir şeyin ona kendisini
yüce birisi olarak hissettiremeyeceğini gösteren bir kişidir. Şimdi onun hayatına baktığımız zaman, kendisi çok alçak gönüllü bir
adamdı. Bakın şimdi, bu başkalarını küçümsemeye çalışan insanlar, “Senden hoşlanmıyorum, ben hoşlanmıyorum, bu iyi değil, bu
çok zor” derler. Bu şeyler, böylesi bir insanın son derece düşük karakterli olduğunu gösterir, tamamen şahsiyeti yoktur, düşük
karakterlidir. Şahsiyetli birisi, başkalarına için gösterdiği tolerans ile fark edilir. Hoşgörüsüzlük kişinin, son derece egoist ve kibirli
olduğunun işaretidir, kendini beğenmişlik vardır.

Shri Rama, yönettiği devlette halk tarafından çok sevilmişti. En çok saygı gösterilen babanın (Kral Janaka) kızı olan, en güzel eşe
sahip oldu ve babası tarafından sevilen bir oğuldu. Ancak o kadar alçak gönüllü bir adamdı ki, öylesine alçak gönüllüydü ki, Onun
bütün kişiliğinde güzelliği görebilirdiniz. Sürgüne gittiği sırada, küçük bir kayıkta gidiyordu. Onu kayığına almış olan sıradan bir
kayıkçıydı. Kayıkçı, Ayodhya kralının önünde oturduğu ve uygunsuz kıyafetleri olduğu için kendisini çok üzgün hissediyordu. Shri
Rama, kendisi de valkanalardan, yani köylülerin giydiği veya çok ilkel bölgelerde yaşayanların giydikleri, sadece bir tür yapraktan
ibaret bir şeyden başka bir şey giymiyordu. Bunları giymeliydi çünkü annesi, üvey annesi bunu bir çeşit lütuf şeklinde onun
babasından istemişti.

Ve sonra ona sadece “Neden üzülüyorsun, Bende bunları giyiyorum, artık bir kral değilim. Senin önünde böylece oturuyorum.
Kesinlikle rahat olmalısın. Ve Ben nasıl kayık kullanılacağını bilmiyorken, sen kayık kullanmayı biliyorsun, neden bu kadar
endişelisin” dedi. Bu şekilde O, düşük kasttan olduğunu söyleyebileceğimiz insanları bile çok yüksek bir yere koydu. Buda Onun
insanlara saygılı olduğunu gösterir. Kendisi Maryiada Purushottam olarak adlandırıldı, bu birisi ile ne kadar ileri gidebileceğini
bilen, Mariadaları, biriyle nasıl konuşacağını, birisine nasıl yaklaşacağını bilen biri demektir. Bunun aksine bizler kocalarına bile,
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çocuklarına bile, herkese karşı yanlış davranan insanlar görüyoruz, dışarıda ise başkalarının üstüne atlarlar, bu kesinlikle Rama’ya
karşıdır. Bu Ravana gibidir. Ravana bile bu tabiatta değildi çünkü onun içinde tam bir Dharma vardı. O aydınlanmış bir Ruhtu ama
kendini beğenmişliği nedeni ile Rakshasa oldu. Ama onun kendini beğenmişliği bile, işittiğim bir çok modern kadın ve erkeğinki
ile karşılaştırılamaz. Onların gerçekte Ravanayı geride bırakmış olmaları şaşırtıcıdır. Ravana`nın sadece on adet başı vardı ancak
bazen Ben bu modern erkeklerin veya özellikle de kadınların yüz sekiz başları olabileceğini hissediyorum. Kendini beğenmişlik,
nefretin ifade miktarı çok gülünç ve bu bir insanı işe yaramaz gösterir ama bu tür insanları çok sık görüyorum ve Sahaja Yoga’da
bile, bir şekilde ilerliyorlar. Gerçekte böyle insanlar mutlaka Kadir-i Mutlak Tanrı tarafından hor görülürler.

Onun yaşamı ile ileri gidersiniz. O ilkel sınıflardan birine mensup olan çok yaşlı bir kadının bulunduğu köye gitti. Kadının çok az
dişi vardı ve o kadın bizim ber dediğimiz bazı meyveler getirdi, o getirdi ve Ona, Shri Ram`a verdi, bak, bunları senin için aldım,
başka bir şeyim yok benim ve bunları, onların hepsini ben test ettim.

Gerçekte Hindistan`da, eğer bir şeyi ağzınıza koyarsınız bu utishtadır, kimse buna dokunmaz. Fakat o dedi ki, dişlerimle delerek
hepsini ben tattım ve hiç birisinin ekşi olmadığını gördüm. Shri Rama ekşi meyveleri sevmezdi, o bunu biliyordu, bu yüzden
hiçbirisi ekşi değil ve onları alabilirsin, dedi. Demek istiyorum ki, bir şekilde, eğer bu batıda bir kişiye yapılsaydı, onlar sizi sertçe
yumruklarlar.

Shri Rama derhal acele ile öne çıktı ve berleri kadının elinden aldı, onun elini öptü, Tamam, tamam, onları alacağım, dedi. Büyük
bir hevesle onları yedi.

Bu yüzden Lakshmana bu bayana biraz kızgındı. Bu olan şeyde ne?

Sitaji dedi ki, Oh onları çok sevdin mi?

Shri Rama, Evet ama sana hiçbir şey vermeyeceğim, dedi.

Sita dedi ki, Hayır, ben senin yarınım. Bana vermelisin. Bunun üzerine Sitajiye biraz verdi. Sita’da yedi, nedir bu! Yediğim şey
cennet nektarı gibi.

Bunun üzerine Lakshmana çok kıskandı. Yenge, biraz alamaz mıyım? dedi.

Sitaji, Hayır, sana veremem. Ağabeyine sor. Ben sana vermeyeceğim. Bendekiler paylaşmak için çok az. Neden ağabeyine
sormuyorsun? dedi.

Bunun üzerine Oda kardeşine gidip, biraz daha alabilir miyim? dedi. Shri Rama gülümsedi ve ısırılmış, Hindistan`ın Brahmanik
yasalarına göre gerçekte kast dışı sayılan ilkel bir kadının dişleri ile zedelenmiş olan, yediği bu beriyi ona verdi.

Shri Rama’nın tatlılığı ve kullandığı tarz ile insanları rahat hissettirirdi, sanki Ben diyebilirim ki, sanki küçük bir taşı kabuğunun
içine alan bir istiridye örneği gibi. O bir çeşit parlak bir sıvı salgılayıp, taşı bu sıvı ile kaplar ve rahat etmesi için onu bir inci yapar.
Şimdi, Shri Rama kendi rahatını istemezdi. Rama biraz farklıdır, O herkesi bir elmasa veya inciye döndürmek istedi, böylece diğer
kişi ışıldayacak ve hoş görünecekti ve işte o kendini bu şekilde rahatlatmış hissetti.

Eğer Onun kalitelerini kendi içinize çekerseniz, ilk önce Shri Rama’nın doğuştan getirdiği durumunu anlamalıyız. Shri Rama
kalbinizin sağ tarafında yerleşmiştir, sağ kalp. O buraya yerleşmiştir. Şimdi bir insanda sağ kalp yoktur. Eğer birisine sağ kalp var
derseniz, derler ki, Ne, iki kalp mi var veya üç kalp var? Sahaja Yogamızda bizim üç kalbimiz var. Bir tanesi sol, diğeri sağ ve
biriside orta.

Sağ kalp çok önemli bir şeydir. Sağ kalp tüm ciğerlere, her iki ciğere, boğazın tamamına, nefes borusuna, buruna, iç kısmına
bakar. Dış kısma bakılır, diyebiliriz ki, burada nitelikler Shri Krishna tarafından verilir fakat bunun iç kısmındaki her şey Shri Rama
tarafından yapıldı. Onlar aynılar ama birisi içeride hareket eder, diğeri de dış kısımda. Bu iç taraftan size kulakları verir, Shri Rama



yapar. O size gözleri verir. Dış taraf yerine iç tarafın iyi olması daha önemlidir. Bu Shri Ramanın bir örneğidir. O asla dış tarafla
veya kişinin dış görünüşü ile ilgilenmedi. Çünkü O Shri Krishna’dan önce geldi, O insanoğlunun iç tarafını inşa etmeye çalıştı. Bu
yüzden diyebiliriz ki, sağ kalpte olasına rağmen, O Hamsa çakranız boyunca hareket eder ve kısmende Vishuddhi çakranızın iç
tarafında. Çünkü onun iç tarafında Shri Krishna, Shri Ramadır, yani Shri Vishnudur.

Yani, biri kişinin batı standartlarına göre iyi bir görünüşü yoksa, Bana göre batı standartları oldukça komik çünkü batı standartları
ne Krishna nede Shri Rama gibiymiş görünmüyor. Shri Rama gibi birisi, çok sağlıklı, elleri dizlerine kadar gelen uzun bir insandı,
ajabanav, bu ajabanavı olan bir kişi demektir. O tıknazdı, onların her ikisi de tıknazdılar. Tıknaz olmalıydılar çünkü onlar Agni’den
doğdular. O Agni’den doğdu fakat su Shri Vishnu’nun temel elementidir. Yani, onların hepsi tıknaz insanlardı; bu günkü modern
fikirlere göre sopa gibi ince değildiler, sopa gibi ve Tüberküloz hastası gibi ince olmak.

Ama bu, bütün tıknaz insanlar iyidir anlamına gelmez. Biz her zaman mantık ile düşünürürüz. Onlar tıknaz, eğer Anne böyle
söylüyorsa, tıknaz insanlar iyidir. Konu bu değil, Ben bunun iç tarafını söylüyorum, iç taraf sadece bunun aksidir. Onun iç tarafı
kesinlikle güzeldir ve kesinlikle, sevgi, sıcaklık ve şefkat doludur. Bu niteliklere sahip olmayan kişi, bu Sahaja Yogi olmayan bir
kişinin işaretidir. Gürültülü bir kişi, yüksek sesle konuşan, yükek sesle söz söyleyen, yanlış yerlerde gülen birisi yarı deli olmalıdır
ancak o bir Sahaja Yogi olamaz.

Shri Rama’nın bu yumuşaklığı, aşırılıklara gider, Ben bunu sankocha diye adlandırıyorum, resmiyet, resmi fakat ingilizcede resmi,
bir kelime değil, sankocha. Bir keresinde, O Ravana ile savaşırken, Ravananın on kafasına bir biri ardına oklarını çarpıyordu. Ve
eğer O kafalardan birini çıkartırsa, ardından ikinciyi çıkartırdı, ilkide geri gelirdi, çünkü onun bir tür kutsaması vardı ve bu sayede
kimse onu kafasından vurarak öldüremezdi.

Bu yüzden Lakshmana, “Kesinlikle biliyorsun ki, Ravana kafasından vurularak öldürülemez, neden onu kalbinden vurmuyorsun?”
dedi.

Bunun üzerine O, “Sebebi şu ki, şu anda onun kalbinde Mahalakshmi var, Sita var. Sita onun kalbinde oturuyor. Sita orada
oturduğu için, onu nasıl kalbinden vurabilirim, Sita incinebilir” dedi.

Yani, onu kafasından vurmanın ne faydası var dedi.

O dedi ki, Çünkü ben bir kere ona kafasından hızla vurmaya başlarsam, dikkati oraya gidecektir ve dikkati kafasına gider gitmez
de, onu kalbinden vurabilirim”. Sankochaya bakın? Sankochaya bakın, Onun konuşma şekline.

Sonra ne oldu, O çok müşfikti, bir keresinde çok çirkin bir kadın olan Shurpanaka Onu baştan çıkartmaya geldi. Ve o dedi ki,
baştan çıkartmaya geldi ve şunu dedi, “Rama, neden benimle evlenmiyorsun?”

Demek istiyorum ki, Rama gibi Mariada Purushottama olan bir kişiye böyle korkunç bir soru sormak, birisi eğer başka hiç bir şey
yapmazsa onu gerçekten döverdi. Bunun üzerine Shri Rama gülümsedi.

Dedi ki, Madam, üzgünüm, Benim bir eşim var ve Ben tek eşliliğe inanıyorum, aika patni vrat. Bu yüzden de özür dilerim, sizinle
evlenemem. Ama şakacı bir şekilde, tamam, kardeşim Lakshmana orada. Onun karısı Ayodhya’da kaldı, sen ona sorabilirsin”
dedi.

Shurpanaka da, gitti ve sordu, “Lakshmana, neden benimle evlenmiyorsun?”

Shurpanaka çok güzel bir hale geldi. O kendisini güzel bir kadına çevirdi. O bazı güzellik salonlarına gitmiş olmalı veya bir yerlere
ama kendisini bunun gibi yaptı, o oradaydı.

Lakshmana ona çok öfkeli bir şekilde baktı, dedi ki, Sen, çirkin, neden böyle bir soruyu sormak istiyorsun?



Lakshmana onun burnunu kesti. Lakshmana onun burnunu kestiği zaman Nasik’teydi, işte bu yüzden, nasika burun demektir ve
işte bu yüzden sizler Nasik`te bulundunuz. Burası Lakshmana`nın onun burnunu kestiği yerdir. O çok kızgındı ama Shri Rama
değildi. Onun burnunu kesti. O çok ikna edici bir şekilde Benim bir eşim var ve Ben kendi tek eşliliğe inanıyorum, dedi.

Onun bir başka karakteri de tutarlı olmasıydı. O asla Shri Krishna gibi tutarsız olmadı. Shri Krishna bir diplomattı ve diplomasi
tutarsız olmaktır. Shr Krishna`nın stili farklıydı. Fakat Sahaja Yogada, sizler Shri Rama gibi sürdüremezsiniz. Bazen siz
Parashurama gibi de olmalısınız, aksi halde şeyler çalışmayacaktır. O'nun karakteri onunla önde gitti, ki bu çok güzeldi, bunu fark
edeceksiniz. O öyle tutarlıydı ki, her ne söyledi ise tüm yaşamı boyunca bunu taşıdı. Örneğin, Ben tek eşliliğe inanıyorum, aika
patni vrat, demesi gibi.

Onun çok hoş bir karısı oldu, buna şüphe yok, çok güzel bir eş ancak O Ravana`ya gitti ve Shri Rama yanlız kaldi. Onlar tüm
dünyayı feth etmek anlamına gelen Rajasurya yAgnya adı verilen bir tür yAgnyayı yapmaya başlamayı istediler, o zaman da Shri
Rama`ya, Sen evlenmelisin çünkü senin eş sahibi olman gerekli dediler.

O, Hayır, Ben evlenemem çünkü hiç kimse Benim karım gibi olamaz ve Ben evlenemem. Ben bu türdeki bir yAgnyadan
vazgeçebilirim ama Ben tekrar evlenemem, dedi.

Bunun üzerine onlarda, Tamam, sadece tek bir şey var, Siz Sita`nin altından bir heykelini yapabilirsiniz ve onu kullanmalısınız,
dediler, eşinizi temsilen bu heykeli.

O, Ben bunu kabul edeceğim, dedi. Tüm mücevherlerini,her şeyini çıkardı ve bu heykeli yapıp yAgnyayı tatbik etti. Yani O her ne
dedi ise, bunu tamamen takip etti. O kendi dharması içinde mükemmeldi.

Bir başka olayda, Sita kaybolduğu zaman O asla uyumadı, asla bir yatak üzerinde uyumadı, her zaman toprak üstünde yattı. Asla
bir yatak üzerinde uyumadı, her zaman toprağın üstünde yattı. Karısı için hissetmiş olduğu acı Hindistan’daki bütün şiirlerde çok
güzel tarif edilmiştir. Ve sonunda Sita Onu çok gizemli bir şekilde terk ettiği zaman, Sita sadece Toprak Ana içinde kayboldu,
çünkü Onu Toprak Ana doğurdu, bu yüzdende O Toprak Ananın içinde kayboldu. Sonra da Shri Rama tamamen kayboldu, O
Sarayu nehrine atladı ve içinden gelmiş olduğu su elementi içinde kayboldu.

Şimdi bu adamın (Rama’nın) karısını bırakması gerekiyordu. Bu tezat içinde, bir kişilikteki dalganın yükseliş ve inişini
görebilirsiniz. Onun içinde yaşadığı toplumda, Onun yönettiği devlette, Ravana ile birlikte yaşamış bir eşe karşı bir itiraz vardı ve
toplum bunun hakkında konuşmaya başladı. Bunun üzerine O, iyi bir kral olarak, eşini sonsuza dek terk etmesi gerektiğine karar
verdi. Sonra da başbakanının eşliğinde güzel bir araba ile, Sitayı aşağıya indirip, Ona dikte eden ve olan şeyin ne olduğunu Ona
anlatan kardeşi Lakshmana Sita`ya, Shri Rama`nın onlardan, kendisini Valmiki’nin ashramına bırakmalarını istediğini söyledi.
Bunun bir sonucu olarak O çok üzüldü ve dedi ki, O Adi Shakti idi, bu yüzden de Onun rahatsız olması gerekmezdi. “Beni sadece
burada bırakın” dedi. Kendine çok saygısı olan birisi. “Hayır, hayır, hayır, hayır, Ona gideceğim veya Onu dava edeceğim,
mahkemeye gidip tüm parasını alacağım. Beni fırlatıp atmaya nasıl cüret eder” demedi. Bu türde hiçbir şey demedi. Bu bir kadının
zarafetidir.

Nezaketle dedi ki, tamam, şimdi sen kardeşini dinlemelisin. Ben senin yengenim, senden büyüğümde. Şimdi Bana itaat etmelisin.
Sana yengen olarak söylüyorum ki, sen şimdi gidebilirsin. Beni burada yanlız bırak ve Ben sürgüne götürecek birileri ile daha
öteye gitmek istemiyorum. Ve O hamileydi de. Eğer bu şey burada meydana gelirse, korkunç şeyler olabilir ama eğer Hindistan’da
böyle bir şey olursa, eş kendisini öldürecek veya buna katlanamayacaktır. Sanırım iki şeyde aynı, bir kaçış. Eğer saldırı yoksa, o
zaman geri çekilme vardır.

Ama O, Hayır, Ben iki çocuğu doğurmalıyım dedi. Ben kendimde bakabilirim, tamam, dedi. Zarafetle dedi ki, Shri Rama bunu yaptı,
Benim yapacak bir şeyim yok ve Lütfen Ona benim için endişelenmemesini söyleyin. Shri Lakshmana’ya, Tamam, Sen Ona bak,
tüm istediğim bu Benim, dedi. Başbakana da, mantri, Siz krallıkla ilgilenmelisiniz, dedi.



Asalete bakın, dengeye bakın, kişiliğe bakın, Shri Rama’nın karakterine bakın. Ona Mariada Purushottama denirdi ve Onun
karısına bakın, her açıdan Ona denk. O Ravana tarafından kaçırıldığı zaman, Ravana Onun Shaktisinden korktu ve Ona
dokunamadı. Ondan korkardı. “Ben bunu Hindistan’ın kadınlarına yapacağım. Ben bunu dünya kadınlarına yapacağım. Bu tür
korkunç şeyler yapacağım. Tekrar doğacağım. Ben “edepsizlik edeceğim” derdi.

Sita dedi ki, Ne istersen yap. Sen Bana dokunamazsın.

Ravana Onun eline bile dokunamadı. Çok korkmuştu. Hanumana, Shri Rama’nın yüzüğünü getirip ona sunup, Shri Rama`nın
yüzüğü bu dediği zaman, O “Evet biliyorum, O nasıl” dedi.

Hanumana, tamam, Onun tüm soruları kendisi hakkındaydı.

Hanumana, “Anne, Ben sizi sırtıma alabilirim. Sizi kolayca alabilirim. Sırtıma çıkın, sizi alacağım” dedi.

Sita, “Hayır, Ben seninle gelmeyeceğim. Shri Rama cesur bir kral, O kendisi gelmeli, bu Ravana ile savaşmalı, onu öldürmeli çünkü
o bir şeytan ve o zaman tüm şerefimle ben Onunla giderim” dedi.

Sita hiç bir şeyden korkmazdı. Onun için önemli olan şey, Ravana’nın öldürülmesiydi. O şeytandı ve Rama tarafından öldürülmeli.
Bir kadın için böylesine büyük bir cesaret. Her iki yandan da baksanız, bir kadının karakterinin nasıl bu kadar kuvvetli
olabileceğine şaşarsınız. Bu reaksiyonel bir şey değil. Benim kocam böyle, işte ben bu yüzden bu haldeyim veya kocam bunu
benim için yapmaz ve işte bu yüzden ben böyleyim. Kocam gitti, bu yüzden de ben bittim. Kocam olmadan ben ne yaparım. Bu tür
bir şey yok. O kendi ayakları üzerinde duruyor.

Sita, Hanuman’a hayır dedi ve O kendi ayakları üzerinde durur. “Rama ne zaman gelir ve bu şeytanı bu dünyadan temizler ancak o
zaman Beni beraberinde götürebilir. Seninle gitmeyeceğim. Ben kaçmayacağım. Ben firar etmeyeceğim. Hiçbir şey. Ben burada
bununla yüzleşeceğim” dedi. Bir kadın için korkunç bir kişinin hapishanesinde veya kendisi için çok tehlikeli olan bir yerde tutsak
olmak ve ben gitmeyeceğim demek çok fazla. Gözünüzün önüne getirin. Ravana öyle korkunç bir adamdı ki. Ona her tür şeyi
yaptı ama O kesinlikle sessiz ve sakin kalıp, kocasının gelmesini bekledi. Bu modern çağda böylesi bir kadını düşünebiliyor
musunuz? Kendileri ile çok tatmin olmuştur, çok dengededir, kendine güven ve direnç ile doludur. Shri Sita’nın yaşamının mesajı
budur.

Shri Rama’nın hayırseverliği, halkı yönetmeye başladığı zaman görüldü. O insanların ihtiyaçlarına duyarlı biriydi. Yönettiği
insanların mutlu ve neşe dolu olması Onun için önemliydi. Onlarla büyük bir sevgi ile ilgilendi. Kısa bir süre baktığı iki oğlu oldu
çünkü onlar Anne ile, Sita ile kaybolmuşlardı Onlar, bir şekilde Rama`yı buldular, Valmiki onlara Ramayana şarkısının nasıl
söyleneceğini öğretti. Onlar Ayodhya’ya gittiler ve Ramayana’yı söylediler. Rama onlarla birlikte gitti. Bir gün, yagnalardan birinde,
Shri Rama’nın atını yakaladılar ve Hanumana bu iki çocuğu savaşılması imkansız kişiler olarak buldu ve anlayamadı. Şimdi
burada kişi, Hanumana’nın karakterinin yüceliği tanımlamalıdır. Gidip Shri Rama’ya “Bu iki çocuğu anlayamıyorum. Onlarla
yüzleşemiyorum. Kim olduklarını bilmiyorum” dedi.

Bunun üzerine Shri Rama oraya gitti. Çocuklar okları ile ayakta duruyorlardı. O zaman Shri Sita onların önünde belirdi ve “Siz
onunla savaşamazsınız, O sizin babanız” dedi.

Bu Hanumana`nın anlamasını sağladı. Ve O dedi ki, “Shri Rama, Ben şimdi savaşamam. O sizi neden böyle terk etti. Shri
Rama’nın yüce bir müridi olan Shri Hanumana’nın tatlığına bakın, Shri Rama`nın böylesi büyük bir müridi, bunu görebildi. O,
Anneme haksızlık etti dedi ve bu yüzden ayak diredi. Shri Hanumana`nın bunu yapması çok tatlı. Hanumana, bildiğiniz gibi
masumiyet, sadelik ve dinamizm olan Melek Gabriel (Cebrail) dir. Dinamizmi öyleydi ki, O daha doğar doğmaz, “en iyi güneşi
yemek, çünkü güneş Hindistan’daki insanları kavuruyor” dedi. Gidip güneşi yuttu. İnsanlar gidip Ona, güneş çok kavurucu ama bu
büyük bir yardım. Lütfen güneşi serbest bırak. Neden onu yiyorsun, demek zorunda kaldılar. Bunun üzerine O güneşi serbest
bıraktı.



Hanumana tüm yaşamını Shri Rama’ya hizmet ederek geçirildi. O Shri Rama’nın öylesine adanmış bir Bhaktasıydı ki. Buradaki
karşıtlık da şu ki, Hanumana’nın navadhası oldu, navadha siddhileri, navadha siddhileri, dokuz siddhi, anima, ganima, raguma ve
tüm bu tür şeyler. O küçük olabilirdi, O büyük olabilirdi, bir çok şeye sahip oldu. Tüm bu siddhlere rağmen ve sahip olduğu gücün
miktarına rağmen, bir keresinde Shri Rama ondan şunu istedi, kardeşim Lakshmana vuruldu ve çok hasta, demek istiyorum ki
ölüyor. Bu nedenle senin gidip özel tipte bir Sanjeevani, onunla Lakshmana`nın başını ovalamak istediğim bir tür otu bulmanı
istiyorum.

Bunun üzerine oraya gitti, ve otu bulamadı, bu yüzden de tüm dağı elleri ile taşıyıp getirdi ve Shri Rama`ya verdi. Şimdi seç, Ben
bilmiyorum, bulamıyorum.

Bu Hanumana Shakti’dir. Tüm bu güçlerle O, böylesine alçak gönüllü ve böylesine adanmış biri idi. İşte bu, güçlü bir Sahaja
Yoginin işaretidir. Güçlü olan birisi alçak gönüllü olup, sert olmamalıdır. Mahatma Gandhi, “Zayıfın şiddetsizliği nedir? Bir zayıf,
şiddet içermemelidir, bunda bu kadar büyük olan ne? Bu bir siyasettir veya sahip olduğu bir tür korumadır. Yani zayıf bir kişi
şiddet içermemelidir çünkü o bununla yüzleşemez, o protesto edemez. Ancak güçlünün şiddetsiz olması, gerçek şiddetsizliğin
işaretidir. Güçlü olanlar, eğer şiddet içermiyorlarsa, bu onların kendi güçlerinden emin oldukları anlamına gelir. Güçlerinden emin
olanlar neden diğerlerine karşı öfkeli olsunlar. Onlar sadece ayakta dururlar. Tamam, gelin, ne istiyorsunuz? Hatta bunu
söylemekle bile insanlar kaçarlar. Yani, bu sert olanlar, kızgın olanlar, öfkeli olanlar, herkesin üstüne atlayanlar, herkese işkence
edenler, herkesi rahatsız edenler çok zayıf karakterli insanlardır. Eğer karakterleri iyi ise o zaman neden tüm bu şeyleri yapsınlar.
Bu, ya posses edilmiş ve possesyon etkisi altında bulunan bir kişinin yada çok zayıf ve öfkesi tarafından posses edilmiş bir kişi
olduğunu gösterir. Çünkü onun hiçbir şeyi taşıyabilmek için bu kadar gücü yoktur” derdi.

En kuvvetli şey Toprak Annedir, çünkü onun dayanma gücü vardır. Dayanma gücü olan kişi güçlüdür. Dayanma gücü olmayan
kişi, “Ben buna dayanamam, sevmem, ben bu.. ”Böyle bir kişi bu dünya için yararı olmayan bir şeydir ve Ben bazen Tanrı onları
neden yarattı? gibi hissediyorum. Çevrenizde böyle birisinin olması baş ağrısıdır. Bunu yiyemem, bunu sevmem, o zaman neden
buradasınız? Kimse de sizden hoşlanmaz. Hiç kimse böyle birisininden hoşlanmaz ve işte bu yüzden bu kişi sürekli olarak, ben
bunu sevmem, ben şunu sevmem der. Yani bir kişinin gücü, bir şeylere dayanabilmesinde yatar. Ne kadar dayanabilirsiniz, onu
hissetmeden ne kadar katlanabilirsiniz? Sanki, dersiniz ki ormanda siz mutlusunuz. Eğer bir saraydaysanız, mutlusunuz, eğer şu
renkle veya bu renkleyseniz, eğer şu ırktan veya bu ırktansanız, eğer siz bu şu tür bir hayata sahip iseniz veya bu tür bir hayata
sahip iseniz, siz buna dayanabilirsiniz. Ve bu dayanma gücü size bir kalibre verir, Sahaja Yogaya sahip olmanın kalibresini. Ve bu,
bu şey gösterilmelidir demek değildir, bu acı çekmek değildir, ben böyle acı çekiyorum demek zorunda olmak değildir. Hayır siz
acı çekmezsiniz. Bu sadece, öylesinedir. Hiç bir eksiklik veya kusur olmaksızın, tüm konforu isteyen bir kişi için, bütünüyle lüks
içinde yaşamak isteyen birisi, bir dilencidir demeliyim, kelimenin tam anlamı ile.

Demek istiyorum ki, bu problemlerden kurtulmanın en iyi yolu, onlara sahip olmamaktır. Bu anlamda Ben araba kullanamam, bu
sayede araba kullanmakla ilgili problemlerim yok. Benim yok. Ben asla telefon etmem, bu sayede telefonlarla problemim yok.
Bankalara gitmem bu yüzden bankalarla problemim yok. Ben asla telefon etmem, bu yüzden telefon problemim yok. En iyisi de,
benim hiç gelirim yok ve bu nedenle de gelir vergisi sorunum yok. Her ne canınızı sıkarsa, ona sadece sahip olmayın. Neden ona
sahip olmak istiyorsunuz? Ona sahip olup, sonrada onunla ilgili canınızı sıkın. Bu dünyada canınızı sıkan her şeyden kolayca
kurtulabilecek olmanız çok komik görünüyor, yani kafanızda bu tür bir şeye sahip olmanıza ihtiyacınız yok. Ancak ne zaman ki,
“problem” kelimesi, özellikle de Avrupa ahalisinde, “problem” çok yaygın bir kelime, ama biz asla ingilizcede bu problem
kelimesini öğrenmedik. “Problem” sadece biz geometri çalışırken kullanıldı. Geometrik problem ama biz asla yaşamda bir
problem olduğunu bilmedik. Daha sonra, Ben Avrupalılarla temasta bulunduğum zaman, onlar problem yok, bu bir problem
derler. Günde en azından yüz kere problem derler. Bir problem için onun çözümü, sizin problem yaratan şeye sahip olmanız
değildir. Eğer kendinizi ondan nasıl bağımsız kılacağınızı biliyorsanız, istediğiniz her şeyi bırakabilirsiniz.

Bir çok insan Bana gelip “Anne, bizim bu egomuz var”, dediler. Problem bu.

Bende, “O zaman bırakın” dedim.



Demek istiyorum ki, basit, neden buna sahipsiniz? Sanki, şunu söylemeye çalışıyorlar, bu şeyle sorunumuz var ama biz hala ona
yapışıp kalıyoruz. Bu sanki, bir timsahtan korkuyoruz ama ayaklarımızı timsahın ağzına sokmak istiyoruz gibi. Ayaklarımızı
timsahın yiyecek olması gibi bir problemimiz var. Şimdi, bırakın. Ama onlar gidip bir timsah arayacaklardır, ağzını açıp, ayaklarını
içine sokacaklar ve sonra da Bana gelip “Anne, bizim bir problemimiz var, ayağım timsahın ağzının içinde” derler.

Bir problem almak için, siz onu almalısınız. Ama onu almadan, nasıl probleminiz olacak? Örneğin, insanların salakça, aptal
problemleri var. Birisinin sahip olabileceği ilk problem, Oh elbiselerimi ütülemem gerek. Ne gerek var? Problem yok, onları
oldukları gibi giyin. Kim bakacak ki? Bakın, ütülü kıyafetleri olan bütün bu insanlar var. Önemli değil, orada ne var. Eğer
ütülenmemişse, bu onlar için bir problem. Bu, bunun gibi aptalca bir şeyler siz bakınca çok aptalca şeyler göreceksiniz.

Ama sanırım sahip olduğunuz en büyük problem saatiniz. İsviçre`de. Ben böyle söylememeliyim. Bakın, problem şöyle, şimdi
havaalanına gitmeniz gerek. Bizim şimdi havaalanına gitmemiz gerek diye birine söyler söylemez, Ben gitmeliyim, sizin gitmeniz
gerekli değil, sanki herkes sıçrama tahtası üzerinde duruyormuş gibi, bir şekilde zıplamaya başlarlar. Onların hepsinin böyle
zıpladığını görürüsünüz.

“Neler oluyor”.

“Anne, Siz havaalanına gitmelisiniz”.

Yani, tamam. Ben gitmeliyim. Size ne oluyor?

Bu bir problem.

Ben derim ki, problem ne? Ben gitmeliyim. Siz sadece kendinizin hiç bir şekilde gitmemesi gerektiğini ve havaalanına
gelmemeniz gerektiğini biliyorsunuz. Ve uçak, eğer gelir ve Beni almazsa, Ben tekrar sizin başınızın üzerine geri gelmeyeceğim,
Ben otelde kalacağım. Siz endişe etmeyin.

Ama siz bunun için, niye bu kadar heyecanlanıyorsunuz? Benim uçağı yakalamam için insanların heyecanlanma şeklinden dolayı,
bazen sanki Benden kurtulmak istiyorlarmış gibi hissediyorum. Bu kılı kırk yaran insanların bir problemi. Varsayalım ki, Ben
biliyorum bu uçak Beni burada bırakmayacak. Ben biliyorum, çünkü Ben bir çok şeyi bilirim yani Benim problemim yok ama
varsayalım uçağı yakalayamayacağınızı düşünseniz bile, yani o yakalanamayabilir. Ama eğer sizi alırsa, bu tamam. Eğer sizi
almazsa, bu tamam. Ya sizi alacak yada sizi almayacak. İkisi arasında ne fark var? Problem nerede? Ben hala anlamıyorum.
Çalışsa da çalışmasa da. İki olasılığı muhafaza edin. Bu sadece iki olasılıktır. Size sorun çıkartan üçüncü olasılık nerede? Siz
Bana söyleyin.

Deyin ki birisi benden borç para alıyor, tamam, yani Bana ya geri verir yada vermez. Problem ne? Problem şu ki, siz buna problem
diyorsunuz ve gerçekle yüzleşmekten kaçınmak istiyorsunuz. Eğer gerçekle yüzleşirseniz, siz tek bir şeyi bileceksiniz, bu adam
parayı vermeli. Tamam, ben gidicegim ve bununla yüzleşeceğim. Bayım, siz bu parayı bana vermelisiniz dersiniz. Bana
ödemelisiniz. Bu sizin yükümlülüğünüz. Eğer ödemeyi yapmazsanız, o zaman yanlış yapıyorsunuz. Ondan alırsınız ve onunla
yüzleşirsiniz ve ona söylersiniz ama siz bunu yapmazsınız. Evde oturup, Tanrım bu bir problem, benim almam gerek, bu adam
parayı vermiyor. Tanrım, bu bir problem. Burada oturup, durmadan kafanıza vurarak, onu nasıl alacaksınız?

Eğer bununla doğrudan yüzleşirseniz o zaman hiçbir şey için problem olmadığını görüp şaşırırsınız. Mesela sizin arabanız
bozuldu. Sonuçta bozulur. Aşağı inin, birisi gelene ve sizi alana kadar kendinizden neşe duyun veya varsayalım, eğer kurtarıcı
bulamazsanız, tamam, bütün gece orada kalın. Ne olur. Kaplanlar sizi yemeyecek. Eğer kaplanın sizi yemesi gerekiyorsa,
yiyecektir. Problem nerede? Hala ben göremiyorum. Ben problem göremiyorum. Eğer kaplanın yemesi gerekiyorsa, bu kaplanın
yemesinin gerekmesi hali hazırda kaderdir. Her durumda hiç kimse ölmez. Siz tekrar doğacaksınız. Eğer bu açıdan bakarsanız o
zaman problemlerin çoğunun var olmadığına şaşarsınız. Onlar bizim kendi düşüncelerimiz tarafından, düşüncelerimizin dalgaları



tarafından yaratılan hava kabarcığı gibiler, Bu problem, şu problem. Bu gün, onların şu, şu tarihte salon olmadığını söylemeleri
gibi. Tamam.

Nerede salon buluyorsunuz?

Orada.

Eğer salon yoksa, haydi onu açıkta yapalım.

Yani, onun en iyisini yapmak, Shri Rama`nın size gösterdiği yoldur. Onun bize yardım etme yolu nedir? Haydi bakalım. Shri Rama
şahsiyeti ile, dengesi ile, huzuru, yumuşaklığı ve tatlılığı ile bize, bir kralın hayırsever bir kral olması gerektiğini ve onun aynı
zamanda çok seven bir koca, seven bir baba ve dharma’da bir kişi olması gerektiğini gösterdi. Ama bunların dışında, O aşağıya
doğru, Maharashtra`ya gitti. O toprağı vibre etmek için, tüm bu şeyleri ayarladı, yani Maharashtra`da O çıplak ayakla yürüyebilirdi.
Çünkü bir gün Sahaja Yogiler Maharastra’ya gidecekti ve Maharastra vibre edilmiş bir yer olmalıydı. Ayodhya’da asla
ayakkabılarını çıkarmadı çünkü orada bir kraldı. Ama O gittiği zaman ve Sita, her ikisi de, Maharastra’ya gittikleri zaman, orayı
vibre etmek için ayakkabılarını çıkardılar. Yolu üzerinde, taşa döndürülmekle lanetlenmiş bir bayan olan büyük bir taş gördü,
Ahilya. O sadece dokunarak, onu tekrar yaşama döndürdü. Bunun gibi, birbiri ardına o sadece öylesine, sanki öylesine
yapıyormuş gibiydi fakat oraya gitmek Onun hayatının amacı idi. Bu bizlerin kendi içinde, çok büyük şeylere erişmemize yardım
etti. Bu Shri Ram`dır.

Shri Rama, Pranavayu için durur, içimize aldığımız hayati hava için. Yaşamsal olan hava için ve bu yaşamsal hava ısındığı zaman,
artık Shri Ram ile beraber olmadığımızı bilmeliyiz. O, ağzınıza ve burnunuza doğru esecek olan serin hava olmalıdır. Sizleri
bilmiyorum, bu Bende her zaman olur. Sizler kızgın olduğunuz zaman burun delikleriniz kalkar, şişer ve sıcak hava, sıcak sözler,
her şey sıcaktır, ısınmış gözler ve her şey böyle kalkar, kıvrılır ve siz vahşi Ravana olursunuz çünkü siz Shri Rama’nın güzel
tabiatını unuttunuz.

Onun bizim orta kalbimize ne yaptığı ise, bu en büyük şeydir. Bu Onun size kendi içinizde babalık vermesidir, çünkü Shri Rama
babalığı temsil eder. Şimdi siz ne tür bir baba olduğunuza karar vermelisiniz. İyi bir baba olmayan kişiler sağ kalplerinde
probleme neden olurlar. İyi bir koca olmayan kişilerde sağ kalp geliştirirler. Sağ kalp çok önemlidir çünkü, bilhassa iklimin çok
komik olduğu batıda, sizler odanın içinde kalmalı ve her zaman odayı kapalı tutmalısınız, içeride tamamen kurursunuz. Eğer sizde
Shri Rama’nın tatlılığı, sıcaklığı ve müşfikliği yoksa astım sorunu yaşarsınız. Batıda bir çok kişi astım yüzünden öldü. Bunun
zirvesinde karılarınızla kavga edersiniz, onları hasta edersiniz, onların paralarını alırsınız, onları paraları ile aldatırsınız ve her yolla
onlara işkence edersiniz, o zamanda bu daha da kötü olur.

Yani, onun para ile yapacak bir şeyleri vardır, bu anlamda, Sitaji, Shri Lakshmi idi ve Sitaji, Shri Rama’nın güçlerinden birisiydi.
Eğer kötü bir baba veya kötü bir kocaysanız da, Shri Lakshmi de bundan rahatsız olur. İşte bu yüzden Gruha Lakshmi çok
önemlidir. Fakat kadın da Gruha Lakshmi olmalıdır. Kadın cadaloz biri olmamalıdır ve sonra kocası da ona karşı müşfik olmalıdır.
O zaman bu bozulur. Bu çok kötüdür. Kadın Gruha Lakshmi olmalıdır, çok güzel tabiatı olan güzel bir kadın ve kocası ile sankoch
olarak konuşan ve bunların yanı sıra çocuklara, aileye bakan, evine gelen misafirlerle ilgilenen biri olmalıdır.

Eğer iyi olmayan böyle bir kadının peşinde koşar ve onu cesaretlendirirseniz, bu onların kolektif olarak iyi olmayacakları anlamına
gelir. Eğer kolektif olarak iyi davranmazlarsa, kolektif olarak öfkelilerse, kolektif olarak başkalarına işkence ediyorlarsa o zaman
böylesi kadınların hiçbir şekilde teşvik edilmemeleri gerekir fakat o zaman Tulsidas onların dövülmelerinin gerekir, der.

Modern zamanda eğer birisi, onları Gruha Lakshmiler olmaktan uzaklaştıran bu tür niteliklerinin olması durumunda kadınların
dövülmesi gerek derse, bu şey çok kötü görülüyor. Tabi ki dövmeye gerek yok ama demek istiyorum ki, bu nedir, bu siz
kadınınızdan tüm bu badhaları uzaklaştırmalısınız demektir. Aksi takdirde eğer eşinizi doğru yolda tutmak aktivitesinde başarısız
olursanız, sizde de sağ kalp olabilir ve sonunda astım olabilirsiniz. Çünkü siz ve eşiniz toplumun bir parçasısınız. Toplumun çok
önemli bazı kesin kuralları vardır.



Shri Dharma diye bir şey vardır, Pati Dharma diye bir şey vardır, Mata dharma diye bir şey vardır, Pita dharma, herşeyin bir
dharması vardır. Karılarına işkence eden bu adamların çok kötü bir kalpleri vardır. Aynı şekilde karılarının ellerinde oyuncak
olanlarında çok kötü bir kalpleri vardır. Sizler dengede olmalısınız. Siz kocasınız ve o sizin eşiniz ve her ikinizde çok iyi bir aile
ilişkisini sürdürmekle sorumlusunuz Bu tek taraflı değildir. Bu sadece koca veya eş değildir, her ikinizde kadın ve erkek doğasına
göre hareket etmelisiniz ve birbirinize saygı göstermeli, birbirinizi sevmeli, her şeyi birbirinizle paylaşmalı ve insanların sizi bir
arabanın tekerlekleri şeklinde göreceği, biri sol tarafta, biri sağ tarafta olacak şekilde davranmalısınız. Sizlere pek çok kez
söylediğim gibi onlar eşittirler ama benzer değiller.

Shri Rama’nın durumunda, O karısını terk etti. Sita’ya geldiğinde de, Oda Onu terk etti. Ama ayrılacak bir kadının gibi Onu terk etti,
O da onu ayrılacak bir erkek gibi terk etti. Sita`da Onu terk etti ama bir kadının yapmasının uygun olacağı şekilde. Shri Rama bu
bir krala uygun şekilde yaptı. Aynı şekilde, bir kadın bir davranış gösterdiği zaman, bir kadın gibi hareket etmelidir. Erkeklerin
yaptığı aynı şeyleri yapabilirdi ama O bir kadın olmalıdır veya bir erkek de, erkek olmalıdır.

İşte Mariada Purushottama budur, riayet ettiği tüm sınırlarla, tüm Mariadalarla bütün erkekler arasında en yüksek kişi olandır.
Sınırlar öyledir ki, siz başkalarını aşırı zorlamazsınız veya onların koltuklarını almaya çalışmazsınız. Örneğin, öfkeli olanların,
programlarımızda görünmeye çalıştıklarını, önümde ilk sırada olduklarını Ben gördüm. Onlar orada olacaklar, Ben kapıları açar
açmaz onlar bir yerlerde dikiliyor olacaklar. Her şeyde ilk olacaklar. Bu Mariada olmak değil. Sizler arkada olmalısınız. Sizin
olduğunuz yerde liderler olmalı. Onlar önde oturabilirler. Arkada olmaya çalışın. Ben ilk olmak istiyorum... sonra Ben bir kere bunu
ilkin ilki olarak söyledim. Sizler ilkin ilki öyküsünü biliyorsunuz. Bu yüzden siz ilkin ilki olun ve işte siz görünmeye çalıştığınız
zaman olacak olan şey budur. Böyle olanların hepsini Ben biliyorum. Arkada olmak, yapılabilecek en saygılı şeydir. Öne doğru
gitmek ve ilk önce atlamak, Anne geliyor mu diye kapıya yakın ayakta durmak, görüyorsunuz. Kişiyi Ben görür görmez dedim ki,
tekrar geriye. Sadece gösteriş için aarti yapan birileri var, kimileri gösteriş için çiçek atar, onlar ilk olmalılar, şöyle veya böyle. Hak
iddiaları veya istemeleri ile pozisyonda elde ederler Liderler, kendini beğenmişlikleri ve gösteriş merakları yüzünden Beni
gerçekten üzen bu insanlara böyle görevler verme hususunda dikkatli olmalılar.

Ben bu gün bir şey söylemeliyim, bu şartlar altında bizler karar vermeliyiz ki, eğer liderlerin, alçakgönüllü, müşfik, şefkatli, Gruha
Lakshmi olan ve kolektiviteye karşı tatlı olan eşleri yoksa, karısı gibi kocanın da liderliğini iptal edeceğiz. Korkunç eşleri olan
liderlerimiz olamaz. Biz yapamayız çünkü liderin karısı bir anne gibidir. Tarif edilmiş olan beş tür anne vardır, bunlardan birisi de
gurunun veya liderin karısıdır. Eğer liderin bu tür bir karısı varsa, her anlamda onun geri çekilmesi en iyisidir. Karınızı düzeltin.
Mümkün olan her şeyi yapın. Karısı iyi olana kadar o lider olamaz. Bu çok önemlidir çünkü bu tür kadınların erkekleri aşağı
çektiğini, sadece bu da değil, Sahaja Yogayı, Sahaja Yogileri ve Tanrının tüm organizasyonunu aşağı çektiklerini gördüm. Bu
yüzden kişi çok dikkat etmelidir ve kadın şunu anlamalıdır ki, eğer onlar liderin karısı iseler, son derece iyi, müşfik, cömert,
paylaşımcı, ilgilenen ve kesinlikle Anne karakterli olmalılar ve saçmalıkları tolere etmemeliler. İnsanlar yanlış yaptıklarında onları
düzeltmelidirler. Kimseyi kocalarına rapor etmemeliler, yapmamaları gereken şeyler için sorumluluğu üzerlerine almamalılar.
Eğer onlar bu seviyede değilseler, insanlara bir faydaları yoktur ve liderin karısı olmaktan gurur duyacak bir şeyleri de yoktur.

Shri Rama’nın yaşamından çok şey öğrendik, Sitaji’nin yaşamından da. Her ikisi de bizim için çok şey yaptılar, böylesi yüce bir
yaşamı ortaya koydular. Tüm yaşamları boyunca acı çektiler ve acı çektiler ve acı çektiler. Köylerde yaşadılar. Ormanda yaşadılar.
Kral ve kraliçe iken asla rahatsızlık nedir bilmediler. Her yere yalın ayak gittiler. Yaşamdaki her tür işkenceye maruz kaldılar. Sita,
Ravana gibi korkunç bir adam tarafından kaçırıldı. Bir Rakshasa ile yaşamak zorunda kaldı, düşünebiliyor musunuz? Orada kendi
büyüklüğünü gösterdi. Sita ve Shri Rama gibi farklı tabiatın karakterleri, onlar orada tamamlayıcı niteliklerini gösteriyorlar, çok
tamamlayıcı ve eğer bu böyle ise, o zaman Sahaja Yoga da karı koca ilişkisi güzeldir. Bu olması gereken şeklidir. Ben çok hoş
bazı insanlar gördüm. Kimi liderler son derece hoşlar ama karıları çok sert olabilir, çok dik olabilir veya çok yanlış davranıyor
olabilir, sorun yaratıyor olabilir, bencil. Bu kalitelerle Sahaja Yogada büyüyemezsiniz. Kocanızın lider olması büyük bir şans ve
fırsat, o ulusunuzdaki, Sahaja Yogadaki en büyük insandır ve siz onun yeteneklerinin, kapasitesinin ve isminin üstünde
olmalısınız, aksi takdirde otoriteniz yoktur.

İşte bu yüzden bu Dassera gününde size bunları söylemem gerek, haydi bizler, birbirimiz arasında hayrın olduğu, sevginin olduğu,
şefkatin, güvenliğin, huzur, neşe ve disiplinin olduğu yer olan Sahaja Yogada, Ramraj sahibi olmaya karar verelim. Tüm disiplin



bizlerin içindedir. Shri Rama hakkında diyeceğim şey, Onun kendi kendisini Mariadaların disiplinine soktuğudur. Aynı şekilde
bizlerde kendi kendimizi Mariadaların disiplinine sokmalıyız.

Bunun İsviçrede olması çok büyük bir şey çünkü buna en çok İsviçrenin ihtiyacı var, Shri Rama`nın kutsamalarına. Bu ülkede
olmakta olan şey, bu çok bencilce, hayırlı olmayan aktiviteler devam ediyor, bu tür bencilce aktiviteler daha yoksul olan ulusları
mahfediyor, bu daha yoksul ulusların paralarına karşı olan çok dar bir tutum, çok düşük seviyeli bir tutum. Sadece kasaplık eden
bu insanların kalplerinin kurtulması için bu gün dua etmemiz önemli, çok önemli. Modern zamanlarda onların savaşları yok ama
finansal olarak insanları doğruyorlar, kendi paralarından ve kendi hayırlarından mahrup bırakarak onları öldürüyorlar. Yani eğer
Ramraja gelmek zorunda ise, o zaman meselelerin dümeninde olan insanların kalplerinde Rama doğmalıdır. İşte bizler bu şekilde
Shri Ram`a dua etmeliyiz, müşfik olalım, şefkatli olalım ve bu sayede Siz bu insanların kalplerinde doğabilirsiniz.

Tanrı hepinizi kutsasın.

Deshera Puja sonrası konuşma, Les Avants, (İsviçre), 4 Eylül 1987.

Sahaja Yoga Kitap projesinden Book Project

Sabahları ve akşam üzerleri meditasyon yapın. O zaman kolektif yapıyı anlayacaksınız. Eğer çok kolektif değilseniz, başkaları ile
iyi konuşamıyor, başkaları ile arkadaş olamıyorsanız, eğer kendinizde bu tür bir çekingenlik veya bu tür bir engel fark ediyorsanız,
şunu bilin ki o zaman kolektiviteye daha fazla ihtiyacınız var. Bu Bana ne kadar tapındığınız ve sevdiğiniz değildir, bu sizin ne
kadar bir Sahaja Yogi olduğunuzdur. Bu çok, hepiniz için çok önemli. Bu sizlerin büyük Sahaja Yogiler olmak zorunda olmanızdır.
Benim tek isteğim budur.

Bildiğiniz gibi gerçekte, Ben yanlız birisiyim, yaşamda yanlızım ve arkadaşlar istiyorum. Arkadaşlar sizlerden çıkacak ama sizler
Benim arkadaşım olacak seviyede olmalısınız. Alçakgönüllülük, sevgi, şefkat, açıklık, davranışlarınızdaki yumuşaklık ve
kalbinizden ifade edişlerinizdeki sıcaklığınızla, eminim ki sizler bu seviyeye geleceksiniz. Hepinizin güzelce kaynaşmış
olduğunuzu göreceğim bir gün gelecek. Hiç bir şekilde tartışma yok, münakaşa yok, analizler yok, hiç bir şeye gerek yok.
Tartışacak hiç bir şey yok. Sizinle tartışan birisini görürseniz lidere rapor etmenizde fayda var. Birbirinizle tartışıp, ertesi gün özür
dilerim, özür dilerim demeniz değil bu, bitti. Cadde üstünde sıradan bir gün gibi. Sizler kavga etmeyeceksiniz. Sizler
tartışmayacaksınız. En fazla biraz birbirinizin bacağını çekebilirsiniz.

Sizler açık bir şekilde yaşamalısınız, şüphesiz ama açık şekilde demek, bütün kötü yollardan, edepsizce yollardan gidecek ve
burada yanlış davranacaksınız demek değildir. Sizin Yogiler olduğunuzu bilin. Sizler, kendi saygınlığına sahip olması gereken çok
özel kategoride insanlarsınız. Kendinizi ucuzlatamazsınız, yapamazsınız. Geri planınızda, geçmişinizde her şey olabilir, unutun
onu. Şu an Benim önümde yüce Yogi Janalar (insanlar) oturuyor ve Ben sizlerin önünde eğiliyorum.

Tanrı hepinizi kutsasın.

Ben, İsviçreli Sahaja Yogilere, bunu, hepsini bu kadar güzel şekilde organize ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Ben hala bu
sutünu bizim için mi yaptıklarını merak ediyorum. Demek istiyorum ki, bunun nasıl yapıldığını hayal edemiyorum. Ve her şey çok
güzel çalıştı. Benim için yaptıkları bu büyük Singhasana`ya (taht) hayret ediyorum. Her şeyi kalpten yapıyorlar. Tamamıyla Benim
için sevgi dolu şekilde. Demek istiyorum ki, eğer altın bile alsalar, tamam. Bunu kalpten yapmaları sebebiyle gibi. Bütün bu şeyleri,
pujalarında kullanmaları için Avrupalılara ve İngilizlere bırakacağım. Çünkü Ben, Bana ait olanın sizlerden başkası olmadığını
biliyorum.

Tanrı hepinizi çok kutsasın. Bu günün büyük Sahaja Yogileri olmanız için, Tanrı sizlere bütün gücü, tüm cesareti ve tüm bilgeliği
versin.



[Bir Sahaja Yogi bir şeyler söylüyor]

Shri Mataji: Biliyorum, bunu biliyorum. Hindistana gelmek isteyen herkesin mümkün olabildiğince isimlerini vermesi gerek.
Evlenmek isteyenlerde isimlerini vermeliler ve formları dürüstçe doldurmalılar. Hiç kimse hiç bir şey saklamaya çalışmayacak.
Sahaja Yogada açık olmak daha iyidir. Teşekkür ederim.

Sahaja Yogi: Shri Mataji, yaptığımız şey küçük bir macera ama umarım sizde aynı fikirdesiniz. Bizler şu duygu içindeyiz, sadece
bir birey olarak, diyelim ki, [duyulamıyor], diyelim ki herkes, biz Size olan minnettarlığımız hakkındaki duygularımızı ifade
edemiyoruz çünkü Siz bizden çok yukarıdasınız. Bu yüzden de, bize verdiğiniz büyüklüğü kelimelerle ifade etmek imkansız. Bu
yüzden de yapmak zorunda olduğumuzu düşündük, bütün kız ve erkek kardeşlerimiz, birleşmiş kolektivitenin içinde, birleşmiş
kalplerle, belki de minnettarlığımızın ifadesi sizin bir şekilde bunu kabul etmeniz olacaktır. Çünkü bu Shri Rama`nın taç giymesi,
tabi ki bu sizin taç giymeniz Shri Mataji. Taç üzerinde bazı küçük mücevherler vardı Shri Mataji, biz size söylemedik.

Shri Mataji: Ben tüm bunları gördüm. Hiç bir şeyi kaçırmam.

Sahaja Yogi: Yani bu, [net değil], sizing çocuklarınızın kalplerinden biraz daha başka bir şey olmalı ve sizin korumanıza, sizin
sevginize, sizin büyüklüğünüze olan minnettarlığımızın ifadesi. Ve bu taç giyme ile ilgili olarak hissettiğimiz ikinci şey şu ki, Siz
Kraliçesiniz. Siz evrenin Kraliçesisiniz. Ve bizlerde sizin müritleriniziz, bizler sizin öğrencilerininiz. Bu yüzden eğer bize size
taçlandırma izni verilirse, bu bizlerin tam bir bağlılık, sadakatveteslimiyet içinde olmamız gerektiği anlamına gelir. Aksi takdirde
biz, size nasıl taç giydirebiliriz? Bizler sizin başınıza bile erişemeyiz çünkü başınız Evrene ulaşıyor. Yani kalbimizde biz şarkılar,
küçük şiirler, kimi küçük şeyler vermeye çalıştık Shri Mataji ve sizden bazı resimler ve fotoğraflar ve bununla kalitesi ne olursa
olsun, Shri Mataji, eminim ki hepimiz size karşı tamitaat, tambağlılık, tamşükran sözü verebileceğiz. Ve son olarak bizler
düşündük ki, fotoğraflarınızın görüntüsü sayesinde, bazı şiirler vasıtası ile ve müzik vasıtasıyla ifade edemediklerimizi, size olan
sevgimizi ifade edebiliriz, Shri Mataji.

Shri Mataji: Teşekkür ederim.



1988-0101, Yeni yıl günü yapılan konuşma, Günahsız bir yaşam

View online.

Yeni yıl günü yapılan konuşma, Ganapatipule (Hindistan), 1 Ocak 1988. Hepinize mutlu bir yeni yıl dilerim! Tanrı bu yıl hepinizi
tüm Tanrısal güçleri ile kutsasın. Bütün seçilmiş neşe çiçekleri ve mutluluk üzerinize dökülsün. Tanrı, büyük Sahaja Yogiler
olmanız için size bilgelik versin ve yeni bir dünya sizlerle güzelce yaratılabilsin. Bu gün hepinizle, burada biraya gelmekten dolayı
çok mutluyum. İlk gün eminim pek çok rahatsızlık olmuş olmalı ama Sahaja Yogiler hiç bir rahatsızlık hissetmezler. Hepinizin
burada olması, birbirinizle biraraya gelebilmeniz, birbirinizle Sahaja Yoga hakkında konuşmanız, önemlidir. Dünyanın diğer
kısımlarında neler olduğunu anlamaya çalışın. Beni dinlemediğiniz zamanlarda, bazen ortaya çıkan belli bazı problemler var. Bu
yüzden yüzmek hakkında, zamanlama hakkında ne söylediysem lütfen buna uyun. Eski şartlanmalarınızı bırakmalısınız, demek
istiyorum ki, bilgeliğin ve anlayışın yeni bir yaşamına başlamalıyız. Bu gün bizlerin, geleceğimiz için, Sahaja Yoga için,
yaşamlarımızı inşa etmek için kimi kararlar vermemiz gereken, kalplerimizde yeminler etmemiz gereken gün. Bütün
programlarımızı biliyorsunuz. Yarın evlenecek olanların son listesini size vereceğiz. Aynı zamanda, evleneceğiniz kişilerle de
biraraya gelmelisiniz. Onlarla konuşun ve onlar hakkında bilgi edinin. Bu gün çok fazla şey söylemek istemiyorum. Yeni yılda ilk
ne yaparsanız, bütün yıl boyunca başınıza o gelir derler ve Ben her zaman böyle konuşmak istemiyorum. Çünkü çok fazla
konuşuyorum. Yeni yılın keyfini çıkarmanın en iyi yolu, şimdi, bundan böyle ne yapacağımıza karar vermektir. Önümüzdeki yıl
neye ulaşacağız ve bu sayede biz geriye bakıp, bir yılda bu işi yaptık diyebiliriz. Bu yüzden geçmişi unutun ve önemli bir tarih olan
bugünü düşünün, buradayız. Kendimiz hakkında karar vermeliyiz. Günahsız bir yaşam süreceğimize karar verelim. Günahsız bir
yaşam süreceğiz ve Sahaja Yoga’ya tam bir bağlılık göstereceğiz. Geçmişi unutun. Geçmiş şartlanmaları.

http://amruta.org/?p=19984


1988-0508, Sahasrara Puja: Nasıl Karar verildi

View online.

Sahasrara Puja, “Buna nasıl karar verildi”. Fregene (İtalya), 8 Mayıs 1988. Bugün on dokuzuncu Sahasrara Günü. Onu da
sayarsanız, ilki Sahasrara'nın açıldığı gündü. Bunu anlatmalıyım. Uzun zaman önce, Ben enkarne olmadan önce karar verilen,
Sahasrara günüyle ilgili hikayeyi sizlere anlatmalıyım. Otuz beş crore (milyon) Tanrı'nın hepsi göklerde büyük bir toplantı yaptılar,
ne yapılması gerektiğine karar vermek için Deityler oradaydı. Bu, insanlara vermemiz gereken nihai şeydi, onların Sahasraralarını
açmak; farkındalıklarını Ruh'a, Tanrısal olanın gerçek bilgisine açmaktı. Cehalet karanlığını ortadan kaldırmak için ve bunun
kendiliğinden gerçekleşmesi gerekiyordu çünkü Tanrı'nın yaşayan gücünün çalışması gerekir. Ayrıca bunun çokda hızlı olması
gerekiyordu. Bu yüzden tüm Tanrılar, şimdi Benim, Adi Shakti'nin doğmasını istediler. Hepsi ellerinden geleni yaptı. Mümkün olan
her şeyi yaptılar, azizleri onlar meydana getirdi ama onların sayıları çok azdı. Onlar enkarne oldular ve insanlar onlardan sapkın
dinler yarattılar – onların ismini lekelediler. Bu dinlerde gerçeklik yok. Bu dinler para odaklı ya da güç odaklıydı. Çalışan hiçbir
Tanrısal güç yoktu, aslında hepsi Tanrı karşıtıydı. İnsanları bu yüzeysel dinlerden, bu çarpık yıkım yollarından nasıl
uzaklaştırabiliriz. Onlara tüm bu yerleşik organizasyonları nasıl anlatırsınız. Çağlar boyunca yönettişer, para kazanıyorlar, güç
kazanıyorlar. Bu muazzam bir görevdi, büyük bir sabır ve sevgiyle yapılması gerekiyordu. Ayrıca çok hassas bir işti çünkü masum
insanlar, sade insanlar bu dinlere inanıyorlar. Tüm bunların bir saçmalık olduğunu haykırmak için, anlaşılmıyor (onlar/oralar) din
yok, onlar enkarnasyonlara karşılar, bütün peygamberlere, bütün evliyalara karşılar. İşte bu yüzden tüm gerçek azizler acı çekmek
zorunda kaldılar. Yapılması gereken, şey güçlü bir işti ve bu yüzdende Adi Shakti dünyada doğmak zorunda kaldı. Bu altı
Mayıs'tan önce olmalıydı, çünkü o yılın altı Mayıs günü kıyamet günüydü. Beş Mayıs'ta, tam zamanında bu yapıldı. Her şeye
önceden karar verildi ve her Deity’nin işi kendilerine verildi. Çok etkili Deityler, onlar çok itaatkarlar, Beni çok iyi tanırlar. Tamamen
adanmış ve özverililer. Beni çok iyi tanıyorlardı, saçımın her bir telini biliyorlardı. Onlara protokolü öğretmem gerekmiyordu
sevginin kendisi size zaten protokol verir ama Tanrısal olan sevgi, bencil bir sevgi değildir. Bu bizim, ben çocuğumu, kocamı,
ülkemi, kıyafetlerimi severim dememiz gibi değildir. Bilginin ışığı gibi, yüreğinizden, Ruhunuzdan yayılan Tanrısal bir sevgidir. Bu
ne kadar muazzam bir görevdi. Bu yüzden Ben, “Sahasrara'da, Mahamaya olmalıydım”, dedim. Ben Mahamaya olmalıydım.
İnsanların Beni kolayca tanıyamayacağı bir şey olmalıydım ama Deityler biliyor! En saf haliyle Adi Shakti değil, bu çok fazla
olurdu, Mahamaya'nın dünyaya gelmesi gerekiyordu. Yani O, bu Mahamaya ile kaplıydı. Şimdi görüyorsunuz, on dokuz yılda neyi
başardık. Önümde bir sürü yogi oturuyor. Bir aziz ile bir yogi arasındaki fark, bir azizin kendisinin erdemli olması, kendisinin kutsal
olması ancak Kundalini hakkında fazlaca bir şey bilmemesidir ama Yogi Kundalini'yi bilir ama bir yogi ile bir Sahaja Yogini -
Sahaja Yogi arasındaki fark ise, bir Sahaja Yoginin güçlerinin olmasıdır. Bir Sahaja Yogini, başkalarına aydınlanma verme gücüne
sahiptir. Bir yogi kendini temizleyebilir ama o, başkalarını temizleyemez. Bir Sahaja Yogi ise başkalarını ve kendisini
temizleyebilir. Yani bu, büyük punyalarınız sayesinde elde ettiğiniz en yüce konumdur, bunu söylemeliyim. Birçoğunuz önceki
yaşamlarınızda gerçeği arıyordunuz ve şimdi de, aradığınız şeye ulaşmak için burada bulunuyorsunuz. Bunların hepsi şimdi çok
güzel bir şekilde gerçekleşti. Size ne olduğunun farkında bile değilsiniz. Merkezi sinir sisteminizde bulunan güçlere otomatikman,
spontan bir şekilde, bir anda sahip olursunuz. Dikkatiniz şimdi düzeltildi. Tabii şimdi bile, bazı insanlarda bu yok. Şimdi bile
dikkatin sallandığını görüyorum ama bir çoğunuz onun Shivo'ham, Shivo'ham, Shivo'ham dediği bu konuma ulaştınız. Buna
sahipsiniz. Adi Shankaracharya'nın kendisi için söylediklerini, hepiniz kendiniz için söyleyebilirsiniz. Önümde oturan bir sürü Adi
Shankaracharya var ama Ben yine de bir Mahamaya'yım. Ben sadece sizin gibi davranıyorum, Benim de bir ailem var, Benim de,
benim diyebileceğim çocuklarım var ve sizler de, Benim çocuklarımsınız. Yeterince olgunlaştığınızda, ilk işaret sizin ayırt edicilik
sahibi olmanızdır. Bu Tanrısal ayırt edicilik, yine sevgidir ama insanların bocaladığını görüyorum. Bana, "Anne, Agnya da catch
ediyorum" demekten çekinmiyorlar. Neden? Nasıl temizleneceğini biliyorsunuz. Bu konuda ne yapacağınızı biliyorsunuz. Neden
temizlemiyorsunuz? Neden ona ulaşmıyorsunuz? Bu şey nedir? Maya. Önce aile sorunu başlar. Benim karım, benim annem,
benim erkek kardeşim, benim kocam, benim çocuklarım, tamam. Bu Maya. Bununla boğulursunuz. Buna rağmen siz
büyütüldünüz, sonra bu Maya giderek daha süptil ve daha da süptil hale gelir. Ailenin durumu düzelir, bunu herkes bilir ama o
kadar çok sayıda kişi bocalıyor, o kadar çok sayıda kişi Sahaja Yoga'da kayboluyor ki, çünkü onların kötü bir eşleri ya da kötü bir
kocaları var. Siz tek başınıza yükselmelisiniz, kendiniz. Başkalarına bağımlı olmak zorunda değilsiniz. Ve yükselmenize izin
vermeyenlerin, fırlatılıp atılması gerekir. Hiçbir şey yükselişinizden daha önemli değil; daha yükseğe ve daha da yükseğe, çünkü
bunun çok büyük bir Tanrısal amacı var. Nihayetinde, sizin çabalarınızla tüm insanlığın kurtarılacağı bir doruk noktası. Bunu
halletmelisiniz. Ve bu konumda biz bin yaprağı görüyoruz. Bunlar, sizin içinizdeki Virata'nın güçleridir. Ve işte burada bocalıyoruz,
Sahasrara'nın ışığı sizin kalp çakranız olan Brahmarandhra'dır. Şimdi, kalp çakrası da fazlasıyla yanlış anlaşılabilir. Ve bu yanlış
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anlama, her zaman sizi test etmek için Mahamaya'dan gelir. Mesela bizim bir ailemizin olmasının gerekiyor olması gibi. İyi
ailelerimiz olmak zorundadır, iyi çocuklarımız olmak zorundadır. Mahamaya hemen harekete geçer. Koca için endişelenmeye,
aile için endişelenmeye başlarız. Sizin aileniz, bizler olmalıyız. Sanskritçe bir deyiş vardır: “Udāracharitānām vasudhaiva vasu
kutumbakam” azizlerin karakterinde olan bir kişi için, ailesi tüm dünyadır. Kolektif aile güçlendiğinde, kendi aileniz için
endişelenebilirsiniz, ancak kolektif aile acı çektiği zaman, kendi aileniz için endişelenmemelisiniz. Ve eğer bu tür bir aile bağınız
varsa, bunu kaldırıp atsanız daha iyi olur. Fedakarlıkta bulunmalıyız. Bu fedakarlık değildir, bu sadece hastalıktan kurtulmaktır. Bu
yüzden çocuklarımızla, çok küçük olan ailemizle zamanımızı harcıyoruz. Sonra farklı alanlarda durum değişir, bu şefkattir, sevgi
ve ilgidir. Sahaja Yogileri sevmemiz gerektiğine inanıyoruz. Ben birinden gitmesini istedim çünkü onun bir hastalığı vardı ve o
Bana yalan söyledi. Bu şekilde, negatif olan bir kişinin dikkati ona daha çok gidecek ve bu kişiye diğer Sahaja Yogilerden daha
çok bakmaya çalışacaktır. Sizin Benden daha mı fazla şefkatiniz ve sevginiz var? Neden Sahaja Yoga'da olmayan insanlara ilgi
duyuyorsunuz? Neden böyle olan insanlara sempati duyuyorsunuz. Siz mazlumlara, yoksullara, sözüm ona acı çeken insanlara
yardım etmek için burada değilsiniz. Hayır, siz bir enkarnasyon değilsiniz. Siz sürekli ağlayan kadınlara ve ebeveynlerinden
ayrılmak zorunda kalan çocuklara yardım etmek için burada değilsiniz. Bu bizimde içinde olduğumuz bir hastane. Hepimiz
iyileşiyoruz. Gidip diğer hastalara yardım eden bir hasta duydunuz mu? İşi yapması gereken doktorlardır. Ama Sahaja Yogiler her
zaman, başlangıçta, bu tür bir çağrının kurbanı oldular; çürük bir elma gibi ve bir sürü iyi elma var. İyi elmalar çürük elmayı nasıl
iyileştirebilir, iyileştirebilirler mi? O çürük elmanın üstüne yirmi bin tane daha koysanız da, o diğerlerini mahveder. Bu sizin işiniz
değil, bu Tanrı'nın işi. Yapabileceğiniz tek şey, o kişiyi kolektiviteye çekmek ve sen yanlışsın, sen yanlışsın, sen yanlışsın ve sen
düzelmelisin, diye bunu ona göstermektir. - ve her şey yoluna koymak zorundasınız. Ama bu fikirlerin, nereden buraya
sürüklendiklerini bilmiyorum, bu dünyada kötülük gibisi yok. Bu dünyada kötü olan gibisi yok. Kötülük var, kötü olan bir şey var.
Ve siz bilebilirsiniz, eğer vibrasyonlarınız doğruysa, ayırt ediciliğiniz doğruysa, derhal anlayacaksınız. Bu şekilde asla ve asla
düzeltilemeyecek insanları ıslah etmek için enerjinizi harcıyorsunuz ve o kişiyi sizin ıslah etmediğinizi unutuyorsunuz, tam tersine
siz bozuldunuz. Bu, henüz yeterince olgunlaşmadığınız anlamına gelir. Sahasrara'nın kırılması sırasında Ben hiçbir şeyi yarım
bırakmadım, bu mükemmel bir iş. Sinirleriniz incinmez. Beyniniz zarar görmez. Böylesine güçlü bir Kundalini yükselir. Ne kadar
da tatlı, güzel, incelikli bir şekilde delip geçer. Sadece bir iplikcik çıkar ve sonrasında bağlantı nasıl kurulur ve sempatatik
üzerindeki gevşeme başlar. Tüm çakralar nasıl da güzelce açılır ve bu iplikciklerden daha da fazlası nasıl ortaya çıkar. Şimdi, size
nasıl halledeceğiniz de anlatıldı. Tüm teknik bilgiyi biliyorsunuz. Bilmediğiniz şey, henüz mükemmel bir makine olmadığınızdır.
Kendinizi mükemmelleştirmelisiniz, üstelik bir de Mahamaya var. O size hafife almıyor, sorun budur. Sizi kasıtlı olarak ayartmalar
içine sokar. Kasıtlı olarak size pozisyonlar verir. Şimdi liderler, dünya liderleri, evren liderleri ve bu sayede - önce bir kuyruk, sonra
da bir boynuz geliştirirsiniz ve sonra Sahasrara'dan da bir şey çıkar. Palyaço gibi görünüzsünüz. Sizi test etmek için, sizi garip
insanlarla da evlendirebilir. Bu test yapılmalıdır. Bu bir Mahamaya işidir. Onun sizi test etmesi gerekir. Altın test edilmelidir.
Elmas test edilmelidir. Değerli olan her şey test edilmelidir. Bu olmadan nasıl onaylayabilirsiniz. Bu, bir kiliseye gitmek gibi bir şey
değildir. Birisi başınıza su döker, tamam, şimdi vaftiz oldunuz. Bitti, şimdi seçildiniz. Su, kısa sürede buharlaşacaktır. Ve Tanrı'ya
gideceğiniz zaman, O size, "Nasıl vaftiz oldun?" der. "Bu su ile", "Nerede o su? Göremiyorum" diyecektir. Dolayısıyla bütün bunlar
doğru bir bakış açısı içinde anlaşılmalıdır. Bunlar bizim yükselişimiz içindir, iyiliğimiz içindir, daha yüksek konumumuz içindir.
Ama bunun için, bilmek zorundasınız ki, bizler tüm arzumuzu buna bağlamalıyız. İnsanlar tırmandığında, diyelim ki, Himalayalara
tırmandığında. Onlar ne yaparlar? Büyük bir çivi alırlar, daha yüksek bir noktaya çivilerler, sonra da bir ip bağlar ve oraya
tırmanırlar. Aşağıya bakmazlar. Sonra oraya başka bir çivi daha koyar ve oraya tırmanırlar. Ve Himalayalara işte böyle
tırmanıyorlar. Şimdi Sahaja Yoga'da ne yapıyoruz, yukarıdan bir çivi alıyoruz, onu aşağıya koyuyoruz. Aydınlanma aldığımız ilk
gün, deneyim muazzamdır. Sonra birer birer aşağı iniyoruz, tam tersi şekilde. Ama siz aydınlanma alır almaz, eğer yeterince
zekiyseniz, o zaman "Kendimi nasıl düzeltmeliyim?" diye bir karar alırsınız; Mesela şöyle bir karar verin: Diyelim ki süte çok
düşkünsünüz, bunu bu şekilde alın. Şimdi ben "belli bir konuma gelene kadar süt içmeyeceğim" demelisiniz. Ancak bu durum bir
fedakarlık olarak değilde, neşeli bir yükseliş olarak görülmelidir. Himalayaların zirvesine çıkmak için yukarıya çivi çakanlar, bir
şeylerden fedakarlık ettiklerini hissediyorlar mı? Eğer siz "aman Tanrım, ben sütten fedakarlık ettim" diye düşünmeye başlarsanız,
o zaman bittiniz. Aşağı doğru hareket başlar ama eğer siz bir şeyi seviyorsanız, "tamam, eğer ben bunu seviyorsam, yükselişimi
bundan daha çok seveyim. Yükselene kadar da bunu almayacağım" demeniz gerekiyor. Böyle bir kararlılık olmalı. Ve bu
olmaksızın, sahip olduğunuz bu korkunç, canavarca cehalet dağını nasıl aşabileceğinizi düşünüyorsunuz? Aslında Ben sizi dağın
zirvesine yerleştirdim ama siz aşağıya kaymaya başlarsınız. Bu yüzden en üst noktaya tutunmak zorundasınız. Ben size her şeyi
anlatıyorum. Gidip azizlerden birine veya büyük enkarnasyonlardan birine, Kundalini hakkında bu kadar çok şey biliyorlar mıydı
diye sorarsınız, eğer bilselerdi zaten bu konuda yazarlardı. Kundalini hakkında hiçbir şey yazmadılar. Eğer varsa da çok azdır,
sadece parmaklarınızın ucunda hareket ettiğini bilecek kadar. Şimdi bilimi gerçeğe yaklaştırdık, hakikate, Tanrısal bilime, hepsi



açıklandı. Bu artık bizimle tamamen entegre oldu. Sahaja Yoga, aklınıza gelebilecek en bilimsel şeydir, bu kesin. En büyük
bilgisayar sizsiniz, ama bilgisayarınızın çalışır durumda olması gerekiyor. İşte bu yüzden başarısız olduk ve her gün başarısız
oluyoruz. Bazen bu bir felakettir, korkunçtur. Şimdi on dokuz yıldır Sahasrara'mız var ve Ben on sekiz yıldır çalışıyorum. Artık
sorumluluğunuzu anlamalısınız. İnsanoğlunu özgürleştirmeliyiz. Yolun biraz dışında olan bir şey yapmak istemiyoruz. Şimdi
Sahasrara günü ayın beşinde ama biz bugün (8 mayıs günü)kutlamalıyız çünkü herkesin Pazar tatilde olması gerekiyor. Her şeyi,
nasıl müsaitsek öyle halletmemiz gerekiyor. Tamam, önemli değil. Buna izin verildi. Deityler, şimdi yirmi dört saat, bütün bu aylar
ve bütün bu yıllar boyunca, durmadan çalışıyorlar. Çünkü onların, sizinde sahip olabileceğiniz sürekli bir enerji kaynağı var. On
sekiz yıllık büyümeyle karşılaştırıldığında, yükselişinize verdiğiniz önem, Bence çok az. Batı ülkelerinde biliyorsunuz, on sekiz yıl
sonra sizler yetişkin olarak kabul ediliyorsunuz, artık çocuk değilsiniz, hepiniz artık yetişkin oldunuz. Yetişkin, tamam, ama ne
kadar büyüdüğünüzü bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum, hala koca bebeklersiniz ya da o yetişkinlik durumuna gerçekten
ulaştınız. Ve orada, o zaman size birçok taviz, özgürlük ve haklar verilir. Zaten tüm haklara sahipsiniz: eğer cennete gitmek
istiyorsanız gidebilirsiniz, eğer cehenneme gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz, tüm özgürlük size verildi, bunda sorun yok. Ama
yetişkinler sağduyu sahibi, hayatlarının amacının ne olduğunu bilen, bu amaca ulaşmak için her şeyi yapabilen, savaşma ve
anlama güçleri olan kişilerdir. Ben Sahaja Yoga'da yetişkin olan insanları bile görünce, böyle davranmanıza şaşırdım, yüzeysel
insanlardan, yüzeysellikten nasıl da etkileniyorsunuz. Birinin konuşması çok tatlıysa, bu o kişinin iyi olduğu, o kişinin Tanrısal
olduğu anlamına gelmez, değil mi? Tam tersine Tanrısal bir insan, sizin bu tatlılıktan bıkacağınız kadar tatlı değildir. Her iki
egemenliği de elinde tutması gerekir. Evet, özgürlük, tamam, hız pedali tamam, fren de, ama siz her zaman egonuzu şişiren çok
tatlı bir şeyler söyleyen birini seversiniz. Bu günlerde tatlı bir şeyler söylemeye ne gerek var, insanlar onları böyle yapay bir şekilde
eğitiyor. Bir insanı vibrasyonlarına göre yargılamanız gerekir ama siz yüzeysel olduğunuz için vibrasyonları hissedemezsiniz.
Saçma sapan insanlara dikkat koyuyorsunuz. Şimdi bu noktada hala olgunlaşmanız gerektiğini kabul edin. Kabul etmediğiniz
zaman “Aman Tanrım” diyerek egonuz yükseltir ya da kendinizi suçlu hissedersiniz. O zaman nasıl ilerleyeceksiniz? Tek
yapmanız gereken şey bir tekneye binmek, hepsi bu, tamamen ama burada siz bir ayağınızı bir timsahın ağzına sokuyorsunuz,
tamam. Eğer ayağınızı oradan çıkartırsanız, bir köpekbalığının ağzına sokarsınız ve tekne sizi çekiyorsa, hangi tarafta
durursunuz? Ama en kötüsü insan köpek balıkları ve timsahlardır çünkü onlar size asla dişlerini göstermezler. Size asla gözlerini
göstermezler. Kendilerini öyle aldatıcı görünüşlerle, öyle şüpheli davranışlarla örterler ki, aydınlanmış bir ruh olmadıkça onları
göremezsiniz. Yani şimdi burada yetişkinliğimizde daha ileri gidiyoruz. Ve düzgün yetiştirilen bir kadın, yetişkinliğinde
utangaçlığını, utancını, iffet duygusunu geliştirir. Bir çocuk bunların hepsini bilmez ama burada tam tersi, yetişkin olur olmaz
onlar gülünç bir duruma düşerler - oğlanlar serseri olurlar; (BELİRSİZ demek/ve) bu yetişkinlik midir? Bu hayvanlarda asla olmaz.
Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ama bizler Sahaja Yogileriz ve Sahaja kültürümüz var. Kültürümüzle yaşıyoruz, onunla gurur
duyuyoruz ve bu bizim dinimiz. Üzerinde geliştiğimiz saf dinimiz var, bunu değişmeyeceğiz. Biz tüm dünyayı değiştireceğiz.
Kendimize ait bir kültürümüz var ve tüm dünyayı değiştirecek şekilde davranacağız. Bu bizim sorumluluğumuz. Siz bu iş için
seçildiniz. Sizler gerçekten seçilmiş kişilersiniz. Asıl saf olan sizlersiniz. Kalisthan'ı (Khalsā'nın, saf olanın ülkesi) kuran
sizlersiniz. Bunun bilincinde olun, sorumluluğunuzun bilincinde olun. Güçlerinizin farkında olun. Sahip olduğunuz en büyük güç
Tanrısal sevgidir, sizi kör eden ve aşık olduğunuz aptalca bir aşk değil, siz sevgide yükselirsiniz. Konuşma şeklimiz, yürüme
şeklimiz, yaşama şeklimiz, davranış şeklimiz, her şey Sahaj olmalıdır. Ve bu, dünya üzerindeki güzel insanların gerçek, yaşayan
kültürüdür. Hayvanlarda, kuşlarda görüyoruz; bir kuğu görüyoruz, bu anlatılmıştır, hayvanlar arasında bilgeliğe sahip olan fildir.
Suyu sütten ayırmasını bilende kuğudur. Sonra insanlar arasında, Sahaja Yogiler. Bugün, bu modern zamanlarda, zamanla, bence
yirmi bir yıl geçtiği zaman hepimiz çok iyi oturmuş, olgunlaşmış, harika Sahaja Yogiler olacağız, bu çılgın dünyayı cehaletinden ve
kendi Maya'sından çıkaracağız. Bizler sevginin, anlayışın, sağduyunun ve alçakgönüllülüğün güçlü insanları olacağız. Yaşarken, o
günleri görmek isterim. Bana tam olarak yardım edeceğinizi umuyorum. Devaların bu toplantısında karar verilmiş olan ve Benim
üstesinden gelemeyeceğim tek bir nokta olduğunu bilmelisiniz. Onlar Bana, insanlar cehaletten geldiği için biz her tür saçmalığa
müsamaha gösteririz, ama Sizi sevmeyen, Size hakaret eden, Sizden faydalanan, Sizi sömüren, Sizi tanımayan, protokol eksikliği
gösteren herkesi sert bir şekilde vuracağız ve Siz bu izni bize vermelisiniz, yoksa biz bu işte yokuz, dediler. Bana karşı bir birlik
kurdular ve Ben pes etmek zorunda kaldım. Ve çok dikkatli olun, size söylüyorum, Bana dokunmayın, dikkatli olun. Bazı insanlar
sari'mi düzeltmeye çalışıyor. Bunu yapmayacaksınız, bunu yapmak zorunda değilsiniz. Paramla oynamayın, misafirperverliğimi
kullanmayın, dikkatli olun. Elimden geldiğince anlatıyorum, işte olan şey bu. Bir tarafı Mahamaya, bir tarafı ise bu Deityler ve
aradada zavallı Sahaja Yogiler. Sizlere sempati duyuyorum, biliyorum ama dikkatli olsanız iyi olur. Tabii ki bu jilet sırtı gibi bir şey
sanırım ama bunun dışında harikadır. Eğer bu iki şey, eğer biliyorsanız, bunun Mahamaya olduğunu ve Deitylerin hepsinin şu anda
burada oturduklarını, hepsi size bakıyorlar, hepsi sizi yargılıyor, orada büyük bir toplantı yapıyorlar. Kim kimdir? Bu beyefendinin
dikkati nerede? Nereye bakıyor? O ne yapıyor? Hepsi burada oturuyorlar ama aynı zamanda onlar çiçek, Tanrısal çiçekler,



Tanrısal kutsamalar ve tüm melekler sadece dönüyorlar, onları görebiliyorum. Kameralarınız onları yakalayabilir. Hepsinin
oturduğunu gösteren fotoğraflarınız var. Ve tüm dünyanın Annenizin Lotus Ayaklarına kapanacağı ve bu dünyanın geleceğine
sizin karar vereceğiniz şimdiden kehanet edildi. Bu halihazırda on dört bin yıl önce yazıldı ve aynı şeyi kehanet eden bir başkası
daha var. Bu yüzden farkında olmalısınız. Dikkatiniz nerede? Ne için endişe ediyorsunuz? Zamanınızı nerede harcıyorsunuz?
Çocuklarınızı Bana bırakın. Ailelerinizi Bana bırakın. Sadece cüzdanınızı muhafaza edebilirsiniz, geri kalanını, tüm baş ağrılarınızı
Bana bırakabilirsiniz ama Benimle oyun oynamayın. Mahamaya, tüm hilelerinizi, her şeyi, içeriyi ve dışarıyı bilir. Eğer bilmek
istersem, sizin hakkınızdaki her şeyi bilebilirim, bilmek istemiyorum. Bu şartlar altında bizler destekleniriz, gözetiliriz, yönetiliriz,
çok kolay bir şekilde, fazlasıyla ve özenle gerçeğe götürülürüz. Bana "Anne, ben aniden oraya gittim ve ne buldum, orada oturan
Sahaja Yogiler var. Ve birbirimizi tanımak istedik. O sadece oradaydı. Nasıl oldu bu?" Size yardım edilir. İşte Başbakanların
sadece beş, altı tane koruması var, her birinizin yanında milyonlarca ve milyonlarcası var. Sizden başka hiç kimse, size
dokunamaz, siz kendinize zarar verebilirsiniz, hepsi bu. Başka hiç kimse size zarar veremez. Dolayısıyla bugün, yine büyük bir
kararlılık günü ve bizim için yükselişimizin tek endişe, tek fikir olduğu, başka bir şeyin olmadığına ve bunun işe yarayacağına dair
yemin etmeniz gerek. Geri kalan her şey halledilecektir. Bunu yapmak için gereken tüm mekanizmalara sahipsiniz, ancak önce
çalışması için tamircilere verin. Hepsi bir refleks eylemi içinde çalışacaktır. Temizleyin, çakralarınızı temizleyin. "Bende bu var"
demeyin. Sadece temizleyin. "Bütün bu sorunları yaşamaya ben nasıl cüret edebilirim?" Tüm bu çakraların hala bu durumda
olmasına nasıl cüret edebilirim. Temizleyin, sabah, akşam. Temizleyin. Eminim işe yarayacaktır. Önümüzdeki yıl umarım güzel
haberler alırım. Tanrı sizleri kutsasın.
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Tavsiye, “İç Gözlem ve Meditasyon”. Seminer 1. Gün, Shudy Camps (İngiltere), 18 Haziran 1988 Bu yıl İngiltere'de public
programlar olmayacağını düşünüyorum çünkü belli bazı meseleler var. Ancak, ne zaman ki, vaziyeti şu veya bu şekilde değiştiren
bir durum meydana gelirse, tüm bu değişimin arkasında bir amaç olduğunu derhal anlamak zorundayız ve bu durumu açık
yüreklilikle hemen kabul etmeliyiz - Divine bizden değişmemizi istiyor. Diyelim ki Ben bir yolda gidiyorum ve insanlar Bana "siz
kayboldunuz Anne" diyorlar. Peki, Ben asla kaybolmam çünkü Ben kendimdeyim! Ama demek ki Benim bu yoldan gitmem
gerekiyordu, mesele budur. Bunu yapmalıydım ve işte bu yüzden bizler…  böyle olmalıydı, bu şey o yolda değildi ve Ben yolumu
kaybettim. Eğer böyle bir anlayışınız ve kalbinizde böyle bir tatmin hissi varsa, o zaman hayatın düşündüğünüzden çok daha
değerli olduğunu göreceksiniz. Şimdi, görülüyor ki, biz bu yıl kesin olarak public programlar düzenlemeye karar verdik  ama public
programları yapamadık, Ben bunun sebebi ne, diye düşündüm. Yani bunun sebebi,  kendimizi daha bir sağlamlaştırmak zorunda
olmamızdır. Yaşayan bir ağacın büyümesi sırasında, değişmesi gerekene kadar ağaç belli bir yönde hareket eder çünkü o
taraftan güneş gelmiyordur, belki de oraya kadar ulaşan bir su seviyesi yoktur. Bu yüzden ağaç değişmeye başlarlar. Aynı şekilde,
 bizler Tanrı'nın ellerindeyiz ve eğer bazı planlar değiştiyse, bu bizim üzerimize geri yansır ve kişi, bunun nedenini görmesi
gerektiğini anlamalıdır.  Ve bunun sebebi, sağlamlaşmamızın gerekiyor olması. Sahaja Yogilerin durumlarını sağlamlaştırmaları
çok önemlidir. Kendinizi sağlamlaştırmanız için ilk şey, iç gözlem yapmanızdır. İç gözlem yapmak zorundasınız, içinizdeki ışığı
yansıtmak ve sizin Sahaja Yoga'da şimdiye kadar neler yaptığınızı kendinizin görmesidir. Neredeydiniz, ne kadar ilerlediniz ve
daha ne kadar ileri gitmeniz gerekiyor. Sizde eksik olan şey ne? Herhangi bir bhoot'u yada içinizdeki herhangi bir badhayı veya
herhangi birisini suçlayarak  kendinizi haklı çıkarmayarak, çok tarafsız bir şekilde kendinizi görmeye başladığınız zaman,
şaşıracaksınız. Kendinizi düzgün bir şekilde sağlamlaştıramadığınız zaman, eğer sizde neyin yanlış gittiğini [görmeye]
başlarsanız, hala sizde kalıcı şekilde duran ve  düzeltilmesi gereken sorunlar var olmasına şaşıracaksınız. Şimdi, bu sorunları çok
net bir şekilde görebilirsiniz. "Benim içimde bu doğru gitmedi" diyerek, Ruh ‘un ışığında onları çok net bir şekilde görebilirsiniz.
Fark ettiğim en ilginç şeylerden birisi de, Sahaja Yoga'nın her zaman bir tür maya (illüzyon) ile kaplı olmasıdır. Ve bu maya
cehalettir, bazen tam  cehalettir, bazen de kısmi. Şimdi, Sahaja Yogaya girdiğiniz zaman kutsanırsınız. Belki siz kutsandınız,
aileniz kutsanır, çocuklarınız kutsanır. Fizik varlığınızda bir şekilde kutsanır. Mali açıdan da kutsanırsınız, iş bulursunuz, para
kazanırsınız, gerçekten mucizevi olağanüstü bir şeyler elde edersiniz. İnsanlar bu kazanımların içinde çok fazla kayboluyorlar ve
“Ah, şimdi sahip olduğumuz kutsama bu, artık hiçbir şey yapmamıza gerek yok ” diyerek, şimdiye kadar yaptıkları her şey için
yeterince ödüllendirildiklerini düşünerek, sürüklenmeye başlıyorlar. Bu böyle değildir! Bu sadece, Sahaja Yoga'ya olan inancınızın
tam olarak oturması için, size sunulan  bir tür  destektir. Ve özellikle de Beni,  Benim ne olduğumu bilmelisiniz ama eğer
sürüklenmeye yine de devam ederseniz, o zaman belki de bu kutsamaların bazıları,  lanete dönüşebilir ve üzerimize düşen şeyin
ne kadar büyük bir lanet olduğunu ve bunun nasıl da bir yanlış yola girdiğini hissedebilirsiniz. Bazı insanlar için kutsamaları
hissetmek, bu kutsanma duygusunu kazanmak zaman alır. Örneğin,  modern fikirlere göre çoğu zaman, daha fazla para
kazanmanın en büyük kutsama  olduğunu düşünürüz. Yani, pek çok kişi bunu elde ediyor ama aslında bu böyle değildir. İçinizde
huzurlu olmak,  şahit konumunuza ulaşmak, vibrasyonlarınızın iyi olduğunu hissetmek ve dengede olmak, her zaman yükselmek, 
bu gerçek bir kutsamadır çünkü bununla her şeyi elde edersiniz. Tamamlanmak,  ancak içinizde köpüren eksiksiz bir neşeye
sahip olduğunuz zaman mümkündür. Sonuçta, her şey sadece neşeye ulaşmak için, neşeyi hissetmek için bir araçtır. Bu nihai
son değildir. Eğer böyle olsaydı, parası olanlar, sağlığı iyi olanlar, sözüm ona kendileri tüm başarının sahibi olmuş olanlar,  mutlu
ve huzurlu olmalıydılar, ama değiller, acı çekiyorlar, çok fazla acı çekiyorlar ve günden güne  bir şekilde kendilerini yok ediyorlar
çünkü hayatlarından nefret ediyorlar, ona dayanamıyorlar. Neden  Dünya üzerinde olduklarını anlayamıyorlar. Yani size gelen tüm
bu kutsamaların, başınıza gelen tüm bu değişikliklerin, size açılan tüm bu yeni mekanların,  iyiliğiniz için olduğunu kişi bilmelidir,
her şeyin iyiliğiniz içindir ve sizin hayrınıza olan şey yükselişinizdir, bu yükselişinizden başka bir şey değildir. Geri kalan her şey
yararsızdır ve meyvesi yoktur. Hayatta başarmak zorunda olduğunuz şeyin bu olduğunu, neşe duymanız gereken şeyin bu
olduğunu bir kez anladığınız zaman, bu çalışır ama gördüğünüz gibi, Sahaja Yoga'da bu, şefkat ve sevgidir. Bu çok fazla kısıtlama
demek değildir. Kendinizi geliştirmek için sizler kendi başınıza bırakıldınız. Size rehberlik etmesi gereken Ruhunuzdur. Sürekli
olarak devam etmekte olan bir ikna ediş veya bir düzeltme yoktur ama kendinizi anlamanız, kendinizi görmeniz ve bunu
halletmeniz size bırakılmıştır ancak  kriterlerden biri şu olmalıdır: “Ben Sahaja Yoga için ne yaptım? Şimdi Anne için ben ne
yaptım?" Bu iki şeyi anlamak çok önemlidir.  Sahaja Yoga için yapabileceğim küçücük şey, o her ne olursa olsun önemlidir çünkü
eğer akıllıysanız, yapmanız gereken en büyük şeyin, Tanrı için çalışmak olduğunu görebilirsiniz. Bu, şimdiye dek insanoğlunun
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keyif aldığı en önemli şey, insanoğlunun şimdiye kadar kendini memnun etme şansı bulduğu en yüksek teşebbüs türü budur ve
bu, nasıl da büyük bir şanstır! “Anne biz vasatız, iyi değiliz, işe yaramayız” diyebilirsiniz ama sizler seçilmişlersiniz. Sen seçilmiş
kişisin, bu yüzden de sende bir şeyler olmalı. Tanrı'nın bu büyük işini gerçekleştirecek olan, kendi içinizde bulunan bu parçayı
 görmemiş olabilirsiniz. Öyleyse bunu saptamanız ve bulmanız gerekir: “Ben neden Sahaja Yoga için seçildim? Ben Sahaja
Yoga'da ne yapabilirim?  Sahaja Yoga'da ben ne yapabilirim?".  “Ben Sahaja Yoga için seçildim. Ben Sahaja Yoga'dan tam olarak
yararlanmak istiyorum", bu sizler için sürekli bir hatırlatma (cümlesi) olmalı, Diyelim ki birisinin parası  yok, Sahaja Yoga'nın ona
para vermesini, iş vermesini, şunu bunu vermesini, çocuk sahibi olmayı, sağlıklı olmayı, tüm bunların olmasını bekler. Beklentiler
tamam ama "ben Sahaja Yoga için ne yaptım?" Bu başka bir iç gözlem meselesidir. Sahaja Yoga için bir şeyler yapmamız
gerektiğini görmek çok önemlidir. Bu para değildir, iş değildir, o bunu düşünmüyor, bu herhangi bir destek değildir ama bunlardan
birisi ve en önemlisi, kaç kişiye aydınlanma verdiğinizdir? Saymalısınız. Kaç kişiye aydınlanma verebildiniz, kaç kişiyle Sahaja
Yoga hakkında konuştunuz. Bazı insanlara aydınlanma verdiğinizi düşünebilirsiniz, onlar gelirler, sonra kaybolurlar – bunun bir
önemi  yok, onlar nihayetinde size geleceklerdir. Bugün bazılarında bunu denersiniz, onlarortadan kaybolacaklardır. Yarın tekrar.
Bunun için durmaksızın çalışmak zorundasınız. Bildiğiniz gibi, Ben  İngiltere'de çok çalıştım. İngiltere'ye gelişimin önceden
belirlenmişti. Kalbin daha iyi çalışması için buraya gelmem gerekiyordu ama kalp uyuşuk, bilirsiniz uyuşuk bir kalp her tür sorunla
karşılaşır ama geçen tüm bu yıllar boyunca Ben çalışıyordum, her yıl, Sahaja Yogiler için, onların problemleri için,  Sahaja Yoga
için, onların en küçük sorunları için, ihtiyaç duydukları her türlü yardım için, her tür, buna ne kadar zaman ayırabildiysem,
halletmeye çalıştım. Hepiniz doğrudan veya dolaylı olarak, kutsandınız.  Yine de, şimdi Yogi olan sizlere ne demeli? Sizler
azizlersiniz. Bendeki bir fotoğrafı görmelisiniz, hepinizin sertifikalı azizler olduğunuz çok ilginç bir fotoğraf bu! O fotoğrafı
gördünüz mü? Daha değil? Görseniz iyi olur, hadi bakalım! Fotoğraf sanırım benim kutumda, evet. Hepiniz sertifikalı azizlersiniz!
Herhangi bir kardinal veya herhangi bir papa tarafından değil, Divine tarafından sertifikalı. Peki  bütün bu azizler ne yapıyorlar?
Yapay şekilde Papa tarafından onaylanmış bir aziz çok büyük bir şeydir, biliyorsunuz. Yüce Tanrı tarafından onaylanmış olan size
ne demeli? Siz hala işinizle meşgulsünüz, hâlâ küçük, küçücük şeylerinizle meşgulsünüz, hâlâ küçük hayatlarınızla ve küçük
ailelerinizle meşgulsünüz. Bir aziz için, Sanskritçede "Udara charitanam vasudhaiva kutumbakam" denilir, cömert tabiatı olan bir
kişi için, bu kişi azizdir anlamına gelir, tüm dünya onun ailesidir. Siz hala sadece kendi aileniz  için mi endişe ediyorsunuz? O
halde kendi azizliğinizin henüz farkında değilsiniz. Ve bir aziz sadece kendi karısı, kendi çocuğu, kendi evi için endişelenmez, o
tüm dünya için endişe eder. Şimdi, Sahaja Yogi olarak, güçlü bir varlıksınız. Çok güçlü insanlarsınız. Tüm dünyada sorunlarımız
var. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Büyük bir entelektüel olmanıza gerek yok, ya da bir çeşit politikacı ya da bir şey olan insanlar
olmanıza gerek yok ama sizler bu dünyayı sıkıntıya sokan sorunları gözlemelisiniz. Bunu yapmalısınız. Böyle olmak zorundasınız.
İçinde bir aziz olduğunuz, kendi dünyanızda yaşayamazsınız, "Şimdi ben Niranand'dayım!" (Neşe içinde) Bu mümkün değildir.
Sadece Niranand içinde olamazsın. Bu dünyada yaşamak zorunda olduğunuzu ve bu dünyanın bütün sorunlarını bilmelisiniz. Ve
"Anne ben bunu nasıl yapacağım, şunu nasıl yapacağım?" diye sadece kendi problemlerinizi değil, onları da düşünmek
zorundasınız, tüm dünya için endişelenmelisiniz. Dünyada neler olup bittiğini, dünyanın sorunlarının neler olduğunu
düşünmelisiniz. Bundan siz sorumlusunuz. Sadece bu da değil, dua etmelisiniz. Dualarınızda “Anne bu sorunu çözün”
demelisiniz. Toplu olarak, bireysel olarak, dikkatinizi kendinizden, kendi küçük hayatınızdan alıp, çok daha geniş bir şeye
çekmelisiniz - o zaman bir azizsiniz. Ve tüm bu sorunların çözülmesinin gerekli olduğunu,  Tanrısal yardımı istemenin sizin
göreviniz olduğunu düşünmelisiniz. Bu yapmak üzere seçildiğiniz işinizdir. İstemeniz işe yarayacaktır çünkü bildiğiniz gibi, Ben
arzusuzum. Bunu siz arzu etmelisiniz. Siz her ne arzu ederseniz, hallolacaktır. Annenin koruması, şefkati sizinledir ama bu
dünyaya göz kulak olmalı ve duyduğunuz endişeyi göstermelisiniz, çok sınırlı alanlarda ve çok sınırlı yollarla yaşamamalısınız.
Şimdi İngilizlerin düşündükleri gibi, İngilizler buradalar, tamam. "İngiltere sorunları bizim sorunlarımız." Hayır, her nerede Sahaja
Yoga varsa, sizin sorunlarınız oralara dek  yayılır. Ve sizler hepsi için endişelenmelisiniz. Şimdi, diyelim ki, Avustralya'da sorunlar
yaşıyoruz. Ve çok dertli birisi var. Öyleyse, o kişi için shoe beat yaptığınızı ve bunu düzelttiğinizi görmelisiniz. Lideriniz kime shoe
beat yapacağınızı size söylemelidir. İster Avustralya'da olsun, ister Amerika'da olsun, ister Hindistan'da olsun, Sahaja Yoga'da bir
sorun olduğunu gördüğünüz her yerde, Sahaja Yoga'ya bir saldırı olduğunu gördüğünüz zaman, hepiniz dikkatinizi buna
vermelisiniz, bunu halledin. Sonra gördüğünüz gibi genel sorunlar var. Görüyorsunuz, Amerika şimdi aptal bir hale geliyor ya da
buna siz her ne derseniz, bu yüzden dikkatinizi Amerika'ya vermelisiniz. Dikkatinizi dışarıya çekmelisiniz, sadece kendiniz, aileniz,
eviniz, çocuklarınız için endişe duymayın. Dikkatinizi dışarıya yaydığınız anda evdeki sorunlarınız çözülür, daha küçük bir daire
içinde onlar çözülür. Dışarıda dikkat etmelisiniz! Şimdi bu günlerde televizyonlar var, burada biz ilk önce "Televizyon izlemeyin!",
demiştik, çünkü televizyon izlemenin Sahaja Yogilere bir faydası yoktu. Televizyonu gördükleri zaman sadece catch ettiler ama
şimdi, sizinde görebileceğiniz önemli şeyler oluyor. Bunu tarayabilirsiniz, dünyanın sorunları nelerdir ve dikkatinizi nereye
vermeniz gerektiğini kendiniz görebilirsiniz. Kendi kişiliğinizin farkına varmalısınız, tamamen çok küçük bir alanla ilgilenebilecek



bir kişilik değildir bu. Kişiliğiniz öyledir ki, evrenin tüm sorunlarına, var olan tüm sorunlarla ilgilenir. Ve her şeyin çok kolektif bir
şekilde hallolmasına şaşıracaksınız. Ve bu aşamada olduğunuz zaman, kendiniz görebilirsiniz, tüm Sahaja Yogilerin başlarının
üstünde vibrasyonları var. Hepiniz, bir göz atmak ister misiniz? Sadece bakın! Hepiniz Ganapatipule'de oturuyorsunuz. Bu yüzden
vibrasyonlarınız esnetin. Dikkatinizi esnetin. Ve sahip olduğunuz diğer bütün aptalca problemlerin sona ermesine şaşıracaksınız.
Şimdi bir bakın. Bırakın ilk önce çocuklar baksınlar. Sadece bakın. Hepinizin başları üzerinde vibrasyonlar var. Bırakın büyüsünler,
size söylüyorum, Ben sadece onların büyümesini bekliyorum! Yani kendimize karşı gösterdiğimiz tutum, kendi ihtişamımızın,
kendi konumumuzun farkında olmaktır, aziz olduğumuzun, en yükseği olduğumuz bir aşamaya geldiğimizin ve şimdi bu, artık ışık
olduğumuzu bilmek olmalıdır ve bizler başkalarına ışık tutmalıyız. Eğer bakarsanız İncil'de, İsa çok önemli bir şey söyledi, ışığı
masanın altına koymuyorsunuz. İşte bu odur. Işığı bir kaide üzerine koymalısınız. Ve başkalarına ışık vermek için, ışığınızı bir
kalenin üzerine, en yüksek noktaya koymanız gerekir, işte bu odur. Ve eğer siz ne olduğunuzu, nelere dikkat etmeniz gerektiğini,
durumunuzun ne olduğunu, güçlerinizin ne olduğunu, Sahaja Yoga'da neler başardığınızı, Sahaja Yogaya olan borcunuz ne
olduğunu, Sahaja Yoga için ne vermeniz gerektiğini anlamaya başlarsanız, bu her iki yönde de çalışır. Sahaja Yoga sizi nasıl da bu
kadar yetenekli, çok iyi, çok hoş biri yaptı. Yeterince doğru biri misiniz? Düzgün davranıyor musunuz? Gerekli olan, bütün doğru
şeyleri yapıyor musunuz? Çünkü bunu sadece siz yapabilirsiniz. Ruhsal yaşamda çok çok özel enerjilere ve özel bağlantılara
sahip olan insanlarsınız ve eğer sizler, diğer tüm bu sıradan, saçma sapan insanlar gibi davranmaya başlarsanız, kendinizi
ailenizle, çocuklarınızla, anlamsız daha önceki yaşamlarınızla sınırlandırırsanız, kaybolursunuz. Kendinizde kaybolur ve herkeste
kaybolursunuz. Sorunlar, bildiklerinizden çok daha fazladır. “Anne, bizi Yogiler haline getirdi”, işte ulaşmanız gereken anlayış
budur. Bizler azizleriz. Ve dünyaya doğru yolu göstermeliyiz. O bize ışık olduğumuzu söyledi ve bizler insanlara hangi yoldan
gidileceğini, nasıl daha ileri gidileceğini göstermemiz gerekir. Bunun yerine herkes sanki kendisi bir sorunmuş gibi görünüyor, çok
küçük bir girdap içinde gibi görünüyorlar, dönüp, dönüp, dönüp duruyorlar. Bu nasıl olabilir? Size defalarca anlattım, bu sahte
gurulara bakın. Onların Vibrasyonları yok, Kundalini hakkında hiçbir şey bilmiyorlar, Sahaja Yoga hakkında hiçbir şey bilmiyorlar
ama ne kadar çok şey yapıyorlar! Durum böyleyken biz ne yapıyoruz? Hâlâ kendimizle ve sorunlarımızla, kendi fikirlerimizle, çok
dar olan görüşümüzle ve ödlekliğimizle mücadele ediyoruz. Şimdi bunu sizin anlamanız gerek. Kendinizin karar vermesi için. Bu
kendi arzunuzdur, öne çıkması gereken şey, kendi büyüklüğünüzdür, kendi yüceliğinizdir. Neye kabiliyetli olduğunuzu, neler
yapabileceğinizi kendinizin görmesi için. İnsanların şunu demesi çok kolaydır, "Ah Anne, bu çok fazla. Ben bu konuda hiçbir şey
yapamam" ya da birisinin "Anne, ben ailemle meşgulüm" demesi ya da birisinin "çocuklarımla meşgulüm" demesi. Siz Sahaja
Yoga'ya bunun için mi, geldiniz? Ben size bunun için mi aydınlanma verdim? Bütün bu kutsamalar size, bunun için mi verildi? Bu
yüzden yapmanız gereken sağlamlaştırma çok önemlidir. Bunu açıkça görüyorsunuz, bu yüzden herhangi bir public program
yapamazdık, çünkü Birleşik Krallık'ta gerçekten bir pekiştirmeye ihtiyacımız var. Yıllardır Birleşik Krallık'ta yaşamama rağmen,
insanlar burada Beni hafife alıyorlar çünkü Ben buradayım çünkü Ben burada kalıyorum, onlar eğer biz havaalanına gidersek, yetti
diye düşünüyorlar! Biz tüm hac görevlerini, her şeyi yaptık. "Havaalanına gittik; Anne'yi gördük, bitti! " Beni görmenin size ne yararı
var? Size Ben ne verdim? Işığınız yayılıyor mu? Kaç kişi sizden aydınlanma aldı? Sadece bunu bulun, kaç kişi Sahaja Yoga'yı
sizden ya da yaşamlarınızdan ya da bilgeliğinizden ya da davranışlarınızdan öğrendi? Bunun yolu budur, kriter budur. "Pekala,
Anneye seyahati için parasını gönderdim", bu değildir. Bu yeterli değildir. Benim yaşımda, Hindistan'da, Benim yaşımda bir
hanımefendi görürseniz, bir sopayla yürür, tek bir basamak merdiven bile çıkamaz, Hintli kadınlar yapamaz, ıstırap çektikleri sıcak
yüzünden ama Ben seyahat ediyorum, nasıl seyahat ettiğimi, ne yaptığımı biliyorsunuz. Ya ailem? Onları yanımda olmaktan
mahrum ediyorum, kocamı varlığımdan mahrum ediyorum, herkes bensiz. Her gün seyahat ediyorum, bunu çok iyi biliyorsunuz
ve Ben çok çalışıyorum. Bazen saat ikide uyurum, bazen saat üçte. Bu sefer Harsh, Benimle birlikteydi ve onu gördüm, bayıldı
gitti! Yani Ben size, sadece bir bayrak yarışı yapmanızı söylüyordum. Ben Avustralya'dayım, tamam, Avustralyalılar çalışıyorlar.
Sonra ben Avusturya'dayım, o zaman Avusturyalılar çalışıyor, sonra orada güzel vakit geçiriyorlar! İngiltere'deyim, pekala, biraz da
İngiltere'de, çok az miktarda bir iş yapıldı. O zaman hepsi güzelce oturur ve bunun tadını çıkarırlar. Ya Ben? Ben bir maraton
koşuyorum! Sizlerde aynı şekilde hissetmelisiniz, sonuçta bundan Benim kazancım ne? Bundan Ben ne kazanırım? Bir şey
kazanıyorum: Ben çocuklarımı normal hale getirdim, onları Tanrı'nın Krallığına götürdüm. Sizde aynısını yapmalısınız. Onları
Tanrı'nın Krallığına götürmelisiniz. Ama eğer siz, kendi mayalarınızla meşgul olursanız, her gün daha aşağı, aşağı ve aşağı
düşeceksiniz. Ben size bağırabilirim, bir şeyler söyleyebilirim, bu kafanıza girmeyecektir, sizde asla tık tık çalışmayacaktır. Her
nerede olursanız olun, şapa oturacaksınız çünkü görmek istemiyorsunuz. Bunun için özellikle de İngiltere'de bir avantajınız
olduğunu söyleyebilirim. Hepiniz çok zeki insanlarsınız. Zekanız var, buna şüphe yok, Amerikalılar gibi aptal değilsiniz. Sizler
akıllısınız. Bu zeka bir zamanlar kurnazlığa dönüşmüştü ve şimdi siz kurnazlığınızdan bıktınız. Hintliler kurnazlığı sizden
öğrendiler, gerçekten çok kurnaz oldular. Ama siz kurnazlığınızdan bıktınız, bu yüzden artık yorgun, bıkmış, baygın ve uyuşuk bir
haldesiniz ama zekanızla, bunun Annenizin yaptığı çok önemli bir iş olduğunu anlayabilirsiniz. Tarihe geçeceksiniz! Söylediğiniz



her söz, söylediğiniz her şey, her davranış, her şey tarihe geçecek! Kaç çocuk ürettiğiniz ya da ne tür bir karınız olduğu değil,
Sahaja Yoga için ne yaptığınız. Bunu hatırlayın. Tarih her şeyi, siz her ne yaptıysanız ve Sahaja Yoga'da başardığınız her şeyi
kaydedecektir. Bu gösteriş yapmak değildir, bu sadece bir gösteri değildir. Bu büyük konuşmak değildir. Hiç de öyle değil. Bu
aslında, gerçekten, tamamen başardığınız şeydir, mesele budur, bu kaydedilecektir. En azından Tanrı ikiyüzlülüğü bilir ve Tanrı
abartılı mizaçları bilir. Nerede olduğunuzu ve neyin peşinde olduğunuzu bilen Tanrı'dır. Tanrı'yı aptal yerine koyamazsınız,
anlamanız gereken tek şey budur ama Tanrı'yı kandırdığınızda, Benliğinizi, Ruhunuzu, kavrayışınızı, kendi yükselişinizi
kandırıyorsunuz! Bu yüzden dikkatli olmalıyız. Bir Anne olarak size, Sahaja Yoga için ne yaptık diye iç gözlem yapmaya
çalışmanızı söylerdim. Sürüklenip giden diğer insanlar için biz ne yaptık? Diğer Sahaja Yogilere karşı nasıl davrandık? Başkalarına
ne kadar huzur, sevgi ve şefkat verdik? Başkalarına karşı ne kadar anlayış ve hoşgörü gösterdik? Biri buraya biraz daha fazla para
ile gelirse, o kadar gösteriş içinde olur, o kadar saldırgan olur, o kadar kaba olur ki. Buna inanamıyorum! Para sizi bu
ahlaksızlıkların içine nasıl çekebilir? Sizler sıradan insanlar değilsiniz, Ganj Nehri tarafından ayakları yıkanmış azizlersiniz.
Görkeminizi anlamaya çalışın. Kendi güçlerinizi, bütün azizlerin üstünde azizler olarak, Sahaja Yogiler olarak kendi konumunuzu
anlamaya çalışın çünkü sizler nasıl aydınlanma vereceğinizi biliyorsunuz, Kundalini hakkında her şeyi biliyorsunuz, aydınlanma
hakkında her şeyi biliyorsunuz. Kaç kişi bunu biliyordu? Aksi halde, bütün bu bilgiyi, onun değerinin ne olduğunu bilmeyen bazı
aptallara verdiğimi düşünmeye başlayacağım. İsa'nın dediği gibi, "İncileri domuzların önüne atmayın", ama Ben o hatayı yaptığımı
sanmıyorum. İncileri domuzların önüne atmak gibi bir hata yaptığıma inanamıyorum. Yapmadım Ancak hangi kategoride, nerede
duracağınıza siz karar vereceksiniz. İçinde geçmekte olduğumuz zamanın, çok tehlikeli bir zaman olduğu o kadar açık ki.
Bununla mücadele etmemiz çok önemli. Bu, yaptığınız herhangi bir savaştan çok daha fazlasıdır. İnsanoğlunun yaşadığı herhangi
bir mücadeleden çok daha fazlasıdır. Bu yaratılan şey, çok korkunç bir dünya ve bizim onu dönüştürmemiz gerekiyor. Bu
muazzam bir görev. Bunun için çok içten ve zeki bir şekilde çalışmalısınız. Ve eminim ki bir gün bu dünyanın tarihine, Sahaja
Yogilerin isimlerini altın harflerle yazacaklar. Eminim bu işe yarayacaktır. Eminim, bu işe yaramalı ve hepinizin bunu kolektif bir
şekilde, tek bir akılla, tek bir yürekle başarması gerekir. Neyi feda etmeliyim? Ne yapmalıyım? Nasıl yardım etmeliyim? Benim
katkım nedir? Keşke yaşarken o günleri görebilsem. Yani bugün, sizin iç gözlem yapmamız gereken gündür Öyleyse hepimiz
meditasyon yapmalıyız? Lütfen gözlerinizi kapatın. Hepiniz gözlerinizi kapatın. Şimdi hepimiz meditasyonu, public
programlarımızın olduğu salonlarda yaptığımız gibi yapacağız. Yani elinizi ilk önce kalbinizin üzerine koymalısınız. Sol tarafta
çalışacağız ve sol eli Bana doğru tutun. Şimdi, ilk olarak elinizi kalbinizin üstüne koyun. Kalpte, Shiva oturur, Ruhtur. Öyleyse,
dikkatinize ışık getirdiği için Ruhunuza teşekkür etmelisiniz, çünkü siz bir azizsiniz ve kalbinizden gelen ışık tüm dünyayı
aydınlatmalıdır. Öyleyse, lütfen, şimdi kalbinizde, "Tanrısal sevgimin bu ışığının tüm dünyaya yayılmasına izin verin", diye dua
edin. Divine ile bağlantılı olduğunuza dair tüm içtenliğinizle, anlayışınızla ve kendinize duyduğunuz eksiksiz güven içinde, arzu
ettiğiniz her şey gerçekleşecektir. Şimdi sağ elinizi karnınızın üst kısmına, sol tarafa, karnınızın üst kısmına, sol tarafa koyun. Ve
şimdi, burası dharmanızın merkezidir. Burada dua etmelisiniz, "Vishwa Nirmal Dharmanın bütün dünyaya yayılmasına izin verin.
İnsanlar ışığı, bizim dharmik yaşamımız; bizim doğruluğumuz vasıtasıyla görsünler. İnsanlar bunları görsün ve aydınlanmalarını
almaları sayesinde, hayırlı daha yüce bir yaşam ve yükselme arzusu ile elde ettikleri Vishwa Nirmal Dharmayı kabul etsinler. "
Şimdi sağ elinizi, sol tarafta karnınızın alt kısmına getirin. Bastırın. Şimdi burası saf bilginin merkezidir. Burada Sahaja Yogiler
olarak şunu söylemelisiniz: "Annemiz bize Tanrısal olanın nasıl çalıştığına dair bilgiyi tam olarak verdi. Bize tüm mantraları,
kaldırabileceğimiz ve anlayabileceğimiz bütün saf bilgiyi verdi. Hepimizin, bunlar hakkında tam olarak bilgili olmamıza izin verin".
Adam lider ve karısının Sahaja Yoga hakkında tek bir kelime bilmediğini gördüm. Eğer kadın Sahaja Yogayı biliyorsa, o zaman
kocası bunun hakkında hiçbir şey bilmiyor. "Bu bilgi hususunda benim yetkin olmama ve bunun uzmanı olmama izin verin, bu
sayede insanlara aydınlanma verebilelim, onların Tanrısal Yasanın ne olduğunu, Kundalini'nin ne olduğunu ve çakraların ne
olduğunu anlamalarını sağlayabilelim. Dikkatim bütün bu sıradan şeyler yerine, daha çok Sahaja Yoga da olsun." Şimdi sağ elinizi
karnınızın üst kısmına koyun. Gözlerinizi kapatın. Şimdi burada, sol tarafta, bastırın. Şimdi burada, "Anne bana Ruh verdi ve Ruh
benim gurumdur. Ben kendi kendimin efendisiyim. Bir vazgeçme olmasın. Karakterimde haysiyet olsun. Davranışlarımda
cömertlik olsun. Diğer Sahaja Yogiler için duyduğum şefkat ve sevgi olsun. Gösteriş yapmayayım, bunun yerine anrı'nın sevgisi ve
Onun yaptıkları hakkında derin bir bilgiye sahip olayım ki, insanlar bana geldiğinde, onlara Sahaja Yoga'yı anlatabileyim ve onlara
bu büyük bilgiyi tevazu içinde ve sevgiyle vereyim." Şimdi sağ elinizi kalbinizin üzerine koyun. Burada, "Tanrı'ya şükürler olsun ki
bizler neşe okyanusunu hissettik ve çok muazzam olduğunu gördüğümüz Annemizdeki bu affetme kapasitesini ve affetme
okyanusunu bizler hissettik, demelisiniz. Kalbim genişlesin ve tüm evreni kuşatsın. Ve Sevgim Tanrı'nın adını yankılandırsın".
Kalp, her an Tanrı'nın sevgisinin güzelliğini ifade etmelidir. Şimdi sağ elinizi Vishuddhi ye, boyun ve omuz arasında bulunan sol
Vishuddhi'ye koyun. "Suçluluğun sahteliğine kapılmayacağım çünkü bunun sahte olduğunu biliyorum. Hatalarımdan kaçmayarak,
onlarla yüzleşecek ve onları kökten ortadan kaldıracağım. Başkalarıyla hatalar bulmaya çalışmayacağım, ancak Sahaja Yoga



hakkındaki bilgimle, onların hatalarını ortadan kaldırmama izin verin." Bizim o kadar çok yöntemimiz var ki; gizlice başkalarının
kusurlarını düzeltebiliriz." Kolektivitem o kadar büyük olsun ki, tüm Sahaja Yoga ırkı benim ailem, kendi çocuklarım, evim, benim
her şeyim. Bu hissi tamamen hissedeyim, bütünün bir parçası olduğum doğuştan benim içimde bina edilmiş çünkü hepimizin tek
bir Annesi var. Ve onların sorunlarının ne olduğunu ve gerçek arzu gücümle bunu nasıl çözebileceğini bilmek için ilgim, alakamın
tüm dünya üzerinde olsun. Dünyanın sorunlarını kalbimde hissetmeme izin verin ve doğal olarak tüm bunların kökünden,
meydana geldikleri temelden ortadan kaldırayım. Tüm bu sorunların esaslarına gireyim ve onları azizvari güçlerimle, Sahaja Yoga
güçlerimle ortadan kaldırmaya çalışayım. " Şimdi sağ elinizi alnınızın üzerine koyun. Şimdi burada her şeyden önce şunu
söylemelisiniz" Ben Sahaja Yogaya gelmemiş olanları, çevrede olanları, gelip gidenleri, bir içeri bir dışarı atlayanları affetmeliyim
ama her şeyden önce bütün Sahaja Yogileri affetmeliyim çünkü onların hepsi benden çok daha iyiler. Onlarda hatalar bulmaya
çalışan benim ama en düşük seviyede olan benim ve ben onları affetmeliyim çünkü hala çok daha ileri gitmem gerektiğini bilmek
zorundayım. Hala çok eksiğim. Kendimi geliştirmem gerekiyor. "Bu alçakgönüllülük içimizde oluşmalıdır, bu yüzden de burada
şunu söylemelisiniz, "Kalbimdeki alçakgönüllülük, ikiyüzlü bir şekilde değil, gerçek anlamda bu affetme duygusunu ortaya koysun
ki, ben gerçeğe, Tanrı'ya ve Sahaja Yoga'ya boyun eğeyim. " Şimdi elinizi başınızın arka tarafına koymalı ve başınızı burada geriye
doğru itmeli ve burada şunu söylemelisiniz, “Ey Anne, bizler şimdiye dek size karşı her ne yanlış yaptıysak, aklımızda her ne yanlış
gittiyse, size karşı her ne basitlik sergilediysek, Sizi her ne şekilde rahatsız ettiysek ve size karşı çıktıysak, lütfen bizi affedin." Af
dilemelisiniz. Aklınızda Benim ne olduğumu sizler bilmelisiniz. Size tekrar tekrar söylememe gerek yok. Şimdi Sahasrara'da Bana
teşekkür etmelisiniz. Elinizi Sahasrara'ya koyun, yedi kez hareket ettirin ve Bana yedi kez teşekkür edin, "Anne aydınlanma için
Size çok teşekkür ederim. Ve Anne, ne kadar harika olduğumuzu anlamamızı sağladığınız için Size çok teşekkür ederim. Ve
Tanrısal Olan'ın tüm kutsamalarını bize getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ve bizi bulunduğumuz yerden daha yükseğe
çıkardığınız için çok teşekkür ederim. Ayrıca bizi ayakta tuttuğunuz ve kendimizi geliştirmemize ve kendimizi düzeltmemize
yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ve son olarak Anne, Siz bu dünyaya geldiniz, doğumunuzu aldınız ve bizim için,
hepimiz için çok çalıştığınız için, çok teşekkür ederim. “Sıkıca bastırın ve sertçe (kafa derisini) hareket ettirin. Şimdi ellerinizi
indirin. Başların hepsi çok sıcak. O halde şimdi kendimize güzel bir bandhan verelim. Annenin Bandhanında solumuzu sağa
alalım. Bir, güzelce, ne olduğunuzu, auralarınızın ne olduğunu anlayın. Şimdi tekrar, ikinci. Şimdi üçüncüsü. Şimdi dördüncü.
Şimdi beşinci. Şimdi altıncı. Ve şimdi yedinci. Şimdi Kundalininizi yükseltin. Kundalininizi yavaşça, çok yavaş yükseltin. İlk
seferinde çok yavaş yapmanız gerekir. Şimdi başınızı geriye doğru itin ve Kundaliniyi düğümleyin, bir düğüm İkincisi, hadi yapın,
çok yavaş ve ne olduğunu bilerek, sizler azizlersiniz. Acele etmeden, düzgün, düzgün yapın, düzgün yapın. Başınızı, başınızı geriye
doğru itin ve orada iki düğüm yapın, bir ve iki, şimdi diğerini yapalım. Yine, üçüncüsünü, üç düğüm yapmalıyız. Çok yavaş yapın,
çok yavaş. Şimdi, düzgün yapın. Şimdi, başınızı geriye doğru itin, şimdi üçüncüsünü, üç kez yapın. Şimdi vibrasyonlarınıza bakın.
Vibrasyonlarınıza bakın. Bu şekilde. Bütün çocuklar, vibrasyonlarınıza bakın. Böyle. Ellerinizi koyun. Güzel. Sizden vibrasyon
alıyorum. Tanrı sizleri kutsasın. Çok teşekkür ederim. Şimdi, insanların nasıl aziz olduklarını görmek için o fotoğrafı gösterebilir
misin? Fotoğraf nerede, fotoğraflar kimde? Evet, gösterin, insanlar görsünler, hepiniz nasıl sertifikalı Yogilersiniz. Şimdi bence
akşam yemeğini yemelisiniz ve yemekten sonra biraz müzik programı yapacağız. Pekala, iyi fikir mi?



1988-0710, Shri Hamsa Swamini puja ve iki konuşma
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vardıShri Hamsa Swamini Puja, Grafenaschau (Almanya), 10 Temmuz 1988. Bugün Almanya'da bir Hamsa Puja (Hamsa=Kuğu)
yapmaya karar verdik. Hintli ya da Doğulular için olduğundan daha çok, Batı dünyası için daha önemli olduğunu düşündüğüm
Hamsa merkezine, henüz çok fazla dikkat koymadık. Bunun sebebi şudur, , İda ve Pingala'nın bir kısmı Hamsa çakrada açığa
çıkıp tezahür eder. Bunun anlamı şudur, yani İda ve Pingala'nın kendisini ifade edişi, Hamsa çakra vasıtası ile sağlanır. Yani
Hamsa çakra, İda ve Pingala'nın belirli kısımlarını veya belli bazı iplikçikleri, sanki onlar Agnya'ya gitmemişler gibi tutar. Ve onlar
burnunuz vasıtası ile akmaya başlarlar, gözleriniz sayesinde kendilerini ifade ederek, ağzınız ve alnınız üzerinden akmaya
başlarlar. Yani, Vishuddhi çakranın gözlere, buruna, boğaza, dile ve dişlere bakan on altı tane taç yaprağı olduğunu siz
biliyorsunuz. Fakat tüm bunların ifade etme kısmı ise, Hamsa çakradan gelir. Yani Batılı bir aklın Hamsa çakrayı anlaması, çok,
çok önemli bir şeydir. Bu konuda Sanskritçe güzel bir beyit var: "Hansa kshveta ha, baka ha kshveta ha. Ko bhedo hansa bakayo
ho. Neera-ksheera vivek ve tu. Hansa ha hansaksh, baka ha baka ha." Bunun anlamı: "Turna kuşu ve kuğu, onların her ikisi de
beyazdır. Bu ikisi arasında fark yaratan şey nedir? Eğer siz su ile sütü karıştırırsanız, hansa [kuğu], sadece sütü emer. Yani kuğu,
su ile süt arasında ayrım yapabilir. Bakha ise, yani turna kuşu, bunu yapamaz. " Bu Sahaja Yogilerin anlaması gereken çok önemli
bir şeydir. Sağduyu, (doğru, gerçekçi, akla uygun ve yerinde yargılar verme yeteneği) kendi içimizde çok derin şekilde
anlaşılmalıdır. Sahaja Yogada sağduyumuzu nasıl geliştirdiğimiz çok önemlidir. Ama buna gitmeden önce, sağduyunun,
ifadelerimizin tezahüründe nasıl bir rol oynadığını görelim. Batı'da bizler daima kendimizi dışarıda ifade etmeye çalışan
insanlarız. Nasıl göründüğünüz çok önemlidir. Nereye baktığınız çok önemlidir. Neye bakıyorsunuz, ne görüyorsunüz.
Görünüşününüzün iyi olması çok önemlidir. Onlar özel olarak, görünüşlerini düzeltmek için çok zaman harcıyorlar. Bu
minimumdur. Sonra bizim “medya” dediğimiz bir yöntem var. Ülke, medya aracılığıyla konuşur veya medya aracılığıyla tezahür
eder. Ve medyanın da bir eğitimi olması gerekiyor. Her ülkenin kendine has bir uzmanlığı vardır, biri diğerinden daha iyi. Ve
hepsine baktığınız zaman, sağduyu hususunda onların tamamen zayıf olduklarını görüyorsunuz. Ayrıca konuşmamızda,
edebiyatın ifadesinde, şiirin ifadesinde, başkalarıyla ilişkilerimizin ifadesinde, herhangi bir tür ifadede, derinlemesine yerleşmiş
bir bilgi veya bilgelik olan sağduyunun ifadesi gerekmektedir. İnsanlar Batı'da bu kadar dışarıda olmasalar, daha iyi olurdu
sanırım. Farz edelim ki, İngiltere'de insanlar punk olmazlarsa, (Punklar, 1960 ların sonu ve 70 lerin başlarında, içinde bulunduklan
toplumu protesto etmek için ellerindeki her malzeme ile bedenleri de dahil olmak üzere, kendilerini topluma ironik bir biçimde
"toplumsal atık" olarak sundular:  Köle  kıyafetleri, deri kıyafetler, parçalanmış giysiler giydiler, zincirler taktılar, rengarenk ve dik
duran saç biçimleri kullandılar, bedene saplanmış çengelli iğneler kullandılar.) o zaman diğerleri onlara gülecektir. Ve "Bu adamın
punk = serseri olmak için parası yok" diye düşüneceklerdir. Yani bu türden bir toplumda, sağduyusu olmayan ve çok dışa dönük,
bu tür bir moda yerleşir. Modalar, derin köklü gelenekleri olan ve doğru bir yaşam anlayışı olan ülkelerde işe yaramayacaktır.
Elbette, çok eski olan, kendilerini geleneksel olarak "deneme yanılma", "deneme yanılma" yöntemleri ile geliştirmeye çalışan
ülkeler, daha iyi bir sağduyu, çok daha iyi bir anlayış geliştirmişlerdir. Ancak bütün bu zorlu sınavlardan geçmeyen, bu disiplinden
geçmemiş ülkelerde, sağduyu zayıftır. İşte bu yüzden birçok insan, çok derin bir arayış içinde olsalar bile, yanlış yola saptılar.
Eğer sağduyuya sahip olsalardı, onlar yoldan sapmazlardı, yanlış yerlere gitmezlerdi, ama sağduyu kayboluyor. Bu yüzden, bu iş
sağduyuya gelir, İda nadinizi ve Pingala nadinizi nasıl kullanacağınıza gelir. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu anlamak, sağduyudur.
Şimdi İda Nadi'ye bakalım. İda Nadi çok önemlidir, çünkü bundaki sağduyu, ancak geleneksel bir anlayıştan kaynaklanabilir. İda
Nadi, Ganesha'nın noktası olan Mooladhara'dan başlıyor. Yani ilk önce, eğer sizin sağduyumuz yoksa, Mooladhara'daki en büyük
desteği, en büyük yardımı, kutsallığın en büyük beslemesini ve hayrını kaçırıyoruz. Biz her zaman, büyümemize zarar veren ve
yalnızca bizi değil, tüm ülkeyi yok edebilecek olanı, gidip alıyoruz. Sağduyu olmadığı zamanda, yıkıcı olan insanları severiz.
Sağduyu, sizin için iyi olan, sizin için yararlı olan, kolektivite için iyi olan, yükselişiniz için iyi olan şeyleri seçmeniz gerektiği
anlamına gelir. Aksine, sağduyusu olmayan insanlar, Freud gibi yanlış tipteki insanların tuzağına düşerler. Bir Hintli için demek
istiyorum, Freud … orada hiç kimse sizin böyle saçma sapan bir fikre kapılacağınıza inanamaz. Ancak insanlar Freud'u, İsa
Mesih'i kabul edebileceklerinden daha fazla kabul ettiler. Çünkü sağduyu tamamen kaybolmuştu. İçlerinde bu geleneksel
sağduyuya sahip olsalar, kurtarılmış olurlardı. Bu tipteki geleneksel sağduyu, İda nadi'den gelen bir şeydir. Şimdi, insanların
"şartlanma" dedikleri şey budur. Ve onlar, "Şartlanma çok kötüdür, insanların şartlanmaları olmamalıdır. Ve kişi
şartlanlamalarından kurtulmalıdır", diyorlar. Bu kesinlikle yanlış bir fikirdir. Bunda da sağduyu olmalıdır. Hangi şartlandırma iyi ve
hangisi iyi değil, bu baz alınmalıdır. Şimdi, şartlanma konusunda da herhangi bir sağduyu olmadığı için, tüm geleneklerimiz,
atalarımızın deneyimlerinden bize gelen her şey, bütün gelenekler açıkça reddedilir, her şey atılır. Tarih kaldırılıp atıldı. Ve "Ah,
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hayır, biz onun ötesindeyiz. Biz kendimizi özgür hissediyoruz" diyoruz. Dün uçakta biri bana, "Üzerimde hiç kıyafetim olmadığı
zaman kendimi özgür hissediyorum" dedi, şaşakaldım. Demek istediğim şu ki, eğer giysiler sizi hapsedebiliyorsa, o zaman gerçek
cezaevlerine ne olacak, onların sizin için anlamı ne olacak? Fakat bu türde garip bir fikir, insanların kafasına giriyor ve onlar şöyle
düşünüyorlar: “İzlemekte olduğumuz bütün bu aptallığı biz haklı çıkarabiliriz, çünkü sağduyumuz yok.” Zekâ size sağduyu
veremez. Şartlanma söz konusu olduğunda, zekâ size sağduyu veremez. Bir Sahaja Yogi için, sağduyunuzu nasıl geliştirdiğinizi
anlamanız önemlidir. Daha dün, Parisli hanımlara çok güzel bir konuşma yaptım ya da demeliyim ki, Fransa’nın hanımları, onlar
kadınların sağduyusuna saygılılar. İda Nadi'nin sağduyusu sezgidir. Meditatif güçleriniz aracılığı ile eğer içinizde bu sağduyuyu
geliştirirseniz, sezgi geliştirirsiniz. Sezgi, sizi kuşatan Gana'ların (Sürü, asker, sınıf anlamlarına gelir. Hinduizm'de Gaṇalar,
Shiva’nın görevlileridir ve Kailasa’da yaşarlar. Ganesha, Shiva tarafından onların lideri olarak seçildi, dolayısıyla Ganesha'nın ismi
gaṇa-īśa veya gaṇa-pati, "gaṇa'ların efendisi"dir.) yardımından başka bir şey değildir. Eğer Gana'lardan yardım almayı öğrenirseniz,
çok sezgili bir hale gelebilir ve çok fazla zekânızı kullanmadan, doğru olanı söyleyebilirsiniz. Bütün Sahaja Yoga’nın, Sahaja
Yoganın en azından yüzde ellisinin sezgiye dayandığını söyleyebilirim. Bunun için siz uygun bir Shri Ganesh duygusu
geliştirmelisiniz. Shri Ganesh’i, kendi doğru anlamı içinde, anlamanız gerekiyor. Bu oradan başlar çünkü O Ganapati’dir. O, onların
efendisi olandır, tüm Gana'ların şefidir. Böylece Ganalar size sezgi verirler. Mesela, deyin ki, Ben bir yerlere gitmeliyim. Ve sonra
Benim ..., söylediğim şey şu olur, "Hayır, Ben yarın oraya gidemem." Ve bir şekilde oraya gitmeyeceğim,. Ve insanlar "Anne, siz
bunu nereden biliyorsunuz?" diye düşünüyorlar. Biliyorum, çünkü Ganalar oradalar ve onların söyledikleri gerçektir. Onlar bunun
hakkında her şeyi biliyorlar. Ya da Benim birisi hakkında söylediğim her şey gerçekleşiyor. Bunun üzerine onlar Bana sormaya
başladılar: "Bu nasıl oldu Anne? Siz bu durumu öğrendiniz mi?" Ben sezgiyle yaşıyorum. Bir uçağı yakalamak zorunda
olduğumdaki gibi, ne olacağını Ben sezgiyle biliyorum. Bu kısım, Shri Ganesh'e ibadet ederek geliştirilmelidir. Gözünüzün önüne
getirin, Shri Ganesha, Hamsa çakranın bir bölümünü O yönetiyor. Yani Ham ve Sa dediğimizde, bu ikisi aslında Agnya'nın bija
mantralarıdır. Fakat Agnya, Hamsa'ya dokunduğu zaman, o buradan başlıyor. İşte bu yüzden bunun temelinde, bunun kökünde
olan şey, Hamsa’dır. Ve buradaki “Ham”, bu Ham, "ben" anlamına gelir. Eğer siz (diğerlerinden) ayrı iseniz, demek ki modaya
kapılmayacaksınız. Aptalca fikirleri kabul etmeyeceksiniz. Sizin kendi kişiliğiniz vardır. Siz bir Sahaja Yogisiniz. Sahaja Yogi
olmayan insanları dinlemiyorsunuz. Ham kısmı budur: "Ben". Yani ego kısmı değil. Ama Ham kısmı - bunu anlamak için, "Ben bir
Yogi'yim ve normalde insanların bilmediği pek çok şey biliyorum ve bu yüzden benim onlarla bir ilgim yok. Ben onlardan ders
almam. Onlar bana hiçbir şey öğretmiyorlar. Bildikleri hiçbir şey yok, ben daha fazlasını biliyorum", demelisiniz. Kendinin farkında
olmak Ham'dir. Demek ki bu, sağ taraftan geliyor. Sağ tarafın sağduyusu, Ham’dır, sol tarafın sağduyusu ise Sa'dır. Sa, "Sen"
anlamına gelir, bu da "Sen teksin" anlamına gelir. Kendi durumunuzda siz bu "Sen" kimdir, bunu biliyorsunuz. Fakat, her insan için
"Sen", Divine’dır. "Sen teksin." Bu sol taraftan geliyor – bu Sa’dır. Bu yüzden "Hamsa" kelimesi, Hamsa "ben" ve "sen", o bunu
görmek için iki türde sağduyuya sahiptir. Burada güzelce gösterildikleri gibi, bu ikisi dengededir, - Ay ve Güneş. Merkezde, size
dengeyi veren, size dharmayı veren haç vardır. Bütün bunlar nasılda birbirine bağlıdır, birbiri ardına, katman ardına katman;
dharmanın sağduyu ile nasıl bağlantılı olduğunu görebilirsiniz. Şimdi, birden bire, bir ritüel tarafından yoldan çıkan insanlar var.
Mesela bazı Sahaja Yogiler gördüm, onlar Puja'ya geliyorlar ve onlar çılgın gibi bandhan veriyorlar. Yolda gideceklerse, bandhan
vereceklerdir. Nereye giderlerse gitsinler, bandhan vereceklerdir. Bu sadece şartlanmadır. Bu sağduyu değil, bu Sahaja Yoga
değil. "Buna bandhan verilip verilmeyeceğinin anlaşılması gerekir" Annenin huzurunda bandhan yapan var, kendinize bandhan
verecek neyiniz var ki? Ben konuşurken insanlar, Kundaliniyi yükselterek bandhan veriyorlar. Sanırım bunların hepsi delirmiş
insanlar. Aynı şekilde bazı insanlarda var ki; dün, bir tür müzik kaydı olduğunu duydum, bütün ashramlarda çalınıyor, çünkü
onların hepsi sanki bir devenin üstünde zıplıyor gibiler. Develer için bir müzik. Şimdi, bu kayıta herkes değer veriyor. Neden?
Çünkü onlar bir deve gibi zıplayabilirler. Deve gibi zıplamaya başladığınız zaman, insanlar bunu bırakamazlar. Alışkanlıklar
oluştururlar. Bu yüzden, bu özel müziği seviyorlar. Bir deve gibi zıplamaya devam edeceklerdir, çünkü şimdi deve oldular, deve
gibi davranmak zorundalar. Şimdi, eğer bir şey varsa, belki tırıs, belki dörtnala giden bir ata benzeyen bir müzik varsa, herhangi bir
şey, şimdi, bunu bir kere dinlediklerinde, aniden o ritmi izlemeye başlarlar. Şimdi, onlar dörtnala koşan atlardır. Şimdi at dörtnala
gidiyor, onlarda at oluyorlar ve sadece, o dört nala koşan müziği seviyorlar. Öyle veya böyle. Bu bir eşek olabilir, herhangi bir şey
olabilir. Biz hayvan değiliz, biz insanız ve biziz. Hum - "Biz". Biz Sahaja Yogiyiz, belirli bir ritmin veya belirli bir müzik türünün
hâkimiyetinde değiliz. Dharmik olduğu sürece her türden şeyi takdir edebilir ve anlayabiliriz. Dengeleyici olduğu sürece, hayırlı ve
kutsal olduğu sürece. Böylece Hamsa'da kaç şeyin yargılandığını görebilirsiniz. Bence Sahaja Yoganın tamamı, Hamsa'nın
dengesi üzerinde duruyor. Çok zeki insanlar var, bu onların çok dürüst oldukları anlamına geliyor. Ancak bu dürüstlük, saçma
sapan bir sınıra gidebilir. Veya çok çalışkan insanlar var. Bu da saçma sapan bir sınıra varana dek gidebilir. Yani iyi olduğu
varsayılan bu nitelikler, doğru olamazlar. Doğruluk sağduyudur. Övmek. Eğer sağduyunuz varsa, o zaman bu sağduyuyu
översiniz. Mesela şimdi şöyle söyleyebiliriz. Şimdi İsa diyebiliriz. İsa’yı ele alabiliriz. İsa’nın böyle bir sağduyusu vardı. Mary



Magdalene taşlandığı zaman, Onun fahişelerle hiçbir ilgisi yoktu, demek istediğim, Onun bununla hiçbir ilgisi yoktu, ilişkisi yoktu.
Ama, sağduyu içinde bu insanların onu taşlamakla bir alakalarının olmadığını görebiliyordu. Orada, kendi cesareti ile ayağa kalktı
ve “Hiç bir günah işlememiş olanlar taşı Bana atabilirler” dedi. Bu, Onun sağduyusunun gücüdür, insanlar kendi içlerinde bu
sağduyuyu hissettiler. Ve "Sağduyu içindeki bu adam kutsal bir kişi ve biz O'na taş atamayız" dediler. Sahaja Yogiler olarak, eğer
siz sağduyulu iseniz, o zaman başkalarını da sağduyulu hale getireceksiniz. Başkaları da sağduyulu olmak ve bunu anlamak
durumunda kalacaklardır. Ve bu "Neera-Ksheera Vivek", yani su [neera] ve süt [ksheera] arasındaki farktır. Bu sağduyu kısmını
geliştirirseniz, kötü ve iyi, size gelebilir. Sahaja Yogada, her aşamada, sağ taraftaki düşüncesizlikle, insanların bocaladıklarını
göreceksiniz. Ve sağ taraftaki bocalama, insanların ego tezahüründen dolayı gelir. Bu ego, dediğim gibi, Ham’dır. Çalışması
gerektiğinde bu ego çalışmaz. Örneğin, bazı insanların kilisedeki bir düğüne gittiğini biliyorum. Elbette, Sahaja Yogiler için bu
yanlıştır. Biz hiçbir insan (yapımı) dinine inanmıyoruz, bunu biliyorsunuz. Tamam, kiliseye gittiniz, tamam. Ama "Laura Ashley"
marka elbiseleri alması için Londra'ya bir bayan gönderdiler. Satın almak için. Ve sanırım, belki de, erkeklerin bazıları da, düğün
için frak giyiyor olmalılar. Nerede kayboldu bu ego? "Sen Sahaja Yogisin" egonuz tamamen kaybolmuştu. Sanırım hepsi kuaföre
gittiler, her türlü şeyi yaptılar ve eski Hıristiyanlar olarak hepsi oraya gitmek istediler, aptal piskoposların mezarlarının yanından
kiliseye doğru yürüdüler. Bu, sadece burada böyle değil, Hindistan çok daha kötü. Din söz konusu olduğunda, sol kanal, onlar çok,
çok şartlanmış insanlardır ve orada, sağduyunun ne olduğunu anlamak hususunda onlar başarısız oldular. Mesela bizim
Gyanadeva'mız vardı. O öyle büyük bir enkarnasyondu ki ve Ayaklarında bir ayakkabısı bile yoktu! Ve bu günlerde, Shri
Gyanadeva'nın sözde ayakkabısının içinde olduğu söylenen büyük bir tahtırevan alayına, binlerce ve binlerce insan övgüde
buluyor. Sadece gözünüzün önüne getirin. Kim onlara "Gyanadeva'nın ayakkabısı yoktu ki! Tahtırevan’da hangi ayakkabıları
taşıyorsunuz?" diyebilir: Hangi köye giderlerse, ya da hangi şehre giderlerse gitsinler, gösterişli yiyeceklerle beslenirler; Herkes
onların ayağına kapanır, "Azizler bir tahtırevanla geldi -" derler. ... ve onun içindeki ayakkabılar asla Gyanadeva'ya ait olmadı! Yani
bu delilik sürüp gidiyor. Şimdi, bütün bu şeylerin etrafınızda olduğunu görüyorsunuz, her ülkede, her dinde, her aptal alanda
bunların hepsi oluyor, görüyorsunuz. Ama siz sadece el ele verin! Onunla bir olun! Ve o zaman size ne olduğunu anlamak çok
zorlaşıyor. Şimdi, bu Ego, uygun şekilde kullanıldığında, o zaman sağduyudur. Ve şimdi onlar başka bir şartlanmaya sahipler -
“Ben Hindistan’a aitim”, “Ben Almanya’ya aitim”, “İngiltere’ye aitim”. Her şey acınacak halde. Demek istediğim, böyle bir şey
söylemek demek, sizin henüz Sahasrara topraklarına yetişmemiş olduğunuz anlamına gelir. Bir milliyete mensup olmaya
başlayanlar, onlar sizin milliyetinizin değiştiğini bilmiyorlar. Aslında pasaportlara gerek yok. Divine'in hüküm sürdüğü alanda,
pasaporta gerek yoktur. Sizin yüzünüzde bu büyük bir şekilde yazıyor. Ama onlar hala bu derin şartlanmanın içinde, "Ben bu
ülkeye aitim, benim ülkem çok iyi, sizin ülkeniz iyi değil" derler. Ama iş sağduyuya gelince, "Tamam, ben Almanya'da doğdum ve
Almanya çok fazla hata yaptı. Bunu halledeyim ve bütün Alman halkını huzur, neşe ve mutluluk içinde oturacağı bölgeye geri
getireyim" deyin. Bu var ve bu şartlanma, sağduyu içinde kullanıldı. Karşılaşacağınız her şeyde iki taraf vardır. Hangi yöne
gideceğinize karar veren sağduyunuzdur. Mesela, belli bir şeyin, deyin ki, bir dinin şartlanmasını taşıyan insanlar var. Diyelim ki
onlar Yahudi dinine mensuplar ve Sahaja Yoga'ya gelmişler. Veya Hristiyan dinine mensuplar ve Sahaja Yoga'ya gelmişlerdir.
Peki, şimdi, sağduyu nedir? Başka bir Yahudi ya da bir Hristiyan içeri girer girmez, onlar orada sadece bhootlar birliğine dahil
olacaklardır. Ve onların hepsi harika arkadaşlar olurlar. Çünkü "O Yahudi, ben Yahudiyim, babam Yahudi, annem Yahudi, bu gibi
şeyler ... Hristiyanlarda da bu aynıdır, diğer topluluklarda da aynı, diğer milletlerde de aynıdır. Şimdi, baktığınızda sağduyu nedir?
En iyi şey, bu noktadaki sağduyu, bu kurucularının veya enkarnasyonların, onları başlatan peygamberlerin ölümünden sonra
şekillendirilmiş olan bu sözde "insan yapımı dinleri" nin hatalarının neler olduğunu görmektir. İlk sağduyu budur. İkinci sağduyu
ise, bu kutsal yazıları okumak ve bu enkarnasyonların söylediklerinde, neyin bu kadar özel olduğunu bulmaktır. Bir Müslüman
varsa, o Kuran'a gitmeli ve Kuran'da Sahaja Yoga ile ilgili olarak ne yazdığını görmelidir. Eğer bu bir Hristiyansa, bırakın İncil'e
gitsin ve orada Sahaja Yoga ile ilgili olarak ne yazıldığını bulsun, çünkü Sahaja Yoga Gerçektir. Ve o hangi gerçeğin yazılı
olduğunu bulunmalıdır. Eğer böyle bir şey gelişirse, o zaman siz daha da ileri gidebilirsiniz, yeterince cesursanız ve cesaretli
olabilirseniz, gidip insanlara “Bakın, peşinden gittiğiniz bu saçmalık da nedir, bu şey yazılı değil, bu yapılmadı. Yazılan şey her ne
ise, her şeyin özü budur", diyebilirsiniz. Bu, belli bir din, millet söz konusu olduğu zaman sizin sağduyunuzu kullanmanız gereken
üçüncü aşamadır. Şimdi, ne zaman ki Ben, diyelim ki, Batı'da, Batı'yı tartışmalıyım. Ben Hindistan’dayken, Beni duymak
zorundasınız! Dili anlamıyorsunuz - bu sizin için iyi. Yoksa Hintlilere olan bütün saygınızı kaybedersiniz. Ben onları solu ve sağı
veriyorum! Onlarda neyin yanlış olduğunu siz anlatın. Ancak burada, Batı’da, bizdeki çoğu şeyin yanlış olması önemlidir.
Dolayısıyla sağduyu, bizde neyin yanlış gittiğini görmektir. Nerede hatalıyız? Cesaretiniz var mı, yok mu? Örneğin, bayanlar
sokakta sari giyme cesaretine sahip değiller. Neden? Bazen – bu önemli değildir. Hintliler sizin elbiselerinizi giydiğinde, sizde sari
giyebilirsiniz. Veya bir erkek dışarıda Hint elbiselerini giymez. Biraz, “Hum” (biz) olmak gerekli. Onlar bundan keyif alıyorlar ama
giymeyeceklerdir. Aynı garip yırtık pantolonları giyerler. Serseri işi şeyler giyebilirler, ama makul bir şey giyemezler, bunları



giymek iyidir. Bu size, bizlerin farklı insanlar olduğumuz fikrini vermesi gereken bir şeydir. Şimdi, bu kırmızı işaret (bindi) çok
önemlidir, çünkü o zaman herhangi bir bhoot tarafından cath edilmezsiniz. Ve bunun kullanılması gerekiyor. İncil'de “onların
başlarında bir işaret olacak” şeklinde yazılmıştır. Ancak, Hare Rama Hare Krishna gibi salak pek çok insan olduğu için – onların
herhangi bir işaret taşıdıklarını sanmıyorum – biz nasıl olur da bir işaret taşırız diye toplumdan korkuyoruz. Fakat diyelim ki, onlar
size şunu söylüyorlar, "Siz darmadağınık bir saçla dolaşın". Bunu yaparız, çünkü toplumda buna izin veriliyor. Biz insanız, hiçbir
topluluktan çekinmek zorunda değiliz. Dışarıya çıkmalı ve onlara öğretmeliyiz. Siz sevsenizde sevmesenizde, iyi olan her neyse
biz onu yapacağız. Bu bir azizin işaretidir. Eğer herhangi bir yerde bir aziz gördüyseniz, onlar neyin doğru olduğunu, neyin
yapılacağını ve neyin takip edileceğini söylemek için dışarı çıktılar. Bu bir azizin işaretidir. Aksi halde, eğer bir aziz bazen
toplumda, bazen Sahaja Yoga'da, bazen de burada çözülür giderse, o zaman bu azizlerin faydası nedir? Bana, topluma karşı
savaşmamış, toplumun hatalarını çok yüksek sesle, korkmadan dile getirmeyen bildiğiniz herhangi bir azizi söyleyin. Hiç böyle bir
aziz tanıdınız mı? Sahaja Yogiler için, bu cesaretin kendi içlerinde olması çok önemlidir. Eğer sağduyunuzu geliştirirseniz, o
zaman bu işe yarıyor. Ego tarafında, siz nasıl bir takdir yetkisi geliştirirsiniz ve bunu nasıl geliştirisiniz. Sağ tarafta, tüm Devalar,
tüm deityler sizin etrafınızda oturuyorlar. Sizin bu Deityleri anlamanız gerekir. Onların ne yapacaklarını bilmelisiniz. Diyelim ki
şimdi, siz yolda kayboldunuz. O zaman siz, diğer bütün insanlar gibi düşünmemelisiniz, "Ah, ben yolumu kaybettim, oraya nasıl
gideceğim, ne yapacağım?" Sonuçta, bazı saçma sapan işler için gidiyorsunuz. Önemli değil. "Neden? Hanumana bir amaç için
beni buraya getirmiş olmalı, hadi o zaman uyanık olayım" diye düşünmelisiniz. Bunu kabul edin. Durumu kabul edin. Durumu
kabul ettiğiniz zaman, Deitylerin elinde hareket ediyorsunuz ve Onlar size rehberlik ediyorlar. Deityleriniz hallediyorlar. Bunu kabul
edin. Ve bu kabul, egonuza karşı size büyük bir sağduyu verecektir. Her ne yanlış giderse – siz "Sorun değil, kabul ediyoruz",
deyin. Ve hepsinden öte, sizin görmeniz gereken vibrasyonlar kısmıdır. Eğer bir şey yaparsanız ve eğer vibrasyonlar azalırsa, o
zaman elbette, "Ben bir Sahaja Yogiyim. Bana göre vibrasyonlar ve yükselişim en önemli şeydir" deyin. Bu yüzden sağ kanaldaki
sağduyunuzu geliştirmek için hedefinizi, varacağınız yeri bilmelisiniz. Hangi yolda durduğunuzu ve nereye getirildiğinizi, bugün
nerede olduğunuzu bilmek zorundasınız. Sizler diğer insanlar gibi değilsiniz. Eğer bu tür bir sağduyuyu, saf zekânın sayesinde
kendi içinizde geliştirirseniz, bunun için saf zekâya ihtiyacınız var. Saf zekâ bir hamsada, [kuğu] suyun üzerinde kayar. O suya
karşı omuz silker. Hiçbir şeyin ona hâkim olmasına izin vermez. O gölleri güzelleştirerek suyun içindedir, aynı zamanda gölün onu
eritmesine veya ona hâkim olmasına veya onu örtmesine de izin vermez. Bu onların “Ham” oldukları kısımdır. İsterlerse aşağı
dalabilirler. Eğer istemiyorlarsa da, istemeyeceklerdir. Onlar okyanusa doğru kayıyorlar. Bu, Bhavasagara'nın (içimizdeki evren)
Samsara (Ölüm ve yeniden doğum çemberi) Okyanusudur. Ve onlar bunun içinde boğulmayacaklardır. Bu sizin sahip olacağınız
“Ham” kısmıdır, sağduyu. Bir taraftan, onlar size geldiği zaman, siz şeyleri kabul etmelisiniz. Bunların arasında en iyisi, gerçek
sağduyusu olan, Shri Krishna idi. Ama sonuçta O, Shri Krishna idi ama Onun sağduyu metodları çok ilginçti, Onun bu kadar çok
rakshasayı nasıl yok ettiğini bilmek, çok zevkliydi. Ama Sudarshan çakrasını her zaman kullanmadı, sağduyusunu kullandı. Tıpkı
Pandava'ları (Onlar Mahabharata destanında, Pandava Pandu'nun iki karısı olan Kunti ve Madri'den doğan oğullarıdır. Adları
Yudhisthira, Bhima, Arjuna, Nakula ve Sahadeva'dır. Beş kardeşin hepsi aynı kadınla, yani Draupadi ile evlenmiştir. Her kardeşin
ayrıca başka karıları da vardır.) yenmeye çalışan ve iyi insanlara hükmetmeye çalışan bir rakshasa vardı. Shri Krishna, "Şimdi, bu
korkunç adamla ne yapmalı?" dedi. Ve bu adamın Brahmadeva'dan, Mahadeva'dan ve herkesten kazanmış olduğu kutsamalar
vardı. Sonuçta Shri Krishna merkezdir, nihayetinde O bu korkunç rakşasa için uygun bir yok oluş düzenlemek istedi. Yani yaptığı
şey neydi, meditasyon yapan sağ kanal olan bir aziz vardı, hiç kimse beni rahatsız etmemeli şeklinde, kazanmış olduğu bir
kutsama vardı, En azından beni ilk kez rahatsız eden kişiye baktığım zaman, ben onu yok etme gücüne sahip olmalıyım" şeklinde.
Ve bu kişi ,bir mağarada meditasyon yapıyordu. Shri Krishna çok güzel bir şekilde savaş alanından kaçtı. Onun bir adı da,
Ranchordas. Bunun anlamı, biraz ... biraz aşağılayıcı şekilde, ona "Savaş alanından kaçan" denmiştir. Yani Shri Krishna çok güzel
bir şekilde savaş alanından kaçtı ama bu korkunç rakshasayı öldürmenin başka bir yolu yoktu. Ve O mağaraya gitti ve Shri
Krishna’nın üzerinde, kendisini örttüğü bir şal vardı. Shri Krishna, azizin bulunduğu bu mağaraya girdi ve azizin üstünü kendi şalı
ile örttü. Shri Krishna öldürmek için, bu korkunç rakşasadan kaçtıktan sonra, gidip Kendisini mağarada sakladı. Bu rakshasa,
mağaraya yaklaştığı zaman, azizin üzerindeki bu şalı gördü (ve onu Shri Krishna zannederek) dedi ki, "Ah, demek şimdi yoruldun,
savaş alanından kaçtın ve burada uyuyorsun! Kalk şimdi!" dedi. Rakshasa bunu söyler söylemez, bu aziz kalkıp ona baktı ve
bakması ile beraber rakshasa tamamen yandı. Yani, eğer Shri Krishna, Ayaklarında Virata ise; ya da Shri Krishna Kafasında eğer
Vitthala ise, bu ikisi arasında, Hamsa çakra bulunur. Sağduyu, Shri Krishna'nın yaşamında çok güzel bir şekilde tarif edilmiştir.
Onun sağduyusunu kullanmasında, haylazca bir tarzı olduğunu söyleyebiliriz. O buna benzer, o kadar çok şey yaptı ki, ama onlar
bir drama yarattılar. Onlar, Onun Leela'sını (Tanrısal Oyun) yarattılar. Çünkü O, Leela idi. Bu yüzden O bir drama ya da oyun
yaratmak için Kendi sağduyusunu kullanabilirdi. Yani bir tarafta bize sağduyu vermesi için biz Shri Krishna'nın yardıma sahibiz,
diğer tarafta ise İsa’ya sahibiz. Arasına ise bu Hamsa yerleştirilmiştir. Yani içimizde, sağduyunun bedenlenmiş hali olan iki büyük



enkarnasyonumuz var. Bir tarafta, bunun şartlanma tarafına bakan Shri Krishna ve diğer tarafta bunun ego tarafına bakmaya
başlayan İsa, çarmıhta "Ah, Tanrım, onları affet, çünkü onlar bilmiyorlar. Oh, Baba, onları affet, çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar"
diyen kişi de, eline bir sopa alıp, Tanrı adını kullanarak para kazananan insanlara vuran, onları dövmeye başlayan da aynı kişidir.
Sağduyuyu görün. Bu İsa’dır. Sudarshan çakrasıyla binlerce ve binlerce rakshasayı öldürebilen aynı Shri Krishna ise, Arjuna'nın
şoförü olur. Davranışlarındaki zıtlık, onların sağduyularının güzel bir destanıdır. Şimdi, bir Sahaja Yogi için, sezgilerini geliştirecek
şekilde, kendi sağduyularını halletmeleri gerektiğini anlamaları önemlidir. İlk düşüncenin sezgi, bunun sezgi olabileceğini
söylerdim. "Bu sezgi olduğu olabilir." Deneyin, tecrübe edin. Fakat Sahaja Yoga'da her şeyin aşırısına gitmek yanlıştır, her şeyi
ölçülü şekilde yapmak zorundasınız. Mesela, Ben onlara her şeyi vibrasyonlar vasıtasıyla görmelerini söyledim. Bu yüzden
bilemiyorum, onlar ellerini her şeye yönelteceklerdir. “Bu sari'yi almalı mıyım yoksa almamalı mıyım?” Hatta bunun ötesine bile
geçersiniz: "Bu yüz pudrasını almalı mıyım yoksa almamalı mıyım?" Bu çok saçma. O kadar kötü ki, sonuçta sizin bir bhoot haline
geldiğinizi görüyor ve herkese senin vibrasyonların kötü diyorsunuz. Çünkü sizin vibrasyonlarınız kötü. Dikkatiniz kötü. Dikkatinizi
saçma sapan bir şeye koymak, vibrasyonlarınızın tamamen yok olmasına sebep olur. Yani, sağduyu ile siz, aklıselimde
olmalısınız. Pratik anlamda. İnsanların gidip birdenbire, her hangi birisi ile Sahaja Yoga hakkında konuştuklarını gördüm. Hayır, bu
pratik değildir. Sahaja Yoga değerli bir elmastır, siz onu herkese veremezsin. Havaalanında herkesin Kundalinisini yükselten
insanlar gördüm. Hayır bu, bu demek değildir. Onlar Sahaja Yoga'ya gelmeliler. Bunu istemeliler, onların bunun için yalvarmaları
gerekiyor, ancak bundan sonra aydınlanmalarını elde edebilirler. Nicelik istemiyoruz, nitelik istiyoruz. Tüm konuşmalarımda, eğer
bunu gördüyseniz, Ben Sahaja Yogilerin ve arayış içindekilerin kalitesinde ısrar ediyorum. Ama Shri Mataji'ye bir oy için çoğunluk
elde etmeyi düşünmeye başladığımızda – Ben herhangi bir seçim yapmak burada bulunmuyorum. Beni seçsenizde,
seçmesenizde, Ben seçildim. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Benim bunun için çok fazla insana ihtiyacım yok. Sağduyuda
başarısız olduğunuz zaman, bazı problemler ortaya çıktığını görüyorsunuz. Şimdi, sağduyusuz olarak ne yaptığınızı, nerede yanlış
yaptığınızı, ne şekilde yanlış yaptığınızı bulmalısınız. Bunu öğrenmek sizin işinizdir, sonra da bunu düzeltin. Aksi halde, Sahaja
Yoga'da problem olmamalıdır, çileler olmamalıdır, hep neşe, neşe ve neşe olmalıdır. Ama sağduyu, zayıf yönlerinizin ne olduğunu,
nerede yanlış yaptığınızı, neyin yanlış gittiğini, nerede, hangi kısımda ve nasıl başarısız olduğumuzu bulmak olmalıdır. Bazen
insanlar "Ah, o zaman çok şey yaptık, şimdi bunu yapamayız" diyorlar. O zaman bu siz, başarısız oldunuz demektir. İnsanların
"Şimdi buraya geldik, bu yüzden de artık Guru Puja'ya gitmeyeceğiz" dediğini duydum. Yanlış. Bu çok yanlış. Guru Puja'ya
gelmelisiniz, bunun tartışması yok. Guru Puja, kaçıramayacağınız bir pujadır. Sahasrara'yı kaçırsanız bile olur, tamam, ama Guru
Puja çok önemlidir. Ne pahasına olursa olsun Guru Puja'ya gelmelisiniz. Biliyorum, Ben yer olarak Andorra’yı (Fransa ve Almanya
arasında kalan küçük bir ülke) seçtim, ama burası Himalaya’larda değil ki! Şimdi Sahaja Yoga o kadar rahatız ki, hiçbir uçuş
değişikliği olmamasını istiyoruz. Doğrudan doğruya bir hansanın (kuğunun) üzerine oturacağız ve biz doğrusunu yapabiliriz.
Göreceksiniz, bunu göreceksiniz. Ama eğer siz "Ah, bu zor olurdu ..." diye bir düşünme alışkanlığı geliştirirseniz, o zaman da bu
olacaktır. Fakat Annenin dediği gibi, "bu en kolay şey olacak, her şey yoluna girecek." Bir kez siz böyle düşününce, bu
hallolacaktır. Her şey hallolacaktır, ama önce bunu yapmak için saf bir arzu olmalıdır. Ne zaman böyle bir fikir aklınıza gelirse,
yine, siz sağduyunuzu kullanın. Kendi sağlığımız için Guru Puja'ya gidiyoruz. Her Guru Puja’da, eğer bunu hatırlarsanız, siz çok
daha yükseğe çıktınız. Her Guru Puja’nın size faydası oldu. Tabii ki "Maharastra turu, bu çok iyi" diyorsunuz. Buna katılıyorum, bu
böyle - Maharastra turunun size çok faydası olur. Ama bu otuz gün, çok yoğun. Guru Puja ise sadece bir gün. Maharashtra'da kaç
puja var? En az sekiz ila dokuz tane, bazen hatta on. İşte bu yüzden. Doğal olarak bunun daha etkili olması gerekiyor. Ama Guru
Puja'nın kendisi son derece etkilidir. Hintliler Benden şunu istiyorlar, "Anne, bir kez, en azından bir kez daha, bize Guru Puja yapın.
Guru Puja'nın yapılması için biz her şeyi yaparız, lütfen gelin." Bu kez Guru Puja yapmak istediler. Düşünün bir! Hindistan'daki
Guru Puja'ya katılamazdınız. Ama Andorra, Benim özel bir amacım var. Özel bir amacım var. Yani lütfen anlayın. Ben amaçsız bir
kişilik değilim. Yavaş yavaş amacımı nasıl yerine getirdiğimi öğreneceksiniz. Sizinkileri, Benimki ve Sahaja Yoga’nın ki. Hepsi bir
arada. Bunu nasıl güzelce hallettiğimi anlayacaksınız ve umarım bir gün, sizde doğru şeyi yaptığınız ve asla yanlış olan bir şey
yapmadığınız, tüm bu güzel yöntemleri ve sağduyu yöntemlerini geliştirirsiniz! Şimdi, daha çok fiziksel tarafta olan Hamsa
çakrasının tedavisi için – o dışarıdadır, bu yüzden bu çakra, daha fazla fiziksel tarafta olmak zorundadır. Bu yüzden Hamsa
çakrayı düzeltmek için, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, ya ghee'yi ve böyle şeyleri kullandık. Ayrıca, Hamsa çakra için, insanları
öpmemek önemlidir. Bence öpüşmekten vazgeçmelisiniz. Çünkü öpüşmekle başkalarının mikroplarına izin veriyorsunuz. Sahaja
Yoga'da bu sorun değil. Ama Ben bunu bir kere bunu söylediğim zaman, bu öpüşme hususunda siz çıldırın anlamına gelmez.
Hayır, bu uygun değildir. Hindistan'da eğer siz gidip birisini öperseniz, o kişi şaşıracaktır. Ne olduğunu anlamayacaktır. Eğer tüm
bu jestlerle sevginizi daha fazla ifade etmeye ne kadar başlarsanız, bu içeride daha da az olur. Siz bunu daha fazla ifade ettikçe,
örneğin, şimdi, "teşekkür ederim" ifadesini göstermenin bir yöntemi vardır. Siz, "Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür
ederim" demeye devam edersiniz. Bu sadece laftadır. Ama birçok ülkede bir sürü insan "teşekkür ederim" demiyor. Ama onlar



içlerinde çok minnettarlar. İçlerindeki minnettarlık, gereken derinliği yaratır. Bu yüzden bunu yüzeysel olarak yapmak, her şeyde,
çok fazla yapmak, sağduyunuz için bundan kaçınılmalıdır. Fakat aşırılıklardan kaçınmak, bu çok fazla dışa vurumdan
kaçınmaktır, yine, İngilizce olduğu gibi, bu başka bir sağduyusuzluk yaratabilir, onlar konuşmazlar, sadece konuşmazlar. Onlarla
birlikte her gün yirmi beş mil seyahat edersiniz, beraber oturursunuz; kim olduğunuzu söylemeyeceklerdir. Sizinle ilgili her şeyi
bileceklerdir ama yine de sadece sessiz şekilde oturacaklardır. Konuşmaları gerekmiyordur - bu durum yapaydır. Bu yüzden ikinci
noktaya gelmeliyiz – bizler yapay olamayız. Bu tamam, eğer bir kişi kendisini böyle hissederse, kendisi sadece spontan olduğu
için, Beni sevmek ve Bana sarılmak ister, Ben bunu umursamıyorum. Çünkü bu yapay değil, bu sadece içten gelir. Çocuklar en
spontan olanlardır, onlar yapay değildirler. Hiçbir şekilde yapay değildirler. Aynı şekilde, bizler de her şeyde çok doğal olmalıyız.
Bu tamam, birbirleriyle konuşurken, erkekler bir başka erkeğe biraz vurursa, bu önemli değil. Hakaret etmediler, bu bir sevgi
ifadesi, sevginin ifadesidir, bu tamamdır. Fakat bu kendiliğinden olmalıdır, yapay olmamalıdır. Sahaja Yoga'da yapaylığa
girmemeliyiz. Hiçbir şekilde. Fakat kıyafet giymek yapaylık değildir. Terbiyeli olmak, yapaylık değildir. Onurlu olmak yapaylık
değildir. Yapaylık, içinizde hissetmediğinizdir, bunu söylemektir. Bu yapaylıktır ve Sahaja Yogi için, o kendisinin o utangaçlığa
sahip olduğunu hisseder, o bu utangaçlığa sahiptir, o bu protokole sahiptir ve bedenine saygı duyar. Bedene olan saygısından
dolayı o, vücudunu aşağılayacak bir şey yapmak istemez. Ve eğer siz ne kadar ileri gideceğinizi ve nerede duracağınızı
anlarsanız, işte bu böyle olur. O zaman, Sahaja Yoga'da gördüğüm başka bir sağduyu yolu vardır. İnsanlar Beni pek çok amaçla
bu şekilde kullanmaya başladılar? Diyelim ki, şimdi birileri şiir yazıyor. Bana gelip "Lütfen şiirimi düzeltin" diyecektir. Bir şiir, iki şiir,
üç şiir, on şiiri düzelteceğim. Sonra o kişi şiir yazma kapasitesini kaybedecektir. Beni bu şekilde kendi amacınız için
kullanmamalısınız. Ama her halükarda Beni kullanıyorsunuz. Ama, “Anne her zaman benimle birlikte ve bana yardım ediyor”
anlayışıyla, gelip benim zamanımın üstüne atlamaya, zamanımı alıp, kendimi “Aman Tanrım, bundan ne zaman kurtulacağım? "
şeklinde hissedip rahatsız olmam için yapmamalısınız veya başkalarında olan bir şey var: "Anne, siz evime gelmek zorundasınız,
çocuğumu almak zorundasınız, kocamla tanışmak zorundasınız, o kişi bir sarhoş da olabilir." Bu yüzden sizin, "benim" dediğiniz
şeye dikkat koymakta, yine aynı şekilde sağduyusuzluktur. Bunun yerine, dikkatimi size çekmek yerine, dikkatinizi Bana koyun. Bu
çok hassas bir çizgidir, sanki bir kılıcın üzerinde yürümek gibi. Bu sağduyunun çok, çok hassas bir çizgisidir. Ama bir kere kendi
içinizde bir konum olarak bunu bildiğiniz zaman, sağduyulusunuzdur. İsteseniz bile sağduyusuz olamazsınız. Ve işte, yükseliş
kısmı budur. Bu çakradan çıkıp Agnya'nızda doğru geçtiğinizde, sağduyulu olmanız gereken Sahasrara'ya girersiniz. Oradan ne
çıkarsa çıksın – bu kutsanmıştır, buradan gelen ifade her ne olursa olsun, Sahasrara’dan gelen şey, kutsanmıştır, bunların hepsi
sağduyudur ve güzeldir. Bazı insanların da Bana hükmetme alışkanlıkları var. Aralarında Benim onlarla konuştuğum gibi
konuşurlar. Ben bir şey söylüyorum, onlar hemen öne çıkacaklardır. O zaman ise, Ben numaralar yaparım. Numara yapmakta
iyiyim ama Ben çok sağduyuluyum, bu tamam, Benim sağduyum oyunlar oynar. Çünkü eğer Ben doğrudan harekete geçersem,
bundan hoşlanmayacaksınızdır. Öyleyse sağduyulu olup, oyunlar oynamak daha iyidir. Yaptığımız her şeyde, sağduyu kendisini
ifade eder. Ve eğer siz sarsılmaz bir Sahaja Yogi veya bir Sahaja Yogini iseniz, sağduyunuz aşikardır, herkes onu görür ve bilir, o
oradadır. Yani, hepiniz için bugün sağduyunuzu geliştirmek ve Benden, gelip sizin Hamsa çakranıza yerleşmemi istemeniz
önemlidir, böylece siz her zaman sağduyu gücünün içine yerleşirsiniz. Sağduyu ile, insan konumuna evrimleştik. Ve daha ileri
gitmek için, tüm dinlerin, yaşadığımız tüm maceraların, bildiğimiz tüm hayatların özü olduğunu düşündüğüm, doğuşta
getirdiğimiz sağduyumuzu geliştirmeliyiz, hareket eden her şeyin etrafında olan şey sağduyudur. Tanrı sizi kutsasın. (Shri Mataji
45 saniye boyunca Sahaja Yogileri selamlıyor) Tanrı sizi kutsasın. Bu hayvan (Kuğu) hakkında söylenebilecek çok şey var, yani bu
sonsuzdur. Yani ne kadar ileri gidebiliriz? Tüm kararlarınızda, her şeyi yapmak sağduyudur, Tanrısal Sağduyudur. Yani, [Shri
Mataji bir mikrofon alır] sağduyu hakkında söylenecek çok şey var, bunun sonu yok. Ve bildiğiniz gibi, bu kafa karışıklığı olan
günler, bizi doğru yöne götürecek olan sağduyudur. Bu yüzden sağduyu çok önemlidir. Her karar verişimizde, anlayışınızda, küçük
şeylerde, derin şeylerde, her yerde, Tanrısal bir anlayış olan sağduyuya sahip olmalıyız. Tanrı sizi kutsasın. Puja başlıyor Teyp 3:
Almanlar için kısa bir konuşma. Neşenin derinliklerine, neşenin Okyanusuna düştüğümü hissettim. Bu o kadar güzeldi ki, hepiniz
gelip Bana böyle bir sürpriz yapabilirsiniz. Elbette Ben sizleri çok seviyorum, buna şüphe yok. Aşkım akli değil, duygusal değil,
varoluşun kendisidir. Ben onunla varım. Bu benim doğuştan gelen doğamdır, O yansıyana kadar Ben keyif alamadım. Bunun
yansıtılması gerekiyor ve bugün sizde bunun yansımasını hissettim. Çok memnun oldum, çok memnun oldum. Her şey çok güzel
görünüyor. Sizi rahatsız eden ve bazen de Beni rahatsız etmeye çalışan tüm bu küçük problemler de ortadan kayboldu. Sadece
herkesin çok temizlenmiş olduğunu ve çok güzel olduğunu hissettim, herkesin egosu yıkandı ve sevginin güzelliğinin nektarı
sadece onların üzerine dökülüyor. Tarif etmek kolay değil, bu Nirananda idi, bugün bunu hissettim, tam bir Nirananda. Yansıyan
sizin kendi neşenizi hissetmek o kadar sınırsız bir şey ki, siz bunu kelimelerin sınırlamaları içine sokamazsınız. Bana bugün en
büyük sevinci ve Sahaja Yoga şimdi, özellikle de Almanya'da çok iyi şekilde yerleşeceğine dair çok büyük bir his verdiniz. Ben her
zaman Almanya için özel bir yardıma ihtiyaç olduğunu hissettim ve hepinizin buraya koşama şekliniz, bir yer gibi bir şey, deyin ki,



elde ya da ayaklarda, eğer bir yerde acı varsa, bütün dikkat bu şekilde oraya hareket eder. Almanya çok güçlü bir millettir ve onları
Sahaja Yoga'ya getirirseniz, o metali içimizde alacağız. Bu çok önemlidir. Her ülkenin özel bir şeyi vardır. Almanya'nın metali çok
önemli ve eğer bu bize gelirse, biz bu cesarete sahip olacağız. Tanrı sizleri bunun için kutsasın. Tanrı sizi kutsasın. Daha
sonra……. Tamam, bir, bir beş dakika konuşacağım. Bir şekilde bizim Avrupa turu şimdi Almanya'ya geldi, Münih’e kadar ve bu
Almanya'nın diğer bölgelerine yayılmalıdır, bu çok önemli. Özellikle Bavyera'da, işittiğime göre, çok fazla ortodoksluk ve aynı
zamanda Katolik Kilisesi'nin de bir etkisi var. Bu yüzden Alman merkezini Bavyera'da, Münih'te başlatmak gerekiyordu. Ama
hepinizin buraya gelme şeklinizden ve bu işi halletme şeklimizden, buranın vibrasyonlarını gerçekten değiştirdiğimiz için çok
mutluyum. Buraya geldiğimde vibrasyonların o kadar da iyi olmadığını hissettim ve burayı pek çok başka insanın kullandığı Bana
söylenmişti. Ama hepinizin vibrasyonları değiştirdiğini ve burada her şeyin daha iyi olduğunu görüyorum. İşte böyle, ne kadar çok
seyahat ederseniz, o kadar çok giderseniz, insanlarla ne kadar çok konuşursanız, onlar için vibrasyonların nasıl değiştiğini
görmek ve azizlerin kendi ihtişamları ile gelen iyiliğini hissetmek de, o kadar iyi olur. Ve Azizler atmosferin değişmesiyle
tanınırlar. Andorra'ya ne zaman gideceğinizi düşünüyordum. Birçoğunuz otobüslerle gidecek ve otobüslerinizde büyük posterler
veya afişler koyabilirsiniz. Fotoğraflar alabilirsiniz, rozetleri takabilirsiniz, bazı bir köylerde durabilir, bir yerlerde durup, insanlarla
konuşabilir, şarkı söyleyebilirsiniz, bütün bunlar atmosferi her yerde, nereye giderseniz gidin değiştirecektir. Şimdi sessiz kalma
zamanı bitti. Şimdi konuşmalıyız, şarkı söylemeliyiz, oldukça yetenekli insanlar olduğumuzu ve kendimizi güzelce, onurlu bir
şekilde ifade edebileceğimizi göstermeliyiz. Örneğin, böyle güzel bir çadırın altında mahremiyet içinde hep birlikte olduğumuz
zamanlar güzeldir. Dans edebiliriz, eğlenebiliriz. Ama dışarıdayken, halkın karşısına çıktığımızda, şarkı söylemeliyiz, ama
haysiyetle. Bunun sağduyu kısmı budur. Ve burada hepimiz gülüyor, atlayıp, zıplıyoruz, aramızda eğleniyoruz, orada her şey var.
Ancak dış dünya, bir Azizin çok ciddi bir kişilik olması gerektiğini düşünür. Bana bile dediler ki: “Anne, hiç gülümsemediğiniz bir
fotoğrafınız var mı?“ Dedim ki, " bilmiyorum, belki bazıları öyledir, bazen de oldukça kızgın fotoğraflar”. Bunun üzerine Ben “Peki"
ama “Neden?" dedim. "Çünkü Amerika'da kimse bir Azizin gülümsemesini sevmez”. Dedim ki, “Gerçekten mi? İnsanların geri
kalanları gülümsemeli ve zevk almalı, aziz somurtarak oturmalı, bu mu olmalı yani, Bir azizin ne yapmasını bekliyorlar?" Aziz
gülümseyen ve kahkaha atan biri olmalıdır. Ancak, onlar sevincin sıradan bir insanın değil, bir Azizin hakkı olduğunu anlama
aşamasına gelmediler. Yani bizim somurtkan ve üzgün görünmemizi gerek yok ama ifadelerimizde taşkın olmamıza da gerek
yok. İşte bir şeyler bu şekilde çalışacaktır. Ama Ben sizin dans ettiğinizi görmekten, bedeninizin vibrasyonlarla dalgalandığını,
herkesin kendisini iy hissettiğini görmeyi seviyorum, bu hoş görünüyor ve siz her şeyi, hissettiğiniz neşeyi bedeninizle ifade
edebilirsiniz. Bütün bunlara rağmen bazen kendi mutsuzluğa batmışlıklarından çıkamayan kimi insanlar görüyorum orada ve
neşeli bir grup insanın arasında çok garip ve absürd görünüyorlar. Bu yüzden hepinizi uyarmalıyım, çünkü Hindistan'dan gelen ve
evli bir kadının durumu vardı; kocası çok iyi bir adamdı, çok mutlu bir insandı, çok neşeli ve iyi bir insandı. Ama bu bayan, kendisi
bu grubu, o toplumu, her şeyi benimsemeyi reddetti ve her zaman sadece uzak durdu ve çok mutsuz olduğunu, toplum içine
karıştıramadığını, kolektif olamayacağını göstermeye çalışıyordu. Sonuçta geri dönmek zorunda kaldı. Benim için bir problem
yarattı ama yine de sözüm ona mutsuzluğu, belki de sözüm ona ailesinden ayrılması veya artık bir Sahaja Yogi için söz konusu
olmayan sözüm ona felaketler hakkında aptalca fikirlerini aşamadı. Bu yüzden Ben sizlerden neşeli bir hale gelmenizi
istemeliyim. Mutlu olun, sizler bu durumdasınız. Şükürler olsun ki bu mutsuzluk saçmalığı yok oldu. İşte siz bu şekilde bu kadar
çok mucizeyi böyle görebiliyorsunuz, hayatınızda gerçekleşen pek çok iyi şeyi görebiliyorsunuz. Ama eğer siz ağlayan bir
bebekseniz ve her zaman şikayet ediyorsanız ve tüm dünya üzerinize yıkılırcasına mutsuz görünüyorsanız, o zaman bütün dünya
üzerinize yıkılacaktır, bunu siz istemiştiniz, tamam, alın o zaman. Görüyorsunuz, bütün Ganalar ne isterseniz yapmak için
bekliyorlar. Şimdi, sefalet mi istiyorsunuz? Tamam, var. Bir tabakta size sefalet vereceklerdir. Ama eğer mutlu olmak istiyorsanız,
sizi mutlu etmek için oradalar. Yani, Sahaja Yoga'nın bize vermiş olduğu şeyleri memnuniyetle alarak, ciddi, mutsuz, şikayetçi ve
saçma olmamanızı memnuniyetle karşıladığımızı ve bizim çok, çok mutlu, neşeli insanlar olduğumuzu anlamanız önemlidir. Siz
tüm bunların üzerindesiniz. Eğer bunun üstüne çıkamazsak, olacak olan şey, sizin ı aşağıya, aşağıya ve aşağıya inmenizdir. Tüm
Sahaja Yogilerin müzikten keyf almasını, dans etmesini, şarkı söylemesini seviyorum çünkü sizler başka bir dünyadasınız. Saçma
sapan olan her şeyden kurtuldunuz, bunların hepsi şimdi düşüp gitti. Eğer düşmediyse de, o zaman sizin daha fazla
olgunlaşmaya ihtiyacınız var demektir. Hala ciddiyseniz, “ne” diye düşünüyorsanız? Budur, şudur diye, ”o zaman biraz daha fazla
meditasyona ihtiyacınız vardır, shoe beat yapmaya, her tür şeye. Kendinize iyi davranmalısınız ama her zaman neşe içinde
olmalısınız. Sevinç içinde mutsuzluk ya da mutluluk yoktur; sadece sevinç vardır, mutlak sevinç. Kendimi bir dakikadan fazla
ciddi tutamıyorum, ciddi olmaya çalışıyorum ama bu zor çünkü çok fazla sevinç var ve her zaman köpürüyor, çok mutlu
olmadığımı ya da kızgın olduğumu göstermek Benim için zordur. Bu yüzden sizden sevinç okyanusunda tamamen kaybolmanızı
rica ediyorum. Tüm şartlanmalarınızı, tüm saçma sapan fikirlerinizi bırakın ve neşeli, kendinizle ve geri kalan Sahaja Yogilerle,
Benimle mutlu olun. Yani en büyük sağduyu budur, bugün, öğrenmemiz gereken şey, neşeli ve mutlu olmaktır. Mutlu muyuz,



neşeli miyiz yoksa şikayet ediyor muyuz? Eğer şikayet ediyorsanız, eğer böyle oturuyorsanız, o zaman bir Sahaja Yogi değilsiniz.
Eğer gülümsemeyi ve gülmeyi bilmiyorsanız, o zaman bir Sahaja Yogi değilsiniz, kesinlikle, ne derseniz deyin, bir Sahaja Yogi
değilsiniz. Yüzünüzde her zaman bir gülümseme olmalı ve sizler mutlu insanlar olmalısınız. Yapay olarak değil, içinizden. Eğer
henüz kendinizi meditasyon yapmak daha iyi gibi hissetmediyseniz, bunu halledin, şunu görün, siz kendinizi suçlu
hissetmezsiniz, şunu görün, siz kendinizi mutsuz hissetmezsiniz. Şimdi aranızda kendisini mutsuz hissedenler, lütfen ellerinizi
kaldırın (Shri Mataji de dahil olmak üzere hepsi gülüyorlar). Bunun için teşekkür ederim. Ah, Tamam. Gülmek gibi bir şey değil.
Gülmek en büyük düzeltmedir, siz kendinize güleceksiniz, başkalarına güleceksiniz. Başkalarını gülünç bir hale getirmeyin, ama
başkalarından sadece neşe duyun ve birbirinizden keyif alın. Hepsi çok güzel insanlar, çok güzeller, bu güzel bir çiçeğin, bir başka
güzel çiçeğin kokusundan keyif alması. Olması gereken budur. Bir kişi şöyle hissetmemeli, " ah, şu çiçeğe bak, o çok güzel." Siz
kendinize bakın, siz de çok güzelsiniz. Ama başka bir çiçeğin güzelliğinden ve kokusundan zevk almadığınız sürece, ne
olduğunuzu bilemezsiniz, çünkü içinizde hepiniz aynısınız, hepiniz ruhu dikkatlerine gelmiş olan insanlarsınız, harika insanlar,
sertifikalı Yogilersiniz. Bakın, hepinizin başında ışık var, eğer görmek istiyorsanız, bizde sizin sertifikalı Yogiler olduğunu
gösterecek bir fotoğrafımız var, başınızın üstünde, hepinizde ışık var. Yani, sizin zaten Yogi olduğunuz her kamera tarafından
tasdik ediliyor. Şimdi ne denerseniz deneyin, siz zaten sertifikalısınız. Yani sertifikalı insanlar için, başka sertifikaları almak uygun
değildir. . Tanrı hepinizi korusun. (Shri Mataji, Sahaja Yogilerle birlikte 6 dakika boyunca şarkı söylüyor) Ne raga ama! Bu bir
Hansadhwani Bundan çok daha iyi şarkı söylerdim, derdim ama bakın, eğer konuşma yapmaya devam ederseniz şarkı
söyleyemezsiniz. Tek bir şeye ulaşmak zorundasınız ve işte olan şey bu. Ama bu raga, Hansadhwani. Bugün bu Hamsa'nın olayı
ve bu da Hansadhwani. Dhwani, Hamsa'nın sesi anlamına gelir. Ah. Ben sadece köylerde bhajan söylemeye çalışın Hintlilerle alay
ediyorum, gördünüz ve onlar hiç bir şekilde anlamı olmayan bir cümle şarkı söyleyeceklerdir, bakın, " Vitthala to barawa " gibi, bu
“iyi bir kişi olan Shri Krishna" anlamına gelir. Ve tekrar, "Shri Krishna iyidir", sonuçta O iyidir ve tekrar bunu şarkıda söylemenin
yararı nedir? Hepsi bu, görüyorsun, ona katkıda bulunmazlar. Hepsi beraberce saatlerce bu şarkıyı söyleyeceklerdir! "Vitthala to
barawa, Vitthala to barawa”. Her şeyde bunu söyleyecekler. Bu insanların sorunu ne diye düşünüyordum, “barawa”kelimesini
nereden buldular? Belki de, adı Baraway olan bir şair olmalı, bu yüzden bu barawa kelimesini verdi, barawa. Ama Bence onlar
sizin şarkı söyleme şeklinizi gördükleri zaman, işler düzelecek, gelişecektir. (Shri Mataji, Sahaja Yogilerle birlikte Bhavani Dayani
şarkısını söylüyor) Bu küçük şarkıda, ne kadar çok şey söylediler. “Amara pada dani". “O sana yıkılmaz bir konum verir, yok
edilemeyen pozisyonu verir” – “amara pada”, “en yüksek”. Bu tanrıçanın tanımıdır ve sahip olduğunuz şey budur. Tanrı hepinizi
korusun. Bu yüzden Alman halkına bu programı çok iyi, çok güzel şekilde düzenledikleri için teşekkür etmeliyiz. (Alkış) Ayrıca geri
planda duran ve son programın tamamına böylesi güzel bir renk getiren İsviçre'den gelen bütün müzisyenlere de teşekkür
etmeliyiz (alkış). Bunların hepsi çok unutulmaz anlar, çok güzel. Umarım hepiniz burada içinize çektiğiniz bu huzuru ve sevinci
taşıyacaksınız. Sizler için ve Benim için böyle güzel hediyeler hazırlamak için, çok çalışmış olan bütün bu insanlara teşekkür
etmeliyiz. Ayrıca bize çok nazik olan doğaya ve atmosfere de daha iyi teşekkür etmeliyiz.
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Shri Fatima Puja, St. Georges, İsviçre, 14 Ağustos 1988

Bugün, Fatima Bi puja yapmak üzere burada toplandık, kendisi Gruha Lakshmi’nin sembolüydü ve bu sayede içimizde bulunan
Gruha Lakshmi prensibine puja yapacağız. Nasıl ki bir ev hanımı, ev işlerini bitirip, evdeki tüm işlerini bitirdikten sonra banyo
yapmaya giderse, Benim de benzer bir şekilde bu sabah pek çok şey yapmam gerekti ve sonra da, Pujanız için gelebildim, çünkü
bugün ev hanımının işleri çoktu. Bu yüzden de, iyi bir ev hanımı gibi işleri bitirmeliydim.

Şimdi, Gruha Lakshmi prensibi Tanrı tarafından evrimleştirildi ve gelişti. Bu prensip insanların yaratığı bir şey değildir ve bunun
sol Nabi de yer aldığını sizler biliyorsunuz.  Gruha Lakshmi, Hz Muhammed’in kızı olan Fatima’nın hayatı ile ifade edilmiş olandır.
O, her zaman namuslu olarak ve her zaman saf bir Guru ile bağlantılı olacak bir şekilde dünyaya gelmiştir. Bu yüzden de, bir kız
kardeş ya da birisinin kızı olarak (dünyaya) gelir. Fatima’nın hayatının güzel yanı ise şudur, her zaman olduğu gibi bazı fanatik
kişiler Hz Muhammed’in ölümünden sonra, dini  ellerine geçirip, onu çok fanatik bir hale getirebileceklerini düşünüyorlardı. Kişinin
yükselişine çok fazla dikkat konulmuyordu.

Hz Muhammed, damadını birçok şekilde tasvir etmiştir. Ve O (damadı) (Brahmadeva olarak) bu dünyaya gelmiş olan yegâne
kişidir – ya da (diyebiliriz ki) Brahmadeva’nın bir başka enkarnasyonu daha vardır. Ali dünyaya geldi, O Brahmadeva’nın
enkarnasyonuydu ve onun bir diğer enkarnasyonu ise, Sopandeva [Jnaneshwara' nın ağabeyi] idi ve Pune’ye gidip, orada
Sopandeva tapınağını görebilirsiniz.

Shri Mataji: Bu ağırlıkla düşüyor bu. [Mikrofonu sabitleyen Yogi’ye söylüyor]

Yani, sol Nabi prensibine istinaden enkarne olan Ali ve Onun eşi Fatima’mız var. O (Fatima) evinde kalırdı, ev halkı içinde kalırdı ve
O şuna riayet etti ve siz nasıl diyorsunuz, bir tür panda [Pata: peçe] ya da onların dediği gibi niqab (başı örten örtüye ilaveten,
sadece gözler açıkta kalacak şekilde yüze takılan peçe), kendi yüzünü kapamak için. Bu, ev kadını olan bir kadının, yüzünü örterek
iffetini korumasının bir sembolüydü çünkü O çok güzel bir kadındı ve Onlar çok, çok şiddet dolu bir ülkede doğmuşlardı ve şayet o
şekilde giyinerek yaşamasaydı, kesinlikle saldırı uğrardı.

Bildiğiniz üzere, İsa’nın döneminde Meryem,  Mahalakshmi’nin enkarnasyonuydu ve O çok, çok gizli (potansiyel) bir şahsiyeti
olmalıydı ve İsa, hiç kimsenin Onun kim olduğunu bilmesini istemedi.

Ancak Fatıma evde olmasına rağmen, O Shakti idi yani oğullarına izin verdi, aslında onlara kocasının otoritesini inkâr etmeye
çalışan bu fanatiklerle savaşmalarını emretti.  Biliyorsunuz Hasan ve Hüseyin, orada öldürüldüler. Bu o kadar güzel bir şey ki, yani
sadece ev kadını olan birisinin, kendi güzel prensibini yerleştirmek için, Sita’nın Mahalakshmi Tatvasının nasıl Vishnumaya
formunu aldığı, bu çok güzel bir şey. Şimdi, O (Fatima) çok güçlüydü, buna şüphe yok, ayrıca O çocuklarının öldürüleceklerini de
biliyordu. Ama bu insanlar hiçbir zaman öldürülmediler, asla ölmediler ve ne de acı çektiler. Bu onların sadece, insanların ne
kadar aptal olduklarını onlara göstermek için oynamak zorunda oldukları bir oyundu. Bunun sonucu olarak, azizlere saygı duyulan
başka bir sistem başlamıştır ve bu sayede; Hindistan’da da olduğu gibi, Şiiler Evliyalara saygı göstermeye başladılar ya da o
insanlara Aydınlanmış Ruhlar da diyebiliriz, mesela Nizamuddin Sahip gibi insanlar. Sonra “Christi”miz (İranlı bir sufi, 1141-1236)
var. Bizim Ajmer'de,  Hajrat (Moinuddin) Christi’miz var. Bütün bu büyük Azizlere Şii’ler tarafından saygı gösterildi. Ama Şiiler hala
sofuluğun-yobazlığın sınırlarını aşamadılar ve böylece onlarda aşırı fanatik kişiler haline geldiler.

Başlarda Şiiler, azizleri olan dinleri göremiyorlardı. Onlar başka bir dine mensup olan azizlere saygı göstermezlerdi. Başlarda bir
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Müslüman olan Shirdi’li Sai Nath gibi büyük bir azizimiz olduğu zaman bile, Fatima’nın onu bir çocuk olarak kucağında getirdiği
ve bir bayana vermiş olduğu söylenir. Hindular söz konusu olduğunda, onun bir aziz oluşu reddedilmedi ama Müslümanlar bunu
kabul etmediler.

Bombay’a çok yakın (bir yerde), aydınlanmış bir ruh olan ve Haj Malang adı verilen başka birisi var.  O da Şii’lerin fanatizmini
anlamıştır. Şii kelimesi, U.P’de (Uttar Pradesh-Kuzey Hindistan’da bir eyalet) Siya’dan gelir. Sita’ya, Siya denilir. Sitaji, Siya olarak
anılır. Bu sözde Müslümanlar, Müslüman olmayan azizlerin de olduğunu fark etmemişlerdir ama onlar azizdiler. Bu yüzden de
onlar, bundan kurtulamadılar. Hindular tarafından ibadet edilen diğer bir aziz ise, Haji Malang adı verilen kişidir.  Şüphesiz  kimi
Müslümanlar da oraya gidiyorlar. Bu Haji Malang, Şii’lerin fanatizminden dolayı oldukça endişeliydi, bu yüzden de sadece dengeyi
sağlamak için, bazı Hinduları kendisine ibadet etmekle görevlendirmiştir. Onlar (azizler) her tür şeyi yapmışlardır.

Bunun gibi pek çok aziz var. Ben Bhopal’a gittim, (oraya) gömülmüş olan başka bir büyük aziz var. Ancak onun takipçileri o
yerden (mezardan)  elde edilen kazanca güveniyorlar ki, bu çok kötü. Hatta Hazret Nizamuddin’in şeylerinde de, Hinduların
yaptığı gibi, aynı şey vardır. Hepsi bir kazanç sağlarlar, demek istiyorum ki bu, bir tür ticari iş. Yani, bu aziz öldü ve orada toprağa
verildi.  Bundan fayda sağlayan birçok insan var. Ben oraya gittiğim zaman, bu vesile ile onlara sordum, “Sizin dininiz nedir?”
Onlar da, “Biz Müslüman’ız” dediler. Ben dedim ki, “Ölen aziz hangi dindendi?” O kişi Bana, “Azizlerin dinleri yoktur” dedi. Bunun
üzerine Bende, “O zaman neden dini takip etmiyorsunuz? Neden onun dinini takip etmiyorsunuz?” dedim. Onların dinleri yok.
Hatta Sanskrit dilinde şöyle söylenmiştir, Sanyasilerin dini yoktur. Onlar Dharmatita’dır, onlar dinin ötesine geçerler.

Ancak her enkarnasyonda olduğu gibi, Şiilerde, Sünnilerde, Hindularda, Müslümanlarda ve herkese olduğu gibi, onlar da fanatik
bir grup oluşturdular.

Fanatizmin kendisi kesinlikle dine karşıdır, kendi içinizdeki bulunan, doğuştan gelen dininize karşıdır çünkü o zehir üretir. O kin
dolu bir şeydir. Sizi başkalarından nefret ettirir. Başkalarından nefret etmeye başladığınız zaman,  o içinizde bulunan tüm
güzellikleri yiyip bitiren korkunç bir zehir olarak harekete geçer.   Birinden nefret etmek, insanoğullarının yapabileceği en kötü
şeydir, fakat onlar bunu yapabilirler. Onlar istedikleri her şeyi yapabilirler. Hayvanlar, hiç kimseden nefret etmezler. Düşünebiliyor
musunuz?  Onlar nasıl nefret edileceğini bilmezler. Birilerini ısırırlar çünkü bu onların doğasıdır. Birilerini keserler çünkü bu onların
doğasındadır. Asla birisinden nefret etmezler. Belki bazılarını sevmeyebilirler ama zehir olan bu nefret, insan anlayışının ve insan
özümsemesinin bir özelliğidir. Sadece insanoğulları nefret edebilir. Ve bu korkunç şey, bitmeyen bu nefret, Müslümanlar arasına
dahi yerleşmiştir. Kerbela, sevmek için yaratılmıştır, nefret etmek için değil.

Sevmek için yapılmış olan her şey, her dinde nefrete dönüştürülmüştür. Her şeyin en kötü tarafı ise, nefret eden bir taraf, en kötü
olanın diğer taraf olduğunu düşünür ve diğer taraf ise ilk tarafın en kötü olduğunu düşünür. Hangi kural, kanun ya da mantığa
göre karar verdikleri, onların kendi beklentileridir. Yani bu şekilde onlar bir araya gelirler.

Aslında Gruha Lakshmi prensibi özellikle, nefreti aşmak için yaratılmıştır, insanların akıllarından bu buz tutmuş nefret denilen şeyi
yatıştırmak için, defetmek için

Gruhalakshmi'nin bu prensibi, nefreti yenmek için, nefret denilen buz gibi şeyleri bertaraf etmek, insanların zihninden çıkarmak
için özel olarak yaratılmış olsa da, nefreti aşmak için bu Gruhalakshmi prensibi yaratılmıştır. Nasıl? Aile üyeleriniz olduğunda, aile
içinde, Gruhalakshmi prensibi çocuklar arasındaki ve koca ile çocuklar arasındaki kızgınlığı yatıştırmalıdır. Ancak evin hanımı,
kendisi nefret etmekten zevk alıyorsa o zaman bu kişi nefreti nasıl yatıştırabilir? Evin hanımı,  nefreti yatıştıran huzurun kaynağı
olmalıdır.

Şimdi, Hindistan da birleşik aile [sistemi] var, sizin de amcalar, teyzeler, şudur, budur gibi ilişkileriniz var. Ancak ev hanımın görevi,
arada sürtüşme yaratan kişilerin sevimsizliklerini yumuşatmaktır. Erkek, evin hanımına ibadet etmelidir. Bu şöyle söylenmiştir,
‘Yatra Narya Pujyante, Tatra Ramante Devata’ – ‘Her nerede ev hanımına saygı gösterilirse, Tanrı sadece orada bulunur’. Bizim
ülkemizde, Demeliyim ki, itibar ev hanımlarına verilmelidir çünkü bizler ekonomide iyi değiliz, politikada, yönetimde iyi değiliz.
Umutsuz durumda. Erkekler işe yaramazlar, onlar hiçbir ev işini ya da başka bir şeyi bilmezler, kadınlar bunu kendilerine
sakladılar, ancak toplumumuz birinci sınıftır, çünkü ailenin kadınları tarafından muhafaza edilmiştir.



Yani, erkek evin hanımına saygı duymalıdır, bu çok önemlidir. Şayet erkek, evin hanımına saygı göstermezse, o zaman hiçbir
Gruhalakshmi tattva’nın sürdürülmesinin imkânı yoktur. Bu bir ev hanımının prensibinin korunması gibidir.

Ancak kimi erkekler, demek istiyorum ki, eğer eşleri iyi bir kadın ise, erkeklerin birçoğu eşlerine kötü davranmanın, onlara işkence
etmenin, onlara her tür şeyi söylemenin, öfkeli olmanın, kendilerinin doğuştan gelen bir hakları olduğunu düşünürler ama eğer
kadın dırdırcı ise, eğer kadın bir bhoot ise o zaman erkekler pısarlar, tamamen bastırılırlar. Şayet eşleri (kadın) bir bhoot ise o
zaman koca her zaman bir şekilde onu memnun etmeye çalışır ve ona karşı son derece nazik olur. Adam sonuçta onun bir bhoot
olduğunu bilir, anlıyorsunuz, dikkatli olun, bhootun ne zaman bir yılan gibi üzerinize geleceğini bilemezsiniz! Ve kadın nasıl dırdır
edeceğini veya nasıl kavga edeceğini biliyorsa, o zaman erkekler korkarlar. Sevgi yoktur, birbirlerine karşı sevgi ya da saygı
yoktur, aksine sadece korkuya dayalı saygı ve endişe vardır. Ve erkekler böyle bir kadından korkarlar. Kimi kadınlarda çapkınlık
yapmaya, flört etmeye meyilli oldukları zaman, kocaların daha iyi kontrol edildiğini düşünürler. Ancak onlar, kendi temel
prensiplerini kaybeder. Sahip oldukları temel shaktiyi (gücü) kaybeder ve zorluklarla karşılaşırlar.

Yani bir Gruhalakshmi'nin temel prensibi, kendi iffetine saygı duymaktır, dışarıdan ve içeriden kendi iffetine saygı duymaktır. Bu
onun kararlılığıdır. Elbette birçok erkek bu durumdan fayda sağlar. Şayet eş uysal ve itaatkâr ise, soldan ve sağdan,  erkekler
bunu sadece eşlerini yönettikleri bir husus haline getirirler. Tamam!

Ancak bu kadın, ev hanımı bilmeli ki o bir koyun gibi değildir. O kendi doğruluğuna, kendi erdemine, kendi kalitelerine itaat eder.
Şayet koca aptal ise, tamam o bir çocuk gibi aptaldır, bitmiştir! Ancak koca şunu bilmelidir ki, hanıma karşı saygı duymalıdır, aksi
takdirde erkek kayıp bir vakadır, işi bitmiştir, hiçbir işe yaramaz. Öncelikle erkeğin, kadının ev halkı arasında bir Gruhalakshmi
olarak saygı görmesi gerektiğini bilmelidir. O zaman kutsamalar akmaya başlar.

Ama erkek hanımını hiçbir şekilde aşağılamamalı veya ona karşı kaba olmamalı, ona karşı sesini yükseltmemeli veya ona kötü
konuşmamalıdır. Ancak kadının da saygı gösterilecek birisi olması gerekir. Ben birçok kez bunu söylemişimdir, şayet karınız
baskıcı ise, suratına iki tokat atın tabii ki, buna şüphe yok. Kadının baskıcı biri olmaması gerekir, o diğerlerinin baskıcılığı yok
etmelidir. O huzurun kaynağıdır, o neşenin kaynağıdır ve o arabulucudur. Ancak o sorun çıkartıyorsa, o zaman dengeye getirmek
için, ona güzelce tokat atabilirsiniz, bu olur!

Bu Gruhalakshmi tattva karşılıklıdır. Bu sadece kadına ya da kocaya bağlı değildir, her iki tarafı da ilgilendirir. Yani eğer karınıza
acı çektiriyorsanız,  sol Nabhi çakranız asla düzelmez ya da siz kötü bir eş (kadın) iseniz, sizin sol Nabhi çakranız düzelemez.

Batıda kadınlardaki sorun şu, onlar kendi güçlerinin ne olduğunun farkında değiller. Seksen yaşındaki kadın, bir gelin gibi
görünmek istiyor. Onlar kendi asaletlerini hissetmiyor ve kendi içlerindeki asaletten neşe duymuyorlar. Onlar evlerinin
kraliçeleridirler ama gidip ucuz, çocuksu, havai bir genç kız gibi davranmak istiyorlar. Kendi varlıklarının asaletini hissetmiyorlar,
çok fazla konuşurlar ve bir ev hanımının davranmayacağı şekilde hareket ederler. Sanki el kol hareketleri yaparlar, şöyle
konuşurlar, balıkçı kadınlar gibi, balıkçı kadınların balıklarını satarken birilerine yaptıkları gibi veya birbirleriyle kavga ettikleri
zaman davrandıkları gibi davranırlar. Bazen bağırıyorlar, bağırırlar da, demek istediğim onların bağırdıklarını duydum ve bazen de
eşlerini döverler, bu artık son nokta!

Kendilerini kocalarıyla karşılaştırmakla başlarlar. Örneğin, ben çok zengin bir adamın kızıyım, ben falanca ailedenim, benim
kocam o kadar aşağı bir aileden ki onun hiç parası yok, hiçbir şeyi yok, o eğitimli biri değil, öyleyse onu hor görmek lazım.
Kocalarına saygı göstermeyen  bir şekilde davranırlar. Böyle bir kadın tüm güçlerini kaybedecektir. Aynı zamanda kendi tarzları
içinde, kendilerini suçlu hissedeceklerdir, o suçlu hissedecektir çünkü öncelikle hiç kimse, her ne olursa olsun, her hangi bir
kimseye tepeden bakma hakkına sahip değildir, özellikle de Sahaja Yoga’da.  O zaman kocanıza tepeden bakmak, bu inanılmaz
bir şey. O (kocanız) belki bir Sahaja Yogi olmayabilir. Tamam. Belki o noktada olmayabilir ama davranışlarınızla, gücünüzle ve her
şey ile onu kurtarabilirsiniz. Ancak, başkalarına hükmederek, başkalarını boğarak, kocanızı bir çeşit kuyuda yaşayan bir



kurbağaya dönüştürerek, kendinizi neden kaybediyorsunuz. Ona ‘Haydi ikimizde eğlenmeliyiz. Haydi, evlerimizi ayıralım, kimse
evimize gelmemeli’, diyerek.  Bir fare dahi o eve girmek istemez. Hatta ‘bunlar benim çocuklarım, benim kocam, benim’ demek
de, Sahaja Yoga’nın karşıtıdır, anlayışlı olmanın negatif şeklidir. Bunlar son derece saçma şeyler, bunların hiç biri Bana Sahaja
Yogi ya da Sahaja Yogini gibi görünmüyorlar.

Tüm bu tarz bencillikler, kendini inzivaya çekmeler Sahaja Yoga karşıtıdır. Ancak bir ev hanımın tarzı, ‘Ay, ne kadar hazırlasam
acaba?’ şeklinde olmalı. Örneğin, ’50 kişi misafirliğe gelecek.’ Bunun üzerine kocası der ki ‘Ama sadece 10 kişi gelecek. Neden 50
kişilik hazırlık yapıyorsun?’

‘Belki onlar daha fazla yemek isteyebilir’

‘Peki, neden o zaman 50 tane tabak hazırladın?’

‘Belki arkadaşlarını da getirirler.’

Yani ev hanımı, cömertliğini düşünür. Cömertliğinden neşe duyar. Kendi cömertliğinden neşe duyar. Ben bu tarzda birçok kişiyi
biliyorum. Hatta onlar Sahaja Yogini bile değiller.

Onlar şöyle diyeceklerdir ‘Gelecek misin, görümcem, akşam yemeğine gelecek misin?’

‘Yok, gelmeyeceğim, çünkü sen çok fazla yemek yapıyorsun’

‘Gelmiyor musun? Hayır, hayır lütfen gel söz, çok az yemek yapacağım.’

Sonra hemen ‘Market de acaba hangi sebzeler var?’ diye düşünmeye başlar.

‘Ne almalıyım? En iyisi hangisi olur acaba?’

Demek istiyorum ki, Ben onların Gurusu değilim, Ben onların anneleri değilim, Ben sadece bir tanıdıklarıyım, ama yine de onlar
sevgilerini yemek aracılığı ile göstermek istiyorlar, onlar yemek verenler – Annadha. Onlar Annapurna’lar ve bu bir kalite. Bir
kadının cömertliği yoksa hiçbir şekilde Sahaja Yogini değildir. İnanın Bana. Kocalar belki biraz pinti olabilir, sorun değil, ancak
kadın çok cömert olmalıdır ve bazen onlar gizli bir şekilde para verirler, kendi çocuklarına değil, diğerlerine. Sahaja Yoga da bu
denli güzel kadınlar olmalıdır. Ancak Ben üzülüyorum, çünkü bazen erkeklerden değil,  Sahaja Yogadaki kadınlar üzerinden Bana
saldırı geliyor. Ben kendimde bir kadınım ve şok oluyorum kadınlar Bana bu şekilde nasıl saldırabilirler diye ve ne için?

Sahaja Yoga da hiçbir şekilde hiçbir baskı yoktur ama tüm bunlar, bütün bu sözde hürmet ya da tahakküm fikirleri, kendi
asaletiniz, kendi anlayışınız hakkında sahip olduğunuz yanlış fikirlerden gelir. Kendinizin farkında değilsiniz. Kraliçe olduğunuzu
bilmiyorsunuz, hiç kimse sizi yönetemez. Kim hanımefendiyi yönetebilir, evi kim çekip çevirir? Diyelim ki koca şöyle dedi, ‘Ben bu
rengi sevmedim!’ Tamam, onu biraz kendi haline bırakın. Sonra biri gelip adama şöyle diyecektir, ‘ne kadar güzel bir renk!’ [O
zaman] adam diyecektir ki, ‘A, ne güzel bir renk bu, sakın değiştirme.’

Kadınlar erkekleri anlamalıdır. Onların büyük gözleri vardır. Onlar mikroskobik değiller. Onlar her şeyi büyük bir şekilde görüyorlar,
bilirsiniz. Bugün bir şey söylerler, yarın unuturlar çünkü onların mikroskobik gözleri yoktur. Onlar bunların çok üstündeler. Sizler
bunu anlamak zorundasınız. Ancak erkek atın üstünde oturuyorsa ve sizin de, ‘Bende atın üstünde oturmalıyım ve düşmeliyim. O
kayağa gidiyorsa – Bende gitmeliyim. O kaslarını geliştiriyorsa – Bende kaslarımı geliştirmeliyim’ demeniz, durum bu noktaya
geliyor. Demek istediğim kadınlar, dünya üzerindeki hiçbir şeye benzememeye başlıyorlar. Siz o bıyıksız ama koca koca kasları
olan kadınların, ne tür olduklarını bilmiyorsunuz. İşte bunun gibi saçma fikirlerimiz var.

Ama hiçbir şekilde ikincil konumda olmak yoktur. Siz kendi itibarınızı, kendi iffetinizi, kendi haysiyet duygunuzu ve hepsinin
üstünde, kendi doğruluğunuzu ikinci plana ittiniz çünkü siz bunlarla meşgulsünüz. Bu tarafa, bundan sorumlu olan erkekler



bakmalıdır. Siz kaç tane dalaşma yarattınız? Barış yaratmanız gerekirken, sizler nasıl dalaşan kişiler durumda olursunuz? Diyelim
ki bir ülkeye barış sağlamaları için iki kişi gönderdik ve onlar da birbirlerinin boğazını kestiler, böyle bir şeye ne dersiniz?

Sizler her şeyi sakinleştirecek olanlarsınız, sizler böyle bir sevgi ifadesini gösterecek olanlarsınız, öyle tatlı olmalısınız ki tüm aile
sizde dinlenmeli, sizde güven hissetmelidir çünkü siz bir annesiniz.

Aile sizinle kendini güvende hissetmelidir ve bu sevgi sizin gücünüzdür.  Sizler sevgi verebilirsiniz ve sevgi vererek, kendinizi her
zaman daha zenginleşmiş bulacaksınız, bu sizin gücünüzüdür. Demek istiyorum ki, düşünün, aldıklarıma karşı Ben nasıl hediyeler
veriyorum. Bilmiyorum, Ben başka bir ev daha inşa etmek durumda kalacağım! Onlara diyorum ki “Bana kişisel hediyeler
vermeyin. Ben hiçbir kişisel hediye kabul etmeyeceğim.” Buna rağmen. Bilmiyorum, sadece sevgiyle ve bir şeyi itina ile aldığımda,
o sevgi, biliyorsunuz, sevgi kendini gösterir ve size bir şiir gibi geri döner. Siz bazen şaşırırsınız.

Ben size sevginin nasıl her şeyi çözdüğüne dair kendi hayatımdan basit bir örnek vereceğim.

Başında ve sonunda Ben bir ev hanımıydım diye düşünüyorum. Bir gün Delhi’de idim, kızım doğmak üzereydi, bu sebeple de, onun
için bir şeyler örüyordum, biri bayan ve ikisi erkek,  üç kişi evime geldiği sırada, Ben dışarıda çimenlerde oturuyordum. Bana
dediler ki,  “Bakın biz… Ben bir ev hanımıyım ve bu ikisi de, yani birisi kocam ve diğeri de kocamın arkadaşı ve o bir Müslüman ve
size sığınmak üzere buraya geldik çünkü biz mülteciyiz.”  Ben onlara baktım ve  Bana iyi göründüler, oldukça düzgün kişilerdi.
Ben dedim ki, “Tamam, lütfen evime yerleşin.” Yani onlara bir mutfağı ve banyosu ve bu şeyleri olan dışarıdaki odayı verdim ve o
beyefendi içinde,  “Burada başka bir oda var, siz orada kalabilirsiniz, karı-koca ise burada kalabilirler” dedim.

Akşam erkek kardeşim geldi. En yüksek sesi ile bana bağırmaya başladı, “Nedir bu? Bu kişileri tanımıyorsun, onlar hırsız
olabilirler, şu olabilirler, bunu yapabilirler…” ve ardından eşim geldi ve o da ağabeyime katıldı çünkü bilirsiniz,  onlar arkadaştılar!
Tüm erkekler aynıdır, görüyorsunuz ve o dedi ki, “Görüyorsun,  anlamıyor,  bu üç kişiyi burada tuttu. Tanrı bilir onların ne
olduklarını, kendilerine mülteci diyorlar, bu şeye. Adam Müslüman, adam Hindu, bilmiyoruz. Tanrı bilir kadının belki de iki kocası
vardır, bir kocası vardır” bunun gibi birçok şey söyledi. Ertesi sabah bunu unuttular. Ben dedim ki, “Tamam. Bir geceliğine burada
kalmalarına izin verelim. Tamam mı? Ben onları dışarıya atamam, bir geceliğine.” Ertesi sabah (eşi ve ağabeyi) onların burada
olduklarını dahi unutmuşlardı. İşte erkekler! İlk gün öyle bir patlama, öyle bir bas bas bağırma, Ben dedim ki, “Tamam, bir gece.
Şimdi artık bağırmayın. Onlar incinecekler. Bir gece kalmalarına izin verelim ve onlar da sakinleşmiş olurlar.”

Ertesi gün işe gitmek üzere çıktılar. Zamanları yoktu. Aslında görüyorsunuz onlar sadece hafta sonu evdeki ev işlerinde aktif
oluyorlar, aksi halde aktif değiller. Yani onlar gittiler. Sonuç olarak bu kişiler, bir ay kadar benimle kaldılar. Sonra o bayan bir iş
buldu, eşi ve Müslüman arkadaşlarıyla gittiler. O dönemde Hindistan’da Delhi’de büyük bir ayaklanma vardı, çok büyük bir isyan
çünkü Punjab’da, pek çok Hindu ve Sih öldürülmüştü. Bunun Delhi’de bir etkisi oldu ve onlarda orada bulunan tüm Müslümanları
öldürmeye başladılar.

Bu sırada, dört Sih ile bir ya da iki Hindu evime geldiler ve bana, “Bize,  sizde kalan bir Müslüman olduğu söylendi”, dediler. Ben de
dedim ki, “Hayır. Nasıl olur?” Onlar ise, “Bir Müslüman var. Ve biz onu öldürmeliyiz” dediler. Ben de şöyle dedim “Görüyorsunuz ki
ben kocaman bir teeka (bindi – kırmızı nokta) taşıyorum, peki siz Benim evimde bir Müslüman olacağına mı inanıyorsunuz?”
sanırım onlar benim fanatik bir Hindu olduğumu düşündüler, görüyorsunuz! Bana inandılar. Ben dedim ki, “Bakın evime girmeye
kalkarsanız cesedimi çiğnemeniz gerekir ve Ben buna izin vermeyeceğim!” bundan dolayı da biraz korktular. Ve gittiler. Evimde
kalan adam dediklerimi duymuş, yanıma geldi ve şöyle dedi “Şaşırdım. Hayatını neden tehlikeye attın?” Ben de şöyle cevap
verdim “Bir şey yok. Bir şey değil.” Hayatı kurtulmuştu.

Şimdi bu beyefendi, bu Müslüman beyefendi Sahir Ludhianvi olarak tanınan çok büyük bir şair oldu, o hanımefendi ise büyük bir
oyuncu oldu, Kai nau ahe tenza? (Onun adı neydi?) …. Anne rollerine çıkan? Hah, Sachadev, Achala Sachadev. Biliyordum, bir gün
olacaklarını biliyordum. Ama Ben kimseye bundan bahsetmedim. “Diyelim ki şimdi onlar Benim Bombay’da olduğumu öğrendiler,
Benim için çıldıracaklardır” ve dedim ki “Benim bütün bunlar için zamanım yok.”

Sonrasında onlara güzel filmler sunabilmek için, gençler için bir film merkezi kurduk.  Fakat daha sonraları, bütün bunlar



maskaralığa döndü, Beni asla dinlemediler ama her ne ise, sonunda dediler ki, “Anne rolünü oynamak üzere Achala Sachadev’i
buraya çağırmalıyız.” Bunun üzerine dedim ki, “Tamam, ancak ona bunu Benim söylediğimi söylemeyin, benim bununla bir ilgim
yok.”  Aradan yıllar geçmişti, sanırım on iki yıl kadar. Gidip onunla konuştular. Oda bir oyuncunun yapacağı gibi, yaygara yapmaya
başlamış. “Yok, hayır – bana ne kadar para vereceksiniz? Ben bedavaya oyunculuk yapmam. Herkes bedavaya oynamamı
isteyecek. O zaman ben size nasıl bedavadan oyunculuk yapayım. Bana bir sari vermelisiniz. Bana çok para ödemelisiniz.” Onlar
da kabul etmişler, “Tamam, en azından muhurata gelin. Muhurata gelin, başlangıcına, sizin başladığınız yer büyük bir
muhurat’tır.” (Muhurat – bir işe başlamak için en hayırlı zaman dilimi)

Ve o (oyuncu bayan) geldi ve Ben oradaydım. Bana baktı ve sadece, bilirsiniz, on iki yıl sonra Beni gördüğüne inanamadı. Gözleri
yaşlarla doldu. Kesinlikle hiçbir şey diyemedi, sadece yanıma gelip kendisini kollarıma bıraktı ve dedi ki “Bunca zaman
neredeydin? Ben izini bulmaya çalıştım.” Sonra Beni ve bütün bu şeyleri anlatmaya başladı. Sonra Sahir Ludhianvi’de oradaydı ve
o dedi ki, “Bu Hanımefendi nasıl burada?” Onlar cevap verdiler,  “Bu iş, bu Bayanın işi.”. “Aman Tanrım, neden bunu bize
söylemediniz? Biliyor musunuz biz Onun için hayatımızı veririz!” Ve herkes etkilenmişti, o oyuncular nasılda birden değişti diye.
“Para yok, hiçbir şey, Ben bu proje için para vereceğim. Hiçbir şey yapmayın.”

Şimdi bakın, Ben sadece bir ev hanımıydım sıradan bir ev hanımı. Kocamın malı üzerinde Benim çok fazla hakkım ya da bir şeyim
yoktu ve ayrıca ağabeyim başka bir baskıcı kişi, ikisi bir olup, o geceki kızgınlıkları ve sinirli halleriyle Beni neredeyse
öldüreceklerdi. Ben onları sakinleştirdim ve onlar etkilenmiştiler. Ben dedim ki, “Onlar, bu hale gelen kişiler ve değişimi görün, ne
kadar değiştiler….” Onlar dedi ki, “Artık yok, biz her türlü vakıf kurumuna hayır diyeceğiz. Bu yaptığımız son hataydı!” Ve tüm o
para kazanma fikri birden tepetaklak oldu. Ve o bayan birçok filmde hayır amaçlı oynadı ve Ludhianvi’de, hayır için pek çok şey
yazdı.

Yani bir kadın, bir erkeği hayırsever bir kişiliğe dönüştürebilir – çünkü kendisi yardımseverdir. Onun o kadar çok güzelliği var ki, o
bir sanatçıdır! Ve çevresinde güzellik yaratabilir, kendi ev işlerinde, ailesinde, toplumunda. Her yerde. Ama hayır! Kadınlar erkekler
gibi kavga etmek istiyorlar. Onların kendi dernekleri olacaktır. Onlar kendi hakları için savaşacak birlikler istiyorlar! Bende bazı
erkeklerin son derece acımasız olduklarını, bu şeyleri kabul ediyorum, bazı kanunların aşırı zalim olduklarını kabul ediyorum, şu
bu ve onlar bunları söylemeliler ancak bunun yolu bu değil!

Kadınları yok etmeye çalışan bu erkekleri düzeltmenin başka bir yolu var, çünkü kadınların çok büyük bir kaliteleri var, Ganalar
onlarla beraberdir ve Shri Ganapati onlarla beraberdir. Şayet kadınlar erdemliyse, bedenlerini ve güzelliklerini göstermeye
çalışmıyorlarsa ve bundan para kazanmaya çalışmıyorlarsa, Ganapati asla erkeklerin tarafını tutmayacaktır.

Böyle olan kadınlar son derece güçlüdürler, son derece güçlü ayrıca bizdeki Jhansi ki Rani’de olduğu gibi bir şey söz konusu
olursa, kadınlar kendi değerlerini gösterirler. O sıradan bir ev hanımıydı, İngilizlerle savaştı. İngilizler de onun değerleri karşısında
şaşkına döndüler ve dediler ki, “biz Jhansi’yi fethettik, tamam, ancak zafer Jhansi’nin Kraliçesine ait.” Bizde ona benzeyen birçok
kişi oldu, Noorjahan’ımız var, Ahliya Bai’miz var. Bu kurumlar sayesinde, Hindistan’da birçok yüce kadınımız oldu. Padmini vardı,
Chand Bibi. Ev hanımı olup da,  kendisinden bahsedebileceğimiz pek çok büyük kadın var bizde.

Yani kadının kaliteleri, Toprak Ananın potansiyeli gibidir ya da herhangi bir enerjinin potansiyeli gibidir. Örneğin elektrik bir
yerlerde kendi potansiyeline sahiptir. Burada ışıkları görüyorsunuz, bir ya da iki ışık fark etmez, önemli olan potansiyeldir. Yani
kişi, bizlerin potansiyel olduğumuzu anlamalıdır ve potansiyelimizi muhafaza etmek için, onur, asalet ve içlerimizdeki doğruluk
hissine sahip olmalıyız.

Şimdi, erkekler böyle olan kendi kadınlarına saygı göstermek zorundalar. Ancak erkeklerde başka bir türde aptallar çünkü onlar
onları seven, iffetli olan, iyi olan ve onların kolektif olmalarını isteyen, onlara vermek isteyen, yardımsever olan, Sahaja Yoga’nın
yayılmasını, kocasının mutlu ve neşeli olmasını ve kocasının da Sahaja Yogaya gelmesini isteyen bir kadına onlar saygı
göstermeyeceklerdir.

Bunun yerine kimi acayip ve aptal kadınların peşinden koşarlar. Bhoot gibi olan kadınlara doğru onları çeken şey nedir? Onların
içindeki bazı bhootlar olmalı, onların nasıl etkilendiklerini bilemiyorum, Erkeklerin bu tür yanlış davranışlarının bir sonucu olarak,



kadınlar çok güvensiz oluyorlar, güvensiz oluyorlar. Sonuç olarak, erkekler acı çekiyor, kadınlar acı çekiyor. Karısını bu şekilde
ihmal eden ve böyle muamele eden bir erkek sonunda kan kanseri olur.

Ve böyle davranan bir kadın ise, bu şekilde ve ama şayet kadın kocasına kötü davranırsa, o astım olacaktır ya da çok ciddi tipte
bir siroz, beyin hasarı olabilir, felç olabilir, bedeni tamamen sıvı kaybına uğrayabilir. Çünkü sol Nabhi çok önemlidir. Şayet sol
Nabhi telaşlıysa, bilirsiniz, koşturarak, zıplayarak, telaşlı olarak, sol Nabhi telaşlı olur ve siz kan kanseri geliştirirsiniz.

Ben hep görmüşümdür, zayıf olan kadınların kocaları gergindir – neden?

Çünkü karısı her zaman onu aşağı yukarı koşturur. “Şunu yap, bunu yap, bunu benim için getirmedin! Senden Coca-cola getirmeni
istemiştin fakat getirmedin! Sen şunu yapmadın!” Adam sanki her zaman günahkârdır. Böylece erkek sürekli olarak diken
üstünde gibi olur, gergin. Erkek gergin olduğu için bundan bir şeyler alır, kadın ise işkencesi olduğu için bir şeyler alır. Sevgi yok.
Neşe yok. Mutluluk yok.

Tanrıya şükür şu aralar çökmekte olan bu sözde delilik şekli, Amerika'dan geliyor. Bu çöküyor. Bu delilik figürü sizleri gülünç bir
hale getiriyor.

Kadınlar, kadınları yola getirmeli. Onlar (kadınlar) artık Grahasthi’ler olmalılar, o ev işleriyle meşgul olandır,  evindeki işlerle tatmin
olan denilmiştir. Şayet kadın devamlı koşuşturuyorsa, evde durmak istemiyorsa, o zaman bir ev hanımı değil, bir hizmetçidir. Bir
söz vardır, hizmetçi olan bir kadın varmış ve sonra o evin hanımı olmuş, ancak hizmetçi olduğu için koşuşturmasını
durduramamış. Evine yerleşememiş. Şimdi, bu ev işleri kimin için, sadece kendisi için değil, hayır, kocası için ya da çocukları için
de değil, hayır, başka insanları hoş karşılamak içindir.

Toprak Anne’nin tüm bu güzellikleri sizin için yaymış olması gibi, gelip oturup, neşe duyun ama bu Sahaja Yoga da çok yaygın,
şunu görüyoruz, evlendikten sonra onlar birbirlerine kapılıyorlar ve Sahaja Yoga’yı kaybediyorlar. Sonra çocukları acı çekiyor.
Onların çocukları mızmız, acayip, söz dinlemeyen ve acı veren kişiler oluyorlar. Aynı zamanda onların fiziksel sorunları da var –
bu bir ceza. Benim cezalandırmamdan dolayı değil, sizi cezalandıran kendi tabiatınız– diyelim ki elinizi ateşe koydunuz, eliniz
yanacaktır. Demek istiyorum ki, kim cezalandırıyor? Siz kendinizi cezalandırıyorsunuz! Sonra çocuklar garipleşiyor.

Sadece kendi aileniz için, sadece kendi yemeğiniz, sadece kendi eviniz için tüm bu bencillik, tüm bunlar erkeğinin içine doğru
ilerlerse, işte o zaman Tanrı o aileyi korusun. Eğer o bir kadın ise, olabilir, yani en azından birazcık (kurtarma imkânı) olur fakat bir
erkek örneğin benim bir evim olmalı, benim bir işim olmalı, ben çocuklarıma bakmalıyım, benim ailem için diyecek boyuta
geldiyse, bu aile içindir.

Bizim ailemiz bir kadın ve bir erkekten oluşmuyor, evrenin tamamı bizim ailemizdir. Kendi başımıza değiliz, şayet siz keyfe keder
birisi olur ve kendinizi inzivaya çekerseniz. Size tek bir şey söylemeli ve sizi bu günden uyarmalıyım – kendilerini inzivaya
çekmeye çalışan kişiler, bir gün gelecek ve onlarda korkunç hastalıklar nüksedecektir – bundan dolayı Sahaja Yoga’yı
suçlamayın! Sahaja Yoga’nın Tanrının krallığına ait kendi güzelliği vardır. Ancak Tanrının krallığında kolektif olmalısınız.

Ancak, kötü bir eş (kadın) sorun yaratabilir çünkü o (kadın)… o sorun yaratacaktır, o bir kaç kişilik grup oluşturacaktır, kadınlar
grubu, bhootları ile beraber herkese doğru yuvarlanmaya devam edecektir. Ya da belki de o eğitiminin farkındadır, belki de
bulunduğu mevkiinin farkında ya da parasının farkındadır ve – o zaman o kocasını uzak tutmaya çalışacaktır. Bu tür insanlar
yaptıklarının hesabını ödeyecekler. Bu durum, Tanrının bir cezası olduğu için değildir.

Yani, Sahaja Yoga’da Gruhalakshmi tattva çok önemlidir. Sahaja Yoga’ya geldikten sonra sorun yaşayan kişilerin çoğu, kendi
Gruhalakshmi prensiplerinin ihmal ettiler. Çünkü eğer Gruhalakshmi giderse, o zaman orta kalpte (catch) sorun yaşanır.

Bu tür hilelere başvurmuş kadınlar, hemen bırakmalılar çünkü bu çok haysiyetsizce. Böyle bir kadına hiç kimse saygı duymaz. Bu
liderlerin eşleriyle ve liderler ile ilgili bir gerçek. Liderin eşi ya da liderlik, bu sözüm ona bir pozisyonun, en azının en azının en
azıdır. En değersiz olandır. Elde ettiğiniz şey bundan çok daha yüksektir. Şayet bir azizden kral olmasını isterseniz, o diyecektir ki,



Ne? Siz okyanusu bir fincana mı sığdırmaya çalışıyorsunuz. Bu en az olanın, en azıdır. En düşüğünde düşüğüdür.

Hayatlarının hizmet etmek olduğunu düşünenler de, başka bir aptal insanlardır. Hayatlarınız neşe duymaktır, hizmet etmek değil.
Ancak hizmetin kendisi neşe duymaktır. Ancak siz sadece hizmet etmeye devam ederseniz. “Ay, ben fedakârlık yapıyorum, bu
benim çilem (tapasya)!” Bittiniz! İşte o zaman sizin sonunuz bir tapasvi’ninki gibi olur, bir fasulye sırığı gibi ince olursunuz. Siz bir
haç yapmak için kullanılabilirsiniz!

Şimdi, Sahaja Yoga’da bu zevktir ancak, ta ki siz her şeyin içinde, keyif almanın özüne sahip olmadıkça, bu bir keyif olamaz. Şayet
şeker kamışından özünü çıkartırsanız veya ne diyorsunuz ona, şeker kamışı bambusu, o zaman geriye ne kalır? Aynı şekilde, tüm
bu sözde hizmet etme, seva ve tapaysa (çile), tüm bunların içinde hiç tatlılık yoktur, tamamı bitmiştir. Tüm bu tatlılık ve bunlar,
kadınlar tarafından üretilir. Ancak onlar çok sertler. “Bunu kirletme. Şunu düzgün tut, bunu düzgün tut.” Kocası kendi evine, sanki
bir hırsızmış gibi girmek durumunda kalıyor, anlıyorsunuz. Onun Çin dükkânındaki boğa gibi olması gerekiyor, böyle olması gerek.
Bir anlamda bu iyi bir şeydir. Güzel, aslında onun hiçbir şeyi bilmemesi sizin için daha iyidir. Ancak onu her zaman bir köle
yapmak,  “Bunu yap! Benim için bunu yapmadın! Benim için şunu yap!” Bir ev hanımın görevi bu değildir! Onun işi Toprak Anne
gibidir. O (Toprak Anne) hiç şikâyet ediyor mu? Hiçbir şey. O size her şeyi verir. Onda o kadar çok besleyici olan şey var ki. Ne
kadar asaletli. Onun bu tür güçleri vardır. Ona herhangi bir şey veren, herhangi birisine o nasıl önem verir?

Size bunu söylesem şaşıracaksınız ama bugüne kadar, düne kadar, asla kocamdan Bana hiçbir şey almasını istemedim. İlk defa
ondan Bana bir kamera almasını istedim ve sonucuna bakın, akşam bana ne dediğine bakın. En az beklenen şey oldu. Hayatta bir
daha olmaz. O, Bana “Ne istediğini bana söylemelisin” derdi. İlk defa, Ben bir şey söyledim ve sonuca bakın. Çünkü Ben ona asla
bir şey demedim!

Yani böyle bir kadın, kendi kendine tatmin olmalı, kendi içinde tatmin olmalı çünkü o vermelidir. Vermesi gereken kişi, nasıl olurda
isteyebilir? O sevgi vermelidir çünkü o sevgidir. O tüm hizmetleri sunmalıdır. O tüm sahip olduklarını vermelidir, sakinleştirmelidir.
Nasıl bir sorumluluk bu, size söyleyeyim, nasıl bir sorumluluk. Bir başbakandan, herhangi bir kraldan veya herkesten daha fazlası,
 bir kadının sorumluluğudur ve o, bana böyle bir yüce sorumluluk verildi diye bundan gurur duymalıdır.

Bir ev hanımının, bir Sahaja Yoga liderinden çok daha fazla sorumluluğu vardır. Fakat liderlerin eşleri (hanımları) korkunç
olabiliyorlar çünkü onlar kendilerinin de lider olduklarını zannediyorlar. Demek istediğim, bu minimumun en azı, demek istiyorum
ki, bunu söyledim, okyanusun küçük bir fincana sığdırılması gibi. Ve onların davranışları o kadar garip ve abes oluyor ki,
şaşırıyorum.

Ben 100 kişinin birlikte yaşadığı bir ailede evlendim ve onların her biri Bana tapıyor.  Lucknow’da bir yere gidersem, hepsi beni
görmek için gelirler ama eşim oraya gider ve kimse onu görmeye gelmez. Eşim her zaman şikâyet eder.  Çünkü onlar onun
akrabaları, Ben akrabaları değilim, ama gelip Beni görürler, onu değil! Eğer onlara sevgi vermeseydim, onlara istediklerini
vermeseydim o zaman Beni görmeye gelmezlerdi. .

Yani onlar koruyuculardır, diğerlerini koruyanlardır. Onların kendileri için bir şeyler saklamaları gerekmez. Ve bizimle birlikte olan
birçok aptal kadın var, size söyleyebilirim, pek çok aptal kadın. Biz Hintçede onlara buddhu (ahmak) diyoruz, onlar buddhu’lar.
 Çünkü onlar hangi güce sahip olduklarını bilmiyorlar. Onlar hangi sorumluluğa sahip olduklarını bilmiyorlar. Ben onlar için bir
örneğim.

Bu Benim büyük bir sorunum çünkü pratikte, tahminimce liderlerin %60’ının korkunç eşleri var. “Korkunç” demek zorundayım.
Böylece Sahaja Yoga onlarla dhup (güneş)  gibi gidiyor. Onlar aşramda yaşayamazlar, onların kendi yiyecekleri olacaktır, kocaları
onların kendilerine ait yemeklerini olduğunu görmek zorundadır ama aslında herkesi beslemesi gereken kişiler olmalı onlar,
herkesle ilgilenilmeli,  en son kendileri yemeliler. Herkesin bir yatağı olmalı, onlar herkesin uyuduğunu görmeliler, bütün
çocukların üstünü örtmeliler, her şeyi yaptıktan sonra kendileri uyumalıdırlar. Ama hayır, onlar oturur ve mini-Mataji’ler olurlar ya
da Mataji’den de büyük olurlar. “Bana bunu getir! Bana şunu getir! Sadece şunu yap! Bunu yap!” Onlar nasıl yemek pişirileceğini
bilmezler, çoğu bilmez.



Her liderin eşi yemek pişirmeli ve pişirmeyi öğrenmelidir. Şimdi zorunlu bu.  Onlar yemek pişirmeliler. Ve bunu kalpten yapmalılar.
Onlar yemek pişirebilmeliler ve sevgiyle herkese vermeliler. Bu Annapurna’nın minimumudur.  Ve kocaları onlarda hata
bulmamalılar. Başlangıçta belki hata yapabilirler, o zaman da onları yüreklendirin. Onların kalitelerini destekleyin, onların
iyiliklerini cesaretlendirin, onların güzelliklerini destekleyin.

Aynı zamanda, Sahaja Yoga’da oldukça aktif bir hayatları olan bazı çok iyi hanımlar da gördüm.

Evlendikten sonra onlar kayboluyorlar. Kocalarının da Sahaja Yogi olması gerek ama kayıplar. Bazen ortaya çıkıyorlar, eğer Ben
orada olursam bazen geliyorlar, aksi takdirde orada yoklar. Bugün Ben Arnaud’a soruyordum, orada olanların pek çoğunun böyle
olduğunu söyledi. Bu da kocalarda bir sorun var demektir çünkü evlenmeden önce daha iyi durumdaydılar.

Yani beraber olmamız ve birlikte büyümemiz için, içimizdeki Gruhalakshmi prensibi ne kadar önemlidir, beraberliği hissetmek, her
zaman, içimizdeki birliği hissetmek.

Size dün anlattığım gibi, sahip olduğumuz Raga’ları size anlatacağım. Ra enerjidir. Ga ise Sanskrit dilinde ‘Ga, Gayathi’ dır, anlamı
ise nüfuz eden demektir, her şeyin içine girendir, bu etheraldir (spritüel),  etherik (ether benzeri) kalitelere sahiptir. Ether’in içine
her hangi bir şey koyun, herhangi bir yerden ona erişebilirsiniz.

Yani Raga, etherin içine nüfuz eden ve ruhunuza dokunan enerjidir. İşte bu Raga’dır. Ve bu Raga’lar ki, onlar ev hanımı gibiler
diyebilirim. Diyelim ki, siz askeri bando ile aynı yerde duruyorsunuz o zaman bıkacaksınız, “sol sağ, sol sağ, sol sağ”. Ancak güzel
bir ezgi, ahenk içinde olan, melodi. Ve bu melodinin kendisi, size güzelliği düşündürür.

Bir ev hanımı evini dekore etme şekli ile, herkesi sakinleştirir, onları mutlu eder. Sonra o herkesle ilgilenir. Herkes onun orada
durduğunu bilir. Bir düşünün, modern zamanlarda nasıl olurdu, siz çocuğunuzun doğum günü pastası için birkaç kişiyi eve davet
edersiniz ve çocuğunuzun pastasını ilk siz kesersiniz çünkü siz ev hanımısınız. Bunun nasıl göründüğünü düşünebiliyor
musunuz? Size söyleyebilirim ki bu gülünç bir durum. Ev hanımlarının herkesin önüne geçme çabaları çok garip. Onlar geride
durmalılar çünkü siz diğerleriyle ilgilenmelisiniz. Herkesle ilgilenmek, onlara bakmak, işte Raga budur. Bu sizin tüm zayıflıklarınızı
örter. Diyelim bir kişi işten gelmiş, çok üzgün ve endişeli, oturur, bir Raga koyar, dinler. Bu onu sakinleştirir. Sizi yumuşatır.

Haftanın beş günü eve gelen insanların yaptığı gibi, onları nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum ama sanki otelde gibi bile değil de,
çadır tarzında bir yerde yaşıyorlarmış gibi, beş gün eve gelen ve sonra onlar altıncı günde deniz için dışarıdadırlar veya gidip bir
otelde kalırlar. Kimse evde kalmak istemez çünkü ikisi arasında Gruhalakshmi prensibi yoktur. Ancak Raga yerleşmek ister,
sakinleşmek ister. Durulmadığınız sürece Raga‘dan neşe duyamazsınız. Bir hayal edin, birisi durmadan zıplarken bir yandan da
Raga dinliyor. Yani, kişi sakinleşmelidir, işte bu sakinleştirme işi, ev hanımı olan bir kadının görevidir, erkekte sakinleşmek için
çaba göstermelidir.

Bu modern zamanlarda sol Nabhi’nizin nasıl da devre dışı kaldığını size pek çok kez anlatmışımdır, çok daha fazla ve bunun yanı
sıra birçok çocuk da bu telaşlı kadınlardan doğmakta. Bu bir eş midir? Normalde Hindistan’da önceleri, bilirsiniz, koca sabah
kalkar, banyo yapar, bütün bu sürede hanımı yanında değildir. Ev hanımı kocası için yemek pişirir, çocuklarıyla ilgilenir.

Her zaman kocaya yapışmak da, sıkıcılığın bir işaretidir. Koca sıkılır, kadın sıkılır, sonra boşanırlar. Bu yüzden başka ilgi alanları
olmalıdır örneğin çocuklara bakmak, ev işleri, Sahaja Yoga, bunun gibi şeyler. Sonra koca banyodan çıkar, oturur, yere oturur ve
Hindistan’da böyledir. Şimdilerde masada oturuyoruz, peki tamam en azından masada oturun, yok yani masada oturmayın,
sandalyede oturun. Ve ev hanımı o anda kalkıp kocasına şunu demez, “Neden böyle bir şey yaptın?” ya da “bilmem kim
tartışıyordu ya da Ben bir bayan ile tanıştım ve o bana senin şöyle ya da böyle olduğunu anlattı”. Hayır! Ev hanımı, “rahat
bırakayım yemeğini yesin”, der. İşte bu yüzden, Hindistan’da bir erkek öfkesini göstermek istiyorsa, evinde yemek yemez ya da iç
çamaşırlarını kendi yıkar. İşte onlar öfkelerini bu şekilde gösterirler.

Sonra, işte böyle o (ev hanımı) kocasını yavaşça (yelpaze ile) yeller ve ona güzel şeyler anlatır, görüyorsunuz, bugün ne oldu



biliyor musun? Oğlum sabah uyandı ve “Ben babamı çok seviyorum” dedi. Erkek der ki, “Gerçekten mi?” “Evet, evet. O dedi, öyle
dedi.” Kocası bilir ki eşi ona yalanlar da söyler, ama görüyorsunuz, o tüm bu güzel şeyleri söyler ve “Sanırım senin Annen şu anda
daha iyi. Sanırım Annene bakmaya gideceğim. Ayrıca kız kardeşin bize gelecek. Düşünüyorum ki,  kız kardeşin için bir Sari
almalısın”. Böyle güzel şeyler söyler – ona karşı güzellikle konuşacaktır. Ve evin erkeği, huzur içinde yemeğini yer sonra gidip
ellerini yıkar ve bir kağnı ile gider, araba ile gitmez çünkü çok trafik vardır. Günümüzde kağnı bitti ve yelleme olayı kalktı. Şimdi
çok hızlı olmalısınız. Hayat hızlı şimdilerde. Bu telaşlı şeylerin içinde, size daha önce de söylediğim gibi, hayat çemberinin çevresi
hızlı dönüyor ancak eksen hızlı değil. Bu sebepten dolayı, Sahaja Yogiler eksende olmalılar, karı ve kocalarda at arabasının sol ve
sağ tarafı, onlar eksen de olmalılar ve sol soldur, sağ ise sağdır.

Örneğin kadınların hazırlanması genelde daha uzun zaman alır. Ben böyle değilim, Ben kocamdan daha kısa zamanda
hazırlanırım, kocamdan çok daha çabuk hazırlanırım ama normalde..  Huyları böyle. Unutun gitsin. Şimdi kadınlarında kendi
huyları var. Onlar kadın. Kadınlar kadın gibi kalmaya devam edecekler, erkekler erkek gibi kalacaklar. Erkekler saatlerine on kez
bakmak zorundadır. Kadınlar ise, belki bir defa bakarlar ya da saatini kaybetmiştir ya da bozuktur – şayet onlar gerçek kadınsa.
Onlar erkekler gibi telaşlı değildirler, onlar farklıdırlar. Fakat onlar kadın ve siz de erkeksiniz ve Tanrı erkeği ve kadını yarattı.
 Şayet tek cins olması gerekseydi o zaman Tanrı öyle yaratırdı, yapmadı.

Bu durumda doğduğunuz cinsiyeti, erdemle, güzellikle ve asaletle kabul etmelisiniz – her ikisini de. Ayrıca bilmelisiniz ki, bu
kadınların eğlencesidir!

Hindistan da bildiğiniz gibi bizde bu şey, Ben onların yüzlerini dahi örttükleri adetlere çok bağlı (Ortodoks) bir ailede evlendim ve
bütün bu şeyler. Ve bir gün, kocamın arkadaşı olan tahsildar memuru, benim büyük kayın biraderime, arkadaşının eşinin neden
gelip Beni görmediğini sormuş. Bunun üzerine oda, “Elbette, tabi ki!” demiş ve onun için durumu kolaylaştırmak amacı ile
işyerinden izin alıp ve başka bir şehre gitmiş ve karısına demiş ki, “bak o gidip tahsildarı görüyor”. Bakın, ne kadar güzel bu, ne
kadar güzel ve Ben onun Beni baskı altına aldığını asla hissetmedim çünkü sonuçta bu, o ailenin sistemi idi, tamam, bu olur.

Ancak bunun için ihtiyacınız olan şey Saf Zekâdır. Eğer koca bir mankafa ise, karısını aşağıya çekecektir. Eğer hanım bir mankafa
ise, kocasını aşağıya çekecektir. Eğer kadın çok akıllı ise, iyi konuşur, bilirsiniz, o nasıl konuşulacağını ve insanları etkileyeceğini
bilir, bu onun çok zeki olduğu anlamına gelmez. Hayrı, yükselişi ve nihai hedefi gören kişiye, en zeki insan derim. Bu kişi en duyarlı
olandır, en zeki olandır. Diğer türde olan tüm akıl, avidya’dır (bilgi karşıtı), yararsızdır. Sanırım bu mesele hakkında bir kitap
yazabilirim, bu yüzden bunu kitaba bırakmak daha iyi olur ve şimdi bu gün puja yapalım.

Tanrı sizleri kutsasın.

Soru var mı?... Bu Benim daha fazla para harcayacağım anlamına geliyor? Bilemiyorum, şans yok. Ne zaman harcanacağını
bilemiyorum. Harcamayı seviyorum, yani demek istiyorum ki, herkes harcamayı sevmelidir. İşte, para bunun içindir. Başkalarına
vermelisiniz, bilirsiniz. Neden madde var? Madde, başkalarına vermek içindir. Sadece başkalarına vermekten dolayı neşe duyun.
Yani, başkalarına bir şeyler vermek keyiflidir.



1988-0820, Shri Vishnumaya Puja, Sol Vishuddhi'yi tedavi edin.

View online.

“Sol Vishuddhi’yi tedavi edin” Shri Vishnumaya puja. Shudy Camps (İngiltere), 20 Ağustos 1988. Burada bir Puja yapmamız ya da
bu türden herhangi bir program yapmamız en beklenmedik şeydi. Ama sanırım böylesi hızlı bir programdan sonra, geriye böyle
bir şey kalmıştı, bildiğiniz üzere gitmem lazımdı, Londra’dan Frankfurt’a, Amerika’ya, Bogota’ya, geri döneceğim, sonrada Andora
ve hala bütün buralara gitmem lazım, düşündüm ki, bu bitti şimdi. Ve Londra’da buraya geldim, yapılmamış bir Puja olduğunu
öğrendim ki, sol Vishuddhi ve bu Raksha Bandhan'la çakışıyor çünkü bu bir kız kardeş ve erkek kardeş ilişkisidir. Yani tarihte, eğer
tarihe bakarsanız, Shri Krishna, kendi kız kardeşinin doğduğu gün doğdu ve demeliyim ki, daha sonra Vishnumaya bir şimşek
haline dönüştü ama o zaman Shri Krishna'nın varlığını ilan eden oydu – Onun doğduğunu ve Onun yaşadığını, Onun şu anda var
olduğunu. Bu, sol Vishuddhi'nin işidir, şimşeklerin işidir ve her ne zaman Ben bir yere gidiyor olsam, bir program ya da bir şey
yapıyor olsam, hemen bunun öncesinde bu duyuruyu yapmak için şimşeğin, gök gürültüsünün gökyüzünde belirdiğini gördünüz.
Yani bu, duyuru için kullanılan şeylerden birisidir. Bunu daha pratik ve anlaşılır hale getirmek için, duyurularımız için
televizyonlarımızı, büyük önemi olan bir şeye dair mesajları insanlara vermek için elektriği kullanıyoruz. Bunu yaparlar mı
bilmiyorum, olmayabilir de. Aynı şekilde, Adi Shakti'nin gelişini duyurmak için sol Vishuddhimizi kullanmalıyız. Fakat aksine,
insanlar onu ekstra egomuzun doldurulması için muhafaza ettikleri bir cep olarak kullanmaya başladılar. Kendimizi suçlu
hissettiğimizde, öncelikle ilişkilerimiz iyi olmadığı zaman suçluluk hissediyoruz. Örneğin, çok saf olan ve her türlü kirlenmenin
üzerinde olan kız - erkek kardeş ilişkisini anlamıyoruz. Fakat Batı'da bildiğiniz gibi, belki de farkındalığa aykırı olan her türlü şeyi
yapmaktan ve içki içmekten dolayı insanlar değerler sistemini kaybettiler ve bununla birlikte bir kız kardeşin ne olduğunu, bir
erkek kardeşin ne olduğunu anlama sistemi de kaybettiler. Bu yüzden Vishnumaya çok önemlidir - son derece önemlidir - Onun
sayesinde, bir enkarnasyonun duyurusu gerçekleşiyor. Bunu, kozmosta söyleyenin televizyon olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu
çalışıyor. Ama kendi varlığımız içinde Vishnumaya, sol Vishuddhi'de bulunur ve en fazla acı çekenin Vishnumaya olduğunu
düşünüyorum, özellikle de Batı'da, çünkü her şey için suçluluk hissetmek bir moda halinde. Normalde Vishnumaya, Shri
Krishna'nın doğduğunu ve Onun Dünya üzerinde var olduğunu açıkladığı zaman, eğer buna pratik bir bakış açısıyla bakarsanız,
Onun yaptığının yanlış bir şey olduğunu düşünebilirsiniz, çünkü Kamsa'ya Shri Krishna'nın var olduğunu, yaşadığını, hala var
olduğunu söylemek, Onun için bir tehlike oluşturuyordu ve kişi daha sonra bundan dolayı kendisini suçlu hissedebilirdi - "Ah, bunu
ben neden yaptım?" Ben söylemeseydim, o bunu bilmeyecekti."Ama yapılması gereken doğru şey budur, onların yapması gereken
iş budur. Bu yüzden kendimizi küçük, küçük şeyler için suçlu hissettiren şeyin aslında ne olduğunu görmeliyiz, bu aslında bize
tepki gösteren kendi egomuzdur ve o yaptığımız hatalarla uzlaşmamızı istiyor. Kimi insanların söylememeleri gereken bir şey
söyledikleri için, suçluluk hissetmeleri gibi ya da belki de normalde yapmamaları gereken bir şey yaptıkları için. Belki de Sahaja
Yoga eksenli olarak değil, belki de başka bir şey için, çok anlamsız bir şey için. Birisinin, deyin ki kahveyi dökmesi gibi. Suçluluk
hissederler. Ya da birisi bıçağı diğer tarafa koyar, sol tarafa koyar, o zaman kendilerini suçlu hissederler. Demek istediğim,
toplumda norm olarak kabul edilen bu şeyler ve insanlar bu normların çok, çok önemli olduğunu düşünmeye başlıyorlar – bu
normlar sanki bir dharma gibi bir şeymiş ve sizler bu normları korumak zorundasınız gibi. Ama bu normlar insan yapımıdır,
bunların çoğu insan yapımıdır. Bazılarının çok aptalca ve çok dehşet verici olduğunu görüyorsunuz, sanırım İngiltere’de, el
sıkışırken olduğu gibi, gerçekten tamamen bastırılması ve bitmesi gereken bazı şeyler var. Bu çok kötü bir şey bence, herkesle el
sıkışmak çünkü bu ellerin ne tür insanların elleri olduğunu, o insanların ne tür vibrasyonları olduğunu Tanrı bilir. Şimdi, kocam
resepsiyon verdiği zaman, bazen gelen yedi yüz kişi ile tokalaşmak zorunda kalıyorum ve sonra, yedi yüz sarhoş dışarı çıkıyor.
Yani, el sıkışmak, bence çok ama çok kötü bir alışkanlık. Sahaja Yogilerin el sıkışması sorun değil ama başkaları için, birinin elini
sıkmak yerine Namaste'yi yapmak daha iyidir. Bu çok basit bir Hint yöntemi olsa da, bence en iyisi "Namaste" demektir, çünkü el
sıkışmak insanlarda birçok soruna yol açabiliyor ve şimdi bütün bu hastalıklar ortaya çıkarken ve bunlara rağmen, bir kişinin el
sıkışırken çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Bundan daha kötüsünü ise, Fransa'da görüyorum, biriyle tanıştığınızda
öpüşmek zorundasınız - en kötü alışkanlık bu, size söyleyeyim, korkunç. Ama eğer oraya giderseniz, her zaman sizi öperler,
başlangıçta çok kötü şoklarım oldu, herkes sizi yakalar, burada öper, orada öper ve siz bu kişiye bakmaya başlarsınız. Şimdi AIDS
ve bütün bu şeylerin korkusuyla ve belki de bütün bu saçmalıkları bırakabilirler. Ama tüm bunları yapmanıza gerek yok, bunu
herhangi birisinden istemenin en iyi yolu değildir, herhangi bir saygı göstermez, her iki durumda da. El sıkıştığınız zaman da saygı
yoktur ve birisini öptüğünüz zaman bile saygı yok. Fakat eğer siz "Namaste" derseniz, bu "ben senin önünde eğiliyorum" anlamına
gelir, Namaste " senin önünde eğiliyorum" demektir, saygıdır ve yapmamız gereken şey birbirimize saygı göstermemizdir. Fakat
göstermediğimiz zaman, suçluluk duyuyoruz ve bütün bu "Teşekkürler" de olduğu gibi, görüyorsunuz. Eğer birisine "teşekkür
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ederim" demediyseniz, o zaman biz büyük bir hata yaptığımızı düşünüyoruz. Yani demek istediğim, ettiğimiz teşekkürün miktarı,
bilirsiniz. Buna o kadar fazla alıştık ki, bir heykel bile görseniz, “darshanınız (Kutsal bir kişiyi veya bir Deityi görme fırsatı) için çok
teşekkür ederim” diyorsunuz. Bu böyle devam ediyor, görüyorsunuz, bu biraz fazla. Çok fazla "Teşekkürler" ya da "üzgünüm"
demek, bu lafta kalan bir şey olur. Bugünlerde, bizim zamanımızda telefonda biz karşıdakine "Affınızı rica ederim" derdik, ama
şimdi insanlar, "Üzgünüm, üzgünüm, üzgünüm" diyorlar, yani ne için üzgünsünüz. Yapamam, bu "üzgünüm" sola Vishuddhi'ye
gidiyor. Eğer duymazsanız, bu sizin hatanız değildir, belki de telefonun hatasıdır, belki de başka bir kişinin hatasıdır. Yani, üzgün
olacak ne olduğunu anlamadan, sadece "Üzgünüm, üzgünüm, üzgünüm" demeye devam etmek ve bir şeyler için üzgün
hissetmek, kesinlikle sıkıcıdır ve böyle bir kişi son derece bezdiricidir, sabahtan akşama kadar "ben bunun için üzgünüm, şunun
için üzgünüm, bunun için üzgünüm" diyor ve sürekli olarak her şey için, şu kişi için üzülüyorsunuz. Yani kişi, neşeli bir ruh hali
içinde olmalıdır ve birisi "Üzgünüm" demezse bu önemli değildir, önemli değil. Ama bazı insanlar eğer siz onlara "Teşekkür
ederim" demezseniz çok büyük itirazda bulunabilirler. Bir keresinde İngiltere’de tecrübe ettiğim çok garip bir şey bu. Dışarı
çıkıyordum - John oradaydı, arabayı John kullanıyordu ve kızım evden dışarı çıkıyordu, bu yüzdende kapıyı açık bırakmıştı ve bu
durum oturmasından itibaren neredeyse ancak beş, altı saniye sürdü, kapıyı kapattıp, gitti. Ama arkasında duran adama "teşekkür
ederim" demedi, onların hepsinin çok zengin, kültürlü ve eğitimli insanlar olması gerektiğini görüyorsunuz. Bunun üzerine bu
adam arabasından çıktı, kemeri tutup arabanın hareket etmesine izin vermedi ve araç hareket halindeydi. Ne olduğunu
anlamadım. Ben de John'a "Arabayı durdur, arabayı durdur" dedim. Adama, "sorun ne?" dedim. “Bana 'Teşekkür ederim' demedi”,
dedi. Bu adam ölebilirdi ya da başına bir şey gelebilirdi ama bu önemli değil, siz ona "Teşekkür ederim" demelisiniz. Bunlar bizim
sahip olduğumuz garip normlar, normların pek çoğu ve bazen meseleyi gözden kaçırıyoruz, bazen meseleyi kaçırıyoruz çünkü her
şey mekanik oluyor. Eğer siz "Teşekkürler" derseniz bu mekanik değildir. Bu bunun bir yoludur sadece, hatta bir ifade veya
gülümseme yâda bir jest ile insanlara yaptıkları için minnettar olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Ama bu çok eski zamanlardan gelen
bir norm, biliyorsunuz. Onlar çok fazla şeyi terk ettiler, tıpkı fraklarını, diğer her şeylerini terk ettikleri gibi, sanırım çok fazla
teşekkür etmek ve çok fazla üzgün hissetmek de bırakılmalıdır. Siz ya sola ya da sağa gidersiniz. Yani şimdi en iyisi budur, birisi
sizin için bir şeyler yaparsa, tamam, sadece bir gülümseme, bazen de "Teşekkürler" deyin, ama her zaman “bana teşekkür ederim
dediniz mi?” şeklinde değil. Bir çocuğun Bana "ben onların evlerine gitmek istemiyorum" demesi gibi, Bende ona "Neden?" dedim.
Çünkü ben, 'teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, her zaman teşekkür ederim' demeliyim, dedi. Yani çocuklar da bir
şekilde bunun çok yapay olduğunu düşünüyorlar, bu lafta kalan bir şey oluyor ve bu yarım ağız söylenen şey, herhangi bir yere
varabilir ve insanlar – “Noel kartı göndermedim” gibi şeyler için çok üzülmeye başlarlar, bu yüzden üzgünler. Noel kartı önemli
değildir. Neden Noel kartı yollamamız gerektiğini anlamalıyız. Bu, bir kişi için dilek tutmaktır. Kalbinizde var mı bu? Bunu
kalbinizde hissetiniz mi? Bunu bir kez kalpten hissetmeye başladığınızda, o zaman sol Vishuddhiniz asla catch etmez. Bu
yaptığınız hatalardan kaçınmanın çok yüzeysel bir yoludur. Şimdi yapmam gereken bir şeyi yapmadığımı farz edelim, bazen bu
olur, sonra bilirsiniz, bunu kalbimde hissettim, sadece hissediyorum. Yapmalıydım. Eğer onu yapmadıysam, o zaman da, bu
düzeltilir. Sadece bu da değil, bir Sahaja Yogi için bu işe yarar. Yani bunu kalbinizde hissetmek için, aksi halde yüzeysel olan her
ne varsa, bunun için endişelenmemelisiniz. Endişelenmemelisiniz, sizler Yogilersiniz, şimdi hepinizin azizler olduğunuzu
bilmelisiniz, bu nedenle küçük küçük şeyler için endişelenmenize gerek yoktur. Eğer birini tokatlasanız bile, sorun olmaz, insanları
tokatlayabilirsiniz. Kendilerini sıkıntılarından, saldırganlıklarından kurtarmak için başkalarına taş atan yogiler vardı. Yani bu olur,
hepiniz azizsiniz, bu yüzden azizler bu şekilde yapabilir. Keşiş olan bir kral hakkında çok güzel bir hikâye okudum, biliyorsunuz ve
o bir kral olmalıydı. Kral olmayı istemedi çünkü “Ben bir azizim. Bunu istemiyorum” dedi. O bir azizdi, ama kral yapıldı, buna
zorlandı, çünkü hiç kimse yoktu. Herkes çok mutluydu ve istediklerini yapmaları için onlara her türlü izni verdi. Ama bilirsiniz, o
yerdeki yüksek rütbeli insanlar, mahkemeleri işgal eden bütün o insanlar, onların hepsi çok güçlüydüler, çünkü kral çok ılımlı bir
insandı, çok kibar bir insandı. Diğerleri ise sadece bütün köylüleri istismar ettiler, bütün çiftçileri ve bütün yoksulları sömürdüler,
herkes onların eşyalarını aldı, onları yağmaladı, işkence etti, onların kadınlarını rahatsız etti ve onun alanına giren hususlarda, her
tür korkunç şeyi yaptılar. Fakat sonrasında bu durum krala anlatıldı. O zaman düşündü, şimdi bir aziz olmama ve bir aziz olarak
icra etmem gereken bir görevim olmasına rağmen, ben burada bir kral olarak oturuyorum. Bu yüzden çok güzel bir komplo
hazırladı, çok iyi insanlar buldu, ona çok, çok yakın olan kimseler ve güvenebileceği bir avuç dolusu insan buldu ve sonra tüm bu
asilzadeleri mahkemeye çağırdı ve onlara üzerlerinde herhangi bir silah getirmemelerini söyledi ve ardından orada, herkesin
boynunu kesti - herkesin. Herkesin boynunu vurmuş olmasına rağmen, o bir azizdi, çünkü bu insanlar korkunçtular. Onları
cezalandırmak onun işiydi ve o bunu suçluluk hissetmeden, sol Vishuddhi de catch etmeden yaptı. Yani ne yapılması gerekiyorsa
yapılmalıdır, üzülecek bir şey yok. Sizin hiçbir şekilde üzülmenize gerek yoktur, ama siz her ne hissederseniz eğer bu ifade
edilmediği zaman, bu duygu uygun şekilde ifade edilmediğinde, o zaman bunu kalbinizde hissetmelisiniz ki, bu harekete geçsin
ve çalışsın - bu tabii ki, sol Vishuddhi içindir. Ama kendimize sormamız gereken tek bir şey var: "Sol Vishuddhimizden nasıl



kurtuluruz?" Ve siz "ben neden bu sol Vishuddhi problemine sahip oldum?" diye bu soruyu sormaya başladığınızda, size
anlattığım gibi bu egonun fazla kısmıdır. Yani siz ne yaptığınızı izlemeye çalışın, ne dediğinizi görmeye çalışın, bunu neden
yaptınız? Ve sonra bununla yüzleşin ve bir dahaki sefere, bunu yapmayın, bu sayede suçluluk duymazsınız, çünkü suçluluk
hatırınızda tuttuğunuz hatalardan başka bir şey değildir ve bu durum, bir rahibe gidip "Bu üzgünüm, ben bunu yaptım, ben şunu
yaptım" diyip ve yine aynı şeyi yapmak gibidir. Bu aynı şeydir çünkü o zaman kendinizi düzeltmezsiniz. Yani bu tek bir şeyi ifade
eder, hangi hataları yaptığınızı, egonuzun kendini bu konuda ne kadar kötü hissetmek istediğini anlamaktır ve sonrasında bunu
saklamamaktır, bununla yüzleşmek ve bir daha asla yapmayı istememektir. Biz sadece “Ben bunu bir daha yapmayacağım” diye
bir karar veriyoruz, hepsi bu. Siz sadece, "Bir daha yapmayacağım" demelisiniz – bu şey her ne ise. Bununla yüzleşin ve ben bunu
bir daha yapmayacağım deyin. Sol Vishuddhinizi yönetmenin en iyi yolu budur. Diğer bir şey ise duyurudur. Duyurmak için eğer
sol Vishuddhinizi kullanırsanız, herhangi bir suçluluk olamaz. Suçluluk hissetmeden, gergin hissetmeden, garip hissetmeden,
bunu anlatmaya devam etmelisiniz. Bu işe yarar! Çok iyi çalışıyor. Artık korkmamıza gerek yok, şimdi Ben on dört yıl boyunca bu
ülkede bulundum, on dört yıldır Batı'da çalışıyorum, bunun hakkında çok özgürce konuşabilirsiniz. Bugün Bana sadece bunun bir
örneğini verdiler. Müzisyenler geliyordu ve gelirlerken onlardan biri, daha erken vardı ve ona “neden Londra'ya gidiyorsunuz?” diye
sordular. Oda “Shri Mataji'ye adanmışlık şarkıları söyleyeceğiz” dedi. "Shri Mataji kim?" Benim fotoğrafımı gösterdi. Bitti.
Onlardan hiçbir şey istemedi, pasaportlarını sormadı, kontrol etmedi ya da başka hiçbir şey yapmadı. Diğer bir şey ise, onların
vardıkları zamandı ve gümrükçüler oradaydı ve sordular: “Nerede şarkı söylüyorsunuz, nereyi ayarladınız?”. "Biz hiçbir yeri
ayarlamadık. Sadece şarkılarımızı söyleyeceğiz, Anneye olan adanmışlığımızın şarkılarını söyleyeceğiz ve biz şarkıları Ona
söyleyeceğiz, Mataji Nirmala Devi'ye nin şarkılar söyleyeceğiz. O adam, bir İngiliz’di. O Hintçe dedi ki, "Thik He. Thik He. " (doğru,
haklısın) Yani bu şeyler, duyuru çok yardımcı oluyor. Mesela, bir rozet takmak ya da buna ne diyorsunuz, bunun gibi bir kolyeyi ya
da yüzüğü takmak, bu sizin Gerçeği bulduğunuzun bir duyurusudur. Ve sonra, sadece bu da değil, aynı zamanda isterseniz bazen
sari giymeye başlamalısınız, bu önemli değil, bazen de kurta pijama, önemi yok, sokaklarda dolaşırsanız, insanlar bilirler. Kimileri
size eğer sen bu şeyleri giyersen, Anne buna "Hayır" demişti, derler. Ben asla böyle demedim, giyemezsiniz demedim. İsterseniz
giyebilirsiniz. Ama sizin için bir özgürlük var. Eğer isterseniz, giyebilirsiniz ya da istemiyorsanız giymeniz gerekmez. Fakat sorun
şu ki, bazen bu Hari Rama gibileri, Hari Krishna kadınları, o zamanlar onlar bu elbiseleri giyip geziyorlardı. Ama onlar kirli, pis,
yıkanmamış kadınlardı. Düzgün, geleneksel bir şekilde, eğer sari giyerseniz, insanlar kesinlikle bunu takdir edecektir. Neden
olmasın? Sizi sariler içinde görmek istiyorlar. İsterseniz giyebilirsiniz. Etrafta böyle gezinmek iyi bir fikir. Sari giymenin zararı yok.
Bence bu, çok düzgün bir elbise ve bir kadını pantolondan daha fazla kadın gibi gösteriyor ve bu kot pantolonlardan, bunun gibi
şeylerden. Yani bu önemli değil. Ama o zaman suçluluk hissetmeyin. Eğer giymek isterseniz, onu gözü pek bir şekilde ve
cesaretle giyin. Cesur biri olun. Yani sadece cesur insanlar sol Vishuddhilerinden kurtulabilirler. Çünkü cesursunuz, siz bunu
yapıyorsunuz. Bu oluşması gereken kültürdür. Biz sarileri severiz, giyeriz, kurta pijamalarını severiz. Şimdi bu sıcakta, üç parçalı
bir takım elbise giymek, iyi mi bu? Ama İngilizlerin özellikle de Hindistan'da, bu İngiltere elbisesiyle nasıl başa çıkabileceğini
anlamıyorum, sizi terleten kravatlı üç parçalı bir takım elbise giyeceksiniz. Kravatlarla beraber üç parçalı takım elbise giymek.
Tamam, bazı insanlar yapabilir, ama hepsi değil. Çok üşümüş olanlar bu başarabilir ama bunu herkes yapamaz. Öyleyse neden
size uygun olmayan bu elbiseleri giymelisiniz ki? Fakat bu, Hindistan’da, bir tür sözüm ona kısa, üstü sözüm ona kısa olan şeyler
giyen ve etrafta dolanan insanlar gördüm, bu aptalca çünkü uygunsuz. Yani bizler uygunsuz elbiseler giyemeyiz. Düzgün elbiseler
giymeliyiz ama rahat ve uygun olanlarını. Böyle bir şey yok, biz İngiliz’iz, biz Hintliyiz, biz buyuz - hepimiz evrensel varlıklarız. Ve
bunu bir kez kabul ettiğimizde, aniden kolektif bilinç konumuna, Virata konumuna atlıyorsunuz. Virata bir kez açılırsa, sol
Vishuddhi biter. Eğer siz Virata'nın bir parçasıysanız, o zaman nasıl hata yapabilirsiniz? Nasıl suçlu olabilirsiniz? Çünkü durumu
ele alacak olan Virata’dır. O tektir. Şimdi elinizde bir şeylerin yanlış gittiğini varsayalım. Bunun için elinizi suçlamazsınız.
Suçladığınız, vücuttur. Bedenin bir sorunu var ve bedenin bununla ilgilenmesi gerekiyor. Vücut durumu üstlendi. Gelir, tamir eder,
ilgilenir, dolaştırır. Bu her ne ise, acılar veya her neyse bu, öneri tüm bedenden gelir. Bu tek bir parmağın suçluluk hissetmeye
başlaması değildir – bütün bedendir. Aynı şekilde, siz bir Virata konumu içine atladığınızda, sizin kendinizi, “ben bütünün
parçasıyım” şeklinde hissettiğiniz bu konuma atladığınızda, Vishuddhi bırakmalıdır. Sol Vishuddhi tamamen bırakılmalıdır. Bunun
yeri yoktur. Bunun yeri yok. Siz bütünün parçası olduğunuz zaman, kendinizi nasıl suçlu hissedersiniz ki? Bunun mantığı nedir?
Siz suçlu hissedemezsiniz. Eğer bütünün parçasıysanız o zaman “bütün” durumu ele alır ve burası sol Vishuddhinizi çok iyi
azaltabileceğiniz yerdir. Şimdi, kaderimizin ne olduğunu görmeniz gereken noktaya gelmeliyiz. Sahaja Yogilerin kendi kaderleri
vardır. Kaderinizi yerine getirdiniz mi? Sahaja Yoga'ya bir tür moda yüzünden gelmediniz. Sahaja Yoga'ya bir tür Shri Mataji
Nirmala Devi hayranı olarak gelmediniz. Yoo, hayır! Buraya siz aziz olmak için geldiniz, tamam mı, o halde kaderiniz nedir? Kader
bütünün parçası olmaktır. Bütünün parçası oldunuz mu? Bunun kolektivite kısmı. Siz hala kendi sorunlarınızla ilgileniyorsunuz. -
“Bunu karıma, çocuklarıma, evime söylemeliydim”, o zaman siz bütünün parçası değilsiniz. Ama eğer siz sadece Sahaja Yogi



olan diğer insanları düşünürseniz – onların ne kadar güzel olduklarını, onların hepsi benim erkek kardeşlerim, kız kardeşlerim,
bizler tek bir ailenin mensubuyuz, beraber olmalıyız, hepsi bir - o zaman ne olur, kendini suçlu hissetmek gibi bütün bu küçük
fikirler ve tüm bunlar, hepsi havada kaybolurlar. Okyanusa katılan bir damla gibi. Bunun nereye gittiğini Tanrı bilir. Bu, hatta sizin
görmediğiniz, hissetmediğiniz kadar küçük bir leke haline geldi. Öyleyse, anlamamız gereken şey, kaderimizi yerine getirmemizdir
ve bizim kaderimiz ne? Kaderimiz bütünün bir parçası olmaktır ve Vishnumaya'nın kendisini gösterme şekli işte budur, O parlar ve
duyurur. Bütünün bir parçası haline geldiğinizde, bunu anlatmakta utanacak ne var? Bizler azizleriz. Elbette öyleyiz. “Siz aziz
misiniz?” "Evet, biz öyleyiz." Sahaja Yoga hakkında konuşmalısınız, bu konuda utangaçlık hissetmeyin, çok açık bir şekilde Benim
hakkında konuşmalısınız. Hindistan'da bir tür geçit töreni düzenledik ama burada tören alayı düzenlememeye nasıl cüret ederiz
ki. İngiltere'de, bu söz konusu bile değildir, insanlar bir tören alayı düzenleme hususunda kendilerini çok utangaç hissediyorlar.
Ama bir tören alayı olduğunu varsayalım, sonra ne olacak? O zaman, bir geçit töreni olur olmaz televizyondasınız. Kendinizi tören
alayına dahil etmek için, bunu duyurmalısınız ve duyurmak içinde kolektif bir çaba göstermelisiniz, sonra siz. Ancak, size en fazla
bir yıl daha veya iki yıl daha, en fazla bir yıl daha beklemek zorunda olduğumuzu söyleyeceğim. Daha sonra gösterilerle, insanlara
söyleyerek, ilan ederek, bunun hakkında konuşarak devam etmeliyiz. İşte Vishnumaya budur ve bu gece, bu konuda ne
yapacağınızı düşünmeye başlarsanız, sol Vishuddhi temizlenecektir. Öyle ki, kendinizi bazen her şeyden dolayı suçlu
hissetmenizden dolayı Benim sol kulağım sağır oldu. Şimdi, kaderimizi yerine getirmediğimiz için suçluluk duymayın. Sorun
budur. Olumlu düşünün. Bakın, kendinizi suçlu hissettiğiniz zaman, bunun hakkında pozitif düşünmezsiniz - "Ne yapmalıydım,
neye bakmalıydım, bu konuda nasıl devam etmeliydim, nasıl daha fazla ileri gitmeliydim." Yani bu şeyleri anlamak çok önemlidir,
eğer kaderinizi gerçekleştirmeniz gerekiyorsa, en önemli şey kaderinizin ne olduğunu düşünmeniz ve bunu anlamanızın gerekiyor
olmasıdır. Siz ne olacaksınız? Çünkü şimdi sizler Sahaja Yogilersiniz, güçleriniz var, catch etseniz bile, yanlış olan her ne olursa
olsun, başkalarına aydınlanma verebilir, birçok mucize gerçekleştirebilirsiniz, asla yapılmayan birçok inandırıcı şey
gösterebilirsiniz. İnsanlar, kendilerinin oldukları şeyi, kendilerini görebilirler, onlar sizin çok şey yaratabilecek sihirli bir kutu
olduğunuzu görüyorlar – bu doğru ama kaderiniz bu değildir. Kader, bütünün parçası olmaktır. Bu sizin kaderinizdir ve bütünün
parçası olarak daha etkili olmaktır, bunun için sizin yapmaya başlamanız gereken ilk şey, bir duyurudur. Onlar bir program
düzenlemek istediklerinde ve yapılması gereken her şey için, posterleri asan sadece birkaç kişi olduğunu duyduğum zaman
üzüldüm. İngiltere’de kimi yöntemler olmalı, özellikle İngiltere, insanların çok bir tür .... olduğu bir yer ... çünkü burası bir ada,
görüyorsunuz, onlarda kendi adalarına sahipler. Burada gördüğüm şey şu, burada herkesin bir adası var. Ve onların her biri,
kendilerine ait bir adada yaşıyor - "benim ailem, benim evim, benim, benim, benim kitaplarım, benim, benim, benim, benim, benim
şuyum, benim buyum." Yani onlar bir adada yaşıyorlar. Şimdi onlara biz şu programı yapıyoruz derseniz, - "Ah, benim zamanım
yok, üzgünüm, ben çok meşgulüm" - veya bunun gibi bir şey derler. O zamanda suçluluk hissediyorlar. "Ah, gitmeliydim, bilirsiniz,
sonuçta, budur ve şudur." Şimdi, siz bütün insanlığın kurtuluşu için çalışan ve kendisi bir tür İlahi yükseliş olan bir harekete
katıldınız. Artık bu kadar vasat bir çaba gösteremezsiniz ve bu yüzdende, her şekilde acı çekersiniz. İnsanların ileriye doğru çok
büyük bir adım attığı bütün ülkeler, her şekilde bu yolda başarılı oldular. Paraları var, onlarda her şey var. Ama yine de eğer bu
konuda endişe duyuyorsanız, şu konuda endişe duyuyorsanız, ne olur, ilerlemeniz durdu, bundan vazgeçildi. Bu yüzden sizden
hiçbir şey için endişelenmemenizi rica ediyorum. Siz sadece "Bütünün parçası olmalıyım" diye düşünün. Bu yüzden, son seferde
Ben bütün kadınlardan, kocaya sahip olma, çocuğa sahip olma, buna sahip olma, şuna sahip olma fikrinden vazgeçmelerini
istedim. Onlar hiç kimseye sahip olmak zorunda değiller. Yapmaları gereken şey, kendilerinin böyle garip fikirlere sahip
olmadıklarını ve kolektiviteyi yok etmeye çalışmadıklarını görmeleridir. Yani kolektivite, bir şekilde insanların kendi içselliğini
hissettikleri ve hepsinin beraber olduklarını, bütünün parçası oldukları, hep birlikte yaşadıklarını hissetmeleri noktasına
getirilmelidir. Mesela, şimdi bu parmak bir hata yapıyor, demek istediğim bu parmak incinir ya da ona bir şey olursa, bu parmak
gidip, "ben üzgünüm" demez, değil mi? Ya da söyleyin, yanlışlıkla, görüyorsunuz, bu el buna çarpıyor, el gidip "üzgünüm, sana
vurdum" demeyecektir. Çünkü özür dileyen diğeri kimdir? Kim için kendisini suçlu hisseden öbürü kimdir? Hepimiz biriz. Peki, o
zaman özür dileyecek ne var? İçimizde yabancı yok. Hepimiz beraberiz ve işte bu bir kişinin, herhangi bir şey için kendisini üzgün
ya da başka bir şey kendisini üzgün hissedeceği hiç bir şey olmadığını anlamasının gerekliliğidir. Ben asla hiç kimseye kart
göndermem, çok dürüstçe, kartlar veya çiçekler, çok dürüstçe, çünkü Benim gurum yok ve Ben çiçek gönderecek bir Mataji'ye
sahip değilim. Eğer gönderecek birini bulsaydım gönderirdim ama kimsem yok, kime göndermeliyim ki? Şimdi hepsi Benim,
öyleyse onlara neden bunu göndereyim? Onlar Varlığımın bir parçası. Peki, o zaman neden onlara bunu göndereyim? Ama onları
besleyebilirim. Onlara hediyeler veriyorum çünkü onlar Varlığımın bir parçası. Bu yüzden onlara sadece hediyeler veririm, çünkü
görüyorsunuz, sanki kalp vücudun bazı kısımlarını besleyecek, kafa vücudun bazı kısımlarını besleyecek ya da beslenmenin bazı
işlevlerini yerine getirecek. Aynı şekilde biri bunu yapabilir, bu birbirine hediyeler vermektir. Bunu düşünün. Küçük, küçük, size
bunun nasıl yapılacağı hakkında üzerinde düşünmenizi söylediğim şeyler. Bu bazen böyledir. Bir keresinde Ben Marathi dilinde bir



şarkı söylüyordum ve bu orada bırakıldı, bir süre için, onların bir yerden bu şarkıyı nasıl aldıklarını bilmiyordum ve bir gün Ben
sadece öylece oturuyordum, onlar şarkıyı başlattılar. Gözümden yaşları akmaya başladı, "Şuna bakın, bu şarkıyı sevdiğimi
bilmeleri ne kadar düşünceli bir davranış" dedim. Ama bütünün parçası olmadığınızda, başka insanları memnun ederken de çok
büyük hatalar yapabilirsiniz. Bunun örneği şöyle. Sahasrara Puja'ya gittim. Sahasrara Puja'da Benden sorumlu olan bir bayan
vardı ve kendisi çok küçücüktü, söylemeliyim ki, ne diyeceğimi bilmiyorum, ama iki buçuk gün boyunca Bana sadece mozzarella
peyniri dışında yiyecek bir şey vermedi. Sabah mozzarella peyniri, gün içinde mozzarella, akşam mozzarella. "Herhalde para
sıkıntısı çekiyorlar, bu yüzden burada yiyecek bir şey yok", dedim. Yani Ben hiçbir şey söylemedim, sadece güzelce yiyordum,
rahatsız olmadım. Sonra biri geldi ve Bana, "Ah, burada hangi seçeneklerimiz var?" dedi. “Eh, bir seçeneğim var mı?” dedim. “Evet,
pek çok şey, siz ne yiyorsunuz”, dedi. "Aman Tanrım, Ben sadece mozzarella yiyorum", dedim. Bunun üzerine onlar Bana, "Hayır,
bize sizin mozzarella sevdiğinizi söylediler" dediler. Bende, "Tamam, mozzarellayı severim – ama bu Benim başka bir şey
yemeyeceğim anlamına gelmez" dedim. Yani bu tür bir anlayış neyi gösterir? Bu sizin Beni hiç anlamadığınızı gösterir. Beni
görmediniz. Kısmen şunu biliyorsunuz, bir keresinde hoşuma gitti, bunu söyledim tamam, mozzarella sevdiğimi söyledim, yani
sadece mozzarella, mozzarella, mozzarella. Ama şunu söyleyeceğim, bakın, Beni anlamak için şunu bilmek zorundasınız, Beni
incelemek, Beni anlamak, Annenin ne olduğunu anlamak, neyi sevdiğini, neyi sevmediğini, eğer bunu gerçekten isterseniz, yani
demek istiyorum ki, pratikte her şeyi, Ben her şeyi yerim, yemek veya hiçbir şey seçmem, hiç bir şey seçmem. İngiliz müziğini,
Batı müziğini, hatta kimi pop müziklerini bile severim, her tür şeyi severim, yani demek istiyorum ki, hangisi iyi ise, iyi vibrasyonları
olan her şeyi severim. Ben bir şeyler için titizlenmiyorum. Ama Anne bunu sever demek, görüyorsunuz ki, onlar sadece bu
noktaya bağlanıp kalıyorlar, bu onların kolektif olmadıklarını gösteriyor. Kolektivite, Beni tamamen anlamaktır. Burada bir sorun
olduğunu varsayalım, bu durumda tüm kan hücreleri burada bir sorun olduğunu bilirler. Hepsi bunu bilirler. Onlar bütün vücudu
bilirler. Onlar sadece belli hücreyi bilmekle kalmıyorlar. Aynı şekilde, eğer sizde Benimle ilgili olarak özellikle bu yönü, şu yönü
veya o yönü bilirseniz, o zaman kendi kendime açlıktan öleceğim, sanırım. Bu yüzden tüm yönleriyle anlamaya çalışın ve bunun
için en iyi yolun da, Tanrıça'nın bin ismini bilmek olduğunu düşünüyorum. O çok kibardır, O "Shant Mudra" dır. O tamamen
huzurludur, sakindir. Öte yandan, "Roudra" dır. O insanları öldürebilecek olandır. İnsanları bitirebilir. Kesinlikle gazap doludur. Bu
doğru, kabul ediyorum, bu böyledir. Ama bu böyle, yani bu böyledir. Ama siz Beni her yolla anlamak zorundasınız. Eğer sadece tek
bir tarafımı anlarsanız, örneğin, Beni çok yumuşak, şefkatli, bağışlayan bir Anne olarak anlarsanız, o zaman ne yazık ki üzücü bir
şekilde yanılıyorsunuz. Çünkü Sahaja Yoga'ya yaptığınız çok yanlış bir şeyin bedelini ödemek zorunda kalabilirsiniz,
kardeşlerinize, belki kendinize veya belki de Bana karşı. Öyleyse diğer taraf sizi kesinlikle cezalandıracaktır. Öyleyse, Sahaja
Yoganın birçok yüzü olduğunu ve tüm bu yönlerin doğru bir şekilde anlaşılması gerektiğini bilmelisiniz. Sahaja Yoga'daki birçok
insan da suçluluk suçlu hissediyor. Şimdi şöyle farz edelim, insanlar karşımda otururken bandhan vermeye başlayacaklardır,
tamam. Ben onlara, "Ben orada otururken bandhan vermeyin" diyeceğim, sonra da onlar kendilerini suçlu hissedeceklerdir. Her
şeyin özünü anlamaya çalışın. Daha süptil bir anlayışın derinlerine gitmelisiniz. O zaman sizde bu Vishnumaya sorunu olmaz.
Daha süptil anlayış şöyle olmalıdır, bizler ayırt ediciliğimizle, Tanrısal ayırt ediciliğimizle, neyin doğru neyin yanlış olduğunu
görmeliyiz. Akli olarak yargılamak zorunda değiliz. İşte bu yüzden, Ben meditasyon için üç saat boyunca oturan insanlar gördüm.
Buna ne gerek var? On dakika yeterlidir. Fakat olay şu ki, Sahaja Yoganın inceliklerini anlamıyorlarsa öyle garip, kaba, çılgınca bir
şekilde davranıyorlar ki, Bana Sahaja Yoganın insanları kızdıran bir şey olduğunu söyleyen ve bunu bildiren insanlar bile vardı.
Onlar garip bir şekilde davranmaya başlarlar, garip eylemlerde bulunurlar. Yani Sahaja Yoganın bütün incelikleri anlaşılmalıdır. Bu
sizin nasıl bütünün parçası olacağınızdır. Sahaja Yoganın incelikleri. Ayaktaki çakraların neler olduğunu bile bilmeyen bir sürü
insan var. Sevgimizin en fazlasını ifade etmemiz için, Sahaja Yoga'da nasıl davranması gerektiğini bilmiyorlar. Bir şeyleri
yönetmenin pek çok yolu vardır. Eğer daha süptil bir varlık olmanız gerektiğini gerçekten kabul ederseniz, herhangi bir ulustan
gelen, herhangi bir sayıdaki insanla, her hangi bir zamanda başa çıkabilecek kapasiteye sahip olmanıza şaşıracaksınız, her şeyi
bileceksiniz. Çünkü süptillik, sizin her şeyin özüne gitmeniz anlamına gelir. Eğer her şeyin özüne giderseniz, özde neyin inşa
edildiğini görmeye başlarsınız. Eğer her şeyin özünü görürseniz, bir kişiyle baş etmek çok kolaydır. Bu yüzden Sahaja Yoga için,
sol Vishuddhi'nin, konudan kaçınmak olduğunu bilmek önemlidir. Siz bununla yüzleşmiyorsunuz. İkinci olarak siz, daha süptil
şeylere gidemezsiniz. Sol Vishuddhi'yi catch ettiren diğer bir şey de, tabii ki sigara içmektir, bildiğiniz gibi uyuşturucular ve tütün
de sol Vishuddhi için çok kötüdür. Fakat hepsi içinde sol Vishuddhi için en kötüsü ise, yanlış gurular tarafından verilen
mantralardır. Çünkü öz budur. Mantralar birisinin ne söylediğinin özüdür. Öyleyse size ne olur, eğer sol Vishuddhiniz iyi değilse,
mantralar söyleseniz bile, bu mantralar etkili değildirler. Sol Vishuddhinizle her ne mantra söylerseniz söyleyin, bu hala yarım
yamalaktır, sol Vishuddhi probleminden dolayı mantra tamamen vibre olmamıştır. Fakat eğer sol Vishuddhi problemi olmadan
mantra söylerseniz, o zaman mantralar kesinlikle tamdırlar ya da en etkili olanlardır veya dediğiniz gibi, Purnatwa (tam formuna
ulaşmak)tamamlanmıştır. Bu tam bir etkiye sahiptir. Yani bu, bir şeyi görmek için, sizin herkesin kolektif olarak birbirine bağlı



olduğunu anlamasını sağlamanızdır ve o zaman sizin kimseye zarar vermeyeceğinizi veya sizin kimseyi rahatsız etmeyeceğinizi
ya da sizin kötü bir şey söylemeyeceğinizi herkesin anlamasını sağlamanızdır. Ama siz eğer kolektif bilinçte değilseniz, o zaman
bunu yapacaksınız. Bunu yapacaksınız. Başkalarına zarar vereceksiniz. Başkalarına işkence edeceksiniz. Onlardan
yararlanacaksınız. Onları sömürebilir, her şeyi yapabilirsiniz. Ama siz eğer bütünün parçası olduğunuzu biliyorsanız, biliyorsanız,
bir anlamda, varlığınızın bütünün parçası haline geldiğini merkezi sinir sisteminiz üzerinde bildiğinizde, bunu bilirsiniz, bu sizi
bütünün parçası olarak hissettiren bir tür farkındalıktır, hata yapamazsınız ve o zaman da suçluluk hissetmezsiniz. Bu yüzden
bugün, kız kardeşin asla suçluluk hissetmediği ve erkek kardeşin asla suçluluk hissetmediği, kız ve erkek kardeş arasında çok
kocaman bir ilişkinin olduğu gündür. Kız ve erkek kardeşler kendilerini hiçbir zaman suçlu hissetmemeliler ve yanlış düşündükleri
şey her ne ise ya da doğru olduğunu düşündükleri her ne ise, bunu her zaman açıkça söylemeliler. Bunun bir zararı yoktur, bir kız
kardeş her zaman gidip erkek kardeşini düzeltebilir ve bir erkek kardeş gidip her zaman kız kardeşini düzeltebilir. Bu hiç kimsenin
kendisini incinmiş ve kötü hissetmemesi gereken bir ilişkidir, çünkü aklınıza gelebilecek en saf ilişki budur. Anne olarak, eğer o
size bir şey söylerse, yaş farkı o kadar fazladır ki, siz dediğini anlamayabilirsiniz. Belki de baba bir şey söylerse, çocukların
anlayamayabilirler, yaş farkı çok fazladır ve bir kuşak farkı olduğunu söyleyerek, bütün bu saçmalıklardan bahsederek bizim
yarattığımız normlar da, kafanın içindedir. Fakat varsayalım ki, bir erkek kardeş ve kız kardeş, eğer onlar kendi aralarında Sahaja
Yoga'yı anlarlarsa, aralarında yanlış olan her şeyi söyleme ve onu çözme hakkına sahipler – bunu bir suçluluk duygusu olarak
alarak değil. Ama şimdi Rakhi kız kardeş ile bu daha da iyidir. Rakhi kız kardeş ile onun erkek kardeşi olan birisi arasında güzel bir
atmosfer oluşturduk, bu kişi ile sizin garip bir ilişkiniz olmaz. Bu sizin tüm flörtlerinizi, kişinin geliştirdiği bütün garip, garip komik
ilişkileri, evliliği bozan her tür problemleri öldürür ve insanlar yoldan çıkıyorlar. Siz prensibi bir kere anladığımız zaman, birbirimiz
arasında kurduğumuz çok kutsal bir ilişki içinde, kendimizi oturtmalıyız. Biz Sahaja Yoga'da bu şekilde, bu kutsal ilişkiyi kurarız.
Dahası, kişi bu kutsal ilişkinin size neşe, mutluluk ve zevk verdiğini görmelidir. Bu sadece bir kuvvetle veya bir şeyle olan, kutsal
bir ilişki değildir. Kız kardeşinize hiçbir şey veremeseniz bile, ya da erkek kardeş kız kardeşi için hiçbir şey yapamıyorsa bile, bu
önemli değildir. İlişki kalptedir ve kuvvetli şekilde hissedilir ve bunu hissettiğinizde, bu ilişkide, saflığın, kutsallığın tatlılığı akar.
Erkek kardeşleri içinde, kız kardeşler için de çok büyük fedakârlıklar yapan bazı insanlar tanıyorum. Yani, kişi bu ilişkinin çok
temiz, güzel ve kesinlikle açık tutulması gerektiği anlamalıdır – bunda bir formalite olmamalıdır. Bir erkek kardeş gidip,
"Üzgünüm" demeli ve kız kardeş de gidip "Üzgünüm" demelidir. Açık olmalı ve anlatmalısınız - erkek veya kız kardeşiniz için asla
kötü hissetmemelisiniz. Ama bunun tam tersi de olabilir. İnsanlar gördüm, çok bhoot gibi bir hale gelen, bhootlu bir kadın vardı ve
sonra da birileri "Ama o benim Rakhi kız kardeşim" dedi. Ne olmuş yani? Bu kız, bir bhoot gibi olur olmaz, artık Rakhi yoktur. Saf
olmamak varsa, herhangi bir kirlilik içeri girerse, artık Rakhi yoktur. Bitti. Bu çok uzun zaman önce kırılmıştır. Saf kişilikler
arasında kurulan saf ilişkilere sahip olmalısınız. Sizlerin Saf olmayan karakterleriniz olamaz ve sonra da, ben ona yardım
etmeliyim, benim ona karşı bir zayıflığım var" demek, - Amerika'da bu Rakhi kız kardeş işi Bana bir sürü problem yarattı,
görüyorsunuz, o kız bunun Rakhi kız kardeşiydi ve bu Rakhi kız kardeş, bir tür problem yaratmaya başladı, entrika diyebiliriz, bu
kız Rakhi kardeşlerine telefon etmeye başladı ve bütün erkek Rakhi kardeşlerde bu entrikaya katıldılar. Bu hiçbir şekilde, sizin
sağduyunuzu kapatmamalıdır. İşte bu yüzden, arada aklıselim bulunmalıdır, rakhi kız kardeşiniz size bir şey söylediği zaman,
onun ne söylediğini anlamak için – söylediği şey Sahaja Yoga için mi, yoksa o Sahaja Yoga'ya karşı mı geliyor? Arada bu sağduyu
vardır. Bu noktaya gelmeden önce, bu Rakhi ilişkisinin Sahaja Yoga'ya yardımcı olması, besleyici, destekleyici olması gerektiğine
dair, kendiniz için bir sağduyunuz olmalıdır. Bunun dışında, bu mevcut değildir. Bizler Sahaja Yoga'daki erkek ve kız kardeşleriz.
Onu kıran herhangi bir şeyde, hiçbir şekilde bir ilişki yoktur. Eğer bu basit şeyi anlıyorsanız, bugün iyi bir iş çıkardığımızı
düşünüyorum. Tanrı sizi kutsasın! Şimdi bir puja için, çok basit bir puja yapmalıyız. Aslında, Bana sari vermeye gerek olmadığını
söylüyordum çünkü Ben hiç kimsenin kız ya da erkek kardeşi değilim. Ama Rakhi günü, erkek kardeşim burada. Bir şekilde buna
sahip olabilmemiz, fiziksel kardeşimin burada olması güzel.. Bugün onun önünde bir rakhi programımızın olması çok iyi. Ve
hepiniz bunun bir erkek ve kız kardeş arasında var olan çok süptil, saf, güzel bir ilişki olduğunu anlamalısınız. Puja sonrası
konuşma (3 saat 38) Elbette, hepiniz yarın dinlenip eğlenebilirsiniz. Ama yarından sonraki gün, gelen bu müzisyenlerin programı
var. Ama şarkı söylerken bazılarınızı onlarla biraraya getirmemiz gerektiğini düşünüyordum, böylece siz de şeylerinizi getirebilir
dediğimiz gibi, onlarla çalmaya devam edebilirsiniz. İlaveten, bazı güzel İngiliz müziklerini de yapabiliriz, birkaç İngiliz güzel
müziği, görüyorsunuz. Bu Amerikalı, bu onun söylediği: Elindeki Bütün Dünya Amerikalı. Öyleyse neden daha hızlı olan bir veya iki
tane ingilizce olmasın? Öyleyse, İngilizce bir şeyler de çalmalısınız Ayrıca marida’larınızı da getirin (çanları), onları getirmeniz
daha iyi olur. Ve umarım hepiniz orada olacaksınız, bunları söylemek için orada olacaksınız. Eğer bu Hintçe şarkıları ve Marathi
şarkıları söylerseniz, onların hepsi şaşırırlar. Görüyorsunuz, kimse bu şeyleri sizin kadar hızlı toplayamadı. Bu aydınlanmanızı
aldığınızda, herhangi bir müziği, herhangi bir ritmi kolayca yakalayabileceğinizi gösterir. Onlara hepimizin birleştiğini, bizlerin tek
bir din olduğumuzu, içimizdeki "saf din" dediğimiz şeyi gösterebiliriz. “Bu din iyi” veya “şu din iyi” diyen insanları ayırmaya



inanmıyoruz. Uygun şekilde ele alındıklarında, tüm dinler iyidir. Yani bizler kendimizi her şeyin dininde ayırmak zorunda değiliz.
Yani bizim dinimiz doğuştan gelen, içimizde olan, bildiğimiz ve hangilerini temizleyeceğimizi ve nasıl kullanacağımızı bildiğimiz,
Saf Dindir. Bu, dışsal gösteride veya dışsal şeylerde değil, hepimizin Ruhlarımızda birleştiğimiz Sahaj Yoganın çok büyük bir
şeyidir. Ve işte bu sizin onlara göstermeniz gereken şeydir, hepimizin birleşiğiz. Hangi ülkeden gelirseniz gelsin, ne tür geçmişiniz
olursa olsun, hepimiz içimizde biriz. Ve bugün dünyanın ihtiyacı olan şey budur. Ayrıca bu savaş çığırtkanlığı ve bütün bu şeyler,
çok fazla açgözlülükten ve bizim sahip olmadığımız çok fazla hırstan dolayı gelir; bizler bunları aştık, bizler tatmin olmuş
insanlarız. Bu yüzden küçük şeyler için, ülkeler için veya uluslar için birbirimizle savaşmayız, çünkü bütün dünya tek bir Tanrı
tarafından meydana getirildi ve bütün dünyaya Tanrı hükmeder. “Burası benim ülkem, burası sizin ülkeniz” diye hissedip ve sonra
da savaşıp her tür şeyi yapmak aptallıktır. Yani biz tüm bu karmaşaya inanmıyoruz ve bunlar insanların meydana getirdikleri
farklılıklardır. Biz gerçeği bildiğimiz merkezi sinir sistemimiz üzerinde inancımızın ve anlayışımızın birliğine inanıyoruz, bu
gerçektir ve biz bu gerçeğe inanıyoruz. Öyleyse yarın sabrımızı, sevgimizi ve şefkatimizi bu İngilizlere göstermeliyiz. Umarım
İsviçre’de olduğu gibi, bir şeyler onlarında kafasına gider. Bizler onların buzlarını kırmalıyız. Yarın, onların kavganın olmadığını,
tartışmanın olmadığını, mücadelenin olmadığını, hiçbir şey olmadığını hissedecekleri şekilde düzenlenmelidir. Bizler çok
sorunsuzuz, hepimiz böyleyiz, beraber, halletmek için beraber çalışmak ve birbirimize karşı nazik davranmamız. Eğer bir tür
canlanma sağlayabilirseniz, mutlu olacağım, bu sayede onlar bir şeyler olduğunu hissedeceklerdir. Ve çok sevgi dolu ve iyi huylu,
sizler hepsiyle konuşmalısınız. Orada da biraz da dans edebiliriz, önemli değil. Biraz dans edebiliriz. Ve şimdi dans etmek için
biraz pratik yapmalısınız. Bazı ritimler içinde olmalı, görüyorsunuz. (Güler). Ancak bu güzel ve hoş bir şekilde yapılmalı ve uygun
olmalıdır. Ve dans etmek, sevincinizin bedeninin bir ifadesidir ve uygun bir ritimde olması gerekir. Bu sefer geldiğimde
şaşırmıştım, gördüm, sanırım iki, üç filmde, belgesellerde, dansı bir tema olarak gösteriyorlardı: dansın nasıl geliştiğini, dansın
nasıl önemli olduğunu, ritmik olarak nasıl yapması gerektiğini. Afrika dansını da, onun nasıl sanatsal ve güzel bir şekilde
yapıldığını gösteriyorlardı. Demek istediğim, bu zaten başladı, uygun ritm ve doğru coşku ile dans etmenin içsel sevincin bir
ifadesi olduğunu hissetmek için. Ama çılgınca olmamalı ve komik olmamalıdır ve aralarda çok fazla bağırmamız gerektiğini
düşünmüyorum ama güzel bir şey söyleyebiliriz, ki bu daha iyi olurdu: bir şekilde bunun kaba bir dans gibi görünmemesi gerekir. ,
İşte söylemek istediğim şey bu. Siz, kendiniz yargılamalısınız; şimdi hepiniz büyük azizlersiniz, wali’lersiniz (vali, veli) ve
peygamberlersiniz, bu yüzden benim sözlerimi tutmam gerekiyor, gizlice kendinizi yargılamak için ve mantıklı şeyler yapmak,
söylemek. Yani, sunucu olarak birisi olacak ve bir şeyleri uygun şekilde söylemesi gereken birileri, hiç kimsenin
endişelenmeyeceği, üzülmeyeceği veya sıkılmayacağı şekilde bir şeyleri önceden açıklayacak – esas şey budur. Ve yavaş tonda
bir fazla şarkı söylememelisiniz. Ben ingiliz müziklerinde bile çok hızlı olanlarla başlamaları gerektiğini düşünüyorum. "Ai giri
nandini" veya "Jogawa" veya benzeri bir şeyle başlayıp ardından hızlı tonlarla bitebilirler. Fakat yavaş olmamalı çünkü
anlamıyorlar. H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
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Navaratri’nin 3. günü. (TRİTİYA). Pune (Hindistan), 13 Ekim 1988. “Anne’nin çocuklarını koruması ve onları gözetmesi için bir çok
güce sahip olması gerekmektedir. Bu güçlerin hepsi mevcuttur ve her an, 24 saat amansızca çalışmaktalar. O yüzden, kim
Anne’ye teslim olursa, bu güçler kendilerini gösterirler ve sorunlarınızda size yardımcı olmaya çalışırlar. Ama ilk şey teslimiyettir.
Eğer teslimiyet içinde değilseniz, eğer Tanrı’nın Krallığı’nda değilseniz, bu Anne’nin sorumluluğu değildir. O zaman, bazı negatif
güçler işi ele alabilirler ve sizi yok edebilirler.” H.H. Shri Mataji Nirmala Devi DEVİ KAVACH (Sanskrit) Asya shri chandi
kavachasya brahma rishih anushtup chandah. Chamunda devta. Anganyasokta mataro beejam. Digbhandha devata asta twam.
Shri Jagadamba preetyarthe saptashati pathangjape vineeyogah. Om namashchandikaya. Shri markandaya uvacha. Om
yadguhayam paramam loke sarva rakshakaram nranama. Yanna kasyachidakhyatam tanme broohi pitamaha. Brahmadeva
uvacha: Asti guhayatamam vipra sarvabhootopakarakama. Devyastu kavacham punyam tachchrusushva mahamune. Pratham
shail putri cha dviteeyam brahmacharini. Triteeyam chandra ghanteti kooshmandeti chaturthakama. Panchamam skandamateti
shashtham katyayaneeti cha. Saptamam kalaratrishcha mahagauriti chashtamam. Navamam siddhi datri cha nava durgah
prakrititah. Uktanyetani namani brahamnaiva mahatmana. Agnina dahyamanastu shatrumadhye gato rane. Vishame durgame
chaiv bhayartah sharanam gatah. Na tesham jayate. Kinchi dashubham ranasankate. Napadam tasya pashyami shoka
dukh-bhayam nahi. Yaisyu bhaktaya smrita noonam tesham siddhi prajayate. Ye twam smaranti deveshi rakshase tanne
samshayah. Pretsamstha tu chamunda varahi mahishasana. Aindree gajasamarudha vaishnavi garudasana. Maheshwari
vrusharudha kaumari shikhivahana. Laxmih padmasana devi padmahasta haripriya. Shwetaroopdhara devi ishwari vrushvahana.
Brahmi hamsa-samarudha sarvabharan-bhooshita. Ityeta matarah sarvah sarvayogasamanvitah. Nanabharanshobha-dhaya
nana-ratnop-shobhita. Drushyante rathmarudha devyah krodh-samakulah. Shankham chakram gadam shaktim halam cha
muslayudhama. Khetakam tamaram chaiv parshum-pasha-mave cha. Kuntayudham trishulam cha shardangama –yudham
–uttamama. Daityanam deha nashaya bhakta-nama-bhayaya cha. Dharyantya yudhaneetatham devanam cha hitaya vai.
Namastestu maharoudre mahaghor-parakrame. Mahabale mahotsahe mahabhayavinashini. Trahi mam devi dushprekshaye
shatrunam bhaya –vardhini. Prachyam rakshatu mamaindri aagneyyam-agni devata. Dakshine –avatu varahi naitratrayam
khadagdharini. Prateechyam varuni rakshe-dvayavyam mrugvahini. Udeechyam patu kaumari ishanyam shooldharini. Urdhavam
brahmani merakshe-da dhastad-vaishnavi tatha. Avum dasha disho ragyech-chmunda shavavahini. Jaya me chagratah patu
vijaya patu prushthatah. Ajita vamparchave tu dakshine chaprajita. Shikha-mudyotinee raksheduma moordhin vyavasthita.
Maladhari lalate cha bhruvou rakshdya-shasvini. Trinetra cha bhruvormadhyeyam – ghanta cha nasike. Shankhini
chakshushor-madhye shrotrayo-dwar-vasini. Kapolou kalika raksheta-karnemule to chankaree. Nasikayam sugandha cha
uttaroshthe cha chandika. Adhare chamrutkala jivhayam cha saraswati. Dantan – rakshatu kaumari kanthdeshe tu chandika.
Ghantikam chitraghanta cha mahamaya cha taluke. Kamakshi chibukam rakshedwacham me sarva-mangala. Greevayam
bhadrakali cha prushthavanshe dhanurdhari. Neelagreeva bahih kanthe nalikam nalakoobari. Skandhayoh khadgini rakshedbahu
me vajra dharini. Hastayordandini rakshedambika changuleeshu cha. Nakhan chuleshwari rakshet-kukshou rakshet-kuleshwari.
Stanou rakshen –mahadevi manah shoka-vinashini. Hrudaye lalita devi udare shooladharini. Nabho cha kamini rakshedu
guhayam guhayeshwari tatha. Pootana kamika mendhu gude mahishvahini. Katayam bhagawati rakshej-januni vindhyavasini.
–Janhge mahabala Rakshet –sarvakama pradayini. Gulfayor-narsinghee cha padprushthe to tejasi. Padanguleeshu
shrirakshetpadadhah, sthalvasini. Nakhandrashtra-karali cha keshancheva-urdhavakeshini. Romekoopeshu kaumari twacham
vageeshwari tatha. Rakta-Majja-vasa-mansanyasthi-medansi parwati. Antrani kala-ratishchava pittam cha mukuteshwari.
Padmawati padmakoshe kafe churamanishtatha. Jwalamukhi nakha-jwalam-bhedya sarva-sandhishu. Shukram brahmani me
rakshechchayam chatreshwari tatha. Ahamkaram manu buddhim rakshenme dharmacharini. Pranapanou tatha vyanmudanam
cha samanakam. Vajrahasta cha me rakshetpranam kalyanshobhana. Rase roope cha gandhe cha shabde sparshe cha yagini.
Satvam rajastamaschchaiva rakeshennarayani sada. Ayu rakshatu varahi dharma rakshatu vaishnavi. Tashah keertim cha
laxmincha dhanam vidyancha chakrini. Gotramindrani me rakshetpashoonmer aksha chandike. Putran- rakshen-mahalaxmi
bharyanrakshatu Bhairavi. Panthanam supatha rakshen-margam kshemkari tatha. Rajdware mahalaxmir-vijaya sarvatah sthita.
Rakshaheenam tu yatshthanam varjitam kavachen tu. Tatsarve raksha me devi jayanti papanashini. Padamekam na gachchettu
yadichchechchu-bhamatmanah. Kavachena vrato nityam yatrayatraiv gachchati. Tatra tatrarthalabhashva vijayah sarvakamikah.
Yam yam chintayate kamam tam tam prapnoti nishchita. Parmeshvaryam tulam prapasyate bhutale pumana. Nirbhayo jayate
martayah sangrameshva-parajitah. Trailokye tu bhavetpujyah kavachenavratah pumana. Idam tu devyah kavacham devnamapi
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durlabhama. Yah pathetpratyo nityam trisamdhyam shraddhyanvitah. Devi kala bhavettasya trailokyeshva-parajitah.
Jeevedvarsh –shatam sagramap-mrutyu, vivarijitah. Nashyanti vyadhayah sarve lootavisphotakadayah. Sthavaram
jangamashchaiva krutrimshchapi yadvisham. Abhicharani sarvani mantrayantrani bhootale. Bhoocharah
khechrashchaiva-Jalashchopade shikah. Sahajah kulja mala dakini shakini tatha. Antariksh-chara ghoradakinyashcha
mahabalah. Graha-bhoot-pishachashcha yaksha-gandharva-rakshasah. Braham rakshas Vetalah koosh manda-bhairavadayah.
Nashyanti darshnattasya kavache hradisamstithe. Mano-unnati-bharvedrAgnyassastejo vraddhikaram parama. Yashasa
vardhate soapi keetrimandita bhootale. Japet saptashatim chandi krutva tu kavacham pura. Yavada-bhdomandalam
dhattes-shailvana-kananamata –vattishthati- medinyanasantatih putra-pautriki. Dehante paramam sthanam yatsurairapi
durlabham. Prapnoti purusho nityam mahamayaprasadatah. Labhate paramam roopam shiven saha modate. DEVI KAVACH
(TÜRKÇE TERCÜMESİ) Amin bağışlayıcı ve şefkatli Shri Mataji Nirmala Devi’nin adıyla. Shri Chandi’nin koruması. Selam olsun
Shri Ganesha’ya. Selam olsun Shri Saraswati’ye. Selam olsun Shri Guru’ya. Selam olsun aile içinde ibadet edilene, Shri Mataji
Nirmala Devi’ye. Hiçbir engel olmasın. Amin. Selam olsun Narayan’a, Amin. Selam olsun naranaratam’a, ki O Shri Vishnu’dur,
Amin. Selam olsun Tanrıça Saraswati’ye. Selam olsun Ved Vyasa’ya, ki her şeyi bilen Aziz Vyasa’dır. Şimdi Devi Kavach başlıyor.
Shri Chandi-Kavach’ı yöneten Aziz Brahma’dır, ölçü ise Anushtup’tur. Yöneten Deity Chamnuda; Asıl Tohum “Anganyasakta
Matar”, Esası Digbandha Devata’dır. Jagadamba’yı memnun etmek için Sapta-Shati’nin bir bölümü olarak anlatılmıştır.
Amin.Chandika’ya itaat ederiz. Böylece Markandeya konuştu: 1) Amen. O Brahmadeva, lütfen bana çok gizli olan ve hiç kimse
tarafından kimseye anlatılmamış ve bu dünyadaki tüm insanları koruyan şeyi anlat. Brahmadeva şöyle dedi: 2) Brahmin, en gizli
ve tüm varlıklar için kullanılabilen Devi Kavach vardır. Sen, Yüce Bilge, lütfen bunu dinle. 3-5) Aşağıdaki dokuz isim, Yüce Ruh
Brahmadeva tarafından anlatılmıştır. Durga bu isimlerle bilinir: Shri Shailaputri Himalayalar Kralı’nın Kızı Shri Brahmacharini
Bekarlık Konumuna riayet eden Shri Chandraganta Ayı boynunun etrafında taşıyan Shri Kooshmanda Void’u Kainatı içeren Shri
Skandamata Kartikeya’ya doğumunu veren Shri Katyayani Devalara yardım etmek için enkarne olan Shri Kalaratri Kali’yi bile yok
etmiş olan Shri Mahagauri Büyük Cezalar veren Shri Siddhidatri Moksha bahşeden 6-7) Korku duyanlar, savaş alanında etrafı
düşmanlarca kuşatılmış olanlar veya ateşte yananlar veya geçilmesi imkansız bir yerde olanlar Durga’ya teslim olurlarsa, hiçbir
felaket, keder, acı, korku veya kötülükle karşılaşmazlar. 8) Seni büyük bir sadakatle ananlar gerçekten refah içindedirler.
Tanrıların Tanrıçası; şüphesiz Sen, Seni ananları korursun. 9) Tanrıça Chamunda bir cesedin üzerinde oturuyor. Varahi bufalo
sürüyor. Aindri bir file ve Vaishnavi bir akbabaya binmiş. 10) Maheshwari bir boğa sürüyor, Kaumari’nin aracı ise bir tavuskuşu.
Shri Vishnu’nun sevdiceği Lakshmi ise bir nilüfer çiçeğinin üstünde oturuyor ve elinde bir nilüfer çiçeği tutuyor. 11) Beyaz tenli
Tanrıça Ishwari bir boğa’ya binmiş ve ziynetlerle donanmış olan Brahmi bir kuğunun üstünde oturuyor. 12) Tüm anneler Yoga’ya
sahipler ve değişik süsler ve mücevherlerle süslenmişler. 13-15)Tüm Tanrıçalar savaş arabalarına binmişler ve çok kızgın
görünüyorlar. Ellerinde deniz kabuğu, disk, topuz, sopa, mızrak, balta, kement, kancalı kargı, üç dişli mızrak, yay ve oklar
tutuyorlar. Bu Tanrıçalar silahlarını şeytanlarını yok etmek, kendilerine adanmışları korumak ve Tanrı için fayda sağlamak üzere
kullanıyorlar. 16) Selam olsun Sana, ey heybetli görünüşlü, korkutucu yiğitlikte ve muazzam güç ve enerjide olan Tanrıça, Sen en
büyük korkuları yok edensin. 17) Ey Devi, Sana bir an için bile bakmak zor. Düşmanlarının korkularını arttırıyorsun. Lütfen beni
kurtar. Tanrıça Aindri beni doğudan korusun. Agni Devata (Ateş Tanrıçası) güney-doğudan, Varahi (Vishnu’nun yabandomuzu
şeklindeki Shakti’si) güneyden, Khadgadharini (kılıcı kullanan) güney batıdan, Varuni (Yağmur Tanrısı olan Varuna’nın Shakti’si)
batıdan, ve Mrgavahini (bineği geyik olan) kuzey batıdan korusun beni. 19) Tanrıça Kaumari (Kumar’ın yani Karttikeya’nın
Shakti’si) kuzeyden beni korusun ve Tanrıça Shooladharini kuzey doğudan, Brahmani (Brahma’nın Shakti’si) yukarıdan ve
Vaishnavi (Vishnu’nun Shakti’si) aşağıdan koru beni. 20-21)Böylece bir cesedin üstünde oturan tanrıça Chamunda beni on
yönden korusun. Tanrıça Jaya beni önden ve Vijaya arkadan; Ajita soldan ve Aparajita sağdan korusun. Tanrıça Dyotini tepemi,
Uma da başımın üzerine oturarak onu korusun. 22-23)Alnım, Maladhari; kaşlarım, Yashaswini; kaşlarımın arası, Trinetra;
burnumun üstü, Yamaghanta; her iki gözüm, Shankini; kulaklarım, Dwaravasini; yanaklarım, Kalika; kulaklarımın kökleri, Shankari
tarafından korunsun. 24-27)Burnum, Sugandha; dudağım, Charchika; alt dudağım, Amrtakala; dilim, Saraswati; dişlerim, Kaumari;
gırtlağım, Chandika; ses tellerim, Chitra-ghanta; başımın tacı, Mahamaya; çenem, Kamakshi; konuşma yeteneğim, Sarvamangala;
boynum, bhadrakali; sırtım, Dhanurdhari tarafından korunsun. Neelagreeva boğazımın dış kısmını, Nalakoobari nefes borumu,
Khadgini omuzlarımı, Vajra-dharini kollarımı korusun. 28-30)Devi Dandini her iki elimi, Ambika parmaklarımı, Shooleshwari
tırnaklarımı ve Kuleshwari göbeğimi korusun. Göğsüm, Mahadevi; karnım, Shuladharini; kalbim, Lalita-Devi; göbeğimin ortası,
Kamini; saklı yerlerim, Guhyeshwari; üreme organlarım, Pootana-Kamika; rektum, Mahishavhini tarafından korunsun. 31) Tanrıça
Bhagavati belimi, Vindhyavasini dizlerimi ve dilekleri yerine getiren Mahabala kalçalarımı korusun. 32) Narasinhi ayak bileklerimi
korusun. Taijasi ayaklarımı, Shri ayak parmaklarımı ve Talavasini ayaklarımın tabanlarını korusun. 33) Danshtrakarali tırnaklarımı,
Urdhvakeshini saçlarımı, kauberi derimin gözeneklerini, Vagishwari derimi korusun. 34) Tanrıça Parvati kanımı, kemiklerimin



iliklerini, yağ ve kemiklerimi, Tanrıça Kalaratri bağırsaklarımı, Mukuteshwari safra kesemi ve karaciğerimi korusun. 35)
Padmavati çakralarımı, choodamani akçiğerlerimi, Jwalamukhi tırnaklarımın parlaklığını ve Abhedya tüm eklemlerimi korusun.
36) Brahmani meniyi, Chhatreshwari bedenimin gölgesini, Dharmadharini ego, süper ego ve aklımı (buddhi) korusun. 37)
Vajrahasta pran, apan, vyan, udan, saman (beş hayati nefes)’I ve Kalyanashobhana pranaları (yaşam enerjisi) korusun. 38) Yogini
duyu organlarımı, yani tatma, duyma, görme, koklama, duyma ve dokunma duyularımı ve narayni satwa, raja ve tamo gunalarını
korusun. 39) Varahi hayatı, Vaishnavi dharmayı, Lakshmi başarı ve ünü, Chakrini bolluk ve bilgiyi korusun. 40) Indrani
akrabalarımı, Chandika sürümü, Mahalakshmi çocuklarımı ve Bhairavi eşimi korusun. 41) Supatha yolculuğumu, Kshemakari
yolumu korusun. Mahalakshmi beni Kralların mahkemelerinde ve Vijaya heryerde korusun. 42) Ey Tanrıça Jayanti, Kavacha’da
bahsi geçmemiş ve bu nedenle korunmasız kalmış yerlerim Senin tarafından korunsun. 43-44)Her kim ki korunma ve himaye
istiyorsa, kendini devamlı olarak bu Kavacha ile örtmeli (okuyarak), onsuz adım bile atmamalıdır. Bu şekilde kişi her yerde başarılı
olur, tüm dilekleri yerine gelir ve kişi dünyada büyük bir refahın neşesini sürer. 45) Kendisini Kavach ile örten kişinin korkuları
kalmaz, savaşta asla yenilmez ve her üç dünyada da ibadet edilmeye layık olur. 46-47)Kim ki inanç ile, günde üç defa (sabah,
öğleden sonra ve akşam) bu Kavach’ı okursa, tanrılar tarafından bile erişilmeyen, Tanrısal sanatları kavrama ve üç dünyada da
yenilmeme, yüzyıl yaşama ve kaza sonucu ölmemeye vasıl olur. 48) Tüm hastalıklar; çıban, yara, vb. son bulur. Akrep, yılan zehiri
gibi hareket eden zehirler ve hareket etmeyen zehirler ona etki etmez. 49-52)Mantralar veya tantralarla diğerleri üzerinde kötü
amaçlar için büyü yapanlar, tüm ölü ruhlar, cinler, yerde ve gökte hareket eden tüm kötü niyetli varlıklar, diğerlerini ipnotize
etmeye çalışanlar, tüm dişi cinler, tüm yaksha ve gandharvalar, kalbinde Kavach olan insanın sadece görüntüsü ile yok edilirler.
53) Kişi giderek daha çok saygı görür ve cesareti çoğalır. Kavach ve Saptashati okuyarak yeryüzünde refah ve ünde yükselir.
54-56)Yeryüzü, dağlar ve ormanlarıyla zengin olduğu sürece soyu devam eder. Mahamaya’nın lütfuyla, Tanrılar için dahi
ulaşılamayan en yüksek yere ulaşır ve Tanrı Shiva’nın eşliğinde sonsuza dek neşe içinde olur.
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Navaratri’nin 4. günü. (CHATURTHI), Pune (Hindistan), 14 Ekim 1988. Üçüncü gün bir bölümü okunan Devi Kavach bu gün
tamamlanır. Bugün, biz bunu kısalttık, sadece bir ‘bandhan’ yapmak Kavach’a eşit oluyor. Aydınlanmış ruhlar eğer bandhan
yaparlarsa bu aynı şeye gelir. Ne söylemişseniz burada gerçekleşti, dün ve bugün, söylenmiş olan her şey, tüm bu Raksha Kari’ler
bir hareketle gerçekleşir. Ama şimdi, kaçımızın evden çıkarken, uyumadan önce veya önemli bir şey yapmadan önce bandhan
verdiğimizi bilmeliyiz. Kaç kişi bandhan yapıyor. Çok az. Unutuyorsunuz. Çok önemli, bir seyahate çıkarken, bir yola giderken
bandhan vermek çok daha iyidir, olay “biz hepimiz iyiyiz, Anne bizi gözetiyor” değil. Tüm bunları yapmadan önce bandhan
yapmalısınız. Eğer bir kaza yaparsanız, bilin ki bir hata yaptınız ya da başka bir şey, aksi takdirde normalde başınıza bir kaza
gelmemeli, bu demektir ki içinizde hala bazı şeyler eksik. YENİDEN KAVACH ÜZERİNE KONUŞMA, SHRI MATAJI ANLATIYOR.
“Markandaya tarafından çok zaman önce vaat edilmiş olan şeye siz bugün ulaştınız. O bunu 14.000 yıl önce vaat etmişti;
Mahamaya geleceği zaman, O bu işi yapacak, bu gerçekleşecek. Tüm bu vaatlerin bizim için gerçekleştiğinin farkına varmalıyız.
Şimdi, bizim de vermemiz gereken bazı sözler var ve bir soru sormalıyız: “Yaşamımızda, yazgımızı gerçekleştirdik mi,
gerçekleştirmedik mi?” Bu sormamız gereken bir sorudur, ve küçük şeyler etrafında dolanıp durmamalıyız. Kendinizle ilgili daha
büyük bir vizyon düşünün. Bağımsızlık konumu, davranışlarla da, diyelim her tür sorunla dolu bir karışıklık yaşanmakta, ama siz
tekerlek konumunda değilsiz, siz eksendesiniz. Kendinize bir bandhan vermek gibi. Onlar Sahaja Yogi olmadıkları için o yazıldığı
zaman bundan çok fazla bahsedilmemişti. Sahaja Yoga’nın bir sorunu var; hiç Devi Puja, Kavacha, ibadet etmemiş olanlar, dindar
olmayan insanlar, hiçbir başka şeye ibadet etmemiş olanlar veya hiç namaz kılmamış, dua etmemiş veya bunun gibi şeyler
yapmamış insanlar da Sahaja Yoga’ya geldiler. Tanrı’ya inanmayan insanlar Sahaja Yoga’ya geldiler. Her çeşit insan var burada.
Şimdi, tüm bunları sadece bir çeşit dudak hareketi şeklinde değil de saf bir kalp ile yapmış olanlar Aydınlanmalarına kavuşacaklar
ve o kadar çok negativiteye yakalanmayacaklar. Öte yandan, tüm bunları yapmamış olanlar, kendilerinin mutlaka tamamen
bağımsız bir hale gelmeleri gerektiklerini bilmeliler. Onlara olan şey, eksene girmeleri ve sonra da eksenden çıkmalarıdır.
Dolayısıyla, Devi’ye ‘bhakta’ olan biri yanlış yoldadır. Çok o kolay negativiteyi kaparsınız, ama Sahaja Yoga’da biz bir şey yaptık,
bizde bu türde, bu nitelikte çok az insan var. Bugün diyebiliriz ki, çok çok az, hatta hemen hemen hiç. Onların çoğu eksenin bu
çemberi içine girdiler. Öyleyse, Sahaja Yoga’da yaptığımız şey, önce şu anı yaşadığınız bir doruk inşa etmek ve sonra da
geçmişinizi oluşturmaktır. Önce en üst nokta. İşte bu yüzden, sürekli olarak temelinizi, şartlanmalarınızı, bunuzu, şunuzu
temizlemelisiniz. Diyelim ki Markandaya gibi biri var, sorun yok. İşte bu yüzden kendinizi temizlemeye devam etmelisiniz. Başka
yolu yok bunun. İnsanların tek tek çakralarını temizleyip o konuma gelmelerini ve ondan sonra onlara Aydınlanma vermeyi nasıl
beklemeye devam edebilirsiniz? En iyi şey onlara Aydınlanma verin ve sonra da bırakın onlar kendilerine baksınlar ve ondan sonra
bunu kendiniz hissetmeye başlarsınız. Eğer bu Çakrada bir tıkanıklık oluyorsa, o Çakrada bir tıkanıklık oluyorsa, o zaman
kendinizi temizlemeye başlarsınız, bu Benim için çok daha kolay ve sizin için de çok daha kolay. Böylece bağımsız olmaya
başlarsınız, ama bazen başka insanlardan da negativite çekeriz, bu önemlidir. Benim konumumda, Ben bedenimin özgür
olmasına izin verdim. Ben kendimi hiç mi hiç korumam. O yüzden, Bana gelen herhangi bir Sahaja Yogi’nin bir sorunu varsa, ben
sadece o sorunu içime çeker ve temizlerim. Biraz acı çekmem gerekir ama önemli değil, çünkü Ben Kendi acı çekişimi de bir şahit
olarak seyrederim. O kadar sorun değil. Görülmesi gereken şey budur. Barometrik bir konuma gelmeniz gerektiğini anlamalısınız.
Eğer bir sorunla karşılaşırsanız, o zaman barometrik olmalısınız, bu sorunun bu kişi ile ilgili olduğunu bilirsiniz. Ama bundan bir
şekilde etkilenmez ve acı çekmezsiniz fakat onu alırsınız ve bile bile acı çekersiniz ve onu temizlersiniz. Ama Sahaja Yoga’da da,
Aydınlanmanızı aldıktan sonra bile, insan geçmişinde hoş olmayan ama ona zararsız görünen şeylerle bağlarını
koparmayabiliyor, puja yapmak gibi. Şimdi Puja’yı da –sadece Benim Pujamı- insanlar Benim orada olduğumu unutarak
yapıyorlar. Şarkı söylerken de Bana şükranlarınızı söylüyorsunuz ve Ben sizin önünüzde oturuyorum. Böyle gerçekleşmiyor.
Sadece müzik olduğu için şarkı söylüyorsunuz. Benim önümde oturduğunuz ve Devi’ye şükranlarınızı söylediğiniz duygusu
olmalı. Devi kimdir? Bu köprü geçilmelidir. Eğer beni görüyorsanız ve benden geçerek nüfuz ediyorsanız, o zaman daha iyidir.
Akıldaki ne büyük bir tıkanıklıktır. Dinin kendisi büyük bir tıkanıklıktır. Örneğin Jain’ler Sahaja Yoga için çok zordur. Jain’ler Sahaja
Yoga’ya gelirlerse, çok zor insanlardır çünkü şartlanmaları çok derindir. Arya-Samaj şartlanmalarının derin olması gibi, Budistler
de aynı, onlar ‘Nirakara’ya inanıyorlar ama Tanrı’ya inanmıyorlar. Olaya şu şekilde bakılmalıdır: “Buda’yı bilmiyoruz ve
Muhammed’i bilmiyoruz, onu asla görmedik, Mahavira’yı bilmiyoruz, kimseyi bilmiyoruz. Kim size Aydınlanma verdi? Shri Mataji!”
Öyleyse sadece Shri Mataji tarafından olduğunu bilmeliyiz. Tanımamız gereken herhangi birini Sahaja Yoga aracılığı ile değil
Anne aracılığı ile tanımalıyız. Şimdi, eğer diğer taraftan giderseniz, o zaman ilerlemezsiniz ve geçmişe geri dönersiniz. İşte sorun
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budur. O taraftan bu tarafa sarkaç gibi sallanıyor – akıl o taraftan bu tarafa sarkaç gibi sallanmakta. Onu sabitleştirin ve şu anın
ne olduğunu bilin. Sizin önünüzdeki kim? Kim size Aydınlanma verdi? “Sorun şu ki, Ben Mahamaya’yım”. Sadece Mahamaya size,
şimdiden aşağıda yazılmış olanı verir. Şimdi, ne zaman Mahamaya bunu size verir. Ben öylesine insaniyim ki geri çekilebilirim, siz
Beni çözemezsiniz. Gerçeğe ne zaman yaklaşsanız Mahamaya’nın ağına yakalanırsınız. Ben öylesine acımasızım. Sizdeki sorun
budur ama aynı zamanda bu bir çözümdür de. Örneğin, diyelim ki, Ben duyduğunuz Tanrıçalardan bir tanesi gibiyim, herzaman bir
kılıç, kimse onların yanına yaklaşamaz. Bir aslana oturmuş, bir kaplana oturmuş, onların yanına gider misiniz? Kim soru soracak?
Kim izah edecek? Benim size akıl vermem gerekiyor. Benim öyle çok şey yapmam gerekiyor ki. Size, sorunlarınızı nasıl
göstermem gerektiğini anlatmalıyım. Bunu onların hiçbiri yapmazdı. Şaka yok, hiçbir şey yok. Eğlence yok. Yani yüce bir guru gibi.
Bir müzisyeni ele alalım örneğin – eğer öğrencilerinin bir notayı yanlış kullandığını görürse hepsini tokatlar. Ama Mahamaya bunu
yapamaz. Aksi halde hiçbir şey hoş görülmez. Bunlar Tanrılar ve Tanrıçalar için hoş görülemez şeyler. Onların hepsi Benim
içimdeler, dolayısıyla onları Ben kontrol ediyorum. Söylüyorum, görün hepsi hallolacak. Her iki şekilde de, ama Ben öyle yakınım
ki ve ne kadar yakınsam, sizin için o kadar kötü, örneğin – çocuklarım Beni kabul etmeyecekler, torunlarım Beni çok çabuk kabul
etmeyecekler, kocam Beni kabul etmeyecek, akrabalarım Beni kabul etmeyecekler, eğer Beni eksiksiz formumla kabul ederlerse,
o zaman onlar çok çok büyük insanlardır. Bir şekilde, bu iyi bir şey de, çünkü diyelim tüm aile benimle beraber, insanlar -bir
organizasyon ya da ona benzer bir şey kurdum diye düşünecekler. Bu nedenle onların olabildiğince uzun süre olayların dışında
tutulmaları iyi görünüyor. Bu zor değil, sanırım hepsi için sıçrama yapma zamanı geldi. Ama hala, şimdi Beni tanıyorsunuz artık,
hepiniz bu tür ilişkileri onaylamadığımı biliyorsunuz. Tüm bu kitaplar Sahaja Yoga’dan bahsetmişler. Ama bizim tüm dinleri
gerçek formlarına, kendi saf formlarına getirmemiz gerekiyor. Bu yerine getirmeniz gereken görevdir, dinleri en saf formlarına
getirmek ve insanoğlu tarafından hangi form yaratılmış ve yapılmışsa yapılsın onlara yapışıp kalmamak. Bu dinler insanlar
tarafından değil enkarnasyonlar tarafından yaratılmışlardır. Öyleyse, onları yapaylaştıran insanoğludur, onlarla her türlü
anlamsızlıkları yapmış olan insanlardır. Dini kendi gerçek ve saf formuyla aklımızda tutmalıyız. Saygı göstermeliyiz ve onların
hepsi aslında aynıdır. Gerçek formuna yaklaştıkça, onlar aslında aynıdır, tıpkı bir çiçeğin değişik taçyaprakları gibi. Biri diğerinin
aynısıymış gibi görünmeyebilir, ama tümü bir çiçeği meydana getirir.



1988-1015, Navaratri'nin 5. Günü, Kaderiniz nedir ?

View online.

Navaratri’nin 5. günü. (PANCHAMI).Pune Hindistan), 15 Ekim 1988. “Kaderiniz Nedir?” Sizler Sahaja Yogilersiniz. Sizin kaderiniz
nedir? Sizin kaderiniz ruhani başarıya (ruhani yükseliş) ulaşmaktır. Devi, “Chanda ve Munda’yı yok etti, bu yüzden Ona
“Chamunda” deniyor. Bu Kaliyuga’da onlar geri döndüler, hepsi geri döndüler. Devi’ye Dua “O Devi, lütfen bize ruhani bir kişilik,
zafer, şeref ver ve düşmanlarımızı yok et.” Shri Mataji “Jogava”yı Anlatıyor ve Tercüme Ediyor : Aziz Eknath, “Paithan” diye
adlandırılan “Pratishthana”dandı ve anlamı Yoga olan bu ”Jogava”yı yazan odur ve aynı zamanda bu şarkıyı tam bir köylü diliyle
söylemiştir ve bu şarkı Maharashtra’nın dört bir yanında birçok insan tarafından da söylenmiştir. Bu şarkının çok zaman önce
yazılmış olduğunu hayalinizde canlandırabilirsiniz ve bugün bu şarkıyı Sahaja Yoga için değiştirdiler, ama bu şarkı gerçekten de o
zamanlarda insanların ne istediklerini son derece açıkça anlatmaktadır. Şimdi, başlangıçta diyor ki- Maharashtra’nın Tanrıçası
“Baya” olarak çağrılırdı. Şaşıracaksınız ama çocukluğumda benim ismim Baya idi. Ailemde beni baya olarak çağırmaya
alışmışlardı. Diyor ki, Anne’den bana Yoga’yı vermesini isteyeceğim. Köylerde ona “Jogava” denirdi – yeniden diyor ki – “Bayecha
Jogava” anlamı Tanrıça Baya’dan Jogava demektir. Benden “Jogava” istenecek. Şimdi “ANADI NIRGUNI” sonsuz olan- “ADI”
sonsuzun ötesi, Gunaları olmayan yeryüzünde “Bhawani”yi ortaya çıkarmıştır, ve O Mahishasura’yı öldürmek için gelmiştir. O aynı
zamanda ‘RIVIDH TAPANCHI KARAVAYA JHADANI”, bizim ısı veren üç tür ağrımızı ortadan kaldırmak için geldi ve şimdi bizim
“Nirvana”mız için geliyor, o dönemde Eknath söyledi, O benim “Nirvana-Dwaitya”m için geldiğinde ben ne yapacağım dedi. Bende
bu var, yani ben kendimi Tanrı’dan ayrı olarak düşünüyorum. “Dwaita”, bu dünyayı Tanrı’dan ayrı olarak düşünüyorsunuz
anlamındadır. “Advaita” – yani bizler Tanrı ile biriz diye düşündüğümüz zaman ben bu “Dwaita”yı ortadan kaldıracağım ve Ona bir
garland sunacağım ve ellerime aydınlanmış bilginin bayrağını alacağım (bunu evvelce anlatıyor) ve herhangi bir sınıf veya din
veya başka birşey ayrımı yapmaksızın Onu görmeye gideceğim. Ondan sonra yapacağım şey, dokuz gün boyunca o Tanrıça’ya
dokuz çeşit Bhakti yapacağım ve sonra tüm diğer istekleri veya başka şeyleri terk edeceğim ve bilgi olan bir oğul isteyeceğim.
Sonra yapacağım şey (şarkıyı bir hanım söylüyor, o bir hanım gibi söylüyor) ve diyor ki, bu dünya ego ile dolu, “Dambha” yanlış
gururdur, o zaman böyle kötü bir oğuldan vazgeçeceğim. O kötü bir oğul ve yapacağım şey, “PARADI”ye –Tanrı için içinde çiçek
taşınan yer- o “Paradi”ye (sepet) tamamen aydınlanmış bilgiyi koyacağım ve tüm “ASHA MANISHANCHA” yani tüm arzuları ve
tüm istekleri, onların hepsini bitireceğim, tamamen sona erdireceğim. “MANOVIKARA VIKARA KAREEN KURVANDI” tüm
“Manovikara”larım, son derece şartlanma dolu olan tüm aklı görürsünüz (Hindi dilinde dedikleri gibi nazar çıkarmak). Öyleyse,
Toprak Annemden çıkaracağım. “AMRIT RASACHI BHAREEN ME DHURDI” – sepeti “Amrit Rasa” ile dolduracağım yani ambrosia
ile. “AATA SAZANI”, (arkadaşına anlatıyor), O arkadaşım, şimdi ben tamamen bağımsız bir hale dönüştüm NISANG ve bir şüphe
olan kocam, ben benim olan böyle bir koca ile yaşamayı bıraktım, yani şüphelerim kayboldular. Sonra diyor ki, insanları sınıflara
ayıran, vücutları yakan iki “MANG” olan “Koma ve “Krofha” birdir ve ben onlardan vazgeçtim ve geride bana kalan ne varsa onunla
yolumu açtım – yani sushumna’nın yolunu. Böylesi bir yogayı istedim ve elde ettiğim zaman onu kendimde tuttum. Yüce kapıya
gittim ve Her şeye Kadir Tanrı’ya teşekkür ettim ve şimdi ben bu yaşam ve ölüm sorunlarının dışına çıktım. O zaman Aziz Eknath
tüm bunları yazmış ve bugün sizler bunun sonuçlarını alıyorsunuz. İşte böyle, açıkça ve bir hanım bu şarkıyı söylüyor, ant
içmeliyiz, kendinizle ve başkalarıyla ilgili bir şeylerin andını. Yüce bir şeyi hatırlamalıyız – bizler yogileriz artık. Sahaja Yogiler
olduğumuz için de ve Sahaja Yogiler olarak davranışlarımızda, mizacımızda, başkalarıyla anlaşmamızda, herhangi bir durumla
uğraşırken veya bazı sorunların çözümünü bulurken mükemmel olmalıyız. Mükemmel olmalıyız. Şimdi bazılarınız çok zeki
olduğunuzu fark ediyorsunuz, demek istediğim – zeka – ama kalbiniz kapalı. Bazılarınızın geniş bir kalbi var ama zekası kıt.
Öyleyse dengeye gelinmeli. Ama en yüce bilgi – yücelerin en yücesi olan bilgi TANRI’NIN SEVGİ OLDUĞU bilgisidir. O SEVGİDİR
ve siz eğer bir Sahaja Yogi’yi bile sevemiyorsanız, o zaman bilmelisiniz ki sizde geçekten çok yanlış olan ve mutlaka içinizden
çıkması gereken bir şey var. Sevgi orada olmalı ve bu sevgiye biz ‘Nirvajya’ diyoruz, yani sizden herhangi kazanç yok, sadece
sermaye, bunun anlamı da şudur: birbirinizi öyle bir şekilde seversiniz ki sadece verirsiniz ve karşılığında hiçbir şey
beklemezsiniz. Sadece vermek ve vermenin zevkini çıkarmak en yücesidir. Size Kendi tecrübelerimden anlatıyorum. Benim için
en büyük zevk Aydınlanma verdiğim zamandır, ikincisi bir şeyler bağışladığım zaman. Üçüncüsü başkalarına verebildiğim zaman
olabilir. Öyleyse şimdi, sizler amacı almak değil vermek olan insanlar olduğunuz için, başkalarına ne verdiğinizi bilmeniz gerekir.
Aksine, şimdi bile, sadece öfkenizi verirseniz, hırsınızı gösterirseniz ve bir Sahaja Yogi’nin davranmayacağı her türlü şeyi
yaparsanız, o zaman hala arkada bırakılmış bazı şeyler olduğunu bilmelisiniz. Veya bundan başka, giyim gibi, yemek gibi, rahatlık
gibi küçük şeylere çok dikkat koyuyorsanız o zaman bilin ki eksik olan bir şeyler var, kişilik tamamlanmamış ve ayrıca bir cümleyi
daima hatırlayın, “kendinize bir soru sorun – kaderimi gerçekleştirdim mi?” Bu sormanız gereken tek sorudur – kaderimi
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gerçekleştirdim mi? ve bulunduğunuz konumu netleştireceksiniz, çünkü sizler artık kendi kendinizin gurususunuz, biliyorsunuz,
anlıyorsunuz. Zihinsel olarak Sahaja Yoga hakkında çok şey biliyorsunuz. Ama bu varlığınıza nüfuz ettiği zaman ve tüm bilgi
varlığınızın bir parçası haline geldiği zaman, o zaman bu çok farklı bir şey olur. Aydınlanmış bir ruhun herhangi bir şeyle yüzleşme
ile ilgili tavrı çok farklıdır. Benim gibi, diyebilirim ki – Ben bir sorun gördüğüm zaman, hemen meditasyona girerim, hemen, ve
sorun çözülür. Çünkü bu Benim gücümdür. Aynı şekilde, eğer bir sorun görürseniz ve meditasyona girerseniz, sorun Benim
tarafımdan çözülecektir. Bu demektir ki, meditasyonda siz Bana teslim oluyorsunuz, o zaman o şey Benim işim oluyor. Ama eğer
sorunu zihinsel veya konuşarak çözmeye başlarsanız tuzağa düşersiniz. Dolayısıyla en iyisi, sizi rahatsız eden herhangi bir
sorunda, sadece meditasyona girin, dua etmeniz bile gerekmez – sadece o sorunla beraber meditasyona girerseniz, zaferle
çıkacaksınız. Bana bugün zafer ile ilgili soru sordunuz, size söylemeliyim ki, meditatif konumunuzun kalesi içinde sizler son
derece güvendesiniz ve iyisiniz, sadece meditasyonda büyüyebilirsiniz, başka türlü büyüyemezsiniz. Bu herhangi bir ağaçın
güneş ışığına ihtiyacı gibidir. Meditasyonda olmalısınız, Nirvichara’da, kimseye karşı koymak zorunda değilsiniz, kimseyle aynı
fikirde olmak zorunda değilsiniz, hiçbir şey söylemek zorunda değilsiniz. Özellikle diğer Yogiler için, hiçbir şey söylemek zorunda
değilsiniz. Gülünç bulduğunuz biri varsa, sadece meditasyona girin ve her şeyin nasıl değiştiğini görüp şaşıracaksınız ve sizin
gücünüz işte budur. Bu dünyada kaç kişi Aydınlanmasını aldı? Çok az. Onlar büyüyorlar - tamam, çalışıyorlar. Ama onlarda eksik
olan şey Meditatif Güç’tür. EN İYİ YOL TESLİM OLMAKTIR VE TESLİM OLMAK DAHA KOLAYDIR. SADECE BENİ KALBİNİZE
KOYUN, HER ZAMAN, EN BASİT YOL. ONDAN SONRA, ONSUZ YAŞAYAMAZSINIZ. ONUSUZ VAROLAMAZSINIZ. TAMAMEN
KAYBOLMUŞ HİSSEDERSİNİZ KENDİNİZİ. BU SON DERECE BAĞIMSIZ BİR SEVGİDİR. KENDİNİZİ TAMAMEN DİNLENMİŞ, MUTLU
VE MEMNUN HİSSEDERSİNİZ. VE HİÇBİRŞEY İSTEMEZSİNİZ. İŞTE YERLEŞTİRİLMESİ GEREKEN KONUM BUDUR. BU SİZİN İÇİN
ÖYLE KOLAY Kİ, ÇÜNKÜ BEN SİZİNLE BİR KİŞİ OLARAK BERABERİM. BURADAKİ TEK SORUN, SİZE ANLATTIM, SAHAJA
YOGA’DA, BAŞLAMAK İÇİN BENİ TANIMANIZ GEREKİR. Ama beni tanımak oldukça zordur çünkü Ben bir Mahamaya’yım ve bir
Mahamaya olarak yarattığım karışıklığın içine düşmeniz çok normaldir. Ama geçen gün size anlattığım gibi, Ben diğer formumda
iken Benimle yüzleşemezdiniz. Elinde bir kılıç ile bir kaplanın üstünde oturan birini hayal edin. Yüzleşilemezdi. Dolayısıyla
Mahamaya olmak zorundaydım ve bu budur, ve bu form içinde sizler Benim yakınıma gelebilirsiniz, Benimle konuşabilirsiniz ve
ayrıca, eğer isterseniz Benim tavsiyemi alabilirsiniz. Bu tavsiyeler daha iyi yapılabilirdi. Herşeyin şifresini sizin için çözebilirdim.
Bununla ilgili herşeyi anlatabilirdim. Ama MAHAMAYA’NIN KENDİSİNİN ÖNÜNDE OTURMAKTA OLDUĞUNUZU BİLMEK ÇOK
YARARLIDIR. Öyleyse, Mahamaya’nın kılık kıyafeti karşısında kendinizi yitirmeyin. Protokolünüzde, anlayışınızda, herşeyde, hata
yapmamanız gerektiğini ve teslim etmeniz, teslim olmanız gerektiğini hatırlamalısınız. Herşeyi kendiliğinden öğreneceksiniz. Size
öğretilecek hiçbir şey yok. Bu konum öyledir ki – bir ağaç gibi. Ağaç tamamen çiçeklendiği zaman, çiçek verir ve çiçekler kendi
olgunluğuna ulaşarak meyve verir. İşte sizler de böyle oluşuyorsunuz, böyle büyüyorsunuz. Bu gerçekleştiği zaman, siz kendiniz
kendi büyümenizi hissedersiniz ve bundan neşe duyar, bununla mutluluk içinde yaşarsınız. Öyleyse, sonuçta, Benim kaderim bir
tanedir, o da siz hepinizi çok mutlu ve neşeli yapmaktır. Benim kaderim budur. Butün bu mücadele bu yüzden sürüp gitmekte.
Umarım kaderimi ve sizin kaderinizi de gerçekleştiririm. Tanrı sizi Kutsasın. H.H. Shri Mataji Nirmala Devi ARGALA STOTRAM
Asya Shri Argala stotram mantrasya Vishnu rishih, anushtupah chandah, Shri Mahakali devata, Shri Jagadamba preetaye jape
Vineeyagah. Om Jayanti Mangala kali Bhadrakali Kapalini Durga Kshama shiva dhatri swaha swadha namostute. Jai twam Devi
Chamunde jai bhutartiharini, jai sarvagate Devi Kalratri namostute. Madhu kaitabh vidravee vidyatra varde namah. Roopam dehi,
jayam dehi, yasho dehi, dvisho jahi. Mahishashura nimashi bhaktanam sukhade namah. Roopam dehi, jayam dehi, yasho dehi,
dvisho jahi. Raktabeej vadhe Devi chandamunda vinashini. Roopam dehi, jayam dehi, yasho dehi, dvisho jahi. Shumbhasya-aiva
nishumbasya dhoomra-akshasya cha mardini. Roopam dehi, jayam dehi, yasho dehi, dvisho jahi. Vanditanghri-yuge Devi sarva
saubhAgnya dayini. Roopam dehi, jayam dehi, yasho dehi, dvisho jahi. Achintya-roopa-charite sarva shatru vinashini. Roopam
dehi, jayam dehi, yasho dehi, dvisho jahi. Natebhyam sarvada bhaktaya chandike duritapahe. Roopam dehi, jayam dehi, yasho
dehi, dvisho jahi. Stuvadabhya bhakti-poorva-twam chandike Yyadhi-nashini. Roopam dehi, jayam dehi, yasho dehi, dvisho jahi.
Chandike satatam ye twam archyanteeh bhaktitah. Roopam dehi, jayam dehi, yasho dehi, dvisho jahi. Dehi
saubhAgnyam-arogyam dehi, me paramam sukhama. Roopam dehi, jayam dehi, yasho dehi, dvisho jahi. Vidhehi dvishtam
nasham vidhehi bala-muchchakeh. Roopam dehi, jayam dehi, yasho dehi, dvisho jahi. Vidhehi Devi kalyanam vidhehi paramam
shriyama. Roopam dehi, jayam dehi, yasho dehi, dvisho jahi. Surasur-Shroratna nighrashti-charane ambike. Roopam dehi, jayam
dehi, yasho dehi, dvisho jahi. Vidyavantam yashasvantam laxmivantam janam kuru. Roopam dehi, jayam dehi, yasho dehi, dvisho
jahi. Prachanda-daitya-darpaghne chandike pranataya me. Roopam dehi, jayam dehi, yasho dehi, dvisho jahi. Chaturbhuje
chaturvaktra samstute parameshwari. Roopam dehi, jayam dehi, yasho dehi, dvisho jahi. Krishnen samstute Devi
shashvad-bhaktya sada ambike. Roopam dehi, jayam dehi, yasho dehi, dvisho jahi. Himachal-sutanath-samstute parmeshwari.
Roopam dehi, jayam dehi, yasho dehi, dvisho jahi. Indranipati-sadbhava-poojite parmeshwari. Roopam dehi, jayam dehi, yasho



dehi, dvisho jahi. Devi prachanda-dordanda-daitya darpa-vinashini. Roopam dehi, jayam dehi, yasho dehi, dvisho jahi. Devi
bhakta-jana-uddam-datta-anand-udai-ambike. Roopam dehi, jayam dehi, yasho dehi, dvisho jahi. Patnim manoramam dehi
munovritta-anusarineema. Tarineem durga-samsar-sagarasya kula udbhawama. (ARGALA İLAHİSİ) Bu Argala İlahisinde, Shri
Vishnu rishi’dir (Saga), Anushtup ölçüdür, Mahalakshmi deity’dir ve ilahi Jagadamba’nın sevgisi için Sapta-Shati’nin bir bölümü
olarak anlatılmıştır. Amin, Shri Chandika’ya selam olsun! Böylece Shri Markandeya konuştu: O Tanrıça Jayanti (ki O herkesi
kazanandır), Mangala (ki O kurtuluşu verendir), Kali, Bhadrakali (ki O adanmışların iyilikçisidir), Kapalini, Durga, Kshama (ki O
herkesi hoşgörür), Shiva, Dhatri, Swaha ve Swadh, selam olsun Size. Zafer Senin olsun O Devi Chamunda (Chanda ve Munda’yı
öldüren), zafer Senin olsun O tüm canlıların ızdıraplarını ortadan kaldıran. Zafer Sana her yerde varolan O Devi. Selam Sana O
Kalaratri (son gece). Selam Sana O Devi, Madhu ve Kaitabha şeytanlarını öldüren ve Shri Brahmadeva’nın üstüne nimetler
bahşeden. Lütfen bize ruhani bir kişilik, zafer, şeref ver ve düşmanlarımızı yoket. Selam Sana O Devi, Mahishasura’yı öldüren ve
kendini Sana adamışlara mutluluk veren. Lütfen bize ruhani bir kişilik, zafer, şeref ver ve düşmanlarımızı yoket. O Devi,
Raktabeeja’yı öldüren ve Chanda ve Munda şeytanlarını yokeden. Lütfen bize ruhani bir kişilik, zafer, şeref ver ve düşmanlarımızı
yoket. O Devi, Shumba, Nishumba ve Dhumraksha şeytanlarını öldüren. Lütfen bize ruhani bir kişilik, zafer, şeref ver ve
düşmanlarımızı yoket. O Devi, ki Lotus Ayaklarına Tanrılar tarafından ibadet edilen ve iyi şans getiren lütfen bize ruhani bir kişilik,
zafer, şeref ver ve düşmanlarımızı yoket. O Devi, formu ve özelliği aklın ötesinde olan ve tüm şeytanları yokeden, lütfen bize
ruhani bir kişilik, zafer, şeref ver ve düşmanlarımızı yoket. O Devi Chandika, acıları yokeden, sadakatle Senin önünde daima boyun
eğenlere lütfen ruhani bir kişilik, zafer, şeref ver ve düşmanlarını yoket. O Devi Chandika, tüm hastalıkları yokeden, Sana
sadakatle şükreden adamışlarına lütfen ruhani bir kişilik, zafer, şeref ver ve düşmanlarını yoket. O Devi Chandika, bu dünyada
Sana sadakatle daima ibadet edenlere lütfen ruhani bir kişilik, zafer, şeref ver ve düşmanlarını yoket. O Devi, lütfen bize iyi talih,
sağlık, mutlak mutluluk, ruhani bir kişilik, zafer, şeref ver ve düşmanlarımızı yoket. O Devi, lütfen Sana kendini adamışlardan
nefret edenleri yoket, bana büyük bir güç, ruhani bir kişilik, zafer, şeref ver ve düşmanlarımızı yoket. O Devi, lütfen bize iyilik, büyük
bolluk, ruhani bir kişilik, zafer, şeref ver ve düşmanlarımızı yoket. O Devi Ambika, Senin Lotus Ayaklarına tanrıların ve şeytanların
giydikleri taçlardaki mücevherler sürtünmüş. Lütfen bize ruhani bir kişilik, zafer, şeref bahşet ve düşmanlarımızı yoket. O Devi,
lütfen kendini Sana adamışları bilgili, şanlı ve varlıklı yap ve onlara ruhani bir kişilik, zafer, şeref bahşet ve düşmanlarını yoket. O
Devi, acımasız şeytanların egosunu yokeden O Chandika! Lütfen alçakgönüllü olan bizlere ruhani bir kişilik, zafer, şeref bahşet ve
düşmanlarımızı yoket. O Parameshwari (yüce Tanrıça) dört kolu olan ve dört yüzlü olan (Brahmadeva) tarafından methedilen,
lütfen bize ruhani bir kişilik, zafer, şeref bahşet ve düşmanlarımızı yok et. O Devi Ambika, Shri Krishna tarafından tam bir
adanmışlıkla daima methedilen, lütfen bize ruhani bir kişilik, zafer, şeref bahşet ve düşmanlarımızı yoket. O Parameshwari, (yüce
Tanrıça) Kimalaya’nın kızının kocası (Shri Shiva) tarafından methedilen, lütfen bize ruhani bir kişilik, zafer, şeref bahşet ve
düşmanlarımızı yoket. O Parameshwari, Indrani’nin kocası (Indra) tarafından içten duygularla ibadet edilen, lütfen bize ruhani bir
kişilik, zafer, şeref bahşet ve düşmanlarımızı yoket. O Devi, güçlü kollarınla şeytanların gururunu yokeden, lütfen bize ruhani bir
kişilik, zafer, şeref bahşet ve düşmanlarımızı yoket. O Devi Ambika, Sen ki, kendini Sana adamışların büyük neşesini (moksha)
aydınlatırsın, lütfen bize ruhani bir kişilik, zafer, şeref bahşet ve düşmanlarımızı yoket. O Devi! Lütfen bana düşünceyi hoşnut
eden, düşünceye göre hareket eden (uysal) ve dünyevi okyanusun en zorunu geçebilen ve iyi bir aileden gelen bir eş ver.
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Navaratri’nin 6. günü. (SASHTI). Pune (Hindistan), 16 Ekim 1988. Bu Shakti’ye bir ibadettir. Şimdiye kadar birçok aziz, bilge bu
Shakti hakkında biliyor Onu gösteriyorlardı. Düz yazıda anlatamadıkları ne varsa, şiir aracılığı ile iletmeye çalıştılar. Kelimelere
dökülmesi mümkün olmayan ne kadar tanım varsa – Devi’ye değişik isimler koyarak tarif ettiler. Biz tüm bunları biliyoruz ve
birçok kişi de bunun anlamını biliyor. Ama belki onların bilmediği bir şey var ki o da her insanda tüm bu Shakti güçlerinin uyur
durumda bulunduğudur ve insanlar onları uyandırabilirler. Bu uyuyan güçler sonsuzdur ve sınırsızdır. Devaların otuzüç milyonuna
kıyasla, bir çok Shakti vardır. Ama diyebiliriz ki, bugün elde ettiğimiz bu “Aydınlanma”ya kimi Shakti’lerin uğraşları sayesinde
ulaştık. Bu olmadan “Aydınlanma”yı elde edemezdiniz. Aydınlanmanızı Sahaja bir yoldan aldınız. Sahaja’nın iki anlamı vardır. Bir
anlamı kolayca elde edilen demektir. Diğer anlamı ise – yaşayan her süreçte bunun kendiliğinden meydana gelmesi gibi –
kendiliğinden çalışan demektir. Siz onu kendi başınıza elde ettiniz. Ama, bu yaşayan süreci düşünmeye başladığınız zaman,
şaşırırsınız – beyniniz çalışmayı durdurur. Diyelim ki bir ağaca bakıyorsunuz, onu belli bir yüksekliğe doğru büyüten güç nedir?
Hangi güç bunu böyle yapmıştır ki onun belli bir görünüşü olabilmiştir. En şaşırtıcı şey de – özel bir biçimle, özel bir bilgiyle, özel
bir görünüşle yaratılmış olan insanoğlu - bu insanoğlunun amacına ulaşılınabilinmesidir. Bunun için ilk adım aydınlanmadır. Tıpkı,
eğer yanacak bir lambanız varsa, önce onun içine ışık koymalısınız, aynı şekilde gücünüz bir kere uyandığı zaman, onu yeniden
aydınlatabilirsiniz veya onu çoğaltabilirsiniz.. Ama ilk adım gücü uyandırmaktır ve bunun için aydınlanma almak başlıca esastır.
Ama aydınlanmanızı alır almaz, bütün güçler harekete geçmez. Bu yüzden bilgeler, azizler “Devi”ye ibadet edin diye bu
düzenlemeleri yapmışlardır. Ama aydınlanmamış bir kişinin “Devi”ye ibadet etme yetkisi yoktur. Birçok insan Bana “Saptashatee
Path” (Saptashati’nın Okunması) veya Havan düzenlediğini söyledi ve birçok sorunla, güçlükle karşılaşmışlar ve çok acı
çekmişler. Onlara bunu sizin için kimin düzenlediğini sorduk. Onlara yedi Brahmin dendiğini söylediler ve onlar düzenlemişler.
Şimdi, bunlar Brahmin değiller. “Brahma”yı bilmeyenler Brahmin değildirler, bu tip Brahminler tarafından yapılan “Patha”
(okuma)yı alarak Devi’yi kızdırırsınız ve acı çekersiniz. Ama, sizin özel bir yetkiniz vardır ve siz “Devi”ye ve “Sakshat Devi”ye puja
yapabilirsiniz. Bu herkes için böyle değildir. Eğer henhangi biri bunu denemeye kalkarsa, ters bir etkisi olur; yanlış etki. En önemli
şey, bu Shakti çok rahatlatıcı, besleyici, cömert, sevecendir, eksiksizdir. İkisinin arasında hiçbirşey yoktur. Ya çok cömerttir ya da
çok kızgın. Arası yok. Bunun sebebi, çok zalim, şeytani, dünyayı yoketmeye gelmiş, insanları illüzyonun içinde tutan bütün bu
insanlardır ve onlar çeşitli karakterlere bürünmüşlerdir. Bazısı bir “Sadhu” olmuş, bazısı bir “Pundit” (bilge kişi), bazısı bir “mulla”,
bazısı bir tapınakta oturur ve bazısı bir camide, bazısı Papa’dır veya bazısı bir politikacı. Onların hepsi, şeytani yapıdaki insanlar
kendilerini değişik kılıkların arkasına gizlemektedirler. Onları yok etmek gerekmektedir. Ama bu yok etme gücünun yakınına
gitmemelisiniz, sadece arzu etmelisiniz ve bu Shaktiler kendi başlarına çalışmaya başlayacaklardır. Bu iş – bu Chaitanya – ki
Kainatın içinde akmaktadır – Mahamaya’nın Shakti’sidir – ve bu Mahamaya Shakti ile tüm bu işler gerçekleşmektedir. Bu Shakti
düşünür, bilir, herşeyi doğru olarak anlar ve herşeyi organize eder. Ve en önemli şey de, sizi “Sever” ve bu sevgi “çıkarsızdır”
(Nirvajya). Bu sevgi sizden hiçbirşey istemez, sadece size vermeyi arzu eder, sizin gelişiminizi arzu eder, sizin mutluluğunuzu
arzu eder. Ama bununla birlikte, diken olmak isteyen, yolunuza engeller koymak, savaşlar çıkarmak veya herşekilde sizi üzmek
isteyen bu şeyler, tüm o insanlar mutlaka yokedilmelidir. Ama bunun için siz kendi enerjinizi ortaya koymazsınız. Siz sadece bu
gücü “avadhan” (çağrı) Devi’yi davet etmelisiniz ve sonra onlara bu şeytani insanları yok etmelerini söylemelisiniz. Bu büyük
birşeydir ve size zarar vermeye çalışan, sizi kötüye kullanan, size hükmeden herhangi biri olduğunda, bir kurtuluşunuz var,
“Nirvichar” olduğunuz bir konumunuz var. Herşeyi “şahit konumunda” görmelisiniz. Diyelim, peşinizde deli bir adam var, onunla
ilgini ne yapmanız gerekir? Onun deliliğine, zihinsel işkencesine, zorluklarına bakın ve ona gülün. Ne de aptal biri! Onun için
başınıza herhangi bir bela almanıza gerek yok. Bunun için sadece kalenize girmeniz yeteli – ki o da “Nirvicharita”dır.
Nirvicharita’da sevecen, neşe veren, besleyen tüm Shakti’ler size gelir. Ama bununla meşgul kaldığınız sürece veya bunu nasıl
ortadan kaldırabilirim veya nasıl yokedebilirim veya düzeltebilirim düşüncesiyle meşgul olduğunuz sürece, bu onun değil sizin
üzerinize yansıyacaktır. Ramdas-swami “Alpadharishtaya Pahije” demiştir. Azıcık bir cesaretiniz bile varsa Paramatma
tarafından kollanacaktır. Ama içinizde o kadar çok Shakti var ki, o kadar çok, onları uyandırmalısınız, onları tanımalısınız, bırakın
bir çiçek gibi açsınlar, mutlu olun ve kendinize saygı duyun. Şimdi, bu güçler, Sahaja Yogi’lerde bile, yıkıma uğrayabilir, sonra
yeniden uyandırılırlar, sonra yeniden yokolurlar ve yeniden uyandırılırlar. Bunun nedeni nedir? Uyandırılmış olan güç neden yok
ediliyor? Bir insanın büyük bir sanatçı haline gelmesi gibi. Sahaja Yoga’ya girdikten sonra pekçok kişi iyi birer sanatçı olur, sanatı
anlar ve bilir, duyarlığı artar, onların idrakına varır ve herkes bu kişinin olağanüstü olduğunu söyler ama bunun üzerine kişi o
sanatın içine sürüklenir. Prestij elde eder, bir isim edinir ve tüm bunlar onu bir karmaşıklığın içine sokar. Kişi tüm bunların içinde
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kaybolduğu zaman güçleri yok olur çünkü onun güçleri de bunların içinde kaybolmuştur. Size daha evvel de anlattığım gibi, bir
ağacın içinde, onun yaşam gücü (besleyici gıdası) herbir dalın, herbir yaprağın içine akar, akar ve geri döner. Tıpkı bunun gibi,
bugün sizde olan ve sizin için çalışan bu güçler bu Shakti’nin ürünleridirler. Bununla ilgili sizin yapacağınız hiçbir şey yoktur ama
bu güçler için siz sadece aracısınız ve sadece aracı olduğunuzu bildiğiniz anda, bu güçler asla zayıflamayacaklar veya asla yok
edilemeyeceklerdir. Çok kereler, Sahaja Yogilerin dikkatlerinin böyle şeylere çok çabuk kaydığını gördüm. Eğer bir ün kazanırlarsa,
bir şeyde hızlı ilerleme kaydederlerse, sınıfta iyi olmayan birçok öğrenci sınıf birincisi olursa, herşey daha iyiye giderse, o zaman
şimdi büyük biri haline geldim diye düşünmeye başlarlar. Bunu düşünmeye başlar başlamaz, güçler uzaklaşırlar. Şimdi ne
yapmamız gerektiğini düşünmeliyiz. Eğer içiniz büyüdüyse, çok para kazanmaya başladıysanız, başınıza olağanüstü birşey
geldiyse, ne yapmalısınız? Şunun idrakına tamamen varmalıyız: “Anne, herşeyi yapan Sensin, bunu ben yapmıyorum. Çalışan
Senin gücün. Ben hiçbirşey yapmıyorum.” Uyanık kalmanız çok önemlidir, çünkü bundan sonra, güçleriniz yokolduğunda, sadece
şunu diyeceksiniz: “Anne, güç gitti ve herşey gitti”. Çalışmakta olan güç bunun çözülmesini sağlar. Tıpkı bir ağaç gibi, yapraklar
nasıl dökülür? Bunu düşündünüz mü? Şişe mantarına benzer birşey yapraklarla ağacın arasına girer, böylece Shakti (besleyici
gıda) yaprağa ulaşmaz ve yaprak dökülür. Aynı şey insanda da olur. Onun güçleri bir büyük güç ile birleşiktir ve bu güçle insan
çalışır ama kendini yüksekte düşünmeye ve bencil olmaya veya rekabet, vs. gibi kendi hareketleri içinde kaybolmaya başlar
başlamaz kendisi ile büyük güç arasında bir gedik oluşur ve insan gücünü çekememeye başlar. O sadece bir araçtır. “Onun
içinden akarak çalışan Shakti’dir”. Mikrofon olayında olduğu gibi, eğer mikrofon gücünü kaybederse, Benim konuşmam
durmayabilir. Durmayacaktır ama bu böyledir. İşte bu yüzden içimizde aydınlanmış yeni bir kişiliğin gölgesini yansıtmakta olan
gücün uyanmış olması gerçeğine dikkatinizi verin, - bu gücü durdurmamalıyız, büyük biri olduğumuzu düşünmemeliyiz. Diğer
taraftan, olan başka birşey de, bu Shakti içinizde uyandığı zaman, bazen biz daha o kadar değilken bir başka kişinin çok ilerlemiş
olduğunu görür ve bir çeşit umutsuzluğa kapılırız. O bu kadar çok şey yaptı, ben yapmadım ve bunun gibi bir sürü şey. Üstüne
üstük, birçok insan var ki, küçük şeylerden, örneğin, herkesin rozeti var, benim yok gibi çok küçük şeylerden dolayı mutsuz
olmaya devam ediyor. Bazıları diyor ki, biri bu kadar çok aldı, ben almadım. Bu söylenecek şey mi? Böyle bir neşe ve mutluluğun
içinde, böyle şeyler düşünülecek şeyler değildir. İnsanlar küçük şeyler yüzünden mutsuz oluyorlar. Öyleleri var ki, örneğin, birinin
kocası başkaldırmış veya birinin kocasının yolu kesilmiş veya birinin karısı iyiymiş ama mutsuzmuş. Sizler geçmiş
yaşamlarınızda birsürü evlilik yaşadınız. Ve bu sefer, bu yaşamda bir tek evliliğiniz var – bir şekilde devam eden – ama hayır!
Gece gündüz onunla ilgili endişeler duyuyorsunuz, benim buyum var, benim şuyum var, vs. Bunun sonu var mı? Kimse bunun
üstesinden gelemez mi? bunlar öylesine küçük küçük şeyler ki, anlayamıyorum. Herhangi biri Bana gelip de böyle küçük şeyler
anlattığı zaman gülesim geliyor. Sessiz duruyorum ama sonra diyorum ki: “sen bir Sahaja Yogi’sin, Ben senin kalbini bir okyanus
ve alnını da Himalaya gibi yaptım ve sen gelip bu hiçbir anlamı olmayan küçük şeylerden bahsediyorsun.” Bundan veya ondan
bahsedin. Tüm dünyadan bahsedin, ama Sahaja’dan ne haber? Konu bu oldu mu diliniz tutuluyor. Sahaja’da neler oluyor
haberiniz yok. Puja devam etmekte iken, ortaya gelmelisiniz ve Shaktiniz nerede? O gitmiş – bin yıl gerideki Mahabarata’ya
gitmiş. Bununla birlikte Shakti de biter. İnsanlar, bizim eğlencemiz için olan bu gibi şeylerin içinde kaybolup giderler ve aşırı olan
herşey de Sahaja’ya aykırıdır. Müzikte olduğu gibi, eğer müzik ile aşırı ilgilenirseniz ve meditasyon yapmazsanız, eğer şiirlerle
aşırı ilgilenirseniz, herhangi birşeyi aşırı derecede yapmak Sahaja’ya aykırıdır. Bunu dikkatinizde iyice tutun. Ve bir başka şey de,
Shaktilerimiz dengede olmalı, ancak o zaman dengelenmiş bilgiyi, bütünleşmiş bilgiyi elde ederiz. Eğer sadece bir şeyin peşinde
olursanız – sadece bir tek şeye bakarsanız, bütünleşmiş bilgiyi elde edemezsiniz. Eğer dengelenmiş bilgiyi istiyorsanız sadece bir
tek şey yapmalısınız. Gördüğüm bir şey var, bir çok iyi eğitimli hanım var ve asla gazete okumuyorlar, dünyada neler olup bittiğini
bilmiyorlar. Onlara birini soruyorsunuz, kim olduğunu bilmediklerini söylüyorlar. Ve erkekler, onlar sadece hangi evde ne tür
yemek piştiğini, nerede iyi yemek olduğunu ve hangi evde iyi yemek yendiğini biliyorlar. Yemek işleri söz konusu olduğunda,
Hintliler aşırı sorun yaratıyorlar ve kadınlar da öyle, değişik yemek çeşitleri onları aptallaştırıyor. Böyle bir durumda her ikisinin de
Shaktileri dağılmış durumdadır. “Bunu yemek istiyorum, onu istiyorum, bu tabaktan yemek yiyeceğim, o tabaktan yemek
yiyeceğim, bunu yap ve şunu yap” ve kadınlar erkekleri memnun etmek için tüm bunları yapıyorlar. Böyle bir konumda, hem
kadının hem de erkeğin Shaktileri yokolmuş durumdadır. İşte bu yüzden Sahaja Yoga’da hepimiz kendi yemeklerimizi yapmalıyız
metodunu başlattım. Eğer biri “ben bunu yemek istiyorum” derse, o zaman gitsin kendi yapsın. En fazla, aç kalırsınız. Hazırlamayı
mı seviyorsunuz, o zaman sadece hazırlarsınız, bu iyi olur. Yemek yapmaya başladığınız zaman bunun için ne kadar çaba
sarfedildiğini anlayacaksınız. Bir şeyi övmek veya birşeyde hatalar bulmak çok kolaydır, ama eğer onu kendiniz yaparsanız, o
zaman yaptığınız yorumların ne kadar adaletsiz olduğunu anlarsınız. Böylesine önemsiz şeylere insanların dikkatlerini koyuyor
olması Beni şaşırtıyor. Sizler azizlersiniz! Çok büyük güçleriniz var sizin – Shaktiler sizin içinizde, her türlü güç sizin içinizde.
Deneyin onları, herşeyi yapabilirsiniz. Yerde yatabilirsiniz, yolda yatabilirsiniz. On gün boyunca oruç tutabilirsiniz – size hiçbirşey
olmaz. Her çeşit yemeği yiyebilirsiniz. Teslimiyetimizin az olduğunu söyledikleri zaman, bunun sebebi karmaşık ve şaşkın



olduğumuzdandır. Eski geleneklerimiz var, bir çok aziz, bilge ve ideallerimiz oldu. Onlar sayesinde iyinin ne olduğunu ve kötünün
ne olduğunu biliyoruz. Ama bununla birlikte, kendi içimizde yüksekten atıp tutan bir yapıya sahibiz. Herhangi biri kendini Ram
veya Bhagwan diye çağırır. Bazısı kendini Sitaji olarak adlandırır. Bu tür bir yapı. Biri hakkında bir soru sordum, bana onun
“Bhagwan” diye çağrıldığını söylediler. “Nasıl herhangi birini Bhagwan diye çağırırsınız?” dedim. “o belki öyle diyebilir ama belli
bazı yollar var. Kendisi aydınlanmamış olan biri nasıl bir Bhagwan olabilir?” Evet, bu böyledir. O zaman neden o böyle çağırılıyor?
Çünkü o kendi değil. Beyaz bir yalan söylüyor. “Ama o para istiyor. Bu tamam. O para alıyor ama bize felsefe veriyor, o zaman
yanlış olan ne. Bırakın para alsın, para nedir ki, nihayetinde, para nedir ki?” Onlar şimdi buna hazırlanmışlar. Önümüzde yüce
idealler var – Mahabharat, Rama, vs. ve bizler tamamen onlara dahiliz. Olmuş olan bu büyük olayların içimizde gerçekleştiğini,
bizi kapladığını – bizi sardığını anlamalıyız ve bunun yüzünden bizler yüksek bir konumdayız ama bunun anlamadığımız sürece,
sadece bakmakta olduğumuz şey olmayı isteriz. Bunun için dıştan değil içten gelen bir arzumuz olmalı. İçten hissetmelisiniz,
“onu elde ettim mi? Kaderime ulaştım mı? Ona ulaştık mı? Ona ulaşmak istiyoruz”. Bununla ilgili içten olmalıyız ve bu içtenlik
olmadığı sürece, Shakti sizinle içten olmayacaktır. Bu sizinle düşünceleriniz arasındaki değişik yöntemlerle oluşan bir savaştır.
Bunu kendiniz deneyimlemelisiniz ve ona ulaşıp ulaşmadığınızı görmelisiniz. Shaktiler tamamen uyandılar mı, yoksa uyanmadılar
mı? Neden buna ulaşamıyoruz, çünkü kendimizi bir şekilde bölüyoruz, bu ikili tabiatın Sahaja Yoga’da yeri yok. Onu kalpten elde
etmeye çalışın. Herşeyi kalpten denemelisiniz. Anlamalısınız – kendi iç benliğinizden bilmelisiniz. Bunun için yapay olan hiçbirşey
size yardımcı olmayacaktır. Bazıları gülümseyen bir yüz takıyor suratına – bazıları ise mezarlık havası veriyor. Dışsal hareketlere
gerek yoktur. İçinizde olan şey (duygu) dışarı çıkmaktadır. O zaman neden rol yapıyoruz? İçimizde olan duygular ancak Shakti ile
bağlantıda oldukları zaman anlaşılırlar ve dışarı çıkarlar. Ve öncelikle bunu anlayan insanlar Sahaja Yoga’yı içtenlikle
yapmalıdırlar. İnsanların teslimiyetini görüyorum ve diyebilirim ki, bu teslimiyetin arkasında büyük bir şaşırtmaca vardır ve bu da
insanların sadece ruhani refahı elde ettiklerini düşünmeleridir. Bundan başka birşey yok. Sahaja Yoga’nın birçok faydası vardır.
Çocukları daha iyi olurlar, sizi daha iyi işleriniz olur, beyniniz daha iyi çalışır, isim ve prestij kazanırsınız. Kimsenin tanımadığı biri
çok tanınmış biri olabilir, herşey olabilir. Ama biz ne istiyoruz? Biz ruhani yükselişimizi istiyoruz, başka birşeyi değil. Bir kere
ruhani yükselişinizi elde ettiniz mi insan düşünmez artık, bunun dışındaki herşey anlamsızlaşır. Onun endişe duyduğu veya
istediği tek bir şey bile kalmaz – eğer varsa, eğer onu elde ederse – tamamdır, eğer elde etmezse, onun için bu da tamamdır.
Ancak bu konuma ulaştığınız zaman, Sahaja Yoga’da birşeylere ulaşmış olduğunuzu düşünmelisiniz. Bu konumu elde
etmediğiniz sürece hala ikiyüzlüsünüzdür ve daima orada buraya gider gelirsiniz. Sizi yatıştırabilecek olan içinizdeki yüce Shakti
“Shraddha”dır. Tüm kalbinizle bu Shraddha’yı uyandırın ve Onun “Bhakti” sinde (adanmışlık) kalın. Shraddha’nın neşesi içinde
kalın. Shraddha neşe veren Shaktidir. Bu masum mutluluğun içinde kalın. Çoşkunun içinde kalın. Bu mutluluğa kendinizi
tamamen kaptırana ve onunla bir olana kadar. Sorunların, güçlüklerin hepsi Maya’dır. Bir kez yüz rupees aldıysanız bunda sorun
ne? Siz ikiyüz rupee istiyorsunuz, tamam. İkinci sorun ne? – Karım böyle, o zaman başka bir eşiniz olsun – sonra bunun gibi bir
üçüncüsü gelir. Sizin kendinizin sorunlarınızı azaltmanız gerekir, Shraddha’nızdan neşe duyun. Shraddha ile akmakta olan ve
Shaktinizi çoğaltan ruhani mutluluğunuzun tadını çıkarırsınız. Sonuçta, herşey, ulaşmanız için orada durmakta. Ama eğer size
ruhani mutluluğu verebilecek olan Shaktiyi elde etmiyorsanız o zaman bunun yararı ne? O zaman bu bir çiçeğin üstünde duran bir
sinek gibi olur, ama o sinek balı nasıl alabilir? Bunun için onun bir balarısı olması gerekir. Eğer bir sinek olursanız heryerde
amaçsızca gezinip durursunuz. Eğer bir balarısı olursanız, herşeyi elde edersiniz. Hangi balı isterseniz onu elde edersiniz ve kendi
neşenizin içinde kalırsınız. Bu Sahaja Yoga’daki en büyük konumdur. Dikkatimiz tamamen bir tek konuma adanmış olmalı ve bu
da ruhani yükseliştir. Bu demek değildir ki sürekli olarak kendinize bandhan verip duracaksınız veya sürekli düğümler atacaksınız,
Marathi’de denildiği gibi – (Shendila gath marane – düğümü at). Hangi konumda olursanız olun, kalbinizde oturmakta olan
ruhunuz ile bir olmalısınız. Chaitanya’nın akışı başladığı zaman, bütün gurular, Namdeva azizleri, Kabir, vs. bütün Tanrılar ve
Tanrıçalar sizin içinizde olurlar. O azizlerin, onlarla konuşan kimseleri yoktu, kimse onlarla ilgilenmedi, onları koruyan kimse
yoktu. Siz bunların hepsine sahipsiniz. Sizler Tanrı’nın bir şemsiyesinin gölgesinde oturmaktasınız, ve bu gölgede otururken kendi
Shaktinizi ve ruhani yükselişinizi arttırmalısınız. İçinizde kaç tane shakti olduğunu ve bunlardan kaç tanesinin uyandırılmış
durumda olduğunu ve nasıl çalıştırılacaklarını bilmelisiniz. Ne isterseniz yapabilirsiniz. (Jo Je Wanchchilo to te Laho – ne arzu
ediyorsanız gerçekleşecek). Ama eğer arzunuz değiştirilirse, alışkanlıklarınız ve yöntemleriniz de değiştirilecektir. Bazıları “yarın
ofise gitmemiz gerekiyor” diyecektir. Yarın gideceksiniz. Herşey yolunda gidecek. Ama eğer şimdi giderseniz, Khandala Ghat’da
bekletileceksiniz – ben tüm bu oyunları yaparım, ama ne yapılması gerektiğini beyninizle bulamazsınız. Heşeye rağmen sizleri
doğru yola getirmem gerektiğini hissediyorum ve eğer siz doğru yolda olmak istiyorsanız bunun için uğraşmalısınız. Ama hala
aşağıya doğru kayıyorsanız, daha ne kadar çaba gösterebilirim bunun için? İçinizde uyanmış olan Shaktiler, bu Shaktilerin çoğu
değişik yüksekliklere ulaşabilirler. Öyleyse öncelikle kendinizi düzeltmelisiniz ve kaç tane Shaktini olduğunu anlamaya
çalışmalısınız. Kaç tane Shaktiye ulaşabiliyorsunuz. Ne kadar yüce olabiliyorsunuz? Ne tür yararlar elde ediyorsunuz ve



başkalarına ne tür faydalar sağlıyorsunuz? İçimizde büyük bir hazine var. Anahtarları elde etmelisiniz. O açık. Onları sadece dışarı
çıkarmalı, takmalı ve onları kullanmaktan zevk almalısınız. Bugün Shakti’nin bu pujasını yapmaktayız ve ben sizin anlamanızı
istiyorum ki bu Shakti size aittir. Bu Shakti ile sizler içten ve gerçek Sahaja Yogiler olacaksınız. Azizler her türlü zorluğun
üstesinden gelmek zorunda kaldılar. Onların şartlarına bir bakın, anlatmaya gerek yok. Siz bağlantıyı elde ettiniz ama bu bağlantı
çok gevşek. Onu sürekli olarak bağlantı halinde tutmamız gerekir. O her an farkında olmadan kayıp gider, daima
sıkılaştırmalısınız. Öyleyse şimdi, sadece içimizdeki tüm Shaktilerin uyandırılması gerektiğini düşünün, ki böylece geride
bırakacak hiçbirşey kalmaz, hiç sorun kalmaz. Onların hepsi bir anda uyandırılır. Bunun için arzu etmeniz gerekir. Bütün
odaklanmış gücünüzle onları tamamen uyandırın. Dikkat orada olmalı. Yarı dikkat iyi değildir. Siz ne burada olursunuz ne orada.
Bir küçük tohum binlerce ağaca hayat verir. İnsanoğlu ve siz daha binlercesini yapabilirsiniz. O Shakti sizinle beraber. Ama
tohumu koyduktan sonra, onunla ilgilenmezseniz, onu bir yol kenarına atarsanız, tohum bir ağaca dönüşmez, o Shakti bastırılmış
olarak kalır. Ne olduğunuz ve ne yaptığınız ve ne kadar uzağa gidebilirsiniz konusunda kendinizi tam anlamıyla
değerlendirmelisiniz. Bununla birlikte, sokaktaki insanların arzu etmediği küçük şeyler arzu edersiniz – masum davranışlar, vs.
gibi. Onlar bununla dolu. Ama siz farklı olmalısınız. İnsanlar “burada duran farklı türde bir kişi” demeli. Aydınlanmış kişiliğiniz
parlayacak. “O hiçbirşeyden korkmaz, söylenmesi gereken birşey olduğu zaman, onu söyler. Söylenmemesi gereken birşey
olduğu zaman, söylemez, o dengededir.” Tüm bunlar sizin içinizde var ve bunu hissedeceksiniz. Eğer denerseniz Gurunuz ve
mutluluğunuz ile birlikte olabilirsiniz. Şimdi, bütün akrabalarınızın, büyükannenizin, büyükbabanızın gelmesini gerektiğini
hissediyorsunuz, bu mümkün değildir. Onlar siz değilsiniz. Onlar haketmiyorlar. Haketmeyenler o konumda bırakılmalıdırlar.
Onlarla neden savaşasınız? Hakedilmeyen baba ve anneye sahip olmak sizin şansızlığınız. Böylesine hakedilmeyen bir insanla
evli olmuş olmak sizin şansızlığınız, söylemeniz gereken işte budur. Haketmeyenleri neden zorla Sahaja Yoga’ya getiresiniz ve
onları düzeltmem için Benim başıma koyasınız, çünkü o sizin karınız, o sizin babanız, o sizin büyükbabanız, ondan mı? Benim
onlarla hiçbir ilgim yok. Eğer onlar Sahaja Yoga’da değillerse, tüm bu haketmeyen insanları dışarıda tutun. Hakedenlerle
arkadaşlık kurun. Onlardan neşe duyun. Size ihtiyaç nerede? Sadece bunu anlamıyoruz ve tekrar tekrar aynı şeyleri yapıyoruz. Bu
dünyevi ilişkiler böyle sürer gider, evet, eğer sizinle yürüyebilen, konuşabilen insanlarla beraberseniz, onlarla iyi geçinin, başka
türlü bu haketmeyen insanların Sahaja Yoga’ya gelme zorunluluğu yoktur. Bazen hiç haketmeyen insanların Sahaja Yoga’ya
geldiklerini görüyorum ve başağrım oluyor. Siz hakediyorsunuz ve geldiniz ve Sahaja Yoga’yı elde ettiniz, kutsandınız ve çok şey
kazandınız. Dilenci olanlar, onlara vermenin ne yararı var? onlar dilenciler ve onların para kaselerinde bir delik vardır. Onlara
vermenin yararı nedir? Hiçbirşey yapmayacaklar, bu tür insanlarla beraber olmanın hiç gereği yoktur. Onlarla konuşmanız
gerekmez. Onlarla ilişkinizi devam ettirmeye gerek yok. Onlarla beraber olmanıza gerek yok. Eğer kafalarını düzeltirlerse gelirler,
Sahaja Yoga’da bir denge tuttururlar, başka türlü neden kafalarınızı onlar üstüne yoruyorsunuz? Boşuna. Onların kafaları taşlar
gibidir. Bugün, artık bir kişilik olduğumuzu ve buna geçmiş yaşamlarımızdaki karmalarımız yüzünden eriştiğimizi düşünmeliyiz.
Bir sürü Punya elde ettiğimiz için burada oturuyoruz. Burada oturabilir ve neşe duyabiliriz. Daha yükseğe çıkabiliriz. Okyanusa
atlarken neden boynumuzda bir taş asılı olsun? Eğer yüzebiliyorsak – özgür olun – yüzmekten neşe duyun ve tüm Shaktilerinizin
üstünlüklerini elde edin. Bugün sizi kutsuyorum ki, uyumakta olan tüm shaktileriniz uyanacak, yavaş yavaş onları hissedeceksiniz
ve içinizde olan bu shaktilerin akışı size neşe ve bir çok kutsama getirecek. H.H. Shri Mataji Nirmala Devi (DEVI ATHARVA
SHEERSHAM) Om sarve ve deva devi upatasthuh kasi twam mahadeviti. Sabraveeta – aham braham swaroopini. Mattah prakriti
purushatmakam h-jagat. Shoonyam cha ashoonyam cha. Aham ananda-arando. Aham vigyana-vigyane. Aham brahma –
brahmani veditavye. Aham Parchbhutani apanchbhutani. Aham akhilam jagata. Vedoaham, avedoaham. Vidyaaham avidya –
aham. Adhascha urdhavacha tiryakcha aham. Aham Rudrebhih vasubhisg-hcharami. Aham aditya rut vishwa davaih. Aham
mitravaruno ubho bioharami. Aham Indragni aham ashvino ubho. Aham somam, twashtaram pooshanam v-bhagam dadhami.
Aham vishnu urukramam, brahmanamut prajapati dadhami. Aham dadhami dravinam havishmate supravapye yajmanaya
sunwate. Aham rashtri sangmani vasoonam chikitushi prathama yagnyiyanama. Aham suve pitarmasya moordhanmam yonirap
swantah samudre. Ya avum veda. Sa Devi sampadam aapnoti. Te deva abruvana – Namo Devyai mahadevyai shivai satatam
namah. Namah prakrutyai Bhadraya niyatah pranatah sma taama. Tamagnivarna tapasa jwalanti. Vairochanim karma faleshu
jushtam. Durga Devim sharanam prapadya mahe asurannash yitraye te namah. Devim vacham ajanyanta devastam
vishwaroopah pashvo vadanti. Saa no mandreshmoorja duhana dhenuvargasmanupa sushtutaitu. Kalaratri Braham stutam
vaishnavi skanda mataram. Saraswati-aditidaksha-duhitaram namamam pavnamshivam. Mahalaxmaya cha vidyahe.
Sarvashaktaye cha dheemahi. Tanno Devi prachodayata. Aditiharya-janishta daksha ya duhita tava. Tam deva anc-vajayanta
bhadra amrut bhandhavah. Kamo yonih kamala vajrapani gruha hamsa matrishva bhramindrah. Punagruha sakala mayaya cha
puruchayasha vishwamata-vividyoma. Aisha-atmashaktih, aisha-vishwamohini. Pasha-ankush-dhanur-bana dhara. Aisha-Shri
mahavidya. Ya avem veda sa shokam tarati. Namaste astu bhagawati matarasmana pahi sarvatah. Sa-ishta-ashto vasawah sa



aisha ekadasha rudrah. Sa aisha dwadash-adityah. Sa aisha vishwadevah somapa asompash cha. Sa aisha yatudhana asura
rakshansi, pishacha yakshah sidhah. Sa aisha sattva rajah tamansi. Sa aisha brahma, Vishnu, rudra roopini. Sa aisha prajapati
Indra manavah. Sa aisha graha nakshatra iyotish. Kalakashthadi kalapini tam aham pranomi nityama. Papa aapharinim devim
bhuktimukti pradayinim. Anantam vijayam shuddham sharanyam shivdam shivam. Viyadikar-samyuktam vitihotra samanvitama.
Ardhendulasitam devya beejam sarvarth sadhakama. Avum aekaksharam braham yatathah shuddha chetasah. Dhyayanti
paramanandamaya. Gnyanambuh aashayah. Vangmaya brahmasoostastmata shashtham vaktrasamanvitam. Ssoryoavam
shrotrabindu Samyuktashta triteeyakah. Narayanen samishro vayuh cha acharyukah tatah. Vicchey navarna koarnah
syanamahad-ananda-dayakah. Hrutpundareek madhyastham pratah surya samprabham. Pasha-ankush-dharanam saumyam
varda-bhaya-hastakama. Trinetram raktavasanam. Bhakta-kama dudham bhaje. Namami twam mahadevim,
Mahabhayavinashineem, Mahadurga prashmaneem, mahakarunya roopineem. Yasyah swaroopam brahmadayo na jananti
tasmat uchyate agyeya. Yasya anto na labhyate tasmaduchyate ananta. Yasya laxyam nopelaxyate tasmaduchyate alakshaya.
Yasya jananam nopelabhyate tasmattuchyate aja. Aekaive sarvatra vartate tasmaduchyate aeka. Aekaive vishwaroopini
tasmaduchyate naika. Ata aevochayte agyeya ananta-alakshaya-aja-aeka – naika iti. Mantranam matraka devi shabdanam
gnyanroopini, gnyananam chinmaya teeta shoonyanam shoonyasakshini, yasyah parataram nasti saisha durga prakritita. Tam
durga durgamam devi, Durachara vidhatineem, Namami bhavabheetoaham samsar arnavatarineem. SHRI DEVI ATHARVA
SHEERSHAM Atharva Veda’dan Devi’nin ilahileri Amin, bütün Tanrılar Tanrıça’ya sordular, O Mahadevi (Yüce Tanrıça) kimsin
Sen? O böyle cevap verdi: Ben Brahma formundayım. Dünya Prakrati’den yapıldı ve purusha Benden meydana geldi. Ben
shunya’yım (hiçlik) ve shunya’nın ötesiyim. Ben neşeyim ve neşenin ötesiyim. Ben bilgiyim ve bilginin ötesiyim. Ben herkesin
bilmesi gereken Brahman’ım ve aynı zamanda illüzyonum. Ben beş elementten yapılan dünyayım ve aynı zamanda o dünyanın
ötesiyim. Ben tüm görünen dünyayım. Ben vedalarım ve vedaların ötesiyim. Ben saf bilgiyim ve illüzyonum. Ben doğmuş ve
doğmamış olanım. Ben aşağıda ve yukarıdayım, öndeyim ve arkadayım. Ben Rudralar ve Vasular (sayı olarak sekiz olan bir
deytiler sınıfı) olarak hareket ederim. Ben Aditya ve Vishwadeva ( bir deytiler sınıfı, Adityalar 12 tanedir, içlerinden biri güneştir)
olarak hareket ederim. Güneşi, Varun’u, Indra’yı, Agni’yi ve Ashwani Kumar’ı (sayıları ikidir ve Tanrıların doktorlarıdırlar)
destekleyen Benim. Ben Soma’yı, Twashta’yı, Poosha’yı ve Bhag’ı (bir deytiler sınıfı) desteklerim. Vishnu’yu, Brahmadeva’yı ve
ayağı üç loka’yı da içine alan Prajapati’yi destekleyen Benim. Ateş töreninde (Havan) sunulan adakları karşılayan Benim. Tüm
dünyadaki Tanrıya kendini adamışların refahını veren Benim. Ateş töreninde (Havan) adaklar sunulan bütün deytilerin şefi Benim.
Beş elementin hepsini Kendi formumdan Ben yaratırım. Benim yerim, Atma’nın ışığı ile aydınlanmış akıldadır. Bunu anlayan kişi,
tanrısal refaha sahip olur. Böylece Tanrılar konuştu: Yüce Tanrıça’ya, kutsama bahşedene selam olsun. Biz hepimiz
alçakgönüllülükle Prakruti’ye (bütün yaradılışın Annesi) teslim oluyor ve itaat ediyoruz. Kutsamalar bahşeden ve tüm dünyayı
yöneten. Biz hepimiz Devi Durga’ya teslim oluyoruz. O ki yanan ateşin alevleri gibi bir teni vardır, bilgi ile pırıl pırıldır, yapılanları
ödüllendirir. Şeytanları yokedene selam olsun. Bütün varlıkların içinde konuşma gücü olarak yeralan – dilekleri yerine getiren inek
Kamadhenu gibi olan Tanrıça bizden memnun olsun ve daima bizimle olsun. Tanrıça’ya selam olsun, ki O son gecedir,
Brahmadeva tarafından övülendir, Shri Vishnu’nun gücüdür, Shri Kartikeya’nın Annesidir, Shri Saraswati’dir, Shri Aditi’dir
(Tanrıların Annesi), Daksha’nın kızıdır ve Shri Shiva’nın eşidir. Shri Mahalaxmi hakkında daha çok şey bilmek istiyoruz, Shri
Sarvashakti’ye meditasyon yapıyoruz. Tanrıça, Ona daha çok meditasyon yapmamız için bizi yüreklendirsin. O Daksha, kızın Aditi,
ölümsüz ve kutsal olan Tanrılar doğurdu. Kaama, Yoni, Kamalaa, Vajrapani (Indra), Guhaa, Hamsa, Maatarishwa Abhra, Indra,
Punarguhaa, Sakala, Maya kainatın Annesi’nin Mantralarıdır (Vidya) ki Annenin Kendisi gerçekten Brahma’dır. O Atma’nın
gücüdür. Kainatı kandıran Odur, ilmik, üvendire, ok ve yay taşıyan ve kullanandır, yüce bilgidir (maha vidya). Bunu bilen bütün
üzüntülerden kurtulur. Selam Sana O Bahagawati, O Anne! Bizi daima gözet. O sekiz Vasu’dur. O onbir Rudra’dır. O oniki
Aditya’dır. O yetkili Vishwadeva’lardır ve somalar (vibrasyonlar) almaya izin verir. O Yatodhan’ır, Asuralar’dır, Rakshasa’lardır,
Pishaccha’lardır, Yaksha’lardır ve Siddha’lardır (tüm astral varlıklar). O Sattwa, Raja ve Tamu Guna’lardır. O Brahma, Vishnu ve
Shiva’dır. O Prajapati, Indra ve Manu’dur. O yıldızlar, gezegenler ve takımyıldızlardır. O Devi, ki O aynı zamanda Kala, Kashtha ve
Kala (zamanın küçük üniteleri) formundadır, günahı yokeden, gerçekleştirmeyi ve özgürlüğü bahşedendir, sonu olmayan, şanlı,
saf ve teslim olunacak tek şeydir, iyilik bahşeden, kutsallık formunda olan; selamlarım Sana’dır. Eter (Ha) ve ‘ee’ ve ateşin (Ra)
birleşmesinden oluşmuş ve hilal ile süslenmiş Viyat olan Devi’nin Beeja mantrası bütün arzuları yerine getirir. Bu Beeja mantra
(Hrim), Brahman’ı içeren tek bir harf ile tarif edilir ve Yogiler onun üzerine saf bir dikkatle meditasyon yaparlar, ki onlar gerçekten
bilginin derlemesidirler ve büyük mutluluk içindedirler. Mantra (Aem Hrim Kleem, Chamundaya vicche) Devi’ye kendini
adamışlara büyük neşe verir ve Brahma’yı anlamaları için onlara yol gösterir. Lotus kalplerimizin ortasında oturan, zaferi doğan
bir güneş gibi olan, yüzü memnunluk veren, dilekler ve koruma bahşeden, üç gözü olan ve kırmızı kıyafetler giyen ve kendini Ona
adamışların arzularını gerçekleştiren o Devi’ye kendimizi adamalıyız. Büyük korkuları yokeden, büyük afetleri ortadan kaldıran ve



yüce bir şefkatin canlı bir örneği olan o Yüce Tanrıça’yı (Mahadevi) selamlarım. Brahmadeva gibi deytiler ve diğerleri bile Onun
formu bilemezler ve işte bu yüzden Ona “Bilinmeyen” diye hitap edilir. Onun sonu yoktur, işte bu yüzden Ona “Sonsuz” diye hitap
edilir. Onun amacının ne olduğu bilinemez, işte bu yüzden Ona amaçsız olan diye hitap edilir. O doğmamıştır, işte bu yüzden Ona
“doğmamış” diye hitap edilir. O heryerde yanlızdır, bu nedenle Ona tek ve yanlız diye hitap edilir. O bir olduğu halde, tüm kainat
Onun formudur, bu yüzden Ona “bir olmayan” diye hitap edilir. İşte bu yüzden, Onun Agnyeya, Ananta, Alakshya, Ajaa, Aika, Naika,
vs. diye isimleri vardır. O Devi, mantra’da “Matruka’dır (yani mantraları yapan harfler), o kelimelerdeki bilgidir. Bilgide, O saf
zekanın ötesidir. Hiçlikte, O şahittir. Onun ötesinde hiçbirşey yoktur, bundan dolayı O Durga olarak tarif edilir. Dünyevi işlerin
okyanusundan korkan ben, o Durga’yı selamlıyorum, ki O ulaşılamayandır, bütün kötülükleri yokedendir ve insanları illüzyonun
okyanusundan kurtarandır.
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Navaratri’nin 7. günü. (SAPTAMI). Pune (Hindistan), 17 Ekim 1988. Devi’nin Kendisi adına konuştuğu ‘Devi Atharva Sheersha’nın
dizeleri okunur. Shri Mataji arada açıklar ve anlatır: Birine neşe verdiğiniz zaman, neşenin kaynağı neşenin ötesinde olmalı. Ben
bilgiyi verenim. Atma’nın ışığı olmadan, Ruh’un ışığı olmadan nasıl birşey bilebilirsiniz? Görüyorsunuz, kaynak doğmamıştır,
doğabilir çünkü o ölümsüzdür, o yüzden doğmamıştır. Ölümsüzlük oradadır – mutlaktır, ama ondan sonra mutlak doğabilir.
Neden aydınlanma alınmasın? O olmadan Devi Puja yapmanın ne yararı var? ‘Atma’ bilgisi olmadan herhangi bir Puja yaparsanız,
bunun ne yararı olur? Tanrısal Kutsamaları almazsınız. Bu binlerce yıl önce söylendi zaten. ‘Vaikhari’ konuştuğumuz güçlerdir.
Söylediğiniz Tanrı’nın her ismi için, sorun, siz bu musunuz? Çünkü tüm bu insanların Shakti’si tüm bunların esasıdır. Çünkü Ben o
Shakti’yim, bu yüzden vibrasyonları alıyorsunuz. Herhangi birinin ismini isteyin, hatta azizlerin, rishilerin, maharishilerin. Onların
hepsi Benim. İşte bu yüzden. İşte bu noktayı ispat etmeye çalışıyorlar. Beeja Mantra ‘Vaikhari’ demektir. Vaikhari konuşma
gücüdür. Konuşma gücü aydınlanma gücüne sahip olan insanlar tarafından mantra haline sokulmuştur. Şimdi, öyleyse, onlar
ilerlemek için, diyelim onlar merkezlerini geliştirmek istiyorlar, veya sol veya sağlarını geliştirmek istiyorlar. Beeja mantralarını
söylemeleri gerekir. Eğer beeja mantralarını söylerlerse – o bölge beeja’yı elde eder. Öyleyse ‘beeja’ filizlenmeli ve büyümelidir.
Bu nedenle, atılan ilk adım ‘beeja mantra’yı söylemektir ve sonra da değişik çakraların değişik mantraları söylenmelidir. Öyleyse,
ilki ‘beeja’dır ve sonrası ağaçtır. Dolayısıyla, herşeyden önce ‘beeja’yı biliyorsanız, onu söyleyerek kendi içinize bir ‘beeja’
ekebilirsiniz ve sonra da tüm diğerlerini söylemeye başlarsınız. İşte böyle onu büyütürsünüz. “Sanskrit” kelimesi Kundalini’nin
hareketinden meydana gelmiştir, Kundalini bir ses çıkardığı zaman, hepsi büyük azizler tarafından kaydedildi ve işte böyle her
Çakra sesli ve sessiz harfleri, kendilerindeki alt-pleksus’lerın sayılarına ki siz bunlara taçyaprak diyebilirsiniz, göre elde ettiler ve
bunların tümü Sanskrit dilinin alfabesini oluşturdu. Sanskrit Kutsal Yapılmıştır Bu dil kusallaştırılmıştır. Önce tek bir dil vardı,
ondan 2 dil doğdu, biri latin diğeri de kutsallaştırılan Sanskrit. Bu Sanskrit dili Azizlerden gelmektedir. Onlar tüm bunları
duymuşlar ve bunu yapmışlardır ve bu “Vaikhari”nin enerjisidir. Şimdi, alfabe var, “Vaikhari” var. Enerji var ve sizin çalgıyı söyleme
yolunuz bu olmalıdır, ama bunu Tanrısal bir şekilde çalıştırabilmek için, onu bir mantra haline sokmalısınız. Onu bir mantra
yapmak için, yapmak istediğiniz herhangi bir mantra, öncelikle ‘beeja Mantra’yı bilmelisiniz. Diyelim, Kundalininizi yükseltmek
istiyorsunuz, o zaman beeja mantra ‘reem’dir ve ‘reem’den ‘Om Twameva, Sakshat Shri Reem’e gitmelisiniz. Ondan sonra orada
olan tüm deytilerin mantralarını söylemelisiniz. Siz hepiniz şimdi ‘Vidyavaan’ oldunuz. Şimdi, ‘vidya’nın içinize nasıl yavaşça nüfuz
ettiğini anlamaya çalışın. Elinde bir sopa ile oturan herhangi bir öğretmen veya başka biri ile değil. Bütün’vidya’ içeriden ve
dışarıdan ortaya çıkarılır. Ne söylüyorsam vibrasyonlarınız ile mutabık olabilirsiniz. Yani bu ellerinize gider. Ben söylediğim için
kabul etmezsiniz ama bu böyle olur ve işte bu yüzden onu kabul edersiniz. Diyelim, ben bu sudur diyorum, öyleyse ne, suyu
içersiniz ve susuzluğunuzu giderip gidermediğini görürsünüz. Ancak o zaman bunun su olduğuna inanırsınız, aksi halde
inanmazsınız. Bu da aynı şekildedir, - Biz ‘Swayama – Siddha’larız. “Ra” Radha enerjisidir. Enerjiyi destekleyen Radha’dır. O
Mahalaxmi’dir işte bu yüzden O Kundalini’yi destekler. “Eee” ebedi Anne’dir, ve “Ra” Kundalini olan enerjidir. Öyleyse “Reem” sizin
“Ra” olan “Mahalaxmi Tattwa”dan geçen enerjinizdir. Enerjinin Ebedi varlığa doğru geçtiğini görürsünüz. Öyleyse “Reem”, işte bu
yüzden yogiler – çünkü onlar sadece bağlantıya inanıyorlar. Yogiler yogaya inanıyorlar ve o nedenle enerjiyi ve aynı zamanda
Ebedi Anne’yi gözetmeleri gerekir. Bu çok önemlidir çünkü enerji ancak bu şekilde orada olabilir – Kundalini kadar Ebedi Anne de.
Ondörtbin yıl önce, tüm bunları yazmışlardı ve yazdıkları gerçektir ve siz şimdi bunu biliyorsunuz. Bu kitabı okuduğunuz zaman
(Devi Saptashati), anlayacaksınız. “Chitta Swaroopini”. Sağ taraf Mahasaraswati’dir. O zaman “Sattva Roopini” Mahalaxmi,
“Ananda Roopini” Mahakali’dir ve sizler tüm bunları biliyorsunuz. (Brahma’nın bilgisini elde etmek için, daima Sana meditasyon
yaparız.) Bu olmaksızın siz onu elde ettiniz, hatta meditasyon bile yapmadan aydınlanmanızı aldınız. Şimdi meditasyon
yapmalısınız. Bunun için ne yapmalı bilmiyorum. Şahit konumunda sıfır olursunuz. Şahit konumunda sizin “Ben”iniz diye birşey
kalmaz. Sadece görürsünüz ve oradaki “Shoonya”dır. Öyleyse, siz “Shoonya” konumunda iken orada olan Shakti Odur. Siz
“Nirvichara”dasınız, binlerce kişi buna sahip. Onlar şimdi buldular, öyleyse bunu biliyorlar. Ben Kudalinizin geçip geçmediğini de
biliyorum. Dolayısıyla bilmeyebilseniz bile, Ben bunun yapılmış olduğunu söyleyeceğim. Öyleyse O, sizin tüm konumlarınızı
bilmektedir. Bütün tasarı, diyebilirsiniz ki, bir kompüter gibidir: Öylesine güzel yapılmıştır ki, olmakta olan herşeyi kaydeder ve
anında, tıpkı şu anda sizinle konuştuğum gibi, birden bir kişi oturur. Derim ki; “Hanh”! ve dikkat de orada olur. Size konuşuyorum,
dikkat orada, ki Kudalini anında yükselir. İşte bu kadar.

http://amruta.org/?p=20607


1988-1018, Navaratri'nin 8. Günü

View online.

Navaratri’nin 8. günü. (ASHTMI). Pune (Hindistan), 18 Ekim 1988. “Mahalaxmi Strotum”da neden tüm bunlara sahip olalım?
Çünkü bu Kundalini’dir. Mahalaxmi Kundalini’nin kanalıdır, o nedenle ASHTA LAXMI’ler vardır. Sonra Mahalaxmi ve en son
DAKSHA LAKSHMI. Mahalaxmi kanalında ifade edilen bu güçler birbiri ardına içimizde yeralırlar. Şimdi, Mahalaxmi kanalında
Gauri’den bahsetmemiz gerekir. Çünkü Gauri Kundalini olandır. Bu nedenle bahsetmeliydiler – bu yüzden onlar “Udai Udai hey
Ambe” derler. Mahalaxmi tapınağında söylerler. Neden, çünkü sadece Mahalaxmi tapınağında şimdi yükseltin demeleri gerekir,
biz hazırız, bir hazırlandık, içimizde Mahalaxmi presibine sahibiz ve şimdi Kundalini’yi yükseltebilirsiniz ve işte bu yüzden
‘AAVAHANA’dır. ‘Palan’ annelik veya çocuğa bakmak demektir. Eserin tümüne bir anne gibi bakan O’dur. Oh Devi! Sen bu
dünyanın tek desteğisin, çünkü Sen orada Toprak Anne olarak bulunuyorsun. Torak Anne sayesinde kainat var olmakta, çünkü O,
Toprak Anne, bütün kozmosdan yaratıldı, bütün kozmos Toprak Anne tarafından desteklenmekte. Bu tıpkı, diyelim bir ev inşa
ediyorsunuz. Ev oradadır ama orada yaşayanlar tarafından desteklenmektedir. Aksi halde, anlamsızdır, tıpkı bir damat gibi, eğer o
evlilik töreninde değilse, bir evlilik töreni yapmanın ne anlamı kalır? Sadece bu Toprak Anne’nin varlığı bütün kozmosun var
olmasını ve bir anlam kazanmasını sağlar. Mahalaxmi beyni gözetir. Bildiğiniz herşey beyinden geçerek gelir ve beyin tarafından
doğrulanır veya diyebilirim ki, beyin Mahalaxmi prensibi tarafından gözetilir veya beslenir. ‘Paravani’ burada başlar. (Shri Mataji
elini Nabhi’de tutarak anlatır). O sessiz olan sestir. Sonra kalbe gelir, “anahat” olduğu zaman, ona ‘Pashyabnti’ denir çünkü o
sadece sahit olur. ‘Vani’, Vani enerjisi, o sesin enerjisi sadece şahit olur ve bu anahata konumudur. Sonra buraya gelir (Vishuddhi
seviyesi), böylece ‘Madhyama’ diye adlandırılır, hala orta safhada, gırtlağın yukarısında, ama ağıza geldiği zaman, ‘Vaikhari’ olur,
yani o konumda konuşur. İşte Paravani böyle Paravani anlamına gelir, yani, eğer Tanrı’nın birşey söylemesi gerekiyorsa – onu
Paravani’de söyler ki siz onu duyamazsınız. Tanrı’nın ne dediğini bilmezsiniz – onu duyamazsınız. Öyleyse, aynı şekilde, içinizde
Paravani’lerinizi elde etmelisiniz, ki o elbetteki aynı Pavani’deki (diyebiliriz ki) insani yansımadır ve siz onu duyamazsınız. ‘Vani’yi
midenizde duyamazsınız, ama diyelim bazı rahatsızlıklarınız oldu, özellikle kanser veya bunun gibi herhangi bir hastalık, bir sorun
var. O zaman göstermeye başlar. Bir sorun var. Bu ‘spondan’ zonklamalara (atmalara) sebep olur, elde ettiğinzi vibrasyonlar, size
bazı sorunlar olduğunu gösteren o Paravani’nin etkisidir. O sorunu görebilirsiniz ve atmaya başlar. Kudalini bile başladığı zaman
hiç ses yapmaz, ama buraya gelir (Sahasrara), ve eğer bir sorun varsa, yukarıya çıkarken atmalar yapar. Orada bir engel olduğu
sürece, atmalar yapmaya devam eder. Bu durgun bir su gibidir, aktığı zaman, hiç ses yapmaz, ama bir engel olduğu zaman, ses
çıkarır. Dolayısıyla doğuştan olan bir ses vardır. Bu ses sudaki çarpmandan dolayıdır, ama ‘Vani’nin içinde kurulmuş doğuştan
olan bir ses vardır. Sessiz olan ve bu dört evreden yükselen bu ses, ağıza geldiğinde, ancak o zaman ‘Vaikhari’ olur. Tanrı’da ise,
O konuştuğu zaman, Paravani konumunuza ulaşmadığınız sürece, ne konuşursa konuşsun, kimse onu duyamaz. Paravani’nizi
hissetmedğiniz sürece, onu duyamazsınız. Öyleyse, Tanrı’nın kendisinin yeryüzüne inmesi ve size açıklamalar yapması için Kendi
Vaikhari’sini kullanması gerekir. Ve bununla, aşağıya doğru gitmeye başlarsınız. Sessizliğinizden neşe duyduğunuz Madhyama
konumuna gelirsiniz. Sonra Pashyanti’ye gelirsiniz ve orada şahit konumunuzdan neşe duyarsınız ve sonra Paravani’ye gelirsiniz,
orası sesi elde ettiğiniz veya başka bir değişle, bilgiyi elde ettiğiniz yerdir, sadece bilgiyi, ne ses ne de gürültü, hiçbirşey yok,
sadece bilgi, tıpkı bir düşünce gibi. Düşüncenin sesi yoktur, öyleyse ilham size Paravani aracılığı ile gelir. Ama düşünce sessizdir.
Aynı şekilde, gelen şey de sessizdir. Bir Sahaja Yogi’nin sorusu: Bu Void’de mi yoksa Nabhi’de mi yoksa başka bir özel yerde mi?
Shri Mataji: Nabhi. Bu Laxmi Tattwa’dır. Mahalaxmi onunla başlar, tüm bunlar agnya’ya doğru yükselmeye başladıkça çalışır,
sonra ‘Vani’, ‘anahata’ya ulaşır. ‘Anahata’ vibrasyonların sesi demektir. Ben duyabilirim. Demek istediğim, herhangi biri elini
Benim üstüne koysa, o da duyabilir. Her türlü sesi duyabilirsiniz. Sonra yukarıya, başa gelir ve buraya (Sahasrara) ulaştığı zaman,
burada atmaya başlar, sonra, ‘brahamrandhra’ açılır, ‘Vani’ sese dönüşür, Tanrı ile bir olur. Ama insanoğlunda normalde buradan
dışarı çıkar. Tanrı’nın bir parçasıdır, ama verildiği zaman, agnya açılır ve Sahasrara’sına geçtiği zaman, o zaman bu vani,
vibrasyonların bu sesi de dışarı çıkar. Aslolan şey, ki bu anlaşılmalıdır, ‘Nirvikalpa’ konumuna ulaştığınız zaman, beyninizdeki bu
‘vani’ aracılığı ile size ilham gelir. Aynı ‘Vani’ beyninizde size ilham verir ve bu ilham sizin anlamanızı sağlar – tıpkı şekiller
arasındaki farkı bilmem gerektiği gibi, öyleyse, daha hassas bir duyarlılığa sahip biri haline geldiğiniz için (Sookshma),
‘Sookshma’yı da anlamaya başlarsınız ve ‘Sookshma’ olan şeyler söylemeye başlarsınız. Tıpkı insanların şair olmaları gibi.
Başlangıçta, Sadashiva ve Adishakti birbirlerinden ayrıldıkları zaman, ‘Tunkaar’ oldu, bu başlamış olan ana şeydir. Sonra
Adishakti üç forma girdi – ve formlarından biri ile tüm elementleri başlattı. Kutsal olan bu Tunkaar (OMKARA), tüm atmosfere
yayıldı. Yaratılmış olan herşeyin içine girdi, ama o sağ kanal tarafından yaratılmıştı. Onunla kaplanmış olmasına rağmen, tıpkı bu
ev ile onu kaplayan şeyin farklı olması gibi, bu evi kaplayan havadır, havayı Omkara farzedelim, sonra bu ev yapılmış. Bu evi
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yapan Omkara değildir ama onu kaplamaktadır ve onu kapladığı için de kalıba sokar, hareket ettirir, çünkü aslında Omkara olan
Chaitanya, diyebiliriz ki, her zaman yol göstermekte, nüfuz etmekte, organize etmekte ve herşeyi geliştirmektedir. Sahaja Yogi:
Yapmakta olan sadece Devi midir Shri Mataji? Shri Mataji: Herşeyi O yapar. Buna şüphe yoktur. Herşeyi O yapar. O yapandır. O
önce Ganesha’yı yaratır, ki Onun aracılığı ile kutsallık kontrol altında olur, Onun aracılığı ile tüm kainat Devi tarafından kaplanır.
Sonra O nüfuz da eder – tıpkı diyelim Ben herhangi birşeye dokundum – o şey kutsallaşır, çünkü Chaitanya onun içine girer ve bu
nedenle o şey kutsallaşır. Öyleyse O onun içine, herşeyin içine geçebilir. Ama ölü olan hiçbirşeyin içinde Omkara yoktur. Onun
elektro manyetik güçleri olmalıdır ve böylece elektro manyetik daha yüksek bir konuma çıkar, içine nitrojen girdiği zaman, o
‘Prana’ya dönüşür. Öyleyse, o değişik aşamalardan geçer, sonra bir insan haline gelir. Aydınlanmış ruh olana kadar o hala bir
insan konumundadır. Sonrası, başka bir hikaye. Öyleyse evrimsel aşama sizi Chaitanya dediğiniz ve herşeyin içine nüfuz eden
Omkara’dır. Şimdi bu Chaitanya tüm bu üç güç tarafından da kullanılır. O yüzden Ona Omkara denir, A-U-M, çünkü Tanrıça
çalışırken bu Chaitanya’nın farklı türdeki güçlerini kullanır. Öyleyse “Aum”un tümü kullanılmaz. Yeterince karmaşık bir konu. En
iyisi anlamamak. Kendinizi bunun gibi karmaşıklaştırmayı ne kadar çok denerseniz, agnya’nız o kadar çok tıkanır. Agnya’nızı
düşük tutmak daha iyi. Diyorum ki, agnya’dan çok ‘Bhakti’yi koruyun. Bunların hepsi size çok kısa zamanda gelecek. Ama bundan
da başka, sürekli olarak bu nedir, şu nedir.. Bu agnyanızı sürekli olarak çalkalar. Dönmekte olan büyük bir tekerlek gibidir. En iyisi
onu durdurmak. Sadece ‘Bahkti’ konumuna girin. Shankracharya ne yaptı. Önce ‘Vivekachuramani’yi yazdı. Sonra tartışmalardan,
ondan, bundan bıktı. Ve hiçbirşey yapmadı, sadece ‘Bhakti’. Böylece tüm bu şeyleri yazdı. Öyleyse öncelikle ‘Bhakti’ konumuna
girmelisiniz. Çünkü bu çeşit bir soruşturmanın sonu yoktur. Kitabımı yayınlayacağım – böylece onu okuyabilirsiniz. Herşeyin
dışında, Eğer Bana “Anne, birdenbire bu kadar çok eli nasıl elde ediyorsun? Orada bir ışığı nasıl yapıyorsun?” diye sorarsanız size
ne kadar izah edebilirim? Sizlerin ‘Chitti’si yok, içinizde o bilgisayardan yok. Size bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla daha karmaşık
bir hal alacak. Sadece Bhakti’ya gidin. Bhakti’nin katili soruşturmadır. Sadece kendinizi görün. Diyelim suya giriyorsunuz, suya
‘nereden geliyorsun’ diye sorar mısınız? Sadece yüzersiniz. Aksi halde, denize gitmeli ve sen nereden geliyorsun, bileşenin nedir
gibi sorular sormalısınız. Veya birşeyler yemeniz gerekiyorsa, onun nasıl yapıldığını soruyor musunuz? Türevleri nelerdir?
Nereden gelir? Bu nedir? Şu nedir? Kimyasal analiz yapar mısınız? Sadece yersiniz. Açsınız, öyleyse zevkini çıkarın. Zihinsel
marifetler en kötüleridir, size söylüyorum. Puja yaptığınız zaman, asla soru sormamalısınız. Puja ‘Khandit’ elde eder. Sorgulama
Benim için büyük başağrısıdır. İnsanlar sürekli sorguluyorlar. Benim gördüğüm onların ‘Bhakti’lerinde derin olmamalarıdır.
‘Masti’de (coşku) olduğunuz zaman, hiçbir soru sormazsınız. (Jab mast huey phir kya bole). Bir Brahmin için bile, bir soru
sorarsanız, ‘Sopan’ alacaktır ve size vuracakdır veya Kilisede, ayağa kalkıp ‘Efendim, bununla ne demek istiyorsunuz?’ diyecek
olursanız, o bir nutuk çekmektedir, size eline ne geçerse fırlatacaktır. *kalpte buddhi olarak Bunun hakkında ne diyorsunuz?
Kalpte zeka olarak (bulunur Tanrıça). Tıpkı bir kuyunun içine, diyelim bir testi koymanız gibi, böylece su hem içerde hem dışarda
olur. İnsanın kinetik bir şey olduğunu anlaşılmalıdır. Demek istediğim, erkek “Avataralar” kinetik taraftırlar. Potansiyel enerji dişi
enerjidir. Öyleyse, Krishna Kamsa’yı öldürdüğünde bile Radha’dan Ona yardım etmesini istemesi gerekmişti. İşte Shakti budur.
Shakti olmadığı zaman onlar var olmazlar. Tıpkı ışık olmadan lambanın varolmaması gibi. Bunlar ana formlardır, ama onların
arkasında, tüm bu işleri yapan Shaktiler vardır. O enerji Onun içine girdiği için, Shiva hiddetlendi ve şeytanları öldürdü. Onun
kendisi herhangi bir erkek güç ile gelmedi ve diyelim birşeyi yendiğiniz zaman veya iyi birşey yaptığınız zaman bununla ilgili bir
rozet alırsınız. Bir madalya ile ödüllendirilebilirsiniz. İşte O, öldürdüğü ‘rakshasaları’ kullandı, diğer ‘rakshasaları’ korkutmak için
onların başlarını garland olarak taktı; sizi öldüreceğim, başlarınızı alıp boynuma takacağım. Sadece korkutmak için. Pujanın
tutumu, Devi tarafından hayran bırakıldığınız şeklinde olmalıdır. Tanrıçaya övgüler sunuyorsunuz şeklinde olmalıdır. Bu zihinsel
bir anlayış değildir, görüyorsunuz. Siz tüm bunları sadece memnun etmek için söylüyorsunuz. Dolayısıyla davranışınız böyle
olmalıdır, bu bir çeşit zihinsel tez değildir, olmakta olan şey sizin Tanrıça’yı ifade ettiğinizdir! Tıpkı birini sevdiğiniz zaman, sadece
o kişiyi memnun etmek için birşey söylersiniz. Aynı şekilde, Tanrıçaya birşey söylersiniz. Bu azizler bunu söylemek için
yazmışlardır. Sadece kendilerini ifade etmek için; “Sen Tanrıçasın, Sen böylesin, Sen şöylesin”. Bana gelen mektupların bazıları
da böyle. Duygularının ifadeleri ile dopdolu. Ama bu bir çeşit okuma dersi veya buna benzer birşey değildir. Bu sadece o
davranışın bir duygusudur. Öyleyse, mutlak ‘Bhakti’de, bu yapılmalıdır. Söylenen herşeyi ve Benim önümde oturmakta olduğunuzu
kalbinizde hissetmeye çalışın. Bunu kalpten söylemelisiniz; “Size söylemekte olduğumuz budur”, tam bir alçakgönüllülükle. Bu
ifade bir dua gibidir. Bir duadır. Bir çeşit zihinsel tartışma değil bir dua olmalıdır. Bu Tanrıça’ya bir duadır. Bu davranışı
geliştirmediğiniz sürece çok uzağa gidemezsiniz. Tamamen kalbimizden, böyle şeyler söyleyin. Kalbinizi açın, dışarı aksınlar.
Ama her bir kelimeyi öylesine söylerseniz, analiz etmeye başlarsınız ve hiçbir anlamı kalmaz. ‘Vaikhari’niz sayesinde Bana bunu
söyleyebildiğiniz için bu çiçekler gibisinizdir. Bunu söylemek istersiniz. Ama öteki türlü, ne söylerseniz söyleyin, bir dudak
hareketinden ibarettir, ne söylemek isterseniz bu sadece bir dudak hizmetidir. Birşeyler oluyor. Kalbinizi aydınlatmak için, övgüler
söylemeli ve kendinizi ifade etmelisiniz. Bu öyle olmalı ki, Bana bunları söylüyormuş gibi hissedersiniz. Bunu Benim huzurumda



söyleyemeyebilirsiniz – söylediklerinizle bir bütün olmalısınız. Tüm bunları söylersiniz. Şimdi, bu bir minnettarlıktır. Yaptığınız bu
şey bir ifadedir. Bunu bir minnetralık olarak ele alın. Bu kalbinizin bir ifadesidir. ‘Vishveshwara’ bile alçakgönüllü olmuştur.
Vishveshwara, tüm kainatın Ishwara’sı, yani Sadashiva veya Shiva’dır. Puja esnasında Nirvichara’da olun, düşünmeyin. Çünkü
Ben bilgiyim, tamam, ve size bilgi veriyorum ama sizin takip etmeniz gereken şey bu olmamalıdır, ‘Bhakti’ olmalıdır. O size doğal
bir neşe verir ve tüm böyle insanlar gördüm ki, Sahaja Yoga’dan çıktılar. Sizi uyarıyorum. Hepsi gittiler, zihinsel takip yapanları
hepsi bir bir çıktılar. Bana asla hiçbir soru sormamalısınız. Ben saf zeka olarak çağrılırım. Tüm bunları bilmenin ne yararı var?
Eğer susamışsanız, en iyisi ‘Bhakti’nin nektarından içmenizdir – diyelim susadınız ve ben size bir konuşma yapmaya başlıyorum,
‘Oh baba, lütfen bize biraz su verin’ diyeceksiniz. Eğer gerçekten susamuşsanız. Kendi zihinsel becerilerinizle insanları
getiremezsiniz – asla. Sadece vibrasyonlarla, aydınlanmalarla getirebilirsiniz. Eğer biri tartışmaya başlarsa, eğer o egosundan
konuşuyorsa, onunla nasıl konuşabilirsiniz. Siz Atmanızdan konuşuyorsunuz, o egosundan konuşuyor. Ya onu Atmaya getirin, ya
da durdurun. Bu bir sağır ile konuşmak gibidir. Siz birşeyler söylersiniz ve o başka şeyler söyler. Hiçbir tartışma onları biraraya
getiremez. Bu sadece değişimle olan bir deneyimdir. H.H. Shri Mataji Nirmala Devi DEVI MAHATMAYAM’NIN 11. BÖLÜMÜ 1&2
Devya hate tatra mahasurendra sendrah rura vahmipurogmastama. Katyayanitushtuvarishtla bhadvikashivaktrabja
vikaasitashah. Devi prapannartihare praseed praseed matrajagato-akhilasya. Praseed vishveshwari pahi vishvam twameeshwari
devi characharasya. Adharbhoota jagatastwameka mahiswaroopena yatah sthita-asi. Apam swaroopasthitaya
twayetadapyayate krtsn-malangadhyaveerye. Twam vaishnavi shaktir – anantveerya vishvasya beejam paramasimaya.
Sammohitam devi samasta-metattwam vai prasanna bhuvi muktiheth. Vidyah samastastava devi bhedah striyah samastah
sakala jagatsu. Twayekaya pooritam-ambayetatka te stutin stavya paraparoktih. Sarva bhoota yada devi bhukti-mukti-pradayini.
Twam stuta stutaye kava bhavantu paramoktayah. Sarvasya buddhiroopena janasya hrudi samsthite. Swarga – pavagarde devi
narayani namostute. Kala-kashtha adi-ropena parinama pradayini. Vishvasyoparto shakte narayani namostute. Sarva-Mangal
mangalye shive sarvarth-sadhike. Sharanye-trayambike gauri narayani namostute. Srushtho-Sthiti vinashanam shaktibhoote
sanatani. Gunashraye gunamaye narayani namostute. Sharnagatdeenarta-paritrana-prayane. Sarvasya – arti hare devi narayani
namostute. Hamsa-yuktavimanasthe-brahmani-roopdharini. Kaushambhah ksharike devi narayani namostute.
Trishul-chandrahidhare mahavrushabhvahini. Maheshwari swaroopena narayni namostute. Mayur kuckckut vrate mahashakti
dhare anghe. Kaumari roopa samsthane narayni namostute. Shankha chakra gada shardang graheet parmayudhe. Praseed
vaishnavi roope narayani namostute. Grahitogra-mahachakre danshtroda-ghrat-va sundhare. Varah roopini shive narayani
namostute. Narasing roopeno grena hantu daityan kratodyame. Trailokyatran-sahite narayani namostute. Kiratini mahavarjre
sahastra-nayana-ujjawale. Vritra prana hare chaindri narayani namostute. Shiva dooti swaroopena hata daitya mahabale.
Ghoraroope maharave narayani namostute. Danshtra karal vadane shirmala vibhushane. Chamunde munda mathane narayani
namostute. Laxmi lajje mahavidye shraddhe pushti swadhe dhruve. Maharatri mahavidye narayani namostute. Medhe saraswati
vare bhootiba-bhravitamasi. Niyate twam praseedeshe narayani namostute. Sarva-swarpooepe sarveshe sarvashakti samanvite.
Bhayebhya strahi no devi durge devi namostute. Ayetatte vadanam saumyam lochantraya bhoshitam. Patu nah
sarva-bheetibhyah katyayani namostute. Jwala-karal-mrutyu-gramasheshasura-soodanam. Trishulam patu no bheete bhadrakali
namostute. Hinasti daityatejansi swapnena-pooryaya jagata. Saa ghanta patu no devi papebhyo nah sutaniva. Asura
sragvasapank charchitaste karojjwalah. Shubhaya khadago bhavatu chandike twam nata vayama. Ragana-sheshan-pahansi
tusthta rushta tu kamansakalan-meeshtana. Twam-ashritanam na vipannaranam twam-ashrita hyashrayatam prayanti.
Aitatkratam yatkadanam twayadya dharm dvisham devi mahasuranam. Rooper-anekerba-hudhatma-moorti kratvambike
tatprakaroti kanya. Vidyasu shastreshu viveka-deepeshvadyeshu vakyeshu cha ka twadanya.
Mamatva-garte-ati-mahaandhakare vibhramayatyeta-dateev-vishwam. Rakshansi yatrogra-vishshva naga yatraraya dasyubolani
yatra. Davanalo yatra tathabhimadhye tatra sthita twam paripasi vishwam. Vishveshwari twam paripasi vishwam vishwatmika
dharayaseeti vishwam.vishweshavandhya bhavati bhavanti vishwashraya ye twayi bhaktinamrah. Devi praseed paripalaya
naaribheetera-nityam yatha suravadhadadhunaiva sadyah. Papani sarvajagatam prashamam nayashu Utpatapaka janitanshrava
mahopasargana. Pranatanam praseed twa devi vishwarti harini. Trailokya vasinameedaye k-lokanam varada bhava.
MAHALAXMI İLAHİLERİ (Devi Mahatmaya’nın 11. Bölümü) 1&2 Şeytan Shumba Devi tarafından öldürüldükten sonra, Indra ve
Agni’nin öncülük ettiği bütün Tanrılar Devi’yi aşağıdaki gibi methettiler: O Devi, teslim olan herkesin acısını dindiren, bizden
memnun ol. O tüm dünyanın Annesi, memnun ol, O kainatın Tanrıçası, memnun ol ve kainatı gözet. Sen hareket eden ve hareket
etmeyen şeylerin Tanrıçasısın. O Devi, Sen ki toprak Anne’sin, sadece Sen dünyayı destekleyensin. Sen susun ve Sen insanların
susuzluğunu dindirirsin. O Devi, Senin değerin ölçülemez. O Devi, Sen bitmeyen gücün shakti Vaishuavi’sisin (Shri Vishnu’nun
gücü), Sen kainatın ebedi tohumusun, yüce Maya’sın. Sen herkesi aldattın ve memnun olduğun zaman, yeryüzünde özgürlük olur.
O Devi, bilgilerin herbir çeşidi Senin formundur. Dünyadaki bütün kadınlar Senin formundandır. Bütün kainatta Sen tek başına



oturursun. Sen Paraa Vaani’sin (en yüksek ve en hassas konuşma formu), bütün övgülerin ötesindesin, öyleyse hangi övgü
gerçekten Sana uygun olur? O Devi, Sen ki bütün kutsal kitaplarda özgürlüğü ve Tanrı’nın krallığını bütün varlıklara bahşeden
olarak övülürsün. Öyleyse Seni övecek harfler ve kelimeler var mıdır? Sana selam olsun O Devi Narayani, Sen ki bütün kalplerde
Buddhi olarak yeralansın ve herkesi cennete götürensin. Sana selam olsun O Devi Narayani, Sen ki zamanın etkisini Kalaa,
Kashthaa (zamanın küçük birimleri) ve kainatın ötesindeki shaktinin formlarında verensin. Sana selam olsun O Devi Narayani,
Sen ki üç gözlüsün, teslim olunansın, Shri Gaurisin, Shri Shiva’nın eşisin, kutsal olan herşeyin kutsallığısın ve tüm başarıyı
bağışlayansın. Sana selam olsun O Devi Narayani, Sen ki bütün yaradılışın desteklenmesinin ve yokedilmesinin arkasındaki
Shaktisin, Sen ki üç gunanın içinde ve ötesindesin. Sana selam olsun O Devi, Sen ki sana teslim olmuş olan tüm acı çekenleri
korumada ve yardım etmede hızlısındır. Sana selam olsun O Devi Narayani, Sen ki Brahmani (Brahma’nın Shaktisi) formunu almış
olansın ve göksel arabayı (veya kuğudan uçağı) kullanırken kusha çimenleri üzerine su serpensin. Sana selam olsun O Devi
Narayani, Sen ki, Maaheshwari (Shiva’nın Shaktisi) formunda yüce boğanın üstüne çıkmış ve üç çatallı zıpkın, yeniay ve yılana
sahip olan ve kullanansın. Sana selam olsun O Devi Narayani, Sen ki tavuskuşuna binen Kaumari (Kartikeya’nın Shaktisi) formunu
almış olansın ve yüce (yenilmez) shakti’ye sahip olansın. Sana selam olsun O Devi Narayani, Sen ki Vaishnavi (Shri Vishnu’nun
Shaktisi) formunda olansın ve denizkabuğu ve silahlar; topuz, disk, Shri Vishnu’nun sharangadhara diye bilinen yayını
kullanansın. Bizden memnun ol. Sana selam olsun O Devi Narayani, Sen ki hayırseverlık bahşeden, elinde yüce diski taşıyan ve
dişleriyle büyük yaban domuzu formunda yeryüzüne inensin. Sana selam olsun O Devi Narayani, Sen ki yırtıcı aslan formunda
olansın, şeytanları öldürüp üç dünyayı koruyansın. Sana selam olsun O Devi Narayani, Sen ki Aindri (Indra’nın Shaktisi) formunda
olansın, gökgürültüsünü taşıyan ve bin parlak gözü olup şeytan Vrutra’yı öldürmüş olansın. Sana selam olsun O Devi Narayani,
Sen ki Shiva dooti formunda olansın, korkutucu savaş çığlıkları atansın ve korkunç bir form elde edip şeytanların güçlü ordusunu
yokedensin. Sana selam olsun O Tanrıça Chamunda Narayani, Sen ki büyük dişin yüzünden ağızı çok korkunç görünensin, insan
kafalarından meydana gelmiş garlandı bir süs eşyası olarak giyensin ve Munda’yı öldürmüş olansın. Sana selam olsun O Devi
Narayani, Laxmi, Lajja, Mahavidya, Shraddha, Pushti, Swadha, Dhruva, Maharatri, Mahamaya. Sana selam olsun O Devi Narayani,
Medha, Saraswati, Baabhravi, Taamasi, Niyati (kader) memnun ol. Sana selam olsun O Devi Durga, tüm Kainat Senin formundur,
bütün güçlerin Tanrıçası Senin içindedir, lütfen bizi tüm felaketlerden kurtar. Sana selam olsun O Tanrıça Katyayani, üç gözle
süslenmiş olan Senin bu tatlı yüzün bizi tüm korkulardan korusun. Sana selam olsun O Bhadrakali, içinden çıkan ateş yüzünden
korkunç görünen ve güçlü şeytanları yok eden üç çatallı mızrağın bizi felaketlerden korusun. O Devi, Senin zilin, heryere yayılan ve
şeytanların zaferini yokeden ses bizi günahlardan korusun, tıpkı bir annenin oğlunu koruması gibi. O Devi Chandika, elindeki
şeytanların kanının damladığı kılıç bize kutsal olsun. O Devi, Sen memnun olduğun zaman, bütün hastalıkları ortadan kaldırırsın.
Kızdığın zaman, hiçbir arzu yerine gelmez. Sığınmak için gelenler, başkalarına sığınak verme kapasitesine sahip olurlar. O Devi
Ambika, Sen birçok forma girdin ve dharmik olmayan şeytanları yokettin, başka kim bunu yapabilir? O Devi, bütün bilgi, bütün
kutsal kitaplar ve Vedaların prensipleri Senin övgünü içerirler. Sensin insanları tekrar ve takrar cehaletin ve bağımlılığın
karanlığından çıkaran. O Devi, nerede korkunç şeytanlar, zehirli yılanlar, düşmanların ve haydutların güçlü orduları varsa, nerede
yanan ateşler ve derin sular varsa, Sen orada olursun ve Kainatı korursun. O Kainatın Tanrıçası, Sen Kainatı gözetiyorsun. Senin
kendi formun olarak, Kainatı destekliyorsun. O Devi, Kainatın Lordu Senin önünde eğilir. Senin önünde adanmışlıkla alçakgönüllü
olanlar, Kainata sığınak sağlarlar. O Devi, şeytanları öldürerek bizi koruduğun gibi, lütfen bizi düşmalardan daima koru, lütfen
bütün günahları ve günahların sonucu olarak başa gelen hastalıkları ve felaketleri yoket. O Devi, Kainatın felaketlerini yokeden,
bizden memnun ol. O Devi! Üç dünya tarafından ibadet edilen, memnun ol ve nimetler bahşet. JAI SHRI MATAJI
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Navaratri’nin 9. günü. (NAVMI). Pune (Hindistan), 19 Ekim 1988. AGNYA Bugün Navaratri’nin son günü. Bu hepimiz için bir sonuç
noktası olmalı. Gördüğünüz gibi, içimizde, yükselişiniz için yedi çakra ve onların üstünde de iki tane çakra olduğunu biliyorsunuz.
Tüm bu dokuz çakra da yaşamınız boyunca geçmeniz gereken çakralardır. Bu sizin kaderiniz olmalıdır. Ama sizler sadece
agnya’ya gider ve agnya’da hareket ederseniz, daha yükseğe çıkamazsınız. İnsanlar bu çakrada kayboluyorlar. O nedenle çok
önemli bir çakradır bu. Tanrıça’nın altıncı ‘Sashti’ günü çok önemlidir ve derler ki, Tanrıça bir ‘naav’ın, bir geminin üstünde gelir,
Kalküta’da insanlar buna inanırlar çünkü altıncı gün çok büyük bir haçtır.İşte bu nedenle bugün hepimiz için bir sorundur çünkü bu
altıncı gün bizim kafalarımızda hala oturmaktadır ve bizler onun dışına çıkamamaktayız. Dokuzuncu konuma gelmek için, puja
bile yapsak, herşeyi de yapsak, hala altıncıdayızdır. Öyleyse bizler pujayı görünüşte yapıyoruz demektir. Yedinci gün, Benim orada
olduğum gündür. Ama 7., 8. Ve 9.’ya ancak 6. Aşarak ulaşılabilir. Bugün ben size 6.dan bahsedeceğim çünkü bu hepimizin
bilmesi çok önemli olan bir konudur, neden Tanrıça altıncı gün gelmiştir? Mahalaxmi Meryem olarak enkarne olmuş, oğlunu İsa
Mesih olarak doğurmuş ve herkes için oğlunun altıncı merkezi geçmesini istemiştir ve işte böyle İsa ‘Chaitanya’nın hassas formu
haline gelmiştir. O Chaitanya’nın hassas formuydu. Onun suyun üzerinde yürümesi, birçok şey yapması onun Chaitanya olduğunu
göstermiştir. Ama sonuçta, O Chaitanya olmuştur ve bedenini hassas bir şekilde terkederek diğer tarafa geçmiştir. Şimdi, bu
kavram bir gerçektir. Ama daha aydınlanmış bir ruh olmamış olan, daha vibrasyonları hissetmemiş olan başka bir kişi bunu
tasavvur edemez. Ve İsa’ya karşı çıkar. Agnyası aracılığı ile İsa karşıtı hikayeler yazar. Onun sıradan biri olduğu gibi şeyler söyler
çünkü o bunun ötesine geçememektedir, hala agnya seviyesindedir ve tüm bunları yaparak İsa’yı geçemez. Şimdi, Agnya durumu
şudur, insanlar iki kanalda da çalışırlar, sol ve sağ. Sol agnya geçmişinize gider. Ülkenizi düşünürsünüz. Çok güzel bir ülkeydi
veya İngiltere’deki gibi düşünürsünüz, onlar kendilerinin büyük hükümdarlar olduklarını düşünürler. Onlar ayrıca kendilerinin çok
yüksek bir aileden doğduklarını da düşünebilirler – ve bunun gibi herşey. Bu size sol agnya verir. Hissettiğiniz herşeyde
geçmişiniz de yeralır. Ama bundan başka, başkalarının geçmişini hoşgörme de sol agnya verir. Örneğin biri size geçmişinden
bahsediyor, bu oldu, şu oldu veya kişinin kendisi kendi geçmişini düşünüyor, başıma şöyle kötü birşey geldi, bu olmamalıydı, ve
bununla ilgili gözyaşları, ağlamalar.. Tüm bunlar size çok çok kötü bir agnya verir ve bu agnyaya sahipseniz, onu ortadan
kaldırmanız çok zordur çünkü sizin kendiniz bu sorunu yaratmışsınızdır. Üçüncü durum, sizin bazı negatif güçler tarafından
saldırıya uğradığınız durumdur. O zaman, saldırıya uğrandığında, kim olduğunuzu unutursunuz. Kim olduğunuzu bilmezsiniz.
İnsanlar size ne anlatırlarsa ona inanırsınız. Bunu yap derler, yaparsınız. Bana para ver derler, verirsiniz. Denize atla derler,
atlarsınız. Toplu intaharlar yapabilirler. Dolayısıyla büyülenme sonucu bu sol agnya olur ve onlar insanları bir kere büyülediler mi,
isediklerini yaptırırlar. İnsanları büyü yoluyla tedavi ediyorlar. Bir kişi büyülendiği zaman, tedavi görür, yani eğer onun fiziksel bir
hastalığı varsa, enerji onun fiziksel bedeninde akmaya başlar ve o kişi iyileşir. Ama sol kanalına sahip olunur. Böylece o kişi sol
kanalı sahiplenilmiş biri haline gelir, ama fiziksel olarak iyileştirilmiştir. Bir çok kişide bunu uyguluyorlar ve onları sahiplenip
içlerine bazı şeyler koyuyorlar. Bu son derece geçicidir, herşey olur ve onlar olağan kendilerine geri dönerler ve içlerinde başka bir
kişilik oturmaktadır. Yorulurlar ve münzevilere dönüşürler. Kimseyle yüzleşemezler. Sol kanalın negatif güçlerinin yaptığı bunun
gibi o kadar çok şeyler vardır ki, tarif edilemez – örneğin Kanser, malitis, ve tüm kas hastalıkları, parkinson gibi sol kanaldan
gelen prikosomatik hastalıklar da geliştirir aynı zamanda -geçen gün bir hanımla karşılaştım, birden bire teni koyulaştı, vücudu
şişti ve vücudunda düğümler oluştu ve kimse ona yardım edemedi ve o 3 gün boyunca sadece Sahaja Yoga tedavisi gördü ve
şimdi çok daha iyi. İşte tüm bunlar size sol agnyanızdan gelir ve bazı insanlar buna sahip olmaktan hoşlanırlar. Özellikle
Müslüman kültüründe gördüm. Neden bilmem, onlarda bu çeşit gözyaşı dökme, ağlama, herhangi birşeye sinirlenme gibi şeyler
var. Kendi acılarını, üzüntülerini ve bunun gibi şeyleri şarkılarında söylüyorlar, özellikle aşk ve tüm böyle anlamsız şeyler ve işte
böyle sol agnyaları tıkanıyor ve sol agnya çok kuvvetlendiği zaman, sağ agnya’ya nüfuz etmeye başlar. Çünkü onlar birbirlerine
bağlıdırlar. Ama sol agnya sağa nufuz ettiği zaman, siz bu korkunç varlıkların elinde oyuncak olmaya başlarsınız. Onlara karşı
çıktığınız sürece, acılarınız olur, bedeninizde sorunlar çıkar, ama onları kabul etmeye başlar başlamaz, sizin aracılığınızla
çalışmaya başlarlar. Sonra sizlere değişik mucizeler göstermeye başlarlar, örneğin onlardan dışarıya Kumkum çıktığını
görürsünüz. Ama sonra, bu insalar son derece etkin olmaya başlarlar ve öyle bir şekilde konuşurlar ki insanlar büyülenirler. Öyle
şeyler söylerler ki sanki Delphi’nin büyük nasihatçısı gelmiştir. Herşey şeytanın büyük bir şovu haline dönüşmeye başlar. Öyleyse,
sol agnya sağ tarafata yer aldığı zaman, onlar büyük gurular, büyük efendiler haline gelebilirler. Bugünlerde görmekte olduğunuz
tüm bu şeyler haline gelebilirler. Aslında onlar buna, tüm bu sol kanal şeyleri uygulayarak ulaşırlar ve sonra da bunun ustası olur
ve bunu sağ taraf aracılığı ile kullanırlar. Bu en tehlikeli şeylerden biridir. Olan başka birşey de , sol agnya geliştiği zaman, çok
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egoist bir mizacınız olabileceğini görürsünüz, sonra olan şey, bunu hemen kullanmaya başlarsınız ve son derece kendini
beğenmiş biri olursunuz. Sahaja Yoga’da bile, sol agnya tarafından yakalanmış çok büyük sağ agnyası olan ve yanlış hareket
etmeye başlayan insanlar gördük. Bu evrede, onları Sahaja Yoga’ya geri getiremezsiniz. Her türlü şeyi yaparlar, her türlü hileye
başvururlar, böyle yaparak insanları etkilerler. Gösteriş yapmaya çalışırlar ama onlar aracılığı ile konuşan şey bhoot’tur. İşte
bizim, onlar Sahaja Yoga’dan çıkarıldılar dediğimiz evre budur. Onları içimizde tutamayız, işte bu uzak durmamız gereken bir
noktadır. Eğer sol agnyanız olduğunu görüyorsanız, lütfen onu temizlemeye çalışın ve sürekli olarak kendinize kızın. Her zaman.
Neden benim böyle bir mizacım var? Neden olsun? Ondan sonra, egosu incinmiş bir insan olabilir. Böyle bir insan da çok garip bir
hale gelebilir. İncinmiş ego doldurulmuş bir balona dönüşür. Eğer balona dışardan veya içerden vurursanız, şişecektir. Böyle bir
insan çok gülünç bir hale gelebilir ve alçakgönüllü bir neşe içinde son derece yapay biri olabilir. Öyle ki, kişi çok açık bir kişilik de
geliştirebilir. Ama sağ kanal agnya birçok şeyden dolayı gelişebilir, örneğin doğumunuz, aileniz tarafından, belki aileniz sizi aşırı
derecede pohpohladı ve sizin sadece kendinizi sonsuz kere düşünmenizi sağladı. Belki sizin eğitim dediğiniz şey, belki sizin
hayatta başarı dediğiniz şey veya belki çok yüksek tabakadan olan anne-babanız veya bunun gibi birşeyler. Ve böylece sağ agnya
içinizde gelişir. Bu sağ agnya içinizde geliştiği zaman yenmesi çok güç bir hal alır. Hiçbirşeyi açıkça göremezsiniz. Öylesine aptal
ve öylesine ahmakçadır ki, ahmakça şeyler yapmaya başlarsınız ve kendinizi tamamen bitirene kadar bunu göremezsiniz. Evet,
durum budur. Şimdi, insanoğlunda, gerçek anlayışı son derece ufaktır – Örneğin bazı insanlar gördüm, bir çek kesmek bile
onlarda ego yaratıyor, bir banka kartı taşımak bile onlara ego veriyor. Arabamı Londra’ya götüren bir adam vardı. Ne zaman
arabaya otursa, agnyası hızölçer gibi yükselmeye başlıyordu. Ne var? dedim. Neden agnya’sı çıkıyor? Bana çünkü bir Mercedes
kullanıyorum dedi, o yüzden. Ama bu senin Mercedesin değil ki, sen sadece onu kullanıyorsun! (Shri Mataji’nin verdiği bir başka
örnekte, Shri Mataji bir hanımla karşılaşır ve onun kocaman bir agnyası olduğunu görür ve bu hanımla ilgili neyin bu kadar tuhaf
olduğunu merak eder. Shri Mataji sorar!) “Ne yaparsın?” “ben bebekler yaparım”. Bebekler yaptığı için onda bu vardır. Eğer Tanrı
size bazı yetenekler verdiyse o zaman Tanrı için birşeyler yaparak sevginizi ifade edin ve “Oh Tanrım, Sen ki bana bu yeteneği
verdin, izin ver Senin için çalışayım” ifadesini göstermeye çalışın. Bunun yerine, insanlar bu sanki “benim işim”miş gibi
düşünüyorlar ve çok gururlanıp ne kadar çok yetenekli veya yüksek eğitimli veya yüksek herhangi birşey olduklarını göstermeye
çalışıyorlar. Tanrı için bu nedir? Bilgi nedir? Hepsi “avidya”dır. Öyleyse bu egodan vazgeçin, Hz. Muhammed’in önerdiği ve çok iyi
çalışan çok basit bir yöntemimiz var, ve bunun için sadece bir ayakkabı olın ve sürekli olarak egonuzdan kurtulmanız için
kendinizi güzelce dövün. Ama biz daima diğer kişinin egosunu görürüz, kendimizinkini asla görmeyiz. Kendimizde birşeylerin
yanlış olduğunu asla düşünmeyiz. Daima başkasında yanlış birşeyler olduğunu düşünürüz. Kendi egonuzu asla görmemeniz,
sizde neyin yanlış olduğunu, nasıl hareket ettiğinizi, başkalarına nasıl davrandığınızı görmemeniz egonun ilk işaretidir. Onlar sizin
hakkınızda ne düşünüyorlar? Babamın örneğinden bahsetmek isterim. O öylesine egosuz bir adamdı ki, çok yetenekliydi, çok
bilgiliydi. Daha sonradan onun gibi biriyle hiç karşılaşmadım. Öylesine derindi ki. Ama diyelim o masada oturmuş yemek yiyor.
Hepimiz oturuyoruz ve tuz yok. Tuz olmadığını söyleyemezdin. Yemeyi yersin, hiçbirşey yapmadan, tuzsuz olarak yersin. Sadece
tuz olmadan yemelisin, söylemeden. Sonra annem derdi ki “eğer tuz yoktuysa neden bana söylemedin?”. Sonra bakın ne oldu; biz
geniş bir aileydik, yani bütün kuzenlerim, erkek ve kızkardeşlerimle. Uyumak için büyük salonlarımız vardı. Kızlar, erkekler – birkaç
battaniye- kendi aramızda paylaşırdık. Bütün geçe savaşırdık. Bazen yerde yatmamız gerekirdi. Bir gün, kızkardeşim yerde yattığı
zaman vücudunun ağrıdığından yakındı. O zaman babam dedi ki “git ve dışarıda yat, on gün boyunca dışarıda yat, o zaman
düzelirsin, vücudunu bir köleye çevir.” O bunu yapmaya alışıktı. Dedi ki, “Hiçbirşey istememelisiniz.” Eğer herzaman birşeyler
isterseniz, diyelim ki, biri geldi ve “ben akşam yemeğini şu saatte yemek istiyorum” dedi. Babam “hayır, en iyisi git ve oruç tut,
oruç tut, oruç tut”. Yemeğe veya giyime veya bir mala ilgimiz olduğunda o bize hep ondan vazgeçmemizi anlatırdı. Tüm bu
konfora ve şeylere hiç ilgi olmamalıydı çünkü bu gibi şeyleri elde ettiğin zaman bundan gurur duyarsın ‘aaha’! ve bunun rahatlık
tarafı da maddenin köle yapmasıdır. Madde daima size köle yapar. Heryerde, eğer konfor arıyorsanız, maddenin köleliğini
istiyorsunuz demektir ve bu madde sizin tepenize oturduğu zaman aslında ego geliştirirsiniz çünkü siz yine köle
durumundasınızdır. Köle olmuş herkesde egonun en büyüğü vardır ve işte böyle siz “buna sahibim, şuna sahibim” gibi şeyler
söylemeye ve yapmaya başlarsınız. Onu kendinizle birlikte taşıyamazsınız. Bir Sahaja Yogi için – son derece basit bir şekilde
yaşayabilmek önemlidir. O her tür şartta yaşayabilmelidir. Bir yoginin işareti budur. Eğer bir yoginin rahat bir yatağa ihtiyacı varsa
ve iyi yemeğe ve ona ve buna ihtiyacı varsa, sürekli olarak yiyecek arıyorsa, para çantasına ve paraya bakıyorsa, o bir yogi
değildir. Onun tüm bunlarla yapacak hiçbirşeyi olmamalıdır. Söylediğim şu ki, Sahaja Yogiler olarak kendinizi öyle bir şekilde
geliştirmelisiniz ki Sahaja Yoga’da olgunlaşmalısınız. Sahaja Yoga’da olgunlaşmalısınız, böylece her türlü baştan çıkarıcıdan, her
türlü alışkanlıktan, zamanın şeytanlarından özgür olursunuz. İşte böyle bir kişiye Yogi denir. Okuduğunuz tüm bu kişilere Ben
bunu anlatmadım, onların bunları kendileri bilmesi gerekiyordu. Nasıl öğrendiler? Çünkü onlar saflaştılar, saf, kendilerini
saflaştırdılar, Tanrı saflığı – ve işte böyle onlar öğrendiler. Öyleyse bu saflık elde edilmeli. Örneğin, Markandeya bir bölgede



yaşamaya alışkındı, kendini adamaya alışkındı, orada babasıyla mutlu bir şekilde, son derece alçakgönüllü bir konumda yaşadı. O
en zengin kişiydi çünkü Anne’nin lütfundan neşe duyuyor ve tüm bu şeyler çok iyi görüyordu. Çok genç bir yaşta ölmek üzere
lanetlenmişti ve babası ona ölmesi gerektiğini çünkü Shiva’nın, babasının ondan istediği bir oğul sahibi olma dileğini kabul
ettiğini ama bu oğulun çok genç yaşta öleceğini söylediğini anlattı ve Markandeya çok yakın bir zamanda ölecekti. ‘Tamam’ dedi.
Bir çözüm buldu ve Tanrıça’ya ibadet etti. Tanrıça onun dileğini yerine getirdi. Markandeya Tanrıça’nın Kendisini bir kişi olarak
gördü ve işte böylece bu ‘Saptashringi’ bölgesi oradadır. ‘Saptashringi’ yedi çakra’dır. Adishakti’nin yeridir. Tüm bunları
okuduğunuz zaman 14000 yıl önce bunları nasıl bildiğine şaşarsınız. Sizin Sahaja Yoga’nızla uyuşan, ne olduğunuzu gösteren
tüm bunları nasıl bilmiş ve sonra bunu nasıl böylesine eksiksiz olarak yazmıştır, çünkü onun kendisi mutlak bir yansıtıcıya
dönüşmüştür. Tanrıça’nın ne olduğunu dünyaya göstermiş olan mutlak bir yansıtıcıdır. Bu ona, hiçbir ego olmaksızın verilen
büyük bir şereftir. Eğer egonuz varsa yansıtamazsınız, eğer süperegonuz varsa yansıtamazsınız. Şimdi, ego öylesine aldatıcı
birşeydir ki, size şöyle der: “Bunu sevmem. Bunu istemem. Bu benim değil.” Böyle olmaya devam ettiğiniz sürece bilin ki ego
formundasınız. Artık bir Yogi değilsiniz, bir ego insanızsınızdır. Kendinizi tüm bu ego ve süper-ego bulutlarının yokolacağı bir
şekilde geliştirmeniz çok önemlidir. Tanrıça’ya ibadet size yardımcı olur çünkü Tanrıça’ya ibadet ettiğiniz zaman, O Shakti’dir, O
Kundalini’dir, çakralarınızı genişletir, Sushumna gelişir, kanalınız genişler ve çok daha fazla açılır, ama kendinde tutma olmaz.
Bundan başka, o bir testideki delik gibidir, su koyarsınız ve o dışarı akar. Aynı böyle. Başlangıçta suyla dolu olduğunu söyleriz
çünkü su kuvvetle gelmektedir. Ama bir süre sonra testi boşalır. Aynı böyle işte. İşte içimizdeki o delikten, ki bu delik ego veya
süper-ego olabilir, sadece bu iki sorundan eğer kurtulabiliyorsanız, en iyisi bir an önce harekete geçin. Bu kadar. Çalıştırın. Bunun
için en iyi şey kendinizi görmektir, kendinizi azarlayın ve aynı zamanda birşey yaptığınız zaman, iyi birşey, cömert birşey, o
noktada kendinizi takdir edin, bu son derece eksik olan birşey. Bazen Sahaja Yogiler halihazırda Tanrı’nın Krallığı’nda olduklarını
düşünüyorlar, ama sizin kaderiniz bu değildir. Diyelim ki biri, bir sekreterlikte yerleri süpürücü olarak çalışıyor ve “Başbakan
oldum” diye düşünüyor, ne dersiniz o zaman? Onun mevkiisi nedir? İşte aynı böyle. Tanrı’nın Krallığı’na girdiniz, ama kaderinize
ulaştınız mı? Bunun için herhangi bir eğitime ihtiyacınız yok, herhangi bir bilgiye ihtiyacınız yok, fazladan bir öğretim deceresine
ihtiyacınız yok ve herhangi bir isme, üne, aileye veya sınıfa veya ırka ihtiyacınız yok, hiçbirşeye ihtiyacınız yok. Alçakgönüllü
adanmışlık ve meditasyon ve yükşeliş için hakiki bir arzu. Yükseliş için gerçek arzu. Öylesine güzel çalışır ki, şaşarsınız. Şimdi,
gideceğimiz yeri bilmemiz gerekiyor. Herşeyden önce, neye ulaşmalıyız. İkinci olarak, ona ulaşmayı bilmeliyiz, ulaşma katsayısı.
Adanmışlığımız olmalı. Bu çok basittir. Adanmışlığımız olmak zorunda. Şimdi, insanlar meditasyon yapıyor, fotoğrafı görüyor.
Sizin yapmanız gereken Benim fotoğrafıma bakmak ve onu sadece kendi Annenizin fotoğrafı olarak görmektir. Onu kalbinize
koyun. Onu kalbinize koymaya çalışın. O fotoğrafın orada olduğunu görün. “Anne, Seni seviyorum, lütfen kalbime gel”. İşte böyle
Onu kalbinize koyun. Bu kalp bütün zekaya sahiptir, bütün yeteneklere sahitir, herşey kalpten doğmuştur. Ama kalbiniz kapalı ise
o zaman beyin keyfi bir hale gelir ve dışarı gider. Ve Ruh’a sahip olan da bu kalptir ve o herşeyi kontrol eder, özerktir, sempatik ve
parasempatiktir. Ruh, bütün evriminiz, bilginiz, herşeydir, sadece bu da değil, son derece kolektif bir varlık olduğunuzu
hissedersiniz ve o size doğru bilgiyi veren ışıktır. İşte bu yüzden, bu ruh çalıştırılmalıdır. Öyleyse ilk şey kalbinizi geliştirmeye
çalışmaktır. Ne kadar büyük, kendinizi görün. Tamam, kaç kişiyi affedebilirsiniz? Onlarla nasıl konuşuyorsunuz? Başkaları
hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlarla ilgileniyor musunuz yoksa ilgilenmiyor musunuz? Örneğin, Ben, eğer yoksul birini
görürsem, bütün varlık çalkalanmaya başlar, biliyorsunuz. Onlar için birşeylar yapılması gerektiğini düşünürüm, buna
dayanamam. Burada çalışan ve çıkmaları istenen bu zavallı insanlar gibi, çünkü onların bazı itirazları vardı. Bu yüzden onların
hepsi dışarı taşındılar çünkü bunu onlardan Ben istedim ama onlar kendi kulübelerini yapmadılar. Bütün gece zavallılar dışarıda
oturmak zorunda kaldılar. Bütün gün yemek yiyemedim. Öylesine kötü hissettim ki kendimi. Onlara herşeyi verdim. Onlara burada
oturun dedim. Onlara istedikleri herşeyi verdim ve sağlıkları ile ilgilendim. Bazıları hala hasta ve onları tedavi ettim. Çünkü bütün
şefkat kalbimde bir fırtına yaratmaya başladı. Bir fırtına ve görmeniz gereken budur. Yoksulluk hakkında ne düşünüyorsunuz?
Orada olan yoksulluğu düşünüyor musunuz? Acı çeken insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Dövülen, dolandırılan, güçlük
çeken insanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sahaja Yoga bireysel değildir. Size ait değildir. Herhangi bir Sahaja Yogi
kolektivitesine ait değildir. O tüm dünyaya aittir. Tanrı’nın sevgi ve şefkatinin ışığını heryere taşımalısınız. Daha ileri bir evre için
agnya’nın üstüne yükselmek gerekir. Bir kişi mutlu olduğunu ve birşeye sahip olduğunu düşündüğü zaman, hiçbirşeye sahip
olmayan birine baksın, bakın ona. Çok büyük olduğunuzu düşündüğünüz zaman, sizden daha büyük olan birine bakın, dikkatinizi
tüm bu şeylere yaydığınız zaman, görürsünüz. Ve anlamaya başlarsınız; Oh Tanrım! Ne kutsama! Tanrı beni öyle çok kutsadı ki!
Herşeyden önce, aydınlanma. Teşekkür, teşekkür aydınlanma için. Şükran en iyi yoldur ve sonra bakmaya başlayın, kendinizde
olan bu şükranı neden başkalarına vermeyesiniz. Ama bizler başkalarına karşı son derece zalimiz, bazen aşırı kibirli, bazen aşırı
derecede kötü niyetliyiz. Ama şimdi bu bitecek. Ne söylemeniz gerekiyorsa, dürüstçe söylemelisiniz. Sizin iki düşmanınız var. ilki,
siz kendi kendinizin düşmanısınız ve ikincisi kibir. Yenmeniz gereken iki düşman bunlardır. Eğer bu iki düşmandan kurtulursanız,



o zaman kimse sizi yok edemez. Şimdi diyelim son derece zorluk çıkaran biri var ve size zorluk çıkarıyor. Bırakın zorluk çıkarsın.
Cehenneme o gidecek, siz değil. Eğer zorluk çıkarıyorsa, tamam. Bırakın yapsın. Kimin kötü duyguları var? neden
endişelenesiniz? Siz hiçbirşey yapmıyorsunuz. Sizin bundan mutlu olmanız gerekir. Aksine, biri zorluk çıkarıyorsa, ona bakın –
“bu adam zorluk çıkarıyor, onun o kadar çok parası var, onun şusu varken zorluğu çeken benim, benim şuyum yok.” Siz
Aydınlanmaya sahipsiniz. Onda bu yok. Bizlerin aydınlanmış ruhlar olması son derece büyük bir tatminkatlık ve mululuk
kaynağıdır ve kendi eksiksiz kuruluşumuzu elde etmeye çalışalım. Bizler süslenmek için varız, bizler tahta oturtulmak ve krallar
olmak için varız. Benim arzu ettiğim budur. Dolayısıyla dilenciler alınamazlar. Eğer bir dilenciyi kral yaparsanız, o onu bunu
yapmaya devam edecektir. Dolayısıyla bu yüce kişilik oluşmalı, Sizin bir Sahaja Yogi olduğunuzu bir tür saygınlık, yücelik, bir tür
kişilik göstermelidir. Söylediğim gibi, savaşmanız gereken sadece iki düşman var. Aydınlanma aldığınızı bilmelisiniz, bunun için
pujalarınız var. Puja zamanında, kendinizi sadece Bana teslim edin, kendinizi teslim etmediğiniz için aklınız etrafta dönüp
duruyor. Bu sanki birini bir pervanenin üstüne koymak gibidir, pervane onu kabul etmez ve uzağa fırlatır. Bir şekilde siz osunuz.
İkinci nokta, bir puja bir teslimiyettir. Bir adanmadır. Kalbin bir duygusudur. Kalbinizi açın. O anda kalbinizi açmalı ve ibadet
etmelisiniz. Şimdi, sorun şu ki, egoist olan insanlara birşeyler anlattığınız zaman incineceklerdir. Bu en kötü bölümdür. Bunun
onların iyiliği için olduğunu anlamazlar. Onların kalplerini açmaları gerekir, daha çok almaları gerekir. Eğer o küçük, ufak bir
kalpse, onun içine ne kadar sevgi akıtabilirsiniz? Tıpkı şu anda sevginin akması gibi. Sevgi akıyor. O zaman, kafalarınız bazı
noktalara takılı kalmış oturuyorsunuz. Böylece adanma durumu, dikkat doymuş oluyor. Puja boyunca uyuyan insanlar gördüm.
Bir sürü insan uyuyor. Bu onların sol kanal olduklarını gösterir ve içlerinde bir Bhoot veya buna benzer birşey var demektir. Onlar
sadece kapanırlar. Ben onlara konuşuyorum ve onlar sadece kapanıyorlar. Bunlar anlamanız gereken şeyler. Neden bunu
yapıyorsunuz ve ondan kurtulmaya çalışın ve kendinizi geliştirmeye çalışın, uyanık olun ve onu alın. Elinizden geldiği kadar onu
alın. Puja işte bu yüzden yapılır. Şimdi burada dokuz puja yaptınız ve bu dokuz puja içinde, daha fazla geliştik mi, daha fazla elde
ettik mi? Kendimizi daha yüce bir sevgiyle, daha yüce bir neşe ile, daha yüce bir anlayış ile ve daha yüce bir tatminkarlık ile
doldurduk mu? Bugün son gün, bu şekilde düşünmelisiniz ve yarın sevinçle bağırma günüdür. Çünkü biz ne yaptık? Işte bunu.
Öyleyese bugün gitmeli ve kendinizin resmini tamamlamalısınız. Bu dokuz gün içinde ne elde ettim? Ne elde ettim? Görelim, bunu
elde ettim mi? Şunu elde ettim mi? Tüm bunları sadece kendi içinizde görmelisiniz ve sonra tüm bunları elde ettiğiniz için neşe
duymalısınız. Bu zaferdir. Yarın zafer günüdür. Siz kendiniz ve cehaletinizden zaferle çıktınız. Kendinizi kazandınız ve cehalete,
cehaletin karanlığına karşı kazandınız. Yarının mesajı işte budur. Tanrı sizi Kutsasın.



1988-1113, Yaklaşmakta olan Hindistan Turu hakkında

View online.

Yaklaşan Hindistan Turu hakkında konuşma. Shudy Camps (İngiltere), 13 Kasım 1988. Bu kutlu günde, hepimizin bir arada
olması hoş bir fırsat ve aslında bu gün, kız ve erkek kardeşler günü. Hepinizin kız ve erkek kardeşleri ile burada toplanmış
olmanız ve bu Diwali etkinliğinden keyif almanız da, çok güzel. Hindistan’da çok güzel bir etkinliğimiz oldu ve Bombay’da
kutlandı. Onlar Mutlu Diwali temennilerini ve iyi dileklerini size gönderdiler. Hepsi sizleri bolca hatırladılar. Bu gün sizlere bir
konuşma yapmayacağım ama gideceğimiz Hindistan turu hakkında bazı şeyleri sizlere söylemeliyim çünkü daha sonra, bunun
hakkında konuşabileceğimizi sanmıyorum. Bu yüzden ilk olarak, Hindistan’da nişanlanmış olan kızları bilmek istiyorum. Ayağa
kalabilir misiniz, onlardan burada olan var mı? Hindistan’da nişanlanmış olan kızlar, burada değiller, hiç birisi yok mu? Umarım
liderler kendi bölgelerindeki nişanlanmış olan kızları biliyorlardır, değil mi? Nişanlanmış kızları ve oğlanları görmelisiniz.
Bölgenizde nişanlanan oğlanlar var mı? Sahaja Yogi: Evet. Shri Mataji: Hiç kimse? Graz’dan ? Sahaja Yogi: Thomas [Voltrum]. Shri
Mataji: Graz’dan iki oğlan. Sahaja Yogi: Evet ve Thomas Voltrum da, o Tumal’ın kızı ile nişanlandı. ve. Shri Mataji: Ah, ama o bu
sene evlenmiyor. Sahaja Yogi: Ha. Shri Mataji: Ne? Hayır, hayır, Graz’dan. Sahaja Yogi: Bilmiyorum, Shri Mataji. [ Onun evliliği
garanti değil veya vazgeçti.] Diğeri de Martin, Shri Mataji. Her ikisi de turdalar. Shri Mataji: Her ikisi de turdalar. Aynı şekilde şu
bilinmeli ki, bir yerlerde nişanlanan kızlar veya bir yerlerde nişanlanan oğlanlar bu tura gelmek zorundalar. Bana danışmalısınız,
hepiniz, bütün liderler, bir ara, yarın, kimin geldiğini, kimin gelmediğini netleştirmek için ve onların fotoğraflarını, formları. Umarım
yanınızda getirdiniz. Liderlerin size söylemiş olmaları gereken belli bazı şeyler hususunda, sizler kararlarınızı verdiniz. Tura
gelecek olanlar çok fazla kıyafet getirmemeliler ve çok fazla şeyde, onlara ne diyorlar, tuvalet malzemesi, özellikle de bayanlar
için bu. Çünkü bazıları, bu ağır şeyleri taşımak zorunda kaldıkları için, elleri ağrımaya başladı diye çok yakındılar. Bu yüzden
onlara karşı nazik olmak, bir tür yumuşak çanta getirmektir ve sizin için altı kurta, altı pijama ve iç çamaşırları da temin ediyoruz,
sadece otuz altı pounda. Bunu ödediniz. Sanırım bir kurta pijama fiyatı, Londra’da yirmi sekiz pound. Yani bu orada olacak. Artı
bayanlar için, altı sari, altı bluz ve altı iç eteğimiz var, çok iyi kalitede, bunun için yine sadece otuz altı pound. Biz bunu otuz
pounda yaptık ama bunu çok, çok sert şekilde kestik. Bu yüzden onu otuz altı pounda getirdik, bu her parça için bir pound
arttırdık, bütün hanımlar için. Yani çok fazla Batı giysisi getirmeyin lütfen. Gerek yok. Buradan her ne ile seyahat ederseniz,
onunla geri gelebilirsiniz. Sariler ve iç etekler vara, her şey hazır sizin için. Göndermiş olduğunuz ölçülerle çalışıyoruz, bilirsiniz
pek çok kişi için bunu yapmak, ne kadar zor. Altı yüz, yedi yüz sari aldım şimdiye kadar. Ama eğer daha fazla sayıda gelecek
bayan varsa, bilemiyorum, yeniden ayarlamamız gerekecek. Düşünün yedi yüz sari ve sonra bu sariler bluzlarla uyumlu olmalı ve
sariler de iç eteklerle uyumlu olmalı ve herkesin farklı ölçüleri var. Yani ne kombinasyon ama. Sadece matematiksel olarak
hesaplayın, ne neye kadar yükseldi bilemiyorum. Oğlanların ki kolay, ölçüleri farklı ama erkek kıyafeti aynı, böylesi bir problem yok
çünkü hanımlar üniforma gibi aynı sarileri giyemezler. Farklı renklerde, farklı şeyler almalıyız. Hepsi bu, bütün bu işleri sizler için
yaptık, bu yüzden büyük büyük bavullar getirmeyin. Şimdi bir başka karar daha verilmeli, çok ağır, kocaman bavul getiren herkes
bunu Bombay’da bırakacak. Hiç kimse bunu taşımayacak. Biliyorsunuz, bir keresinde otobüslerimizden birisinin üstünü kırdık ve
bu sefer, otobüsçüler, “size artık otobüs vermeyeceğiz çünkü üstüne çok ağır bagajlar koydunuz”, diyerek bizi geri çevirdiler. Bu
yüzden de Ben, sizlerden çok, çok net bir talepte bulunmak zorundayım, lütfen büyük çantalar getirmeyin. Oradan daha fazla şey
getirmek istiyorsanız, Hindistan’dan güzel bir şeyler satın alabilirsiniz. Ama şimdi, sadece gelip gitmek için düşünmeniz gereken,
zaten sahip olduğunuz sariler ve aynı zamanda yaklaşık üç inç kalınlığında bir köpükle, bir uyku tulumu. Bu başarısız olduğumuz
bir şey çünkü Hindistan’da şilteler yapmaya çalıştık ama yağmurda bozuldular. Bu yüzden uyku tulumunuzla beraber yaklaşık üç
inç kalınlığında köpük almanız en iyisi. Herkes bir uyku tulumu getirmeli. (Fazlasına) Gerek yok. Herkes bir uyku tulumu getirmeli
ve uyku tulumu ile beraber üç inç, dört inç kalınlığında Hindistan’da bırakabileceğiniz, altıda üç bir köpüğünüz olmalı ve Ben
onların, sizin sonradan bir problemle karşılaşacağınızı sanmıyorum. Bizim daha önce orada satın aldıklarımız çok inceydiler.
Onlar çok iyi değildiler. Bu yüzden, bu sefer sadece üç dört inç kalınlığında köpük, sadece sıradan köpük alın. Hindistan’da da
köpük aldık. Problem, köpüğün o kadar da iyi olmaması ve o sadece Bana verilebilir. Bu yüzden köpüğü buradan getirmek daha
iyi olur ve gereksiz şeyler getirmekten kaçının. Sıkıntıya gerek yok çünkü tüm hediyeler ve bütün bu şeyleri Ben sizin için
taşıyacağım. Yani endişe etmenize gerek yok. Hala gitsem mi, gitmesem mi diye düşünenler derhal karar vermeliler çünkü sonra
zor olacak, eğer birisi son dakikada gelmek isterse, bu imkânsız. Son seferde bazıları yürümek zorunda kaldı çünkü biz geç gelen
beş kişi için veya on kişi için, bir otobüs bulamayız. Bu yüzden en iyisi, gelmek isteyenlerin karar verip paralarını ödemeleri ve her
şeyi tamamlamaları. Mümkün olduğunca kısa sürede para ödenmeli çünkü Ben bu pazar gidiyorum. Yani bu yarın veya sonraki
gün, olması gereken bir şey, bütün parayı ödemiş olmalısınız. Bütün liderler de paralarını ödemeliler ve gösteriyi idare etmeliler.
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Şimdi evlilikler, teklifler ve bütün bu şeylere zaten sahibiz ve mümkün olduğunca burada karar vereceğimiz ve onları burada
nihayete erdireceğimiz için, bütün liderler evlilik önergelerini yarın Bana vermek zorundalar ve sonra da insanlara sormalıyız. Ama
kişiler bir şekilde, “biz Hintlilerle evlenmek istemiyoruz” diyen insanlardan olmamalılar. Kimileri, “biz istemiyoruz” derler, Özellikle
de Avusturalyalılar böyle derler ama gördüğümüz şey, bütün Avusturalyalıların catch ettikleri. Korkunç olan birisi gitti. Hintliler
dışında hepsi catch etmişlerdi. Hintliler catch etmezler. Onlar catch etmezler, onların egosu yoktur. Egolar aptaldır, aptalca şeyler
yaparlar, çok aptalca ve ego ile salakça şeyler yaparlar. İşte o budur. Onlar catch etmezler. Onlar bu şeyleri yapmazlar. Demek
istiyorum ki, onlar tutarlıdırlar. Yani, “Hintlileri almayacağız”, demek, bu, bu başka bir saçmalık. Demek istiyorum ki, Hintliler, “biz
şu ülkeyi, bu ülkeyi istemiyoruz”, diyebilirler ama bu Sahaj değildir. Yani kişi böyle söylememelidir: onlarda iyi olan bir şey var, asla
catch etmezler ve vibrasyonlarını kaybetmezler. Şimdiye dek vibrasyonları olup da sonra kaybetmiş olan tek bir örnek var
Hindistan’da, hepsinin içinde tek bir kişi. Onlar vibrasyonlarını kaybetmezler. Belki buraya gelen birileri kaybetmiş olabilir,
bilemiyorum ama Hindistan söz konusu olduğunda, sadece tek bir örnek biliyoruz. Yani bu kişinin hatırlaması gereken bir
noktadır, “Bir Hintli ile evlenmek istemiyorum. Bir Mısırlı ile evlenmek istemiyorum. Belli bir şey ile evlenmek istemiyorum”,
dememelidir. Buna Sahaja Yoga’da izin verilmez. Bizler kasta, itikatlara, ırka veya her hangi bir ülkeye inanmıyoruz. Kendi ırkınız
konusunda çok fazla bilinçliyseniz Sahaja Yoga’ya bıraksanız daha iyi olur. Bu kadar basit bir şey, çünkü kendimiz hakkında sahte
inançlarımızın var olduğu açıkça gösterildi. Bunu söylememeniz, bu da diğer bir husustur. Tabii ki, yani demek istiyorum ki, eğer
ülkenizden ayrılmak istemiyorsanız, “ülkemden ayrılmak istemiyorum”, diyebilirsiniz. Bu farklı bir şey ama sizin ülkeniz nedir? Bu,
sizin henüz Sahaja da olmadığınız anlamına gelir. Eğer Sahaja okyanusundaysanız, o zaman düşünmezsiniz. Okyanus şunu
söylemez, “bu benim sahilim, şu benim sahilim”. O sadece okyanustur. Eğer Sahajayı anladıysanız, o zaman Sahaja yaşam şeklini
de kabul etmek zorundasınız. Ve onlardan birisi de, bize gelen bütün bu saçma sınır fikirlerini inanmıyor olmamızdır. Herhangi bir
yerde doğmuş olabilirdiniz. Size, çocukluğunuzdan itibaren, sen İngiliz’sin veya sen Hintlisin, sen busun, sen şusun denildi.
Bunların hepsi şartlanma ve çok süptil bir şartlanma, bizler bundan kurtulmalıyız. Şimdi bundan kurtulmaya çalışmamız daha iyi
olacak. Evlenecekmiş gibi hissetmiyorsanız, “biz evlenmek istemiyoruz” diyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi, Sahaja Yoga’da hiç kimse
hiç bir şeye zorlanmadı. Önceden Bana söylemek zorundasınız. Beyin yıkama, hiç bir şey yok. Hepsi sizin özgürlüğünüz içinde,
mutluluğunuz dahilinde, siz “evet” demek zorundasınız. Aksi takdirde sizin hiç kimse ile evlenmenize izin vermeyeceğim. Hiç bir
şekilde zorlama yok. Size yüz kere söyledim: Hiç kimse mecbur bırakılmadı. Eğer evlenmek istemiyorsanız, sadece “hayır” deyin,
hepsi bu. Yani bundan sonra, bu sefer Ganapatipule’deki program çok iyiydi çünkü Ben ilave iki gün daha koydum. 29 unda
bitecek ama 30 ve 31 inde, iki gün hepiniz Alliabag’a gidin. Eğer daha sonra ayrılacak olanlar varsa onlarda ilave para ödemeden
veya hiç bir şey vermeden Alliabag’da kalabilirler ve ayrılması gerekenler de, ayın 1inde Alliabag’dan ayrılabilirler. Yani orada,
evlenen çiftlerin buluşabilecekleri ve ne yapacaklarına karar verebilecekleri iki gün ayırdık. Ne istediğinize karar vermek için,
gelininizle veya kocanızla, durum her ne ise, konuşmak için zamanınız olacak, yani bunda bir problem yok. Bunu yapmalısınız,
yani sonra evlendiniz ve kaçtınız gibi olmayacak, bu tür bir şey olmayacak. Yani birbirinizle bir araya geleceksiniz ve birbirinizle
konuşmak, diğerini tanımak için güzel bir zaman olacak. Herhangi bir soru, lütfen Bana sorun, hemen şimdi, Hindistan’a gitmek
konusunda. Söyledikleri diğer bir nokta şu, “varsayalım biz on günlüğüne veya beş günlüğüne geldik”. Tamam, bu olur.
Ayarlayabilir miyiz diye ama siz kendi başınıza gelmelisiniz. Gelişinizi ayarlayamayız ve ödeme kısmı da. Ödemelisiniz çünkü her
şey için toptan bir fiyat ödemeliyiz. Yani bu sefer, geçen sefer yaptığımız gibi tavizler veremeyiz çünkü her şey temin edildi. İkram
servisi orada. Bu Sahaja Yoga tarafından yapılmadı. Bu yüzden tedarikçiye parayı önceden ödemeliyiz. Eğer siz ödemezseniz,
kim ödeyecek, konu bu. Eğer ödeyemiyorsanız, gelmeyin. Ödeyebilirseniz yalnız gelin. Minimumun minimumu, biz her şeyi
minimumun minimumunda tutmaya çalıştık. Düşünebiliyor musunuz, otuz altı pound içinde altı sari, altı iç etek, altı bluz
alamazsınız, hiç bir yerden. Romel merak ediyor olmalı. “Bunu nasıl halledeceğim?” diye. Bu imkânsız ama oldu. Şanslı
insanlarsınız, Bütün söyleyebileceğim bu. Yani soru yok? Kya? [Hindi]. Soru yok, soru yok? [Hindi] Havya, sen gelecek misin?
Çocuk onunla evlenmek istiyor. Sahaja Yogi: Teşekkürler, Ma. Shri Mataji: Sorusu olan herkes lütfen şimdi sorun veya Ben
ayrılmadan bildirin, tamam mı? Soru var mı? [Ayrı olarak: Nicolas’ın durumu ne? Karısından boşandı mı yoksa boşanmadı mı?]
Sahaja Yogi: Aslında bitmedi, eminim [duyulamıyor]. Aslında sonuçlanmadı ama başladı. Shri Mataji: Gelsin ve Beni görsün.
Sahaja Yogi: Evet, Shri Mataji. Shri Mataji: Bu akşam bir süre için biraz müzik programı yapmaya karar verdik ve sonra yarın puja
ve akşam içinde bazı insanları müzik programı için davet ettik, yarın akşam. Yani onlardan şarkı söylemelerini isteyebilirsiniz.
Sahaja Yogi: [net değil] Shri Mataji: Duyurmanız gereken başka şeyler, formlarını henüz göndermemiş olanlar şimdi bunu
yapmalılar. Şimdiye dek formlarını göndermemiş olabilecek pek çok kişi var. Sahaja Yogi: Doğru. Sanırım, formların çoğu bizde.
Shri Mataji: Onlara söyledin. Sahaja Yogi: Achcha. [Ayrı olarak, Bildiğin şarkı var mı]. Shri Mataji: Lider herkese söyledi, formlarını
göndermemiş olanlar, bunu şimdi yapmalılar. Şimdi biraz müzik dinleyelim [bhajan] veya bu nasıl bitecek bilemiyorum. Sahaja
Yogi: Sanırım, onlar bir şarkıyı prova ediyorlardı. Bu onların prova ettikleri bir şarkı. Shri Mataji: Tamam, eğer sonuna kadar



oturacaklarsa, hala yağmur yağıyor da, bu yüzden. Sahaja Yogi: Bu oldukça kötü, sanırım, Shri Mataji. Her nerede, her nerede
isterseniz. Shri Mataji: Bu baştan sona aynı. Sahaja Yogi: Geliyor, hala geliyor, evet. Shri Mataji: Demek istiyorum ki, hepiniz bir
şemsiye ile oturmalısınız. İngiltere için denilir ki, insanlar kafalarında şemsiyelerle futbol oynamalılar. Bu İngiltere bilirsiniz. Yani
İngiltere, sizin İngiliz gökyüzünden meydana gelmiş bir çatı altında oturduğunuzu unutmanızı istemiyor. Bu yüzden her ne
söylerlerse, her nerede şarkı söylerlerse, Ben oturabilirim. Sahaja Yogi: Bu şekilde halledebilirim. Shri Mataji: ve sadece onu
çevirebilirsin. Sahaja Yogi: Evet, istediğiniz gibi Shri Mataji. Shri Mataji: Yeah, yeah, şu tarafta oturabilirim. Sahaja Yogi: Evet ve bu
tarafı izliyorum. Shri Mataji: Evet, evet. Sahaja Yogini: Merhaba, Olympia. Nasılsın? Olympia (çocuk): Çok hoş. Sahaja Yogini: Çok
hoş mu?



1989-0524, Shri Pallas Athena Puja

View online.

Shri Pallas Athena Puja. Yunanistan, 24 Mayıs 1989.

Sahaja Yogadaki her şey çok bilimseldir, sanırım her şey önceden planlanmıştır ve hepsi anlamlıdır. Örneğin, bu gün Çarşamba ve
asla bir Çarşamba günü herhangi bir puja yapmadık çünkü Ben Çarşamba günü doğmuştum.

Bu yüzden de, puja eğer saat 12 den önce başlarsa bunu halledebiliriz diye düşündüm çünkü Ben saat 12 de doğdum. Yani her
çocuk 12 den sonra uyumalıdır, bilirsiniz ve bu yüzden de Ben yapamam, uyumalıydım. Yani bu çok açık, bilirsiniz. İlk kez
çarşamba günü bir puja yapıyoruz, normalde çarşambaları seyahat bile etmem. Bu yüzden bunun büyük bir ilerleme olduğunu
tahmin edebilirsiniz ve hepinizin bir puja yapmak için hazır olmanızdan dolayı çok mutluyum ve bu kadar uzun bir süreden sonra,
bizler bu kuralı da yıkabildik çünkü saat 12 den sonra uyanık kalmam imkansızdı, bilirsiniz, Ben uğraşıyor, uğraşıyor,
uğraşıyordum ve hepinizin  kendini çok uykulu hissettiğinizi biliyordum. Bu çok karşılıklı ve çok basit.

Tamam, bugün evrenin gerçek Nabhi merkezinde bir araya geldik, gerçekten, inanılmaz ve Yunanistan adını verdiğimiz bu büyük
ülkeyi tarif etme konusunda ne kadar ileri gidebileceğimi bilemiyorum. İlaveten, burası Puranalarda, Manipura Dweep olarak tarif
edilmiştir. Manipur, Nabhi çakradır – Manipur,  ve “dweep” ise “ada” (demektir). Athena, Manipura adasında bulunur ve
Athena’nın bir tapınağı vardır. Onun tapınağı, mücevherleri, elbisesi, Onun her şeyi tamamen tarif edilmiştir. Yani Athena,
Puranalarda zaten tarif edilmişti. Sizlere daha önce de anlattığım gibi, Athena, Ezeli Anne anlamına gelir.

Şimdi birisi diyebilir ki, “Neden Ezeli Anne, Adi Shakti, evrenin Nabhi çakrasında bulunmalıdır?” Biri çıkıp böyle bir soru sorabilir, “O
neden Nabhi çakraya yerleşti?” Çünkü – İngilizce de bunu bilmiyorum – Yaradılıştan önce, bunun planlandığı yerde, O fiziksel
formda yaratılmıştı, sonra bizim Vishnuloka dediğimiz bir şeyler vardı, Vishnuloka- , loka veya bölge, Vishnu’nun hüküm sürdüğü
bölge ve bu Vishnuloka içinde, Adi Shakti’nin ilk olarak, bir inek formunda (dünyaya) gelmesi gerektiğine karar verildi ve sonra O,
Vishuddhi çakra olan ve Gokul adı verilen bölgeye indi, ilk kez ve orada vibrasyonları yarattı. Şimdi maddi formunda Gokul, Shri
Krishna’nın çocukluğu sırasında yaşadığı yerdir.

Yani fiziksel formda, Athena’nın kendisi yaşadı – fiziksel formda, Ben daha önce vibrasyonları yaratmak için bu bölgede bir forma
almasını söylemiyorum. Yani bu Onun sadece bir Tanrıça olması değildi ama Nabhi için vibrasyonları yaratmak üzere, evrensel
şefkati, sevgiyi ve kendisinin tüm kalitelerini yaratmak üzere bu bölgede yaşadı.

Bildiğiniz üzere, Tanrıça’nın her görünümünün farklı kaliteleri vardır ve görebileceğiniz gibi Mahakali’nin bir rahatlatma yönü
vardır ve Mahasaraswati  rehberliktir ve Mahalakshmi uyanış için, kurtuluş için vardır ama Adi Shakti’nin işi,  her şeyi birleştirmek,
her şeyi bütünleştirmek, tüm bu kaliteleri birleştirmektir. Adi Shakti’nin kendisi fiziksel bir formda, bu dünyaya geldi, burada ve
işte bu yüzden de onlar Athena’yı tanıdılar. Ama buna rağmen onların sahip oldukları öyküleri bilmiyorum –, O şöyle yaşadı gibi
veya her ne ise,  Athena hakkında bazı mitolojik öykülere sahip olmalılar. Ve bu … Onun Devaloka’yı yarattığı yerdir. Devaloka,
Devaların bulunduğu yerdir. O, İndra’yı yarattığı gibi, İndra ismini  duydunuz, - sonra da Varuna, O tüm bu Devaloka’ları
Hindistan’da değil, bu bölgede yarattı. Devaloka bu tarafta yaratılmıştı ve ganalar ve tüm bu insanlar, sol el (kanal) tarafında
bulunan Nepal’de ve tüm bu yerlerde yaratılmıştı.

Şimdi, insanların gerçekten de, kesinlikle cahil oldukları, cehaletin tam bir karanlığı içinde oldukları böyle bir durumda buraya
gelmiş olan Sokrates’den sonra ne yazık ki, onlar Onu anlayamadılar, onlar hiç bir şekilde Sokrates’i anlayamadılar ve onun gibi
başka hiç bir Ezeli Efendi, etrafındaki insanlar tarafından böyle bir muamele görmedi. Ona çok da kötü davrandılar ve hiç kimse
Onu dinlemedi.

Ama tabii ki, bildiğiz gibi O bir Ezeli Efendi idi ve Onun bilgeliği iyi bilinir ve kendi öğrencilerini yarattı ama onların hiç biri Onun
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bilgeliğine yaklaşamadılar bile ve kendi teorilerini, kendi stillerini yarattılar ve işte bunda Sokrates’in amacı olan felsefenin
yükselişini görüyoruz. Gitgide politikaya girdi ve sonra da ekonomik tarafa.

Yani dikkat bu gün, Sokrates tarafından yerleştirilen felsefe yönelmedi. Bunun yerine, felsefeden ekonomiye kaydı. Spiritüellik
hakkında gerçekten de açık bir anlayış meydana getiren Musa ve İbrahim’den sonra, Sokrates’in, bir  Ezeli Efendilerden biri
olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki Musa ve Muhammed… İbrahim’in farklı problemleri oldu. İbrahim’in gerçekten de çok, çok cahil
insanlarla konuşmak gerekmesi probleminin olması gibi, Musa’nın da  çok anlayışlı insanlarla problem oldu, Onun şeriat
kanunlarını hayata geçirmesi gerekliydi.

Musa şeriat yasasını getirdi ve eğer İncil’i okursanız, içinde – sanırım – İncil’in üçüncü kitabında Jememiah (Yeremya) içinde,
sadece ilk ayette Şeriat hakkında yazılmıştır, Musa’nın üç yasayı geçirmesi gerekliydi, insanların dini eksiksiz şekilde izlemelerini
temin etmek için farklı farklı yasalar. Yani O onlarla tartışmadı, O bunu neden yapmanız gerektiğini söylemedi, “bunu yapın”
şeklinde hiç bir açıklama yapmadı çünkü O, sizin anlayarak veya meseleyi görerek, konuyu onların kendi özgürlüklerine
bırakamayacağız kadar, bu insanların cahil olduklarını düşündü. Bu şekilde yapamadı. Bu yüzden dedi ki, “tamam, bunlar yasalar,
bunlarda şeyler ve sizler bunu izlemelisiniz. Eğer izlemezseniz, o zaman öldürüleceksiniz, elleriniz kesilecek, bu olacak, şu
olacak”. Çünkü  insanlar bu tipte idiler.

Sonra  nasıl yavaş yavaş Sokrates’in zamanında insanlar geliştiğini gördünüz, çok daha iyi insanlardı, bu sayede onlarla bilgelik,
dürüstlük, doğruluk, barış hakkında konuşabildi. Pek çok şeyden bahsetti ve onlarla konuşabildi çünkü insanlar buna değerdi.
Aksi halde diyebilirdi ki, “tamam, sen bunu yap, sen şunu yap, sen onu yap”,  ama farkı görün, bu şartlar altında bile, bu nasıl oldu:
İbrahim’in problemlerinin olduğu zamandaki ilk şartlarda, insanlar kesinlikle işe yaramazlardı, kesinlikle işe yaramazlardı, bu
yüzden de O, onlarla ne yapacağını bilemedi. Bu yüzden sadece, bunu görebilirsiniz, İbrahim’in zamanında, bu Onun yaşam
şekliydi… demek istiyorum ki, aile kurulduğunda ve ilişkiler kurulurken bu sadece bir sistemdi ve O bunu,  bu seviye üzerinden
çalışmaya çalıştı.

Sonraları, Musa’nın zamanında insanlar çok daha fazla geliştiler. Geliştiler ama hala çok cahildiler. Yani insanlar, Onun İbrahim’in
bahsettiği şeylerden bahsetmesinin gerekmediği bir noktaya kadar geliştiler. Bu yüzden onlara Mısır’dan çıkış, kendi
özgürlüklerini elde etmek, oradan ayrılmak ve daha huzurlu bir yere gitmekten bahsetti ama onlar bunu yaptıkları zaman, Musa
“On emri” almaya gittiğinde, geri geldiği zaman, bu insanları buldu yolda, insanlarda ne gördü…

Musa’nın zamanındaki insanlar, O On emri almak için gittiği zaman, çok, çok ahlaksız, son derece ahlaksız bir karaktere
düşkünlük göstermeye başladılar. Çok ahlaksızdılar ve Mısırlılardan kaçmaya çalışan kimselerin Mısırlıların kendilerinden çok
daha kötü olduklarına hiç kimsenin inanamayacağı kadar korkunç şeyler yapıyorlardı. Bu yüzden de değişmeleri için onlara bu
şeriatı verdi.

Sonra da, insanların … oldukları zaman geldi… demek istiyorum ki, bütün insanlar o kadar da iyi olmamalarına rağmen, diyebiliriz
ki İsa’nın zamanında, ama onlar o kadar  ahlaksız değildiler, onlar da İsa’yı anlayamadılar.

Yani bakın, tüm insan evrimine, insan farkındalığındaki gelişmeye rağmen spititüellik hakkındaki anlayış çok zayıftı ve onlarla
konuşamazdınız. Bu şeylerdeki şartları da görebilirsiniz. Şartlar böyle olduğu zaman, insanların son derece ahlaksız oldukları
Musa zamanındaki gibi, her tür kötü şeyi yapıyorlardı ve kendi yok oluşlarına aldırmadılar, enkarnasyonlar kesinlikle sağ tarafa
doğru gitmeliydiler çünkü insanlar çok sol kanaldılar. Bu yüzden de enkarnasyonların kesinlikle sağa gitmeliydiler ve “eğer böyle
yapmak istiyorsanız, bizim yapmamız gereken şey de bu” demeliydiler, şiddet kısmı. Bu nedenle onlar şiddeti benimsediler.

Yani şartlar, insanların reaksiyonlarını meydana getirdi, aynı zamanda insanların farkındalığını da. Bir çok şey işe yaradı. Söyleyin,
örneğin, Athena bu dünyaya geldiği zaman, Onun işi tüm chaitanyanın birleşik bir güç gibi yayılacağı bütünleşmiş bir kuvvet
yaratmaktı. Bu sayede ilerde tamamen paramparça olduğu zaman, Chaitanya (yeniden) birleşebilirdi.

Yunanlıların bir işi var, özel bir iş, bu da birleştirmek. Sol kanal ve sağ kanal olan insanları birleştirmelisiniz ve Benim ona
sorduğum şey işte bu. “Hitler’e ne oldu?” onlar dediler ki, Hitler’i gördüklerinde, Hitler onlara saygı duymuş olmasına rağmen,



Hitler’e direndiler çünkü onlara bu özel kapasite verildi. Yunanlılarda olan bir şey bu, onlar gittiler… demek istiyorum ki, İskender
hariç, o  Hindistan’ı işgal etmeye çalışmış olan tek kişidir ve kendisi Yunan tabiatı nedeni ile geri çekildi o. Bakın bu Yunan tabiatı,
onlar çok uzağa gidebilirler ve sonra daha ileri gitmezler çünkü onların birleştirme güçleri var.

Ben ona aynı şeyi, Türklerle ne oldu diye ona soruyordum. Yunanlılar, Türkiye içine girdiler ama geri çekildiler. Yani bu geri
çekilme gücü, birleştiren güçtür, kendi içinizde sol ve sağ kanalın, her ikisininde kalitelerini sizde birleştirir ve onu dengelersiniz.
Bunun iyi olduğunu şimdi görün. Eğer merkezde olmaysanız, bizler bir noktaya kadar gitmeli ve geri gelmelisiniz ve bu her
bakımdan Yunanlıların çok temel bir kalitesidir. Deniz taşımacılıklarını ele alırsanız, başlangıçta deniz nakliyesinde çok
girişkendiler, son derece girişken insanlar ve Yunan gemileri tamamen bakımsız olmaları ile tanınırlardı.

Yasalara pek de saygı göstermezlerdi ve bu nedenle de asla gemilerine bakmazlardı, bilirsiniz, ve sürekli sorun yaşarlardı,
Yunanlılar, deniz taşımacılığında şöyle tanınırlardı, Yunanlıların dökülen ve gacırdayan gemileri vardır. Yani belki de, belki de onlar
deniz taşımacılığının kötüleşeceğinin farkındaydılar, bu yüzden de bu gemilere bakım yapmanın da bir gereği yoktu, anlıyorsunuz.
Sonra deniz taşımacılığı giderek çöktüğünde, bilirsiniz, bu ekonomik bir seviyede geçerli, işte onlar işi bu şekilde hallettiler,
gemilerini batırdılar ve sigortadan para aldılar. Bu onların halihazırda bildikleri tipik bir Yunan tarzı davranış. Bu bir tür bilgelik,
onlar ne kadar ileri gideceklerini bilirler.

Sanki, biz şimdi bunu görebiliriz, Üstelik Onassis bu deli kadınla, Kennedy’nin karısı ile evlendi çünkü Kennedy’nin karısına asla bir
güvence sağlamadığını anlamış olmalı, bu yüzden de onunla evlendi. Onunla bir noktaya kadar evli kaldı ama mal varlığının büyük
kısmı bu Bayan Kennedy’ye değil, kendi kızına kaldı. Onlar çok akıllı ve çok zekidirler ama her şeyde ne kadar ileri gideceklerini
bilirler.

Bu denge ve bu bilgelik, özel bir Yunan yaşam tarzıdır, işte bu yüzden siz, onların Amerikalılar gibi aşırı gelişmediklerini
söyleyebilirsiniz ama Amerikalılar salak olduklarını şimdi anladılar ama siz her ne yapmayı denerseniz deneyin, Yunanlılar asla
salak olamazlar.

Bunun nedeni nedir? Athena. Yani Athena, Adi Shakti’dir ve O, Ganesha’yı burada yarattı. Evrenin dengesi ve bütün Dharmalar,
Nabhi çakra içindedir ve bu yüzden buradaki insanlar çok dengelidirler. Onları, kendi dillerinde, kendi tarzlarında onları çok derin
bulabilirsiniz. Birisi bunun, onların çok geleneksel insanlar olmasından dolayı olduğunu söyleyebilir, eski geleneklere sahipler
ama Mısır da eski geleneklere sahip. Tabii ki, Mısırlılar, bir şekilde, diğer tüm İslam ülkelerinden daha bilgeler ama Yunanlılar gibi
değiller, Yunanlılar gibi değil.

Çok bilge olan Çinlilerimizde var ve onlar çok derin anlayışları olan insanlar olarak bilinirler ama Hintliler gibi değiller. Yani, tüm bu
insanlarda zayıf olan şey nedir, bu farkındalığın derinliğidir çünkü Çin’de de “Merhametin Annesi” gelmiş olsa bile ve O, gerçekten
de kutsamalarını onlara bahşetti ve Çin gülü de, sonraları, Onun kendi ihtişamında, iyi bir endüstri, demek istiyorum ki, onlar
gelişmiş bir ülke oldu, çok güçlü diyebiliriz ama hala, bu türde sistemli bir düzenleme doğamadı, nihayetinde Merhametin Annesi
oradaydı.

Son .. biliyor musunuz, sizde Bana verdiğiniz bir Merhamet Annesi var, Kuan Yin, aynı şey, Kuan Yin ve O, Merhametin Annesi adı
verilen ile aynı şeydir. Geçenlerde Gregoire tarafından verilen ikincisi, Çin’de ne olduğunu biliyorsunuz. Yani farklı ülkelerde farklı
zamanlarda var olmuş olan bu Deitylerin etkileri, en iyi şekilde sadece Kali Yuga’da hissedildi.

Şimdi sizler diyebilirsiniz ki, “neden Anne en son Yunanistan’a gelmeliydi?” Çünkü şimdi Athena Sahasrara’da, bu yüzden sizler
Nabhi’ye gitmemelisiniz. Bu nedenle de, Ben Sahasrara’yı buraya getirmeliydim, değil mi? Sahasrara, kişinin ulaşması gereken
son çakradır, yani Yunanlılar, Sahasrara noktasına kadar büyüsünler diye düşündüm. Bu nedenle bizler Sahasrara’yı
Yunanistan’da yerleştirmeliyiz ve bu bizlerin Yunanistan’da yapması gereken çok güçlü bir iş çünkü O gerçekte Himalayalarda idi,
Himalayalardan geldi. Yani şimdi, Himalaya’yı buraya getirmek veya bu saflığı Yunanistan’a getirmek muazzam bir iş ve çok az
Sahaja Yogimiz var.

Ama siz gelen centilmenin reaksiyonunu gördünüz? Bu Ortodokslar nedeni ile, korkunç bir işimiz var… çoğu (aslında) Ortodoks



olmayan onların, hiç bir şey hakkında ortodokslukları yok. Yani bizim bir problemimiz var, büyük bir problem, burada bunu nasıl
kuracağız.

Devaloka burada kuruldu ve Devalar buradaydılar, onlar burada hüküm sürdüler şüphesiz ama insan farkındalığı içinde, insan
seviyesine getirildiler. Zeus’un Parashurama olması gibi. Parashurama – Shri Rama’nın gelişini duyuracak olan enkarnasyon ve
O, Shri Ram’dan önce geldi, Shri Ram’dan da çok daha önce öldü ama onlar Zeus’u kadın avcısı olan bir adam olarak resmettiler.

Yani tüm Tanrılar insanoğlu seviyesine getirilmiş ve bütün zayıflıklarla donatılmışlardı, anlıyorsunuz, gerçekten de tüm
zayıflıklarla süslenmişlerdi ve çöküşten sorumlu olan budur çünkü ülkenin bu kısmı Devaloka’nın şablonu üzerindedir, bunun
yansımasıdır ama bu Devaloka şimdi, bizler bunun tersinin olduğunu görüyoruz çünkü Deityler bu kadar alçak bir seviyeye, bu
kadar aşağayıcı şeylere indirildiler.

Hatta Mitolojide bile, Hindistan’da onlar hakkında bu şekilde konuşurlar ama Zeus hakkında konuşulanlar kadar değil, onlar İndra
hakkında konuşmazlar ve İndra tasviri şöyle gelir, Kral  Hiranyakashipu’nun karısı hayattaydı… karısı… Hiranyakashipu’nın eşi aziz
gibi bayandı ve Hiranyakashipu, sizlerin Kandahar ve Afganistan diyebileceğiniz bütün bu yerlerde hüküm sürüyordu. İndra
burada aşağıya indi ve kadını aldı. Demek istiyorum ki, Tanrılar burada enkarne oldular ve İndra aşağıya indi, Hiranyakashipu’nın
eşini alıp götürdü, onu kurtarmak için, O aşağıya gitti ve Maharashtra’da Benim adım ile – Nira, akmakta olan bir nehrin
bulunduğu yerdeki bir ashramda kaldı. Yani şimdi, kombinasyonların nasıl olduğuna bakın, Shandilya Muni, Benim ailemin
gurusuydu – işte bu yüzden Benim gotra’m,  Shandilya’dır. Bu İndra’nın kaldığı onun ashramındaydı. Bu nedenle Muni Shandilya
dedi ki, “bakın, bu hanım çok zavallı bir hanım, onu rahatsız etmeyin ve onun arzusu sayesinde çok büyük bir aziz gelecek, onun
adanmışlığı ile Narasimha enkarnasyonunu meydana getirecek, - bu Tanrı Vishnu’nun, yarı kedi olarak (dünyaya) gelmesidir ve O
bu asura’yı öldürecek”, dedi.

Mısır’ın bir kısmı da, bu Hiranyakashipu tarafından yönetilmiştir, Mısır’ın bir kısmı, bakın her şey nasıl anlamlı. Yani o zaman bu
Narasimha geldi… ve Prahlada hakkındaki öyküyü biliyorsunuz, tamam, yani bu küçük oğlan oralarda oyun oynadı ve o bir şeyler
yaptı, çok yakın bir tapınak var- siz Narasimha’nın tapınağını gördünüz ve kumdan yapılmış heykeli gördünüz mü? Bu Prahlad
tarafından yapılmıştı ve o birilerinin rüyasına girdi  ve dedi ki, “lütfen tapınağına benim yaptığım heykeli koy” ve onlar Nira nehri
yakınlarına gidip, heykeli  bulup, oraya koydular.

Yani ilişkiye, nasıl olduğuna bakın. Şimdi bu Hiranyakashipu,  Narasimha tarafından öldürülmüştü. Narasimha bildiğiniz gibi Shri
Vishu’nun enkarnasyonudur çünkü onun, yani bu Hiranyakashipu’nun Brahmadeva’dan almış olduğu bir kutsaması vardı. Hiç bir
hayvan onu öldüremez, hiç bir insan onu öldüremez, ne yerde ne de havada ve hiç bir silahla öldürülemezdi, bütün bu kutsamaları
almıştı. O bütün hatları kapamıştı, anlıyorsunuz, bu yüzden de hiç kimse onu öldüremezdi ama o kimi yollar ve yöntemler
olduğunu bilmiyordu. Bu yüzden de Shri Vishnu, Narasimha formunu aldı, bu şudur , O simha oldu, bu aslan anlamına gelir ve
(başından aşağısı) bir erkeğin bedeninin alt kısmını. Bu, bu şekilde oldu, Hiranyakashipu, Prahlada’ya “senin Tanrın nerede?” diye
sordu. Oda, “O her yerdedir” dedi. Bunun üzerine Hiranyakashipu, “tamam o zaman, O bu sütünun içinde mi?” dedi. Prahlada da,
“Evet, O bu sütunun da içindedir”, dedi.

Bunun üzerine Hiranyakashipu sütuna vurdu- bakın, sütun sizin yaptığınız gibi aynı stilde olmalı, Yunan tarzı, taş sütun,  yani o
şunu biliyordu ki, sütunun içinde nasıl birileri olabilirdi ki, o bir taş, - ona vurdu ve içinden uzun elleri ve pençeleri ile Narasimha’nın
çıktığı sütun kırıldı ve Narasimha, Hiranyakashipu’sı tuttu ve onu kucağına koydu çünkü o “ne gökyüzünde nede yerde
(öldürülemezdi)” ve pençelerini kullanarak çünkü onlar silah değiller, Narasimha midesini açıp onu öldürdü.

Yani Hiranyakashipu, Mısır’da da hüküm sürdüğü için, Mısırdaki insanlar kendi şeylerini yaptılar… onlar Asurluydu, Asurlular,
asuraydılar. Onlar asura olanlardılar, işte bu yüzden onlara Asurlular adı verildi – bu yüzden Mısırlılar, Narasimha’nın tam tersi
şekilde Tanrıları Sfenks’in heykelini yaptılar. Bu nedenle Sfenksin üst kısmı insan ve heykelin alt kısmı ise aslan şeklindedir.

Bu size anlattığım çok eski bir hikaye. Yani çok eskiden Yunanlılar nasıl Hindistan’a gittiler çünkü bütün bu Devalar Yunandı ve
İndra gibi tüm bu devalar, ne yaptılar ve Varuna ve bütün bu şeyler.



Ama sanırım burada .. çünkü tüm fikir çarpıtıldı, her şey, onlar meditasyonlarında kendi yüzlerinin doğru şeklini göremediler
çünkü çarpıttılar ve bu yüzden de göremediler ve onlar çarpıtılmış yüzler gördüler. Onları çıplak şekilde gördüler, tamamen
çalışan şeyin kendi hayal güçlerinin  olduğu bu tür şeyler gördüler çünkü her tür ahlaksız işle meşgul oluyorlardı. Bu nedenle bunu
ve onların arasındaki şeyleri kesinlikle, sizin çok ahlaksızca ilişkiler olarak niteleyeceğiniz şekilde yaptılar. Yani bu onların fikri idi
ve bunu yerleştirdiler ama aynı zamanda bunun bir sonucu olarak, Devaların yüzlerini veya bedenlerini uygun bir şekilde asla
göremediler.   Yani onları daha çok … demek istiyorum ki kesinlikle çirkin görünümlü yüzler şeklinde yaptılar.

Bu kocama da verdikleri, Bende olan onların burada yaptıkları bazı Poseidon’lar gibi, o hiçbir şekilde Varuna gibi değil. Size
söyleyebilirim. Yani… ve kesinlikle çıplak, bilirsiniz bu çok utanç verici. Onlar bunu kocama verdiler ve o nereye bakacağını
bilemedi ve Ben sadece gülmeye başladım çünkü o çok utangaç bir adamdır, Benim kocam ve o bunu kendi ofisine koydu,
anlarsınız, saklı bir yerlere ve çok komik görünüyor ve kocam, “biz neden biraz gümüşle bir şekilde kapamıyoruz?” diyordu. Ben
dedim ki, “o bir antika, onlar bunu yeniden ürettiler, bir antikaya bunu yapamazsın”. O da, “ben onu nereye koymalıyım”, dedi. 
Bende, “oradaki koridorda bir yere koy” dedim. Yani böyle bir masrafa girerek bunu ona verdiler ama kocam bu konuda kesinlikle
üzgündü ve bu beyefendiyi her görüşünde, “biliyorsun, bu bey iyi bir kişi  değil” der.

Tamam, yani o zaman, tarihin bu kısmı orada. Modern Yunan bu tarih üzerine oturur. Eğer Sokrates’den İsa’ya kadar bakarsanız,
insanların evrimleştiğini düşünürüz ama onlar İsa’yı da çarmıha gerdiler, o zaman onların evrimi neydi? Buna rağmen, İsa’nın ne
tavsiye ettiğine bakarsanız ve ne … özür dilerim, İsa’nın ne tavsiye ettiğine ve Sokrates’in ne tavsiye ettiğine, çok fazla bir farklılık
yok çünkü Sokrates çok açık bir şekilde, açık bir tartışma içinde, aşık bir anlayışla konuşurken, İsa açık bir şekilde değil, meseller
ile konuştu. Bu da sadece insanların Onun ne söylediğini anlayabildiklerini gösterir ama yine de O da öldürüldü, Sokrates’e de
zehir verildi ve O da öldürüldü. Bu da şunu gösterir ki, o zamanlar da da, görevli insanlar yada iş başınakiler, gerçeğin ne olduğunu
bilmiyorlardı.

Şimdiye dek, İsa’dan Sokrates’e ve Sokrates’den Bana dek, diyebiliriz ki, bunun hakkında bizim konuştuğumuz şekilde, Sokrates
yılında gelmiş olmasına rağmen, - Sokrates İsa’dan ne kadar önce idi?

Yogi: İsa’dan yaklaşık 500 yıl önce.

Shri Mataji: İsa’dan 500 yıl önce; şöyle olmuş olmalı, İsa, Sokrates’in,  kendisi bir Ezeli efendi olduğu için insanlarla çok hoş bir
şekilde, çok açık konuştuğunu hissetmiş olmalı. İsa bunu anladı, bu yüzden de mesellerle konuştu. “Sokrates gibi doğrudan
konuşmanın bir faydası yok” diye düşündü çünkü bilirsiniz, onlar çok dürüst insanlar, Ezeli Efendiler çok, çok şey olmalılar, onlar
tabiatları gereği son derece dürüst insanlar. Bu gün bile gerçek guru olan insanlar, herhangi bir kişiyi kabul etmeyecek, fırlatıp
atacak, insanları döveceklerdir.

Hindistan’daki büyük üstadlar olan müzisyenler bile, acımasız insanlar gibi eğer yanlış bir şey çalarlarsa öğrencilerini
döveceklerdir.    Bir şeyleri çok yalın ve basit bir şekilde anlatmak Sokrates içinde uygundu ama yine de öldürüldü.

Ve sonra 500 yıl sonra İsa geldi. Bakın, O konuşmanın, bu şekilde konuşmanın  bir yararı olmadığını noktasını gördü ve çünkü O
Agnya’da geldi. Eğer birisine “bu şekilde yapma derseniz”, hatta Sokrates’in yaptığı nedenle bile, O mantığın üstadıdır, ona böyle
diyebilirsiniz, tüm mantık sistemi ondan gelir, o mantığın üstadıdır ama buna karşın O iş başında bulunan insanların mantığına
karşı çıkmadı. Yani onların kafalarında mantık yok, bilirsiniz, onlar sadece akılcıdırlar. Akılcılık körlüktür ama mantık yoktur. Yani
mantık olmaması nedeni ile Onu öldürdüler ve İsa bu insanlarda mantık yoktu, onlarla mesellerle konuştu ama yine de Onu
öldürdüler.  [Dümen! ] otoriteler dayanamadılar, Onun çok güçleneceğini veya her ne ise, onu düşündüler. Yahudiler kendileri çok
komiktiler ve bunu yaptılar. Yani Sahaja Yoga’da insanlara ilk önce en azından aydınlanma verebilirim ve sonra da onlarla her ne
istersem konuşabilirim, diye düşündüm. Şimdi sizlerle her şeyi konuşuyorum ve sizler bunu anlıyorsunuz çünkü aydınlanmış
ruhlarsınız ama Ben sıradan bir  insanla konuşamam.

Yani bizde iki tür insan var, biri Sahaja Yogiler ve diğeri olmayanlar. Tabii ki, buna değmeyen Sahaja Yogilerde var, buna
katılıyorum ve onlar sadece geri dönmeliler veya bunun gibi bir şey ama tüm bu bilgiyi anlamaya değecek biri olabilirsiniz çünkü



Kundalininiz sizi son derece muktedir kılabilir ve Sahasraranız o kadar iyidir ki, sizler Benim ne söylediğimi özümseyebilirsiniz ve
Ben her ne söylüyorsam bunun gerçek olduğunu mantıken görebilir ve aynı zamanda onun gerçek olup olmadığını
doğrulayabilirsiniz.

Yani sizin bu evreniz, sanırım, Beni kolektif olarak anlıyor oluşunuz, farkındalığın en yüksek evresidir. Durum İsa’nın zamanında
olduğu kadar kötü değil. Bundan önce Sokrates’in zamanında sanırım, etraftaki tek bilge kişi kendisi idi. Birazcık bilgelik sahibi
olan hiç kimse yoktu gibi geliyor Bana. Onun müritleri bile, bilirsiniz, Plato gibi, o kafasına göre gitti, sonra Aristo kafasına göre
gitti. Her ikisi de gerçekten, kesinlikle keyfi olan kendi eklemelerini yapmaya çalıştılar ama O kesinlikle konuştu.. Sokrates
kesinlikle Tanrılar ve her şey hakkında konuştu ve çok açık şekilde konuştu.

Sonra aynı şekilde, diyebiliriz ki, Ezeli Efendi konumunda, Muhammed Sahibimiz var. O da öldürüldü, O da öldürüldü çünkü O
gerçeği anlattı. Sonra Nanaka geldi, O öldürülmedi ama hiç kimse ona aldırmadı ve Onu gerçekten izleyen insanlar sadece
tamamen Onun aksi istikametindeler. Varsayalım O, “bu tarafa gelin” gelin diyordu, bu yüzden de onlar bu tarafa gidiyorlar. Her
din aynı şekilde. Krihna’nın Gita’sı da aynı. Gita’yı vaaz edenler sadece…. eğer Krishna burada duruyor ve “bu tarafa gelin” diyorsa,
Gita’da onlar, Gitanın onlara perişan olmalarını söylediğini vaaz ediyorlar… insanları aşağıya çekiyorlar.

Yani bu tüm dinlerde ortak olan bir şey, Onlar her zaman peygamberlerin ve bütün enkarnasyonların isimlerini sadece para
kazanmak için ve herkesi cehenneme çekmek, doğrudan cehenneme yürütmek için kullandılar, bilirsiniz. Yani şimdi bunun
farkında olanlar ve tüm bunların saçmalık olduğunu görenler Sahaja Yoga’nın içindeler ve Sahaja Yogiler bunu yapamazlar çünkü
bu tarafta oldukça uzun bir yoldan geldiler, yani kendileri aşağıya gitmektense pek çok kişiyi bu tarafa çekeceklerdir.

Yani bu gün durum bu ve işte bu yüzden Ben Yunanistan’ın bizlerin bunu başarabileceği çok muhteşem bir yer olduğunu
söylüyorum. Eğer Athena burada uyanabilseydi, bu yerin bizlere çok büyük bir yardımı olabilirdi.

Şimdi çok dengeli Yunanlılar var, sağ Swadishthana nedeni ile büyük bir sanat duyarlılıkları var, aynı zamanda  çok fazla
müsamaha göstermenin ve bütün bu şeylerin değersizliğini anlama kaliteleri de çokça var. Bu böyle. Ama ahlaksızlık büyüdü,
şimdi, çünkü Batılıları kopya etmeye başladılar, bunun dışında burada kadınlar çok ahlaklı kadınlardılar, Bu sadece bu yirmi yıl
içinde, bu değişiklik buraya geldi.

Bundan önce kadınlar çok ahlaklıydılar, çok iyi kadınlar burada yaşadı ve onların bazıları şimdi Hindistan’dalar, size anlattığım
gibi onlar İskender ile birlikte geldiler ve onlar çok iyi kocalar, eşler ve çok iyi ailelerdiler. Bu sadece, neden olduğunu bilemiyorum,
yaklaşık yirmi veya yirmi beş yıl en fazla, diyebilirsiniz ki, Kali Yuga etkilerini burada da gösteriyor ama burası çok sağlam bir ülke
ve hala saygı gösteriyorlar, karakteri olan bir kadına saygı gösteriyorlar, ona saygı gösteriyorlar. Şahsiyeti olmayan bir kadını
kullanabilirler ama karakterli kadına saygı gösterirler ve aynı zamanda anneye de saygı duyarlar. Yani bu ülkede hala var olmaya
devam eden pek çok kalite var, kimi yerlerde geçmişte kalan ve kimi yerlerde de etkili olmaya devam eden. Bu yüzden Sahaja
Yoganın işi, şu veya bu şekilde, Athena’nın birleştirici gücünü onlarda uyandırmak ve eminim ki sizler bu ülkeyi saflaştırabilirsiniz.

Tanrı sizleri kutsasın.

İskender, İsa’dan ikiyüz yıl önceydi.. İsa’dan yüz, iki yüz yıl önce. Ona Hindistan’da çok saygı duyuldu, her zaman, İskender’e
Hindistan’da çok saygı gösterildi ve uzağa gittiği için Hindistan’dan hiç bir şey almadı. Gelen diğer istilacıların yaptığı şekilde,
sadece yağmalayanların yaptığı şekilde davranmadı. Sanırım Hindistan’a geldikten sonra oldukça bağımsız oldu. Hindistan’ı istila
etmeye gelen herkes Hindistan’ın spiritüelliğinden gerçekten bir şeyler kazandılar, ilki İskender idi. Diğer taraftan İngilizler
Hindistan’da üç yüz yıl yaşadılar, üç yüz yıl, kafalarına hiç bir şey girmedi, hiç bir şey. Üç yüz yıl! Buna inanabiliyor musunuz? Her 
şeye gülerlerdi, her şeyle alay ederlerdi, kafalarına hiç bir şey girmedi ama pek çok Yunanlı orada kaldı çünkü Hindistan’ı çok
sevdiler, bu yüzden kaldılar, geri dönmediler. Şimdi bile ormalarda yaşayan pek çok kişi var. yani bu bir şey, bu Yunanlıların
zamanından bu yana büyüyen duyarlılıktır, farkındalıktır. İskender’in sahsiyetinde onun nasıl birisi olduğunu görebilirsiniz.
Hindistan’da İskender’in zamanından Chandav Rai adı verilen bir şair vardı. İskender onu buraya getirdi, onu onurlandırdı, onu



burada tuttu, o buradaydı ve İskender hakkında, Onu büyüklüğü ve diğer şeyler hakkında şiirler yazdı, onu çok iyi övdü demek
istiyorum. İngilizlerin her hangi bir Hintliyi şair olarak İngiltere’ye götürmelerini düşünemiyorum. Böyle bir şey yok, demek
istiyorum ki, onlar yapmadılar.. ve  farkındalığın işareti budur, bu hiç kimseye saygı duymadığınızdır. Siz, “en büyük benim”
dersiniz ve o zaman da başka insanlardaki iyiliği göremezsiniz. Portekiz’de de aynı. Şüphesiz, Vasco de Gama basit bir adamdı
ve Hindistan’a ilk gelişinde Hintlileri gördü ve Goa’ya gitti, orada Tanrıça’nın tapınağını gördü, Shanta Durga’nın. Geri döndü ve
kralına dedi ki, “Onların hepsi Hristiyan çünkü onlar Anneyi takip ediyorlar. Müslüman değiller.” ama kendisi bu kadar basit
birisiydi. “Onları Hristiyan yapmaya gerek yok. Onlar zaten Hristiyanlar, çünkü Anneyi takip ediyorlar.” O hoş bir adamdı ama
Portekizlilerde asla fazla bir şey öğrenmediler fakat Bombay’in isminin Mumbai olduğu gibi kimi şeylere hala bile belli bir saygı
gösterdiler. Onlar hala, Mumbai derler. Mumbai, Mumba’dır ve bu onun Mumba’nın Annesi olduğu anlamına gelir. ‘ayi’, Annedir,
bu nedenle onlar Mumbai derler, Tanrıça’nın ismidir. Bu nedenle değiştirmek istemediler ve Ben oraya gittiğimde Portekiz’de,
Mumbai diyorlardı. Ben bunun üzerine oraya neden Mumbai diyorsunuz, dedim. Onlar da, “sonuçta bu Tanrıçanın ismi, değil mi?”
dediler. Bende, “öyle” dedim ama İngilizler geldiklerinde, oraya “Bombay” dediler, bitti.

Yani bakın, farkındalığı görün, insanların farkındalığını görebilirsiniz çünkü onlara huzurun, kutsallığın, hayırlılığın ve bütün bu
şeylerin o kadar farkındaydılar ki, bu yüzden de “bu Tanrıça’nın ismi iken biz oraya nasıl Bombay deriz”, dediler. Sadece düşünün,
- derinlik, - hayır? “biz böyle diyemeyiz”.

Ama İngilizler buraya ne dendiğini, neden Mumbai dendiğini gidip, bulabilirlerdi.  Onlar yapamazlardı çünkü, bilirsiniz bizi yöneten
bu insanlarda şu veya bu şekilde, bu huzura saygı ve bütün bu şeyler, orada yoktu.

Britanya’nın çocukları şimdi daha iyiler, çok farklılar, çok farklılar ama bizi yönetmiş olanların hiç bir saygıları yoktu. Onlar sadece
kiliseye giderlerdi ve hiç bir şey, saygı yoktu.

Bununla beraber Yunanlıların her zaman Hintlilere saygıları oldu, saygı içinde geldiler. Şimdi saygı da, içimizdeki bir tür
farkındalıktır. Şimdi, zaman geçtikçe, Britanyalıları başkalarına saygılı buluyorum, saygı gösteriyorlar, oldukça. Tamamı ile demek
istemiyorum ama oldukça fazla, değil mi.

Güzel, ne diyorsun? O hiç kimse ile tanışmadı.

Evet, bu saygı eksikliği kısmı. İngiltere’de eksik olan kısım budur ve düşünün ki kalpte, eğer saygı yoksa o zaman bu nasıl bir kalp
olmalı? Bütün dünya bu kalp ile mahfolabilir.

Yani, işte bu, - kişi saygı yaratmalıdır, başkalarına saygı göstermek, onların kültürlerine saygı göstermek, onların yaşam şekline
saygı göstermek ama demek istiyorum ki her ne söylerseniz söyleyin ama teorik olarak bu orada, pratikte olmayabilir. Teorik
olarak bu çalışıyor çünkü etnik bir gruptan olan hiç kimseye hakaret etmemelisiniz ve tüm bu şeyler yasal olarak oradadır, teorik
olarak vardır ama pratikte böyle değildir, buna katılıyorum ama teorik olarak bu çalışıyor. Birisi siyahi olduğu için veya etnik bir
gruptan geldiği için birilerine hakaret edemezsiniz, yapamazsınız, yasal olarak, bunu yapamazsınız. Yani bu orada ama sadece bir
teori.

Fakat hala, farkındalık bilinci de, insanlar farkındalar. Güneşin altında oturup Güney Afrika için oruç tutan pek çoğunu Ben
biliyorum. Yani İngiliz farkındalığı ile Güney Afrika farkındalığı arasında, şunu söylemek zorundayız ki, İngiliz farkındalığında
çokça mantık olmasından dolayı gurur duymalıyız ve bu mantık, başkalarına saygı duyma noktasına bir kez varınca, sanırım bu
tüm dünyayı dönüştürebilir.

Ama bunu nasıl yapmalıyım, bunu bilmiyorum, Ben denedim. Bu saygı olmalıdır. Bu şimdi aşağılama değil ama pozitif bir saygı
da değil. Yani kişi nasıl pozitif saygı göstereceğini öğrenmelidir, en azından Sahaja Yogiler pozitif olarak saygı duyuluyor olmak
zorundalar. Benim hakkında konuştuğum şey bu, Buddha hakkında, gerçek hakkında, saygı hakkında ama onların Sahaja Yogiler
olduklarını bir kez bilirseniz, kişinin buna saygı göstermesi gerekir ve bu Yunanlılardan öğrenilmeli çünkü onlarda hala bir saygı
hissi var. Nasıl saygı gösterileceğini biliyorlar, değil mi? Bu kısım orada, kişinin öğrenmesi gereken şey budur.



Mısırlılar bile böyleler ve Çinliler de, çünkü bütün bu geleneksel büyüme yılları dışında, onlar bir şeyi anladılar, oda şu ki, eğer
gerçekten de bu dünyada bulunuyorsanız, başkalarına nasıl saygı göstereceğinizi öğrenmelisiniz ve saygı kalpten bir şeydir.
Japonların hiç kimse için saygıları yoktur ama gider ve on kez karşınızda eğilirler. Eğilmeye başladıklarında ne zaman
duracaklarını bilmezsiniz ve eğer sizde eğilirseniz, bunu yapmaya devam ederler, sürekli olarak, bu nedenle sizin durmanız en
iyisidir ama bu yapaydır, gerçek değildir. Yani bu, başkalarına saygı göstermek, doğuştan gelen bir niteliğiniz olmalıdır ve bu işe
yaradığı zaman, farkındalığınız kesinlikle çok yüksek bir konuma  ulaşmıştır, Tanrısallığı anlamanın yüksek konumuna. Yani o
zaman siz, Adi Shakti’ye saygı gösterme noktasına gelirsiniz ve sonra, siz saygı gösterdiğiniz zaman, bu yapay bir saygı değildir,
bu yapay değildir, bu kalbinizden gelmelidir ve bunu yapmaya bir kez başlarsanız, farkındalığınız düzelecektir.

Ve bu, sizin elde ettiğiniz bir şey değildir, bu sahip olduğunuz bir şey değildir ama saygı göstererek kendinize verdiğiniz şeydir ve
bu saygı sizi tamamen değiştirir. Ben size anlatabilirim çünkü şimdi Tanrı ve sizin aranızda büyük bir anlayış vardır ve eminim ki
her şey iyi gidecek. Deitylerin Adi Shakti’ye saygı gösterme şekillerini, eğer sizde bu saygıyı öğrenirseniz, o zaman bu şeyler işe
yarayacaktır ve sanırım Yunanlılar bizlere, bütün Avrupa’ya bu saygı hususunda çok güzel önderlik edeceklerdir. Ben bundan
eminim.

Tanrı sizleri kutsasın!

Şimdi, yapabileceğimiz şey ne, biraz…neyse ki müzisyenlerimiz var. Siz Bana çok yardım ettiniz, … İspanya’da Bana yardım
ettiğiniz için müteşekkir olduğumu söylemek zorundayım. Onların müziği sayesinde hepsi aydınlanmalarını aldılar ve bu gün bu
başladı.

Saygı sizlere düşüncesiz farkındalık verir, size anlatıyorum. Sadece saygı fikri, değil mi. Hepiniz düşüncesiz konuma geldiniz
çünkü saygı düşüncesizdir. Agnya durur.

‘Stuthi’ nin ne olduğunu biliyor musunuz? ‘Stuthi’, övmek demektir.

Suya dokunmamalısınız.
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Türkiye’deki İlk Public Program (İstanbul) Emirgan Korusu, 25.06.1989 Gerçeği arayanların önünde eğiliyorum. Birisi konuşmamı
tercüme edebilir mi? Gregoire: Onların zaten meditasyonda olduklarını görebiliyorum. Gerçeği arayanların önünde eğiliyorum,
dedim. Şimdi, gerçeğin kavramsallaştırılamayacağını anlamalıyız. Gerçek oradadır ve her zaman (anlaşılmıyor) ..dır. Bizler onu
düzenleyemeyiz ve gerçeği arayanlar, bunu bildikten sonra, bir bilim adamı gibi zihinlerini açık tutmalılar. Ve bizim size
söylediğimiz şey, bu her ne ise, bir hipotez olarak değerlendirilmelidir. Ve eğer doğruluğu kanıtlarsa, söylenen doğruysa, dürüst
insanlar olarak onu kabul etmelisiniz. Gerçek hakkında uzun zamandır konuşulmaktadır. Sokrat bundan bahsetti ve öldürüldü.
Sonra İsa geldi, bundan bahsetti, öldürüldü. Sonra Peygamber Muhammet Sahip geldi ve O da bir şekilde öldürüldü ama insan
bilinci bugün çok daha iyi. Ve bizler gerçeğin, akli projeksiyonlarımızın ötesinde olması gerektiğini anlıyoruz. Barıştan bahseden
ve herhangi bir demokrasi, kapitalizm veya komünizm teorilerinden söz eden veya İslam, Hinduizm, Hristiyanlık gibi herhangi bir
dinden söz eden insanları gördüğümüzde, hepsi aynı. Onları bağlayan bir güç yok, herhangi bir kişi günah işleyebilir. Öyleyse
nerede yanıldık? Tüm bu peygamberler, azizler ve enkarnasyonlar kesinlikle gerçeği söylediler ama biz nerede yanlış yaptık?
Hepsinde ortak olan bir şey var, onlar dediler ki, sizler sonsuz olanı görmek zorundasınız. Ve göz önüne alınan şeyler de, kendi
ölçüleri ve kendi sınırlamaları içinde kullanılmalıdır. Bütün dinlerin özü budur ama daha sonraları, bunu görmediğimiz için yanlış
yaptık ve geçici olan şeyler içinde kaybolduk. Bu büyük dinleri ve büyük felsefeleri başlatanlarda, yanlış olan hiçbir şey yoktu ama
bizler esas meseleyi kaçırdık. Ancak, insan bilinci bugün artık bunu bu kadar net görebildiği konuma ulaştı, bize verilen sözlerin
yerine getirilmesi gerekiyor. Çevremizde ruh olduğu, her yeri saran bir güç olduğu söylenir. Çiçekler, meyveler, ağaçlar ve insanlar
gibi gördüğünüz bütün yaşamakta olan şeyler mucizelerdir. Bunların hepsi halledildi. Tüm bunlar, her yeri kaplayan bu süptil güç
aracılığıyla çözümlendi ama şimdiye dek, bizler bu kadar büyük bir gücü, kitlesel olarak hiç hissetmedik. Birkaç aziz buna
inandıysa da, başka hiç kimse inanmadı. Ama şimdi, özel bir çiçek açma zamanı geldi ve bu çiçek açma döneminde herhangi bir
zorlukla karşılaşmadan biz gerçeği bulacağız. Bu yaşayan bir süreç olduğu için, yapılması en kolay şey olmalı bu, siz tohumun
Toprak Ananın içinde, kendiliğinden filizlendiğini gördünüz. Aynı şekilde, size anlattığım içimizdeki bu güç Kuran'da Al Assas
(Esas- Kaynak) olarak tanımlanmaktadır. İncil'de ise kutsal ruh olarak. Ve Spirütüel Kutsal yazılarda, Adi Shakti, Ezeli Anne,
Athena olarak tarif edilir. Bu güç Kutsal kemik anlamına gelen Sakrum adı verilen, bu üçgen kemiğin içinde bulunur. Bu, içimizde
saf arzumuz olarak bulunmakta olan Tanrı'nın arzusunun gücüdür. Ve o kendiliğinden yükselerek, bıngıldak kemiğimizi delip
geçer. Yani aslında siz kendi vaftizinizin gerçekleşmesine, bunun gerçekleşmesine kavuşursunuz. Bu sadece yapay bir sertifika
da değildir. Her şeyi kapsayan güçle bir kez bağlantı kurduğunuzda, bir aziz olursunuz ya da Veli (Müslüman azizi) ya da
aydınlanmış bir ruh olursunuz. Bunun sonucunda, her insanda bir dönüşüm gerçekleşmeye başlar. Ve bu dönüşüm benzersizdir.
Böylesi bir kişi otomatik olarak saflaşır. Böyle birisine siz, yapma, yapma demek zorunda değilsiniz, o (kendiliğinden) yanlış olan
şeyleri sadece yapmaz. Çok dinamik ama çok da şefkatli olur ve tam bir neşe ve huzur içinde yaşar. Bunların hepsi sizin
hakkınızdır, insan olarak bu sahip olmak hakkınızdır. İçimizdeki ihtişam budur. Sadece enstrümanımızın ana kaynağa bağlanması
gerekir. Ayrıca fiziksel, zihinsel, duygusal bozukluklar da, bu güç ile tamamen düzeltilir. Ve formu olmayan bu enerjiyi etrafınızda
hissetmeye başlarsınız. Bu yüzden, aydınlanmanızı alın, o zaman dikkatiniz de aydınlanır. Şimdi, kaç ayrı ülkeden buraya
gelmişler bilmiyorum ama, sizlerle tanışmak için İstanbul'a gelen insanlar var burada. Batılı ülkelerin halklarından olan birisi için
bu ne kadar da zordu, tek bir Hintçe kelime veya Hint dilindeki başka bir lisanı telaffuz etmemiş olanlar için, özellikle de İngiliz,
Fransızlar için, onlar artık Sanskritçeyi telaffuz edebiliyorlar. Ve sonra hepsi Arapça şarkı söyleyecekler. Çünkü onlar evrensel bir
varlık haline geldiler. Ve işte bu, bizim ruh olan bu evrensel varlıkta dokunmamız gereken şeydir. Şimdi bizde Yahudiler var, İsa’ya
ibadet edenler var, Muhammed Sahip'e ibadet eden insanlarımız var. Çünkü onlar gerçekle olan deneyimleri sayesinde, bu
kişilerin enkarnasyon olduğunu anladılar. Tüm bu büyük enkarnasyon ve peygamberler, bize denge kazandırmak ve bizi
kötülüklerden kurtarmak için farklı zamanlarda, aynı hayat ağacının üzerinde dünyaya geldiler ama biz çiçekleri kopardık ve bu
benim, şu benim diyor ve sonra bu ölü çiçeklerle savaşıyoruz. Bu nedenle, dürüst olan ve gerçeği arayan tüm insanlar için,
aydınlanmalarını almaları ve haklarındaki mutlak gerçeği görmeleri önemlidir. Onlar asla birbirleri hakkında kötü konuşmadılar
ama sadece bizler, cehaletimiz içinde bunu yapıyoruz. Yani, bu ışık içimize girmelidir. Elimizde bir yılan tuttuğumuzu, etrafın
karanlık olduğunu ve gözlerinizinde açık olmadığını varsayalım. Birisi elinizde bir yılan olduğunu size söylerse, ona inanmazsınız
ama ışığı alır ve gözleriniz açılırsa, o yılanın (var olduğuna) hemen kendiniz inanacaksınız. Yani, bir kişi o kadar güçlü ve özgür
olur ki, hiçbir kötü alışkanlık ona hükmedemez. Siz kendi kendinizin efendisi olun ve kendinizi, siz yönetin. Benim size, bunu
yapma, şunu yapma dememe gerek yok. Bu günkü gecikme için özür dilerim ama biliyorsunuz, trafik sorunları ve her türden şey
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vardı. Çok beklenmedik bir şeydi. Umarım geç geldiğim için Beni mazur görürsünüz. Yarın, tabii ki çok daha erken burada
olacağım ve size Sahaja Yoga hakkında çok daha fazla şey açıklayacağım. Sahaja kelimesinde; Saha, “ile” anlamına gelir, ja ise
“doğmak” demektir. Yoga, İlahi olanla, Ruh ile birleşmek anlamına gelir. Öyleyse, hangi ırka mensup olurlarsa olsunlar, tüm
insanlar bu aşamaya ulaşma hakkına sahiptir. Tanrı hepinizi kutsasın. Eğer Bana soru sormak isterseniz, cevap vermekten çok
mutlu olacağım. İzleyici: Bir soru sormak istiyorum. Tarih boyunca bazı sözler söyleyen önemli şahsiyetlerin öldürüldüklerini
kendileri az önce ifade ettiler. Sokrat’tan misal verdi. Sokrat, söylediği sözlerden dolayı öldürüldü, dedi. Hazreti İsa Aleyhisselâm
(Allah'ın selâmı üzerine olsun demektir) öldürüldüğünü söyledi, ki ben buna da iştirak etmiyorum ama, Hazreti Muhammed
Aleyhisselâm’ın hangi sözlerinden dolayı öldürüldüğünü merak ediyorum. Tercüman: Bu beyefendi, bir dakika önce, sizin önemli
dini şahsiyetlerin öldürüldüğünü iddia ettiğinizi söylüyor. Çünkü onların (anlaşılmıyor). Sokrat’ın öldürüldüğünü söylediniz ve bir
bakıma İsa öldürüldü, ancak Peygamber Muhammed’e gelince, bu bey özel olarak Onun öldürülmesi hususunda (anlaşılmıyor)
sizinle aynı fikirde değil. Tercüman :Bir dakika lütfen. Bir Yogi: Niçin öldürülmüşlerdir. Shri Mataji: Hayır. Sizin gördüğünüz
anlamda öldürülmesi gerekiyordu, her neyi tavsiye etmeye çalışsa ve her ne yapmaya çalışırsa çalışsın, insanlar onu
dinlemeyeceklerdi ve Onun hayatı boyunca gerçekten de, çok fazla mücadele etmesi gerekti. . İzleyici: Fiili bir öldürme olayı yok
demek ki, Tercüman: Beyefendi, bu durumda öldürülme meselesinde fiziksel bir taraf olmadığını söylüyor. Shri Mataji: Hayır. Öyle
değil. Bu kısım önemli değil. Önemli olan şey Onun kurmak istediği şeyin ne olduğudur? Yaşamı boyunca, bu çok zordu. Çünkü
insanlar çok cahildiler. İzleyici: Teşekkür ederim. İzleyici: Yoga da mı, yoksa uykuda mı insan beyni daha fazla çalışır, bunun
arasında bir fark var mı? ………..(anlaşılmıyor) Tercüman: Beyefendi, uyku sırasında mı yoksa yoga bölümü sırasında enerjinin mi
çalıştığını merak ediyor. Shri Mataji: Ne olur? Tercüman: Uyku sırasında mı veya bir yoga kısmı sırasında mı enerji bunu halleder?
Bir Yogi: Enerji, uyku sırasında mı yoksa yoga kısmı sırasında mı uyanır? Shri Mataji: Hayır, uyku sırasında değil, yoga kısmında.
Bu büyük peygamberlerin neden dünyaya geldiği anlaşılmalıdır çünkü onların bize yardım etmeleri gerekiyordu. Aynı şekilde,
ancak aydınlanan kişi, başka bir kişiyi aydınlatabilir. Aydınlanan bir ışığın, aydınlatabilmesi gibi ama bu kişi aydınlanmış olmalıdır,
bu Tanrı'dan gelen yetkidir. O kişi aydınlanmalıdır. Körler, kör insanlar ışık veremezler. İzleyici: Buddha kendi öz benliğini bulup,
gerçek bir mistik haline gelmiş midir? Buna katılıyor mu kendileri? Tercüman: Buddha mı? İzleyici: Evet, kendi öz benliğini bulup,
gerçek bir mistikliğe erişmiş midir? Tercüman: Beyefendi, Buddha'nın kendi aydınlanmasını kendisinin mi fark edip (anlaşılmıyor),
mistisizm konumuna ulaşıp ulaşmadığını merak ediyor. Shri Mataji: Evet, o bunu yaptı. Tek bir istisnai durum, O Ruh'u kanıtladı.
Aslında, Onun üzerinde çalışan Tanrı'nın lütfu idi ve o çok, çok çaresizdi. Ve eğer buna ulaşamasaydı, intihar edeceği bir konuma
gelmişti. Ve aydınlandığınız zaman, sizler başkalarını da aydınlatabilirsiniz. Hepiniz, başkalarını aydınlatmak için (gereken) tüm
güçlere sahipsiniz. Gerçekte bunu Benim çok fazla yapmamam gibi. Bütün söyleyebileceğim şu ki, burada oturanların hepsi bunu
yapabilirler. Eğer sizin kapasiteniz buysa, bugün sizin gücünüz budur. Neden buna sahip olmayalım. Bunun için ödeme
yapamazsınız. Bununla ilgili hiçbir şey yapamazsınız. Zahmetsizce bunu alırsınız. Neden sahip olmayasınız?. Bu kadar basit.
Bugün Çarşı'ya gittik. Ve bize bir şeyler satan Ermeni bir çocuk vardı. Sonra Bana “siz kimsiniz” dedi? Bende, buraya aydınlanma
vermeye geldim dedim. “Şimdi, Bana verebilir misiniz” dedi? “Evet” dedim. Sadece ellerini Bana doğru uzattı ve "oooo, serin
esintiyi hissediyorum" dedi. Bu yüzden Bana teşekkür etmek istedi. Bende, bu senin, Ben ne yaptım ki? Neden Bana teşekkür
ediyorsun? dedim. Bu sahip olduğunuz şey, bu sizin içinizde bina edilmiş. Tamam, yarın sende bunu başkalarına yapacaksın.
İzleyici: Yoga sadece bu dünyadaki huzuru sağlamak için midir? Öbür dünya ile ilgili düşünceleri nedir acaba hanımefendinin?
Tercüman: Hanımefendi, bir yoganın sahip olduğunuz ….. (ANLAŞILMIYOR), güçleriyle, Sahaja Yoga'nın öbür dünya hakkında .
Birileri: Üzgünüm, anlamadık. Tercüman: Bayan, sözde öteki dünyada olup bitenler hakkında herhangi bir fikriniz olup olmadığını
bilmek istiyor.Shri Mataji: Bakın, Ben kendimden bahsetmemeye karar verdim. Bunun nedenim şu, şimdi bakın, çünkü hepsi
konuştular ve sık sık, İsa’nın yaptığı gibi. O, “Ben Tanrı'nın oğluyum” dedi ve söylediği her şey gerçekti, o zaman insanlar onlara ne
yaptılar ama şüphe yok ki, Ben bir şey olmalıyım. Bir şeyler biliyor olmalıyım ama daha iyi olan şey şudur, siz kendinizi bilirsin, o
zaman da siz Beni daha iyi tanırsınız. İzleyici: Herkesin bu işi başarması mümkün müdür? Tercüman: Beyefendi, bunu herkesin
yapıp yapamayacağını merak ediyor. Shri Mataji: Evet, tabii ki. Aydınlanmış olan herhangi bir kişi yapabilir. İzleyici: Bir dakika, ben
bir şeyler söylemek istiyorum. Bütün konuşmalarınızdan ve katılımcıların sorularından, bu toplantının diğer dinleri dışlar gibi bir
hava verdiğini, böyle anladığımı düşünüyorum. Bunun böyle olup olmadığını hanım efendinin açıklamasını rica ediyorum.
Tercüman: Beyefendinin bir fikri var. Sizi yanlış anlıyor da olabilir. Sizin uygulamalarınız bir şekilde diğer tüm dinleri dışlıyor. Bir
anlamda onları diskalifiye ediyorer. Bu doğru mu? Sahaja Yoga, bir anlamda dünyadaki diğer tüm büyük dinleri yetersiz mi
buluyor? Shri Mataji: Elbette. Kanıtlıyor. Elbette, gerçeği kanıtlıyor. Elbette. Elbette. Bütün dinler doğrudur. Buna şüphe yok ama
bizler hatalar yaptık. Söylemek istediğim nokta bu. İzleyici: Ben bunu açıklamak istemiştim. Dinlerin hepsinin doğru olduğunu,
hepsinin gerçeği ifade ettiğini, fakat bizlerin bunları anlamakta bazı hatalara düştüğümüzü, dolayısıyla şimdi sizin açıklamanızla,
bu işi düzeltmeye çabaladığınızı addetmeliyim. Açıklamanız üzerinden. Bu şekilde mi addetmeliyim. Yani diğer dinlerin hepsi bir



kargaşa içinde, …………………. Fakat biz bundan dolayısıyla şimdi ….. yoga gibi açıklamalar buluyorlar Tercüman: Evet İzleyici: Bize
biraz yaşam ağacından bahsedebilir mi? Söylerseniz olabilir. Tercüman: Beyler, sizden onlara hayat ağacından biraz daha
bahsetmenizi istiyor. Shri Mataji: Yarın kesinlikle bunu yapacağım. Her şeyi açıklayacağım. Bu kök bilginin sırrı olmayacak. Bu,
köklerin bilgisidir, sadece hissetmek için süptil olmalıyız. Her şeyi, her şeyi ama bu bilgi sevgidir, şefkattir. İzleyici: Sahaja Yogayı
diğer yöntemlerden ayıran en önemli özellik nedir? Bir açıklama yapmasını istiyorum. İsterseniz …….. Tercüman: Beyler, Sahaja
Yoga'yı diğer tüm meditasyon sistemlerinden tam olarak ayıran şeyin, ne olduğunu bilmek istiyorlar. Shri Mataji: Diğer yogalar?
Tercüman: (ANLAŞILMIYOR) diyor. Shri Mataji: Bakın. Bir şekilde, diğer tüm yogalar aslında Sahaja Yoganın ayrılmaz bir
parçasıdır. Eğer Hatha Yoga derseniz, bunda da, siz her şeyden önce şunu, bunu, ve hepsini temizlemelisiniz ve sonrasında siz
aydınlanmanızı almanız gereken bir noktaya ulaşırsınız. Tamam. Şimdi ikincisi, Raja Yoga ve bütün bunların vaaz ettikleri her
şeyin yapay olduğunu söyleyebilirsiniz. Raja Yoga'da olduğu şekliyle, onlar dilinizi geriye almanız ve karnınızı sıkılaştırmanız
gerektiğini söylerler ama kundalini yükseldiğinde, bu otomatik olarak gerçekleşir. Bunu siz yapmak zorunda değilsiniz.
Arabanızın çalışmaya başladığı zaman olduğu gibi, tüm makine otomatik olarak hareket etmeye başlar. Ama farz edelim ki, siz
sadece elinizi direksiyonda tuttunuz ve direksiyonu hareket ettirmeye başladınız, araba hareket etmeyecektir. O halde, kişi
yoganın şu anlama geldiğini anlaması gerekir; Tanrısal Olanla Bir olmak. Şimdi, fark şu ki, modern zamanlarda hiç kimsenin
Himalayalara gidip, orada saatlerce oturup, kendini temizlemeye vakti yok. Bu yüzden Ben bir yöntem buldum, bununla ilk önce
kundalininiz yükseltilir. Ve çoğunuz, Ben buna şaşırdım, siz o anı düzeltmek için aydınlanma alıyorsunuz. Ama farz edelim ki,
birisi onu düzeltmedi, o zaman da onlar, bu küçük ışıkta neyin yanlış olduğunu görebilir ve kendilerini düzeltirler. Benim onlara
söylememe gerek yoktur. Bu sayede siz, kendi kendinizin efendisi olursunuz. İzleyici: Transandantal Meditasyon yönteminde,
insanlar belli bir bilince ulaştığında, yerden bir kaç santim yada bir kaç bir şey yükselme oluyor. Tercüman: Beyefendinin bildiği
kadarıyla Transandantal Meditasyonda, kendinizi yerden bir miktar yükseltiyorsunuz. Shri Mataji: Hayır. Hepsi bu, doğru değil. Bu
bir yalan. Görüyorsunuz, öncelikle şunu bilmelisiniz ki sizden din adına, yoga adına, herhangi bir şey adına para alan birisi, sahte
bir gurudur. Dolandırıcı bile olsalar umurumda değil, sadece sizi aldatmakla kalmıyorlar, sadece sizi kandırmakla kalmıyor, aynı
zamanda kundalininize de zarar veriyor ve sizin aydınlanma alma şansınızı mahvediyorlar. Sadece dün bile bize bu TM'den gelen
yaklaşık 4 veya 5 kişi vardı. Bu zavallı şeyler her kimlerse, keşiş gibi olmuşlar. Ayrıca mantıksal olarak da, mantıken de, vücudu
yerden kaldırıp ve hareket ettirmenin nesi var, bunu anlamalıyız. Bunun anlamı nedir ki? Bunun avantajı nedir? Yürümek için iki
bacağımız var. Neye ihtiyaç var? Bu aptalca. Bütün bu tür garip şeyler, eğer onlar size böyle söylerlerse, onlara neden inanasınız
ki? Hiçbir kutsal yazı bundan bahsetmedi. Bazı temelleri olmalı. İzleyici: Özür dilerim, arkadaşımızın sorusu , Hindistan’da bir
yoga var, Maharishi Maharishi diye, bunun öğrencileri bunu yapıyorlar ama sayın yogi, bu sahte diyor. Shri Mataji:
(ANLAŞILMIYOR) Onunla bir ilgim yok Benim. Gidip onun banka hesabına bakın. Hepsi bu. Lütfen dikkatli olun. Lütfen dikkatli
olun. Üzgünüm. Onlar Hintli, biliyorum. Biliyorum, onlar Hintliler. Bunun için çok üzgünüm. Bu yüzden, gerçeği size anlatmak için
buradayım. Ben de uyarmak isterim. 1970 yılında onlardan çok açık bir şekilde bahsetmiştim. Çok açık bir şekilde ama insanlar
yine de, insanların onu nasıl kabul ettiklerini bilmiyorum. O, insanlara kendisine ödeme yaptırabileceğini söylüyor, yani bu
insanlar, ben ona ödeme yapmayı düşünüyorum diyerek mutlular. Arayış içinde olan binlercesi mahvoldu. İzleyici: Kısacası,
sahtekar mı demek istiyor? Shri Mataji: Tamam, şimdi tek bir soru daha, başka yok. Tamam mı? (ANLAŞILMIYOR, Haydi
yapalım.). Çünkü geç oluyor. İzleyici: Ben bu tekniği, bahsedilen tekniği uygulayanlardan birisiyim, bu parayı aldılar ancak ben bu
teknikten son derece memnunum. O güne dek, son derece stresli bir yaşantım vardı. Fevkalade olumlu etkileri oldu. Tercüman:
Neyse, Shri Mataji: Çok hızlı. Tercüman: Hanımefendi, şuraya geliyor, kendisi bu Sahaja Yoga tekniğini kullandığını ama bunun
için ödeme yaptığını söyledi. Shri Mataji: Gerçekten mi? Tercüman: Ve bir taraftan da, bundan dolayı çok mutlu. Tercüman: Yanlış
tercüme oldu. Aa, üzgünüm, hata yaptım, üzgünüm. Shri Mataji: Şaşırdım. Tercüman: Bayan transandantal meditasyondan
bahsediyor. Shri Mataji: Tabii ki, biliyorum. Tercüman: Ancak kendisi kesinlikle mutlu olduğunu iddia ediyor. Demek istiyorum ki,
kendisindeki tüm stresten kurtulabildiğini söylüyor. Shri Mataji: Pekala. O zaman sorun değil. Eğer öyle düşünüyorsa, ama size şu
kadarını söyleyebilirim ki, lütfen bir sorununuz olduğu zaman dönüp Bana geri gelmeyin. Üstelik görüyorsunuz. Bu hanımın hangi
gücü var? Neyi öğrendi? Herhangi bir kişiye aydınlanma verebilir mi? Mesele budur. Ödeme karşılığında hangi büyük dönüşümleri
(ANLAŞILMIYOR) keşfetti. Bakın, mantralar, bu beyefendi mantra veriyor çünkü siz Sanskritçe bilmiyorsunuz. (ANLAŞILMIYOR)
bu mantralardan birisi de, tinga, pinga, inga. Bunlar Sanskritçe değil. Bu adam Sanskritçe bilmiyor. Tinga demek, tinga, sizin
birisine böyle bir şey göstermeniz demektir. Kendi dilinizde buna siz ne diyorsunuz? Tercüman: Başparmak. Bu tinga. Mantra
budur, o verir ve böyle aptalca mantralar verdiği için sizden 300 pound ücret alır. Ve verdiği mantranın bir diğeri ise, akrebin iğnesi
anlamına gelen inga'dır. Ve pinga, siz posses edildiğinizde, bu şekilde dönüp duruyorsunuz demektir. Bakın, bu da pinga .
Üzgünüm. Ben, Benim hiç bir şekilde onunla bir alakam yok. İzleyici: Ben sorumu sormamıştım. Tercüman: Özür dilerim. İzleyici:
Sadece kendi deneyimimi söyledim. Sormak istediğim şu, o dernekte öğretilen teknik, veda bilimine dayanan, milattan önce 2 bin



yılından beri uygulanan, bir kastın özel bir meditasyon yöntemi. Bu yöntemi parayla uyguladığınızda doğru mu oluyor, yanlış mı?
Tercüman: Şimdi, hanımefendi (ANLAŞILMIYOR), aslında başka bir şeye dayanarak bunu söylüyor. Tamam, parasını ben ödedim,
diyor ama benim iddia ettiğim gibi, bu hanım belli bir gruba gidiyor. Onlar sadece onlar transandantal (aşkın) meditasyon
meditasyon yapıyorlar ve görünüşe göre öğretilerinin bin yıllık Veda'ya dayandığını iddia ediyorlar. Ve bayan bundan oldukça
memnun. Neye baktığını merak ediyorum (ANLAŞILMIYOR). Shri Mataji: Bakın. Eğer gelip Beni ziyaret ederseniz, size hikayenin
tamamını anlatabilirim. Onlar zıplamaya başladıkları bir şeye başladılar. Aynı zamanda, Benim iyileştirdiğim bir beyefendiden
gelen bir mektup aldım. Onlar İskoçya'da kursa başladılar. Adamın adı Bay Pitapirs ve kendisinin karısı. Kendisi bir dükün
torunuydu. Ve 3'ü de iflas etti ve sara hastası oldular. Onları tedavi etmek için kendi evimde ağırlamam gerekti ve onlardan bir
mektup aldım. Yani demek istediğim şu ki, onlar herhangi bir guruya giderler, bırakın gitsinler ama sonra dönüp Bana geri
gelmeyin çünkü onlar için başım ağrıyor. Ben size mektubunu göndereceğim. Görebilirsiniz. Şimdi, bu zavallı adam, iflas etti ve
Güney Afrika'ya gitti. Ve kendisinin duvardan geçebileceğini, havaya zıplayabileceğini söylediğini Bana anlatıldı, ve sonra, her şey
yalan çünkü o bunun içine çok fazla para koyuyor. İzleyici: Dernekte de, parantez içinde söylüyorum, böyle bir şey var demiyorlar.
Shri Mataji: Tamam, biz artık daha fazla bu TM yi istemiyoruz. Şimdi yapalım, şimdi aydınlanma kısmını yapalım. Bu daha iyi.
Bunu yapalım lütfen. İzleyici: Pardon, bakar mısınız? Bu yoga sistemini, bu uygulamayı nasıl yapacağız, nasıl öğreneceğiz.
Tercüman: Yarın göstereceğiz Tercüman: Yarın. Şimdi çok geç oldu. İzleyici: Yarın yapamayız, çok kalabalık olur. Tercüman: Bu
bey yarınki seansın çok kalabalık olacağından ve yapamayacaklarından dolayı endişe ediyor (ANLAŞILMIYOR). Shri Mataji:
Aydınlanma alın. Öyleyse aydınlanma alalım, söylediğim neydi, sizler gerçek arayış içinde olanlarsınız. Bu çok basittir. Çok basit.
Peki. Şimdi, sadece toprağın gücünü kullanmamız gerektiğini düşünün ve bu yüzden de ayakkabılarımızı çıkarmamız gerekiyor.
Hepsi bu. Ayakkabılarımızı çıkarın. Herhangi bir ibadeti yaparken ayakkabıları çıkardığımız gibi. Ellerimizi namaz için, namaz için
açıyoruz. Muhammed Sahibin size söylediği şey, tamamen Kundalininin uyanışıydı. Hepsi buydu. Güven, her şeyde. Şimdi. Şimdi
gözlerinizi kapatmadan önce sol tarafta bulunan merkezlerinize nasıl rehberlik edeceğinizi anlatacağım. Halledeceğiz. Bu çok
basit. Birileri yanıma gelebilir mi (ANLAŞILMIYOR) İlk olarak, sol elinizi sembolik olarak Bana doğru açın. Bu, arzunun gücüdür.
Yani siz aydınlanmanızı almak istiyorsunuz. Şimdi böyle, sol el bu şekilde Bana doğru, basittir bu ve sağ el kalbinizin üzerinde
çünkü kalpte sizin ruhunuz var. Sol bana doğru, sol, sol, sol el bana doğru. Sağ, sağ el kalbin üzerinde. Sağ, sağ. Pekala, şimdi,
sonra burası ruhun bulunduğu merkezdir. Şimdi elinizi sol tarafta, karnınızın üst kısmına koymalısınız. Ve sonra sağ elinizi yine
sol tarafta karnınızın alt kısmına koymalısınız. Şimdi, karnınızın üst kısmı sizin kendi kendinizin efendisi olmanızın merkezidir.
Kendi kendinizin efendisi. (ANLAŞILMIYOR) Şimdi, karnınızın alt kısmında, sol tarafta, merkezi sinir sisteminiz aracılığıyla tezahür
eden saf bilginin merkezi vardır. Şimdi, elinizi yine kendi kendinizin efendisi olmanızın merkezi olan, sol tarafta karnınızın üst
kısmına koyun. Şimdi, sağ elinizi tekrar, ruh olan kalbin üzerine koyun. Şimdi boynunuzla omzunuz arasındaki orta noktada, elinizi
buraya koyup, başınızı sağa doğru çevirin. Şimdi, bu merkez, kendimizi suçlu hissettiğimizde tıkanır. Kendinize karşı çok anlayışlı
olmalısınız, ne de olsa siz bir insansınız ve hata yaparsınız, sonuçta Tanrı değilsiniz. Şimdi, elinizi alnınıza koyun ve kuvvetlice
bastırın. Burası affetmenin merkezidir. Şimdi sağ elinizi başınızın arka tarafına koyun ve başınızı geriye doğru itin. Kendinizi suçlu
hissetmeden, af dilemenin merkezi burasıdır. Şimdi elinizi gerin ve elinizin orta kısmını, el ayasını başınızın üstüne koyun, başınızı
eğin, parmaklarınızı geriye doğru gerdirin ve elinizle, kafa derinizi yedi kez yavaşça (saat yönünde) hareket ettirin, çünkü
beyninizde yedi merkeze ait, yedi tane yer var. Pekala, parmaklarınızı geriye doğru gerdirin. Şimdi, bunu sadece gözlerimizi
kapatarak yapmalıyız. Gözlüklerinizi çıkarabilirsiniz. Dik oturmalısınız. Bacaklarınız birbirinden ayrı olsun. Kambur ya da çok fazla
zorlanacak bir şekilde değil, doğal, normal, dik bir şekilde oturun. Şimdi lütfen gözlerinizi kapatın ve Ben söyleyene kadar
açmayın. Şimdi lütfen sol elinizi bana doğru tutun. Ve sağ el, kalpte olsun. Lütfen gözlerinizi kapatın. Burada bunu söyleyerek,
Bana 3 kez bir soru sormalısınız. Bu çok önemli bir sorudur. Anne ben ruh muyum? 3 kere. Eğer siz ruhsanız, siz kendinizin
rehberisiniz, siz kendinizin efendinizsiniz. O yüzden lütfen, sağ elinizi karnınızın üst kısmına koyun ve sol tarafınıza sertçe bastırın
ve Bana bir soru sorun. Burada Bana bir soru sorun, yine 3 kez. Anne, ben kendi kendimin efendisi miyim? Size uygun gelen her
ne ise, siz Bana Anne veya Shri Mataji deyin. Şimdi elinizi karnınızın alt kısmına doğru indirin ve sertçe bastırın. Burada Ben
özgürlüğünüze saygı göstermeliyim ve sizi saf bilgi için zorlayamam. Bu yüzden Benden kendi iradenizle istemelisiniz. Lütfen 6
kez tekrarlayın. Anne, lütfen bana saf bilgi ver. Şimdi, bu soruyu sorduğunuz zaman, Kundalini'nin bu gücü yükselmeye başlar.
Şimdi elinizi sol tarafta, karnınızın üst kısmına yükseltin ve sertçe bastırın. Kundalini yükselirken, özgüvenimizle, merkezlerimizin
açılmasına yardım etmeliyiz. Şimdi, burada 10 kez tekrarlamalısınız çünkü bu merkezin 10 tane taç yaprağı var. Tam bir kendine
güven içinde söyleyin, Anne, ben kendi efendisiyim. Bunu 10 kez tekrarlayın. Bu merkez kendi peygamberleri tarafından
yaratılmıştır. Şimdi, kişi şunu bilmelidir ki, bizler bu beden değiliz. Biz bu akıl değiliz. Biz ego değiliz. Biz şartlanmalarımız değiliz,
biz saf ruhuz. Şimdi elinizi kalbinizin üzerine götürün ve tam bir kendine güven içinde, kendinize dair en önemli gerçeği
tekrarlayın, , “Anne, ben ruhum”. 12 kez söyleyin. Şimdi sağ elinizi boynunuzla omuzunuzun birleştiği noktaya yükseltin. Kişi



Tanrısal olanın, mutluluk ve neşe gücü olduğunu bilmelidir ama tüm bunların üzerinde, her şeyden önce bağışlama gücüdür. Yani
yapmış olduğunuz sözüm ona hata denilen şeyler, her ne olursa olsunlar, siz bu gücün içinde tamamen eridiniz. Lütfen, yüzünüzü
sağa doğru çevirin. Sembolik olarak şunu söyleyin, Anne, ben suçlu değilim. Bunu 16 kez söyleyin. Şimdi, sağ elinizi alnınıza
doğru yükseltin ve sertçe bastırın. Başınızı eğebilirsiniz. Burası affetme merkezidir. Herkesi affedin. Bu yüzden, lütfen tam bir
kendine güven içinde bunu söyleyin, Anne, ben herkesi affediyorum. Birçok insan affetmenin zor olduğunu söyler ama affetseniz
de affetmeseniz de bu hikayedir ama affetmezseniz siz yanlış ele oynarsınız. Bu yüzden lütfen kalbinizden söyleyin Anne, ben
herkesi affediyorum. Şimdi, sağ elinizi başınızın arka tarafına koyun ve başınızın eliniz üzerinde dinlenmesine izin verin. Burada,
kendinizi suçlu hissetmeden, kendi iyiliğiniz için hatalarınızı saymadan, lütfen, Ey Tanrım, eğer yanlış bir şey yaptıysam, lütfen
beni affet deyin. Kalbinizden. Şimdi avucunuzu gerin ve avucunuzun orta kısmını başınızın üstüne koyun. Çocukluğunuzda
yumuşak olan kemiğin üzerine. Parmaklarınızı geri doğru gerin. Şimdi yine, sizi aydınlanma almaya zorlayamam. Şimdi başınızı
eğin ve elinizle kafa derinize bastırarak, saç derinizi saat yönünde 7 kez hareket ettirin. Anne lütfen bana aydınlanma verin.
Lütfen, kafa derinizi 7 kez hareket ettirin. Şimdi ellerinizi indirin. Her iki elinizi de Bana doğru uzatın ve yavaşça gözlerimizi
açalım. Şimdi bakın, eğer düşüncesizseniz, bunu söyleyebilirsiniz, eğer herhangi bir düşünce varsa, Şimdi başınızı eğin ve sağ
elinizi Bana doğru uzatın. Ve sol elinizle başınızdan çıkan serin esinti hissetmeye çalışın. Şimdi, ve tekrar başınızı öne doğru eğin
ve sol elinizi Bana doğru uzatın. Ve sağ elinizle, başınızdan dışarıya soğuk bir esinti geliyor mu diye kontrol edin, sıcak da olabilir.
Şimdi, sağ elinizi tekrar Bana doğru uzatın ve sol elinizle sizden çıkan serin bir esinti olup olmadığına bakın. Şimdi ellerinizi yukarı
kaldırın, bu şekilde, gökyüzüne doğru, başınızı geriye doğru itin ve bir soru sorun. Tanrı'nın her yeri kaplayan gücü bu mu? Ruh bu
mu? Sevginin gücü bu mu? Şimdi ellerinizi indirin. Hepiniz kendinizi çok rahatlamış hissedeceksiniz. Şimdi, başları üzerinde ve
ellerinde serin esintiyi hissedenler, bu şekilde, siz başkalarının da elinde de, yanınızdaki kişinin başı üzerinde de hissedebilirsiniz.
Burada da, burada. (ANLAŞILMIYOR) Hepiniz hissettiniz, biliyorum. O halde elinizi kaldırın, bakalım, her iki elinizi de. Hissedenler
(ANLAŞILMIYOR) ellerini kaldırsınlar. Tanrı hepinizi kutsasın. Çoğunuz bunu hissettiniz. Yarın yine buraya gelin. Ve biz bunu tam
olarak oturtacağız. Çok sevinçli, çok mutlu hissedeceksiniz. Yarın (ANLAŞILMIYOR). Umarım arkadaşlarınızı getirirsiniz. Çok
rahatlamış hissediyorsunuz, çok mutlu. Özellikle, Müslümanları gördüm, onlar çok hızlı alıyorlar Aldınız, aldığınızı biliyorum. Peki.
O halde lütfen yarın gelin ve bunu tartışmayın. Çünkü bu, sizin düşüncenizin ötesindedir. İzleyici: Toplantı yarın saat kaçta?
Tercüman: Toplantı yarın kaçta? Altı buçuk Shri Mataji: Bugün çok (ANLAŞILMIYOR) olacağım. Yarın umarım trafik sıkışıklığı
olmaz. Tercüman: Sakıncası yoksa beyefendi soru sormak istiyor Shri Mataji: Lütfen gelin. Lütfen gelin. Buraya gelebilirsiniz.
İzleyici: Herkes dinlesin diye soruyorum. Tamam, tamam. İzleyici: Öncelikle, kendisini İstanbul’da gördüğümüz için mutluyuz.
Kendilerine hoş geldin diyorum. Daha önce sorulan sorularda, hakikaten bazı kavramların yanlış anlaşıldığı, bunlarında yanlış
bilinmesinden ötürü kaynaklandığını, Türkiye’de yanlış bilinmesinden ötürü olduğunu ifade edeyim. Shri Mataji: Sorun değil ama
birinin cevap vermesi gerekiyor. İzleyici: İlk kez böyle bir toplantıya iştirak ediyoruz gerçekten. Sufi olarak malumatımız vardı ama
Tercüman: Onların böyle bir toplantıya ilk kez katıldıklarını, söylüyor. Shri Mataji: Hayır hayır. Sorun değil. Bak ben bir anneyim.
Yani sorun değil. Çocuklar soru sormalıdır. İzleyici: Bizde, Türkiye de yoga dedikleri zaman, belki kendileri bilirler, meşhur bir Yogi
Kazım var. Cambazhanelerde falan vücuduna şiş falan batırır. Yogi deyince, herkes böyle bir şey bekliyor gibi bir imaj var Türkiye
de. Shri Mataji: Hayır, sertlik yok. İzleyici: Bu sebepten, Yoga metoduyla ilgili dediğiniz zaman, yerleşik bir ön yargı bu tür
çağrışımlar yaptırıyor. Esasında bunun böyle olmadığını biz hanımefendiden dinleyip de, görünce anladık ama bunu herkese
böyle çok açık olarak anlatmak lazım. Bu imajı silmek lazım. Tercüman: bu bey, şimdi (ANLAŞILMIYOR, biz aydınlandık) ve bu
yanılgıdan dolayı, burada bizim şaşırtıcı bir şey beklememiz basit tabii. Şimdi doğru çizgilerin nerede olduğunu anladık
(ANLAŞILMIYOR), diyor. İzleyici: Yani, her dinde her sistemdeki tüccarlar gibi bunlarda yoganın tüccarları oldukları için, o
bakımdan yani, kendilerinin bu şekilde anlaşılmadığı hususunda müsterih olmalarını istirham ediyorum. Teşekkür ederim.
Tercüman: Beyefendi diyor ki, (ANLAŞILMIYOR) Şimdi emin olmalıyız, biz biliyoruz, gerçek ışık hatlarının ne olduğunu biliyoruz
(ANLAŞILMIYOR) ve size teşekkür ediyoruz. Shri Mataji: Görüyorsunuz, Sahaja Yoga'da hiçbir acı çekme yok. Sahaja Yoga'da
çilecilik yoktur. Sahaja Yoga'da materyalist yaşam yoktur. Tanrı bu dünyayı sizin için zevk almanız için yarattı ama doğru bir
şekilde. O sizin Babanız. Ve Babaların en büyüğü. Ve size mutsuz olmanız için neden rehberlik etsin. Aslında, o sizin Onun
krallığına girmeniz, sevgisinin ve kutsamasının tadını çıkarmanız için can atıyor. Çok teşekkür ederim. Güzel. Çok güzel insanlar.
Siz iyisiniz. Şimdi gülün, tadını çıkarın. Sorun şu ki, burada Sahaja Yogi olarak bulunan hiç kimse yoktu. Şans eseri, kocası buraya
nakledilen bir hanımefendimiz var. Bakın, buraya daha erken gelebilirdim. Ben başka bir ülke olduğum için. 18 yıldır çalışıyorum
ama Türkiye'de hiç kimse yoktu. Bu yüzden birinin burada olmasını beklemek zorunda kaldım. Buraya nakil olan bir bayan var.
Tanrı sizleri korusun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim çocuğum Tanrı sizi korusun, efendim. Gözlerine bakın. Şimdi, onun
gözlerine bakın. Gözlerine bakın. Bakın. Yarın görüşmek dileğiyle. İnşallah. Yarın sizi görmeyi umuyorum hanımefendi. Teşekkür
ederim. İyi misiniz? Merhaba, serin esintiyi hissettiniz mi? Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok



naziksiniz. Çok naziksiniz. İyi misiniz? İzleyici: Lütfen sorar mısın, manası nedir? Çok merak ettim. Ama bir farkı vardır herhalde.
Lütfen sorar mısınız? Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. İzleyici: Beyefendi, serin esinti yerine ısı hissettiğiniz zaman, tam
olarak neyin farklı olduğunu bilmek istiyor. Shri Mataji: Hala hissediyorsunuz. Vücutta her zaman biraz ısı ve şimdi burada
görebileceğinizi söylediler. Burada daha yumuşak olduğunu görüyorsanız, burada. Ve bunun içinden tüm ısı çıkıyor. Isının dışarı
çıkmasına izin verin. Ve ısı dışarı çıkacak. Ve daha iyi hissedeceksiniz. Çünkü vücutta, sistemdeki ısı (ANLAŞILMIYOR) birlikte
gidecek dediler. Ve (ANLAŞILMIYOR) bu karaciğere bağlı. Ve ayrıca affetmesi gerekiyor. Bağışlaması gerekiyor. Bence tamamen
affetmedi. Bu yüzden lütfen affet. Lütfen affet. Affet, affet. Şimdi bak. Affetmiyorsun Bağışlamadı. İzleyici: Evet, evet teşekkürler.
Shri Mataji: Affetmedi. İzleyici: Sizi görmek güzel. Shri Mataji: Teşekkür ederim. Gözlerine bak, ışıldıyor. Güzel. İyi misin?
Merhaba, sizlerin, gençlerin bunu üstlenmesi gerekiyor. Tamam mı? Bu dil için üzgünüm, bilmiyorum. Gençler şimdi anlamalı ve
ortaya çıkarmalı. Yarın yine görüşürüz. Arkadaşınızı getirin.
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Public Program Hilton Hotel, İstanbul, Türkiye.  27.05.1989 Bu sabah İstanbul’u, bu güzel yeri çevreleyen güzel denizi ve her yerde
çok güzel olan bu tabiatı gördüm ama sorun sadece insanlarda. Eğer ormana giderseniz ormanın çok, çok temiz bir yer olduğunu
göreceksiniz. Kaplanlar var. Başka hayvanlar da var ama kesinlikle temizdir ve hiçbir yerde kötü koku ya da herhangi bir şey
yoktur ama eğer bir kaç insan gider ve orada yaşarsa, bunu hemen anlarsınız. Bu kadar yüce ve bu kadar güzel olan mutlak
varlığımıza henüz kavuşamamış olmamızın sebebi biziz. Bildiğiniz üzere, bizler hayvanlardan çok daha çok evrimleştik. Bir
köpekten herhangi bir pis patikadan yürüyüp geçmesini isterseniz, bunu çok kolay bir şekilde yapabileceğini görebilirsiniz, sorun
değildir. Ve bilirsiniz, bir at bile aynı şeyi yapar ama insanoğulları yapamaz. Onlar pisliğe ve çamura tahammül edemezler. Yani
bizler geliştik. İnsan olduğumuz bir konuma evrimleştik. Ama yine de her neye inanırsak inanalım, hangi inanca sahip olursak
olalım, yine de güçlü insanlar olmadığımızı çünkü yanlış şeylere çok kolayca geçit verdiğimizi söyleyebilirim. Şimdi, bu söylendi,
Muhammed Sahib, kişinin içki içmemesi gerektiğini söyledi. Bu bizim iyiliğimiz içindi çünkü bu insan farkındalığımıza aykırıdır
ama Ben içki içen insanları suçlamıyorum çünkü onlar aziz değiller. Diyelim ki eğer ortalıktaysalar hiç içmezler, onları gördüm
ama Londra'ya gelirlerse herhangi bir İskoç'tan çok daha fazla içerler çünkü bizler mutlak doğamıza henüz ulaşamadık. Herhangi
bir şeyin kölesi olabiliriz. Köleliğe inanmayabiliriz. Örneğin Batı'da görüyorum, insanlar artık özgür yaşadıklarını düşünüyorlar ama
değiller. Şimdi, uyuşturucu tuzağına düşüyorlar ve on iki yaşında bir çocuğun bile uyuşturucu kullandığını göreceksiniz.
İngiltere'deki en kötüsü, Londra'da da her hafta iki çocuğun ebeveynleri tarafından öldürüldüğünü duydum. Peki bu savaşın
bittiğine dair, ne tür bir ilerleme kaydettik? Başka bir savaşa mı hazırlanıyorsunuz? Bunun dışında, ne zaman baksanız,
hiçkimsenin kesinlikle doğru olan bir şeyler yaptığını hissetmiyorsunuz. Bugün birisi sizin harika bir arkadaşınız olacak, yarın ise
o kişi sizin en büyük düşmanınız olacaktır. Yani, hepimizin tek bir kişiliğin parçası olduğumuz anlayışı var, makro kozmosun
mikro kozmosa dönüşmesi ortada yok. Hâlâ çok bireyciyiz ve köleliğe son derece meyilliyiz. Şimdi, örneğin bir girişimci bir moda
başlatıyor, deyin ki yarın başınıza küçük bir konserve kutusu koyup, saçınızı buna tutturabilirsiniz. Bütün bayanlar bunu yapmaya
başlayacaktır. Başlattıkları her moda, işe yarıyor. Örneğin Londra'da insanlar saçlarını kırmızı, sarı, tüm renklerde boyuyorlardı,
buna [……..] diyorlar. Şimdi bitti. Bu bitti çünkü artık bu onları kör ediyor. Yani günümüz insanı, modern zamanlarda yeni olan her
şeyi denemek istiyor. Bu bizim modern trendimiz ve onlara neden böyle yaptıklarını sorarsanız, “bunda yanlış olan ne var ki?”
derler. Ben bir gün Meksika büyükelçisiyle yemek yedim ve Bana, Freud'u neden sevmediğini ve neden Jung'u sevdiğimi sordu.
Çünkü AIDS'i Freud ortaya çıkardı ve Jung ise gelenekçi, dedim. Keşiflerini çok [değerli geleneksel] bir şeye dayandırdı. Kendi
fikirlerini ortaya koymadı ama neyin bununla alakalı olduğunu görmek için dünyayı dolaştı. Peki ya Freud? O ortaya bazı yeni
fikirler attı. Yani, “ben yeni bir şey yapmak istiyorum” dedi, çünkü kendisi çok modern bir adamdı. O zaman, madem biz hep
yemeği yedik, şimdi neden masayı yemeyelim dedim. Bu da yeni bir şey. Mutlak mantıktan yoksun olmamız bizim için yanlış bir
şey. Şimdi, mutlak mantık bu modern zamanlarda kayboldu, en yoğun şekliyle ve insanların kafası karıştı. Muhammed Sahib
aleyhine bir şeyler söylediği için Rashneed'e çok kızdım. Muhammed Sahib hakkında hiçbir şey bilmediği için, kendisinin bununla
bir alakası yoktu. Bu para kazanmanın çok güzel bir yolu, hepsi bu. Çünkü modern zamanlarda böyle bir adam yalan söyleyebilir
ama onun eğitimi neydi ki? Onun anlayışı neydi? O ruhani bir adam değil. Onun [anlaşılmıyor] bir özelliği yok. Muhammed Sahib
gibi Ezeli bir Üstadın, böylesine büyük bir enkarnasyonunu o dünyaya nasıl anlatabilir ki? Bu nedenle, kişi bu modern zamanlarda
bizi yanıltmaya çalışan, bizi spiritüel, gerçek spiritüel yaşamdan ve gerçek manevi liderlerden uzaklaştırmaya çalışan birçok insan
olduğunun farkına varmalıdır. Dün size Hindistan'daki ve tüm dünyadaki sahte gurular hakkında oldukça fazla şey anlattım ve
ayrıca dikkatli olmanız hususunda da uyardım, çünkü bu modern zamanlarda oldukça hüsrana uğradık ve bizler gerçeği arıyoruz.
Ve böyle bir pazar ortada olduğunda, insanlar sizden nasıl para kazanacakları konusunda eksiksiz bir fikre sahip olurlar. Kendi
aydınlanmanızı elde edene kadar kimin sahte, kimin gerçek olduğunu öğrenemezsiniz çünkü o zaman sadece parmaklarınız
konuşur, eller konuşur [anlaşılmıyor] ve buna şahit olur ve ayaklarınız size karşı şahitlik edecektir, en azından siz kendiniz
Tanrısal bir bilgisayar gibi olursunuz. Kuran çok derin bir bilgidir, çok derindir. Babam Kuran'ı Hintçe'ye çevirdi çünkü kendisi on
dört tane dil biliyordu ve Bana onların tercüme etmekle bunu anlayamadıklarını söyledi. Kendilerinin idrak etmesi gerekir, yoksa
Kuran'ı anlayamazlar. Bu [anlaşılmıyor] Tanrı ile, Ruh ile, her yeri kaplayan güç ile doğrudan bağlantıdır, yani siz bu güce
sahipsiniz. Yani sizler güçlü ve bilgili olursunuz. Tüm bu bilgi zaten içinizdedir. Tüm bu Tanrısal sevgi kalbinizdedir ve tüm bu
ilahi dikkat karaciğerinizdedir. Jung'un dediği gibi, son atılım sizin yapmanız gereken tek şeydir. Yıllar önce İngiltere'de William
Blake adında bir şair vardı ve tüm İngilizler onun kaçık bir adam olduğunu düşündüler, kendisi bu modern zamanlardan bahsetti.
İnsanlar, zayıflıklarını destekleyecek olan ve onları daha zayıf, daha zayıf ve daha da zayıf bırakacak olan ve onları mahvedecek
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birini severler. Ama tüm güç sizin ruhunuzdadır. Tüm bu anlayış sizin içinizdedir. Sonuçta, en yüksek olan, evrimin özü olan
sizsiniz. Yüce Allah, peygamberler ve [anlaşılmıyor, azizler] dışında hiç kimse sizden daha üstün değildir. Şimdi anlamalıyız ki,
zamanı geldi, Kıyam (ayağa kalkmak, doğrulmak), Kıyam Kuran'da anlatılıyor, Kıyam yeniden diriliş zamanıdır. Ruh, Ruh
olduğumuz bu aşamaya yükselmeliyiz. Bu, herkesten çok Kuran okuyan insanlar içindir, çünkü Muhammed Sahib elimizdekilerin
en büyüğüdür. Bu yüzden aydınlanmanızı almalısınız. Bu size Muhammed Sahib'e, öğretilerine ve yaşamına daha fazla
inanmanızı sağlayacak ve onu çok daha fazla anlayacaksınız. Onun neden bu kadar çok evlilik yapmak zorunda kaldığını, neden
bu kadar çok karısı olduğunu anlayacaksınız. Onun doğasının ne olduğunu anlayacaksınız. Onun Tanrısal doğası neydi?.
Muhammed Sahib olmadan önce kimdi? Çok alçakgönüllüydü ve kendisinden hiç bahsetmezdi ve tüm hayatı boyunca insanlar
onunla sadece kavga ettiler. Modern zamanlarda, Tanrı'ya şükür, insanların artık savaşacak başka kılıçları kalmadı ama insanlar
daha akıllılar. Onlar arayış içinde olanlar. Onlar dürüsttürler ve onlar gerçeği arayanlardır. Sahaja Yoga böyle insanlar için
meydana getirilmiştir, anlamsız veya size kimi şartlanmalar yükleyen insanlar için değildir. Aslında geçen gün şaşırdım. Sahaja
Yoga'da bulunan en iyi kızlara ve oğlanlara bakıyordum. Hepsinin kendi üniversitelerinde en iyiler olmalarına şaşırdım, bu da
gerekirse bir zeka zirvesi olduğu anlamına geliyor. Zeka kendi kendine öğretmez, çeşitliliği görür ve bunun sizin iyiliğiniz için
olduğunu anlar. Bunun önemi, kendinizi tanımanız ve hayatınızın anlamının ne olduğunu bilmenizdir. Hepsi sizin içinizdedir. Bu
sizindir. Bu Benim üzerinde çok bir şey yapacağım bir şey değil. Elde edeceğiniz şey sizin kendi gücünüzdür. Bu sizin kendi
gücünüzdür. Açığa çıkması gereken kendi malınız diyebiliriz. Sonuç olarak, sağlığınız tam olarak iyileşebilir. Zihinsel olarak çok
rahatlamış hisseder ve içinizdeki huzuru hissedersiniz. Bu dönüşüm yeni bir tür ırk yaratır. Onlar bütün dinlerin masumiyetini
anlayanlardır ve kendilerinin öz bilgisine sahip oldukları için kendilerine saygı duyarlar; onların kendilerine saygıları vardır. Ve
kendine saygısı olan, başkalarına da saygı duyar ama bu bir eğitim ya da bir tür dışa dönük davranış şekli değildir. Bu içinizden
gelir ve hepinizde çalışması gerekir, çalışmalıdır. Sanırım şimdi aydınlanma deneyimini yapmalıyız çünkü dün Ben çok
mutluydum, bir beyefendi bir yogi hakkında bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi ve bu yüzden sorular sordular. Ve bir yoginin
bedeninde [bıçaklar?] olan bir kişi olduğunu düşündü. Bu böyle değil. Dışsal bir şey değildir. Siz çok normal bir hayat sürmelisiniz.
Olduğunuz gibi, evlenmelisiniz ve güzel çocuklarınız olmalı, siz çok dürüst, güzel, dostane ve sevgi dolu bir yaşam sürersiniz.
Tanrı sizleri kutsasın. Öyleyse şimdi deneyime geçebilir miyiz? Fotoğrafımı çekmeden önce lütfen izin isteyiniz. Tamam mı? İzin
istemedi, yani bu çocukların onun önce Benim iznimi alması gerektiğine dair ona itirazları var. Her şey yolunda. Hayır, hayır şimdi
yapacaklar. Sorun değil, Ben aldırmıyorum, umursamıyorum. Her şey yolunda. Şimdi gazeteci olduğunuz için, sizin tamamen
şahit olmanız, önyargılı olmamanız gerekiyor ve adil olmalısınız. Görüyorsunuz, her ülkede onlar çok fazla şey ortaya koyuyorlar.
Gençler çok tehlikeli şeylere maruz kalıyor ve hiçbir şey onları koruyamıyor. Bir miktar asker ya da sizi oraya koymak,
toplumlarımıza sızan bu tehlikeli şeyleri her yerde durduramaz. Dolayısıyla bu gençlerin buna dayanabilecek şekilde doğması
gerekiyor. Onlara yardım edilmeli ve Ben bu yüzden seyahat ediyorum ve onlara ne yapılması gerektiğini anlatıyorum. Şimdi en
azından yüzde ellisi, eskiden uyuşturucu bağımlısı olan binlerce Sahaja Yogimiz var. Hepsi bıraktılar. Şimdi dokunmuyorlar. Şimdi
bunu istemiyorlar. Tıpkı köpeğin pis bir patikadan ilerleyebilmesi gibi, biz de farkına varmadığımız zaman, günah olan bir şeyi
kabul edebiliriz, bu bizim için yıkıcıdır ama bir kez bunun farkına vardığınızda, onun bir pislik olduğunu düşünürsünüz. Bu bir pislik
ve siz bunu sadece kabul etmiyorsunuz. Bu konuda kendinizi sadece baştan çıkmış hissetmiyorsunuz. Bu yüzden, lütfen
sizlerden rica ediyorum, genç gazetecilerden ve biliyorum bazen gazeteciler çok ilginç bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama sizler
deneyin, yardımı olacak bir şeyler yapmaya çalışın. Bildiğiniz gibi kocam Uluslararası Denizcilik Örgütü Genel Sekreteri ve birçok
kez [anlaşılmıyor] oldu. Dün Bana Türk insanının çok kabiliyetli olduğunu söyledi, bu onların yetenekli, çok yetenekli oldukları
anlamına gelir ve kendisi bundan çok etkilendi. Kocam, bu insanları dönüştürme işime o kadar şaşırıyor ki. Tabii ki kendisi çok
dindar bir adam ama her zaman Sen bir [audia gibi geliyor] der, Benim için bir endişe anlamına gelir. Kocam …….derdi bu bir
endişe demektir. Sen her tür ayartmanın ötesindesin ama başkalarını şöyle böyle yapamazsın, bunu Sana söyleyebilirim, neyi
denersen dene olmaz ama şimdi kendisi, özgürleşmenin her şey olduğunu açıkça söyledi. Ve dedi ki, Dürüstlüğüm şimdi beni,
insanlığı bunun kurtaracağını söylemeye zorluyor, dedi. “Sen bu insanları melekler haline getiriyorsun” dedi. Gerçekten çok zor bir
[anlaşılmıyor] kocam son derece dürüst ve çok cesurdur, ama şimdi bunu görme şekli ise, bu. Ve dürüstlükle ilerleyen, bütün
milletlerin kardeşliği içinde ilerleyen gazetecileri gördü. Tüm uluslara saygılı, bütün dinlere saygılı ve cesur peygamberler. Hepsi
bu bilgide, bu öz bilgide [anlaşılmıyor - üzerimize inecek] olacaktır. Teşekkürler. Dün size söylediğim gibi şimdi ayakkabılarımızı
çıkarmamız gerekiyor çünkü her şeyden önce ayaklarımızı sıkabilir ve ikincisi, Toprak Anne'nin yardımını almak güzeldir. Siz de
deneyin. Siz de deneyin çünkü büyük, dinamik bir gazeteci olabilirsiniz. Soru: Bu bey, deneyim sırasında fotoğraf çekip
çekemeyeceğini merak ediyor mu? Shri Mataji: Hayır bu sadece rahatsız edici, bunun toplu halde yapıldığını görüyorsunuz. Bu,
kitlesel aydınlanma olacak ve o anda rahatsız edemezsiniz. Üzgünüm lütfen rahatsız etmeyin. Bu hiç medenice değil, medeni
değil. En iyisi, aydınlanmanızı almanız, fotoğrafınızı daha sonra, öncesinde ve sonrasında çekmenizdir. Ve çok huzurlu



hissedersiniz. Deyin ki, Ben 67 yaşındayım ve sürekli seyahat ediyorum. [anlaşılmıyor, dün gece zar zor uyudum] Bütün gün orada
burada yürümüş gibiydim. [anlaşılmıyor]. Tamam. Çok basit. Bu sizin. Bu konuda bir şey yapmanız gerekmiyor. Bir grup insan var,
onlar neden bu kadar çok gülüyorlar? Bilemiyorum. Gülecek bir şey yok. Tabii ki Ben ciddi de olabilirim ama kişinin bir bilim insanı
gibi açık fikirli olması gerekir. Dilerseniz ayakta durmak yerine içeri girebilirsiniz, oturabileceğiniz bir alan var. Lütfen çok ciddi bir
şekilde öne gelin. Oturmalısınız. Rahat olmalısınız. Şimdi. Hiçbir şekilde aşırıya kaçmanıza gerek yok. [anlaşılmıyor] aynı
zamanda kolay anlamına gelir. Aksine, başlangıçta çok hoş bir şekilde yerleşmelisiniz. Suçluluk duymamalısınız. Ne de olsa biz
insanız ve hata yaptıysak da, bu önemli değil. Bizler Tanrı değiliz. Bilirsiniz Tanrı hata yapmaz. Bu yüzden kesinlikle kendimizi
bağışlamalı ve [anlaşılmıyor, kendimizi çocuklar gibi sevmeliyiz]. Çok basit. Önce gözleriniz açıkken size anlatacağım, sonra
gözlerinizi ne zaman kapatmanız gerektiğini size söylerim. Avusturya'dan Marcus size gösterecek. O [anlaşılmıyor-bir Sih]
Hindistan'a gitti ve [anlaşılmıyor]. Yani lütfen sol elinizi Bana doğru uzatın, bu sizin aydınlanmayı arzu ettiğiniz anlamına gelir,
hepsi bu. Şimdi yönlendirmek için sağ eli kullanmanız gerekiyor. Kucağınızda tutabilirsiniz. Her şey yolunda. Sanki acıyacakmış
gibi böyle tutmanıza gerek yok. Aşağı indirebilir misiniz? Ayağa kalkın lütfen. Şimdi sol el Bana doğru [anlaşılmıyor, kollar
birbirinden ayrı] Bunda iki farklı güç var. Beni duyabiliyor musunuz? Şimdi güçlerden biri arzunun gücü, diğeri ise eylemin
gücüdür. Şimdi sol elinizi Bana doğru uzatın, yani aydınlanma alma arzunuz var. Tamam. Yani sol elimizi bu şekilde tutuyor ve
sağ elimizi farklı merkezlerimizin üzerine koyuyoruz. Sadece sol tarafta çalışıyoruz. Bu yüzden önce onu, Ruh'un bulunduğu yere,
kalbimize koyuyoruz. Sonra sağ elimizi karnımızın üst kısmına koyuyoruz. Bu bizim üstadlığımızın merkezidir. Kendi üstadları
tarafından yaratılmıştır. Şimdi sağ elimizi karnımızın alt kısmına koyuyoruz. Burası, merkezi sinir sistemimizde tezahür eden ve
bize Tanrısal kanunların bilgisini veren saf bilginin merkezidir. Şimdi sağ elimizi karnımızın üst kısmına yükseltiyoruz. Sonra
tekrar kalbin üzerine koyuyoruz. Ardından boynunuzun ve omzunuzun birleştiği yere yükseltiyor ve başımızı sağa doğru
çeviriyoruz. Burada, kendinizi suçlu hissettiğiniz zaman bu merkez tıkanacaktır. Bu çok tehlikeli bir şeydir çünkü size anjina, kalp
hastalıkları ve ayrıca spondilit gibi rahatsızlıklar verir. Şimdi yükseltiyoruz ve elimizi alnımızın üstüne koyuyoruz ve alnımızın her
iki tarafından sertçe bastırıyoruz. Burası affetmenin merkezidir. Daha kolay olsun diye başımızı böyle eğiyoruz. Şimdi elimizi
başımızın arkasına koyuyoruz ve başımızı elimizin üzerine bırakıyoruz. Burası, suçluluk hissetmeden af dilemenin merkezidir.
Şimdi lütfen elinizi gerin ve avucunuzun ortası, çocukluğunuzda yumuşak bir kemik olan bıngıldak kemiğinizin üzerine koyun.
Parmaklarınızı geriye doğru gerin. Elinizle sertçe bastırın ve kafa derinizi saat yönünde yedi kez hareket ettirin. Yavaşça. Hep
birlikte yapmamız gereken tek şey bu. Şimdi gözlerinizi kapatmalısınız. Gözlüğünüzü de çıkarabilirsiniz ve lütfen Ben söyleyene
kadar gözlerinizi açmayın. Tamam. Şimdi gözlerinizi kapatın ve sağ elinizi kalbinizin üzerine koyun. Şimdi burada Bana çok temel
bir soru sormalısınız, Anne ben ruh muyum? Lütfen bunu kalbinizden sorun. Şimdi eğer siz ruh iseniz ve başka bir şey değilseniz,
o zaman kendinizin efendisi sizsiniz. Bu yüzden lütfen bu elinizi sol tarafta, karnınızın alt kısmından, üst kısmına alın ve burada
sertçe bastırın. Şimdi burada Bana yine bir soru sormalısınız. Anne ben kendi kendimin efendisi miyim? Bu soruyu üç kez sorun.
Şimdi itiraf etmeliyim ki, Ben özgürlüğünüzün önüne geçemem. Özgürlüğünüze saygı duyuyorum ve sizi saf bilgi için
zorlayamam. Sağ elinizi karnınızın alt kısmına koyun ve bastırın. Burada kendi özgürlüğünüz içinde kendiniz söylemelisiniz, Anne
lütfen bana saf bilgi verin. Lütfen altı kez söyleyin çünkü bu merkezin altı tane yaprağı var. Şimdi kundalininizin yükselmeye
başladığını söylediğiniz zaman ve kendinize duyduğunuz güven içinde, daha yüksek merkezlerinizi açmalısınız. Yani sağ elinizi
karnınızın üst kısmına koyun. Şimdi burada tam bir kendine güven içinde on kere bunu söylemelisiniz. Anne ben kendimin
efendisiyim. Şimdi kişi, sizinle ilgili en önemli gerçeğin, ruh olduğunuz olduğunun farkına varmalıdır. Siz bu beden değilsiniz. Siz
bu zihin değilsiniz. Siz bu hayaller ve duygular değilsiniz. Siz şartlanmalarınız değilsiniz. Siz egonuz değilsiniz, siz saf ruhsunuz.
Bu yüzden lütfen sağ elinizi kalbinizin üzerine koyun ve burada tam bir kendine güven içinde on iki kez “Anne Ben Ruhum” deyin.
Artık kişi, Tanrısal olanın, saadetin ve neşenin gücü olduğunu bilmelidir. Bu sevginin gücüdür, ama hepsinden öte, bağışlamanın
gücüdür ve bu büyük bağışlama gücünün çözemeyeceği hangi hatalar yapabilirsiniz ki. Şimdi sağ elinizi boynunuzun ve
omzunuzun birleştiği noktaya yükseltin ve başınızı sağa doğru çevirin. Burada tam bir kendine güven içinde “Anne ben suçlu
değilim” deyin. Lütfen bunu on altı kez söyleyin. Lütfen yüreğinizden söyleyin. İnanın bana, suçlu değilsiniz. Bırakın kundalininiz
yargılasın. Bırakın sizi Tanrı yargılasın. Kendinizi siz yargılamayın. Şimdi sağ elinizi alnınıza koyun ve sol elinizi Bana doğru tutun,
başınızı yere doğru indirin. Elinizle şakaklardan her iki taraftan bastırın. Burada Anne, ben herkesi affediyorum demelisiniz.
Bazıları bunun çok zor olduğunu söyleyebilir ama affetseniz de, affetmeseniz de, hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu yüzden lütfen
yanlış ele oynamayın ve tüm kalbinizle “Anne ben herkesi affediyorum” deyin. Şimdi elinizi başınızın arkasına koyun ve başınızı
geriye doğru itin. Şimdi burada hatalarınızı saymadan, suçluluk duymadan, sadece kendi tatmininiz için ey Allah'ım, eğer bir
hatam olduysa lütfen beni bağışlayın deyin. Şimdi elinizi gerin, avucunuzun ortasını başınızın üzerine koyun ve sertçe bastırın.
Lütfen parmaklarınızı geriye doğru gerin ve başınızı öne eğin. Şimdi saat yönünde çok yavaş bir şekilde, saç derinizi yedi kez
hareket ettirin. Burada yine, hepinizi aydınlanma almanız için zorlayamam. Yani yedi kez “Anne lütfen bana aydınlanmamı ver”



demelisiniz. Şimdi ellerinizi indir ve Beni izleyin. Düşünceler olmadan Beni izleyebilirsiniz. Düşünmeden Beni izleyebilirsiniz.
Şimdi sağ elinizi Bana doğru uzatın ve başınızı eğin ve başınızın üzerinden serin bir esinti gelip gelmediğine bakın. Bazı insanlar
sıcak hissederler. Fark etmez, düzelteceğiz. Şimdi sol elinizi Bana doğru uzatın ve sağ elinizi, serin bir esinti gelip gelmediğini
görmek için başınızın üzerine koyun. Şimdi bir kez daha sağ elinizi koyun ve sol elinizi koyun ve başınızı eğin. Şimdi ellerinizi geri
itin ve bir soru sorun, "Anne bu Kutsal Ruh'un serin esintisi mi?" "Anne bu Tanrı'nın sevgisinin gücü mü?" Bu soruyu üç kez sorun.
“Her yeri kaplayan ruh, bu mu?” diye sorabilirsiniz. Ellerinizi indirin lütfen. Serin esintiyi ellerinde veya başında, serin veya sıcak
esinti hisseden herkes, lütfen her iki elini de kaldırsın. Her iki elinizi de. Hissedebiliyor musunuz? Sadece başınızın üzerinde
hissedin. Bazıları [anlaşılmıyor] Sahaja Yogi: Sıcak hissediyor. Sıcak olduğunu biliyordum. Sol elinizi karaciğerin bu tarafına
koyun. Daha karaciğer tarafında. Şimdi serinleyecek. Karaciğerinden kaynaklanıyor. Serin esintiyi hissedenleri tekrar görebilir
miyim? Serin esintiyi hissedenler her iki elini. Bu gerçek. Sizler gerçekten harikasınız. Çoğunuz hissetti. Tanrı sizleri korusun.
Hissetmeyenler de hissedebilirler. Bu tarafa gelin, orada hallederiz. Şimdi aldınız mı? Şimdi hissediyor musunuz? Serinliği
hissediyor musunuz? Soldan sağa aktarın. Çok fazla sol kanal. Çok fazla düşünme.
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Devi Puja, “Özsaygının Özü”. İstanbul (Türkiye), 27 Mayıs 1989 İslam dünyasına giriş olabilecek yerler olan Türkiye veya Tunus'a
gitmeyi her zaman arzu etmekteydim çünkü yeniden dirilecekleri onlara vaat edilmişti ve bu yeniden diriliş gerçekleşmelidir. Ben
bunun için girişimde bulunmalı ve Muhammed Sahib tarafından vaat edilen yeniden dirilişlerini onlara vermeliyim; demek
istediğim şu ki, Benim görevim bu ve bu sadece görevde değil, yeniden dirilişlerini onlara anlatmaya ve ve onları korumaya
mecburum. Şüphesiz bunu hak ediyorlar. Tüm dinler ne zaman komik bir tarzda başarılı olmaya başladılar, söylemeliyim ki,
herkes ayrı ayrı en iyi olanın kendilerinin olduğunu, seçilmiş olduklarını, en yüksek olan olduklarını ve en büyük olduklarını
düşünüyorlar, kendi kendilerine inanarak, aşağıya, aşağıya ve aşağıya doğru gitmeye başladılar. Bunun sebebi birbirlerine karşı
hiç saygılarının olmaması ve orada saygı yok çünkü onların kendilerine saygıları yok. Eğer kendinize saygı duyarsanız,
başkalarına da saygı duyarsınız ama kendinize saygınız yoksa, başkalarına da saygı gösteremezsiz ve abartılı şekilde "Ben
buyum, ben şuyum, ben şöyleyim" dersiniz - her dinde, o zaman egonuz çalışır ve ego sizi kendisini bilmeyen birisi yapar. Eğer
kişinin kendisine saygısı varsa, o kişi hiçbir zaman kendini göstermeyecek, hiçbir zaman öne çıkmaya çalışmayacaktır. Hiçbir
zaman gösteriş yapmaya çalışmayacaktır, böyle bir insan tam tersine acayip bir şey, keyfi bir şey, şatafatlı bir şey yapmak
konusunda tereddüt eder çünkü bu saçma ve aptalcadır. Öyleyse aptalca birşey yapmak egonun göstergesidir, ego sizi kesinlikle
aptallaştırır ve en sonunda bir ahmak haline gelirsiniz. Yani kişinin kendisine olan saygısı gelişmeli ve Sahaja Yogiler olarak sizler
kendinize saygı göstermelisiniz. Biz Sahaja Yogileriz, öyleyse nasıl böyle bir şey yapabiliriz? Size söylediğim gibi, eğer
çocuklarınıza her zaman "Sizler Sahaja Yogilersiniz, sizler özelsiniz" diye öğretirseniz, o zaman onlarda kendilerine karşı saygılı
olacaklardır, özsaygı. "Özsaygı" çok iyi bir kelimedir. Bunu kaç kişi bunu bilir bilemiyorum. Onlar sadece aşağılandıkları veya
sorunlu oldukları zaman özsaygıları (onurları) üzerinde düşünüyorlar, aksi takdirde cinnet geçiriyor ve hiçbir şekilde kendilerine
karşı saygıları yokmuş gibi davranıyorlar. Öyleyse Sahaja Yogiler olarak bizlerin özsaygı sahibi olmamız gerekir ve kendimizin bir
ifadesi olarak, kişiliğimiz olarak, Yogiler olarak, Sahaja Yoga'ya sahip olmamız gerektiği zaman özsaygı algısına sahip olmalıyız
ve şimdi bile buna çevrenizde rastlayabilir, birçok kişinin özsaygıdan ve anlayıştan yoksun olduğu görebilirsiniz. Bazı insanlar
hala parazit gibiler. Onlara bağımlı olmamaları söylendiği zaman, kimi insanlar kolayına kaçarak, atlatmaya çalışarak bir şeylere
bağlanırlar, "Hayır, biz orada olacağız, orada olacağız, biz bununla savaşacağız" şeklinde iddia etmeye çalışırlar. Özsaygısı olan
bir kişi için bu böyle değildir; bu yapılması ahmakça olan bir şeydir. İki kişi gidiyorlardı, biri merdivenlerden yukarı çıkıyor diğeri ise
aşağıya iniyor. Yukarı giden kişi egosu ile, "senin bana yol vermende fayda var, ben ahmaklara yol vermem" dedi. Bunun üzerine
öbür kişi kenara çekilirken, "Ben ise veririm", dedi. Yani bu duyarlı, bilge, özsaygısı olan bir kişinin göstergesidir – o kavga etmeye
kalkmaz, gereksiz tartışmalara, münakaşalara girmez ve iddia etmez ama görür – yani buna değer mi? Ama iş gerçeğin
korunmasına gelirse, o ayağa kalkar ve gerçek için bolca cesaret bulabilir. Bence özsaygı Sahaja Yoga için ilk başlangıçtır, bu
kendilerini ifade edişlerinde olduğu kadar, içsel varlıklarında da özsaygıyı geliştirmektir. Bu aynı zamanda protokolde bu çok iyi
görülür, Brighton'a gitmeleri gereken insanlarda karşılaştığım gibi, " Anne gidiyor - tamam, bizde O'nun arabasında gideceğiz." Bu
eğer Benim sevgim için ise farklı ama "Haydi, bizde arabaya atlayalım" konusu sadece paradan tasarruf etmek içinse - iyi bir
Sahaja Yogi'nin işareti değildir bu. Sonra bu aynı zamanda güç için de, ne zaman güçlerini göstermeleri gerekirse, bunu
görürsünüz. Geçen gün bir kız Bana geldi, ona aydınlanma verilmişti, kız iyiydi. İkinci gün yine geldi, "Anne, ben vibrasyonlarımı
kaybettim." "Neden, ne oldu? Kiminle konuşuyordun?" dedim. Bunun üzerine Bana, kendisinden Sahaja Yoga'dan ayrılması
istenmiş olan bir bayanın ismini söyledi. Alice, o Alice ile konuşmuştu. Bu Alice'in programa gelmesine izin verilmişti fakat o bu
bayana Sahaja Yoga'yı açıklayan büyük bir Sahaja Yogini gibiymiş gibi kontrolü ele aldı ve bayanın vibrasyonlarını bitirdi. Şimdi bu
bayan öylesine önemli bir şey ki, çünkü o Florida'ya gidiyordu. Eğer sadece programa gelmesine izin verilmişse, o şimdi
kendisinin çok büyük bir Sahaja Yogini olduğunu ve herkesle ne isterse konuşabileceğini ve başka bir insanın vibrasyonlarını
bozabileceğini düşünüyor. Eğer Ben birisini lider olarak atadıysam, bu onların görünüşü veya eğitimi veya herhangi başka bir şeyi
baz alınarak değil, vibrasyonlarına ve adanmışlıklarına dayanarak atanmıştır. O zaman etrafta sürekli olarak bilgileri ile gösteriş
yapan böyle insanlar hakkında, Sahaja Yogiler ciddi şekilde düşünmek zorundadırlar. Bakın, Sahaja Yoga çok kolaydır, bilgi kısmı
çok kolaydır. Yeterince akıllı olan herhangi bir kimse okuyabilir: bunlar çakralar, bu budur. Büyük dersler verebilirler, bu Deity bu
çakrada oturur. Çok basittir bu fakat şefkat ve bilgi, el ele vererek bir Sahaja Yogi'yi meydana getirir. Şimdi bazı insanlar, başka
tipte bir şefkate sahiptirler. Size söylediğim gibi bilgiyle olması haricinde, doğal olarak şefkat her zaman sempatidir, o zaman
tamamdır. Fakat sadece şefkat, bu şefkatle onlar her zaman bhootlu bütün bu insanlara sempati duyacaklardır. Eğer Sahaja
Yoga'da bhootlu bir kişi varsa, o Bana on tane daha getirecektir, "Anne, bu kişiyle ilgilen, bu kişiyle ilgilen, şu kişiyle ilgilen." İlk
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olarak bu kişi zarar görmüş olduğu için ve ikinci olarak da, kendisinin zarar görmüş kişiliğinden dolayı, "öbür kişi de zarar görmüş,
o zaman haydi zarar görmüş bu insanları kurtaralım" diye düşünür. Tamam, eğer bu böyle ise her şeyden önce siz iyi durumda
olmalı ve o kişiye "sen kendi üzerinde çalış" demelisiniz çünkü eğer siz o insana yardım etmeye çalışırsanız, sizdeki negativiteniz
artacaktır. Siz kötüden, daha berbata doğru gideceksiniz. Sempati her zaman, iyi olmayan o insana gidecek dememiz gerekir.
Öyleyse sizin bu tipte birisine, "Tamam, bu şekilde kendi üzerinde çalış fakat benim seninle yapabileceğim bir şey yok" deyin veya
bu kişiyi egoist olan bir kişiye gönderin, yani onlar bunu daha iyi paylaşırlar. İkisi arasında hayranlık vardır ve bu daha iyi çalışır ve
Beni biraz endişeden kurtarır fakat tüm bunların ötesinde, bu ikisinin tüm kombinasyonları aslında vibrasyon yaymak zorundadır.
Kişinin yakalaması gereken nokta, kendi içinizde ne kadar vibrasyona sahip olduğunuzdur. İlk olarak vibrasyonlar – onlar olduğu
zaman, vibrasyonlar söz konusu olduğu zaman, biz iyi durumda olduğumuzu nasıl bileceğiz? İyi bir Sahaja Yogi olmanın
göstergesi nedir? Veya gerçekten Sahaja Yogi olan bizler, bir tür bağımsızlık geliştiririz. İlk olarak, bağımsızlık doğal olarak gelir
çünkü siz kendi bedeninizden uzaksınız, yani kendi bedeninize aldırmazsınız, onun hakkında düşünmezsiniz. Bu sizin onunla
ilgilenmediğiniz anlamına gelmez. Bu sizin nasıl göründüğünüzle veya nasıl dolaşıp durduğunuzla ilgili hiçbir algıya sahip
olmadığınız anlamına gelmez çünkü sizler düzgün bir şekilde de giyinmelisiniz. Fakat bağımlılık, her zaman düşünmek anlamına
gelir. "Bu çakra catch ediyor, şu çakra catch ediyor, başım catch ediyor, Agnyam catch ediyor, bu oluyor." İşte her an düşünüyor
olmak, Sahaja Yoganın sizi sübtil şekilde mahfetmesinin yolu budur. "Bu yanlış, bu yanlış", diye kendinizi kınamaktır. Öyleyse
kendinizle ilgili olarak bu bağımsızlık her zaman orada olmalıdır. "Hayır, sorun değil bu, öyleyse ne, ben barometre gibiyim, eğer
birinin yakınına gider ve güzelce catch edersem, bakın bana ben sadece o insana güzelce yardım ediyorum". Veya o kişiye
sadece, kendinize bir bandan verip yaklaşın. Öyleyse çakralarınız hakkında çok fazla endişe etmek, Sahaja Yoga'nın gelişmesi
için çok iyi bir şey değil. Tam tersine, meditasyon yapmaya çalışmalısınız, tek tek çakraları düşünmeyin, sadece kalbinizden
meditasyon yapın. Öyleyse şimdi Benim konferansımda veya siz buna her ne derseniz göreceğiniz şey, sizin Sahaja Yoga'ya açık
bir kalbe sahip olmak zorunda olduğunuzdur. Kalbiniz açıldığı zaman, her şeyden önce kendinizi affedin ve başkalarını affedin ve
tek tek kendi çakralarınızı görmeyin ve tek bir bireyle ilgileniyormuş gibi diğerleri ile ilgilenin ama, bütüne bir bütün olarak bakın. O
zaman Sahaja Yoga ile ilgili konuşmaya başlayacaksınız - "Sahaja Yoga nasıl yayılıyor, kaç kişi aydınlanma alıyor, ben ne kadar
sorumluk yerine getirdim." "Ben yapmalıydım" sözü, bundan ego çıkması değildir. "Burada ne iş yapabilirsem, ben bunu
yapmalıyım, Sahaja Yogiler hangi hataları yaptılar da burada bu işlemedi, durum ne, ben nasıl yardım edebilirim?" Görebileceğiniz
tarzdaki gibi bu çeşit bir, sanki siz gerçekten bir ışık olursunuz ve ışık vermek istersiniz. Yani ışık vermeyen bir lambanın sorunu
nedir? Fakat siz kendiniz hakkında düşünmezsiniz, her şeyi bir beden olarak düşünürsünüz. Bu ilk şey, kalbinizi açmanızdır.
Kalbinizi açar açmaz, kendinizi genişletecek, büyüyeceksiniz. Bunun için kendinizi kınamanız gerekmiyor, kalbinizi açmanız
lazım- okyanusa bakın, nasılda tüm kıyılara dokunuyor ama o kendi içindedir, kendi maryadalarının içindedir. Eğer okyanusa
herhangi bir taraftan bastırırsanız diğer kenardan dışarı vuracaktır. Ona bastıramazsınız. Onun kendi yüksekliği vardır, kendi
limitleri vardır, o kendi limitleri içerisinde kalır. Yani açık kalpli kişi buna benzer, her kıyıya dokunur fakat kendi içinde tutar, bu
onun kendi maryadalarıdır. Yani eğer bu anlayış gelirse, genişleme de öyle bir tarzda olur ki siz kişisel köşelere ve kişisel yerlere
gitmezsiniz, onu kendinize saklar ve herkese dokunursunuz. Biz bunu söylediğimiz zaman, bu kalbin açılmasıdır. O zaman bir
Sahaja Yogi otomatikman uygun bir sağduyuya sahip olacaksınız, ne kadarını söylemek, ne kadarını söylememek, ne kadar ileri
gitmek, ne kadar ileri giden davranışlar gösterme sağduyusu. Gösteriş yapmaya çalışan, bilmedikleri bir şeyler hakkında
konuşmak isteyen ve etrafına on kişi toplayıp, Sahaja Yogadan bahseden bir Sahaja Yogiyi derhal fark edersiniz. Etrafta böyle
oturup duran herhangi bir kimsenin yanına, asla gitmeyin. İngiltere'de bunu yapan korkunç bir kadın keşfettim ve sonra bu kadın
bütün sisteme karşı bir grup oluşturdu fakat lider tarafından yakalandı ve onların hepsinin Sahaja Yoga'dan çıkması gerekti. Yani
kişi anlamalıdır ki, biz karmaşık değil, basit insanlar olmalıyız. Bunun için de kalp açık olmalıdır - tüm söyleyebileceğim şey bu.
Kalbinizi açın. Değil, bu hayali birşey değil, sanıyorum bu sizin kendi tatmin olmuşluğunuz içinde yerleşmeniz gereken bir
konumdur. Bu kendiniz ve başkaları için Sahaja Yoga'ya yaklaşımınızda, çok iyi bir yöntemdir. Eğer siz Benim dememi
istiyorsanız – daha doğrusu bu utanç verici - fakat eğer siz Beni kalbinize koyarsanız, Benim büyüklüğümden dolayı bu kalp
genişlemelidir, elde değil. [güler] O büyümelidir. Öyleyse bunu yapmanın en iyi, en kolay yolu budur. Sizler Ben orada olduğum için
öyle şanslı Sahaja Yogilersiniz ki. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Beni kalbinize koyun, bitti. Şimdi iyisiniz, problem yok. Bu,
"Sizi Seviyorum, Anne" meselesi değildir, asıl nokta "Ben Sizi kalbime koydum" noktasıdır. Fakat "Anne beni seviyor, çünkü ben
Ona yemek pişirebiliyorum, çünkü Onun sarisinin bakabiliyorum, Onun sarisini ütüleyebiliyorum" diye, sakın böyle düşünmeyin. O
zaman bu egodur. Size söyleyeyim öbür türlüsü, hemen ego olur. Bilmiyordum ama bu çeşit örnekler var. Bu hemen bir ego olur.
Fakat, eğer siz sadece kendinize hayranlıkla "Anne'yi ne kadar seviyorum" derseniz, "Ah, Anne'yi çok seviyorum" ve kalbinizde çok
iyi ve çok neşe verici hissedeceksiniz. Bu dünyaya gelen ve Benimle hiç bir arada olmamış kişileri bir düşünün, dharma için
savaşmak zorunda kalan, doğruluk için savaşmak zorunda kalan ve gerçek için savaşmak zorunda kalan, onlar nasıl da



savaşmak zorunda kalmışlardı. Ama ben sizin önünüzdeyim, öyleyse bu " Annemi ne kadar da seviyorum", çok basit bir metotdur.
Kendisini keşfetmek ve geliştirmek için, her Sahaja Yogi için temel bir metotdur. O zaman sağduyu, ışık, her şey yayılmaya başlar.
O ışıkta kendinizi görür ve o ışıkta yürürsünüz ve insanlar sizin ışığa sahip olduğunuzu görür. Şimdi sizler Benim hakkımda ikna
oldunuz. Resimleri gördünüz, güneşi gördünüz, tepkiyi, her şeyi gördünüz. O zaman şimdi siz böyle bir kişiyi sevebilirsiniz, “biz
Anne'yi seviyoruz”, bunun kendisi bizler için büyük bir lütuftur. Size henüz "merhaba" demediğimi düşünseniz bile, Ben bazen size
bakmayabilirim - belki de. Fakat bu Ben değilim - bu sizsiniz. Ben, her durumda tüm dünyayı seviyorum - şüphesiz, hiç kimseyi ne
daha çok, ne daha az. Fakat Bana ne kadar yakın olduğunuz size bağlı çünkü Ben sabit bir niceliğim. Esas nokta sizin Bana doğru
ne kadar ilerlediğinizdir. Ben sabit bir niceliğim ve bazen insanlar "Anne, bu sefer bizimle beraberken neden iyi değildi?" diye
şaşırıyorlar. Doğrusu Ben nerede isem orada duruyorum, fakat siz uzaklaştınız. Yani Benim Adi Shakti olduğuma ikna
olduğunuzda, her çeşit sağduyu içinize akmaya başlar ve bir çok ikna edici gerçek var, sizler buna sahipsiniz - fotoğraflar var ve
tüm olanlar orada, mucizeler, her şey, her şey ortada. Siz hala bu fikirler üzerinde yüzüyor, yüzüyorsunuz; "Ah, buna bakın, bu
Anne'nin resmi, olan şey bu." Siz hala yüzüyorsunuz. Eğer gerçektende derinlere inmek istiyorsanız, sadece kalbinizi
hissetmelisiniz. Orada mucizeyi bulacaksınız. Bu dış mucizeler sizi içeriye itmek içindir ve siz orada büyüyeceksiniz, daha iyi bir
şekilde büyüyeceksiniz. İşte bizim bulmamız ve keşfetmemiz gereken tek şey budur. Sizlerin Anne'yi nasıl sevdiğinizi görmek,
yeni Sahaja Yogilere gerçekten yardımcı olacaktır. Dün sadece arabamızı park ettik, çok komik bir şekilde belki de, belki ve Mr.
Guido ile tartışmak ve kavga etmek üzereydiler. Onu dövebilirlerdi de, o "Neden buraya park ettin?" dedi. O da, "Buraya gelen
Annem. Ben buraya park ettim çünkü Annem bunu yapamıyor", bitti. Herkesin Annesini sevmesi gibi, aynı şekilde, bu çok iyi bir
şey sayılıyor. Şimdi Anne korkunç, eğer hala onlara "Annem korkunç" derseniz, insanlar bunu sevmeyeceklerdir ama siz "Ben Adi
Shakti'yi seviyorum." deyin. Yani, biz yine aynı noktaya, özsaygıya dönüyoruz. Bu sevgi konumuna ulaştığınız zaman, kendinize
saygı duyun ve kınamayın. "Çünkü ben Anne'yi seviyorum, O'nun ismini kötüye çıkaracak böyle bir şeyi nasıl yaparım? Benim
olmam gereken şeye bu yakışmıyor. Annemin beğeneceği şekilde davranmalıyım." Bütün sorunların hepsi çözüldü, çünkü
önünüzde birisi var ve siz Benim neyi sevdiğimi ve neyi sevmediğimi biliyorsunuz, öyleyse siz her zaman Beni memnun eden
şeyler yapmaya çalışacaksınız. Fakat doğrusu bu materyal bir memnun etme gibi değildir, bunun özüdür, memnun etmenin özü,
eğer Beni neyin memnun edeceğini biliyorsanız. Aslında Kendimin neyle memnun olduğum hakkında düşününce, kayboluyorum,
Beni memnun eden ya da etmeyen hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum fakat belki Deity'ler bunun bir parçası, belki bu Benim bir
parçam, belki. ( Çünkü Onlar her zaman Beni memnun eden şeyler yaparlar, Onlar biliyorlar. Öyleyse aynı şekilde, siz gerçekten
bunun üzerinde çalışabilirseniz, siz bu içsel ilham ve anlayışı kazanacaksınız. Her şeyin özü. Biz bunun prensibi üzerindeyiz,
tattwa. Yani eğer catch ederseniz her şeyin özü, bunun özü nedir? Şimdi bunu herhangi bir şeyde teste tabii tutun, sadece özü
üzerine, eğer siz yaşamaya çalışırsanız geri kalanı ile ilgilenilir. Öyleyse özsaygı, özsaygının özü "Ben Sahaja Yogi olduğum için,
aydınlanma aldığım için ve Annemi sevdiğim için", öz budur. Eğer çiçeklerin özüne bakabilirsek – onların neden bu kadar çeşitleri
var, pek çok çeşitte çiçek var. Sadece görün. Harika. Neden? Çünkü güzelliğin özü, güzelliğin estetiği çeşitliliktir. Her yaprak, eğer
her bir yaprağı alıp ona bakarsanız, dünyada olan diğerleriyle eşleştirilemez. Öyleyse estetiğin özü çeşitliliktir, bu yüzden bizim
farklı çeşitlerde Sahaja Yogilerimizin olması gerekli, farklı yapıda, farklı mizahta, kendimizi güldürmek için. Bizde herkes aynı
şekilde olmamalıdır, fakat bunun özünde herkes Anneyi sevmelidir. O zaman en iyileriniz en fazla neşe duymalıdır, çok fazla
çiçeklerden değil, çok fazla doğadan değil, diğer Sahaja Yogilerden başka bir şeyden değil. Bir kez diğer Sahaja Yogilerden ve
onların arkadaşlığından neşe duymaya başlarsanız, o zaman bunu başardınız demektir. Demek istediğim, Sahaja Yogi olan her
insandan ve onların arkadaşlığından neşe duyduğunuzu farz edin, o zaman bu fazlası ile yeterlidir. Daha fazla ne istiyorsunuz?
Diğer insanlardan neşe duymazsınız, diğer şeylerden fazlaca neşe duymazsınız. Fakat eğer siz güzel bir yerde ve güzel
koşullarda ve üstüne diğer Sahaja Yogiler ile birlikteyseniz, o zaman hiçbir şey bunun gibi değildir. Bu çifte neşe olur demeliyim
ve her dakika bir tecrübe olur, her bir kişi bir tecrübe olur. Bir neşe dalgası gibi, tanıştığınız her insan, tanıştığınız her kolektivite,
gittiğiniz her aşram, kalbinizde güzel bir neşe dalgasını yaratır. Benim neşem sessizdir ama ne zaman bir kişiyle tanışsam,
kendini o zaman gösterir. Bir dalga gibi gelir veya bazen gördüğünüz gibi bu okyanustan damlalar kıyılarda kırılırlar, güzel
damlalar - biz onlara tushhaar deriz, Sanskrit dilinde bunun için güzel bir isim var - tushhaar - ve sonra bu dalgalar kalbinize geri
dönerler. İlişki öyle güzeldir ki, siz sadece bir şahit olarak bunu izler ve neşeyi görürsünüz. O zaman herşey eriyip gider, (sözüm
ona) tüm bilginiz, tüm acılarınız, tüm dertleriniz, tüm geçmişiniz, tüm geleceğiniz erir, siz tüm bu güzel olayı izleyerek meditasyon
içindeki varoluşta kalırsınız. Tanrı hepinize anlayış versin. Hepinizin içinde Ruh olarak bulunan Tanrısallık, bu tecrübeyi hepinizde
her zaman yayabilsin. Tanrı sizi kutsasın. Shri Mataji: Bu sari Yunanistan'dan ve Yunan sanatının ifadesine bakın, harika...
Gregoire: Ege denizi suyu gibi, Ege gibi. Shri Mataji: Bu deniz mavisi ve zümrüt gibi güzel, her iki renkte, aynı şekilde,... . Öyleyse
sadece bugün bilin ki Türkiye'ye ilk kez geldik, Ganesha'nın yerleşmesini sağlayacağız ve eğer mümkünse sadece ayağımı
yıkayın, bizim şeyimizi getirin... Gregoire: Shri Mataji, şimdi ben şeklini değiştirebilir miyim ... pujanın başının. Shri Mataji: Pekala.



Gregoire: Shri Ganesha mantrasını 3 kere söyleyince ve sonra ... . Bu pujanın başında dua ediyoruz. (Sahaja Yogi'ler 3 kere Shri
Ganesha mantrasını söylerler.) Gregoire: Shri Mataji, sizin önünüzde tekrar ve tekrar eğiliyoruz. Bu pujayı Konstantinopol,
ismindeki eski imparatorluk şehrinde, İslamiyet ve Hristiyanlığın birbiri ile yüzyüze geldiği Bizans İstanbul`unda, Boğaz içi
kıyılarında, Rusya ve Akdeniz arasındaki kapıda, kuzey ile güney arasında, Doğu ile Batı arasında, Asya ile Avrupa'nın buluştuğu
yerde ve bu iki kıtanın burada buluşması gibi bizim güçlü iki arzumuz şu ki, Sizin çocuklarınız bu pujada bir araya gelsin. Bir
arzumuz arayış içersinde olanların kurtuluşu ve bu dünyanın kurtarılması. Bir arzumuz da Sizin dünyevi enkarnasyonunuzun
refahı, iyiliği ve sağlığı. Asya, Avrupa'dan daha büyük olduğu için yogilerin ikinci arzusu birincisinden daha büyük. Shri Mataji,
biliyoruz ki Sahaja Yoga Sizin tapasyanızın ateşinden doğdu ve Sizin tapasyanızın ateşiyle devam etmektedir. Biliyoruz ki
Kundalininin serin ateşi Sizin tapasyanızın ateşiyle güçlendi ve biliyoruz ki tüm dünyaların ve 14 evrenin yaptığı gibi, Shri Shiva,
kendisi tamamı ile Sizin tapasyanız tarafından feth edildi. Fakat, Shri Mataji, şimdi bu çok fazla – dayanılmaz zorlukta bir iş olan
fiziksel bedenlenmeniz merhametsizce. Ve bunun hepsini Siz bizim için yapıyorsunuz. Sahaja Yoga sizin kefaretinizin ateşinde
doğduğu için, şimdi tatminkarlığın serin yağmuru olarak çiseleyebilir. Sahaja Yoga Sizin prasanya olmanız sayesinde büyüyebilir.
Shri Mataji, yüzyılın son on senesinde, Sahaja Yoga'nın bu dünyadaki bir çok ülkede kendi kendine gelişmesi için dua ediyoruz.
Bizler, mesela insanların her yerden Sizin bulunduğunuz yere hac için geleceği iki ya da üç önemli uluslararası Sahaja Yoga
kampı organize edebiliriz, böylece ceza niteliğindeki bu seyahat programınız kesinlikle hafifleyecektir ve Sahaja Yogiler
olduğumuz için bunu istiyoruz, çünkü biz aydınlanmamızı aldık ve Annemizi çok seviyoruz. (Gregoire ağlamaya başlar.) Shri
Mataji: Şimdi onun arzu gücü harekete geçti, işte bu yüzden ağlıyor. Şimdi hangi eylem gücünün çalışacağını görelim. Kendinizi
eylem gücüne koyun. Kendinizi eylem gücünün içine yerleştirin, görüyorsunuz, eylem gücü olayı devralmaya başlayınca bu arzu
gücü ile feth edilebilir. Ben de bazen, sizi tedavi etmesi gereken arzu gücünü çok fazla hissediyorum ve eğer Benim sizlere bunu
anlatmamı isterseniz, bilmek zorundasınız ki, tüm rakşasalar dünyaya geldiler, dünya çapında tanınıyorlar. Herkes Transandantal
Meditasyonu duydu. Herkes her türlü sahtekarı duydu. İnsanlar bizi duymadılar bile. Şimdi biz duyuru yapmaya karar verdik, karar
verdik, fakat hiç bir gazete bunu almayacak. Fakat kendisi, ben bir sahtekarım ve nasıl para kazanacağımı biliyorum ve dürüst
değilim ve ben bir iş adamıyım diyen, açıkta bunu söyleyen bu korkunç Rajneesh ne söylerse söylesin her gün gazetelerde
görülüyor. Öyleyse Ben kendimi bunun karşı tarafına koyunca, hala bir çok eylem yapılması gerektiğini hissediyorum. İlk olarak,
ona (Rajneesh) çok adanmış olan bazı insanlar var, şaşırtıcı şekilde ve onlara para da ödendi çünkü o para kazandı, dolayısıyla
kısır bir döngü bu. O çok para kazandı, insanlara para verebilir, gazeticilere para verebilir, (sözde) müritlerine ödeyebilir ve onları
kendisi için çalıştırabilir. Öyleyse bu maaşlı bir iş. Halbuki Sahaja Yogiler kendi başlarına çalışmalılar. Yani, Benim eylem
gücümün durması veya dinlenmesi gerektiğini söylemek, ancak Benim arzumun biteceği zaman bu olacaktır. Öyleyse bu
yerleştirilmelidir. Biz hala biraz korkuyoruz. Kimse gazetede bunu kabul etmeyecektir, öyleyse biz bununla ilgili birşey yapmalıyız,
bu sayede diğer gurularda kaybolmuş olanları, diğer insanlarla kaybolmuş olanlar bunun içine sadece atlayacaklardır. İnsanlar
Beni bilmiyorlar bile. Bu tamam, sizler çok şey kazandınız, bütün neşeye sahipsiniz, hepiniz, fakat bu hala kayıt altına alınmadı.
Bunu kaydetmemiz gerekiyor, bunun için ne yapılması gerekiyorsa bundan vazgeçemeyiz, size söylüyorum. Problem bu. Öyleyse
en azından 4 sene daha çok sıkı çalışmalıyım. Benim bedenim söz konusu olduğunda, Benim bir problemim yok, ebediyen enerji
ile beslendim, problemlerim yok Benim, Benim için endişelenmeyin. Sıradan bir insan gibi görünüyorum. Ben öyle değilim.. Bu
yüzden siz endişelenmeyin. Memnun olun. Hiç bir şekilde zarar görmüyorum, Bana kimse zarar veremez, Beni kimse öldüremez,
hiçbir şey yapamaz. Fakat siz yerleştirmelisiniz, bu önemli. Hindistan'dan gelen çok sıradan bir insan bile spiritüel alanda çok
tanınan birisi oluyor, sadece kafanızda bunu canlandırın, hiç bir iş yapmamış olan, birisi havada sallanıyor. Öyleyse söylemeliyim
ki, bizlerde fedakarlıklar yapmalıyız. Benimle ilgili duygularınız söz konusu olduğunda, sizler (böyle) yapmak zorunda değilsiniz,
hepiniz Bana çok iyi bakıyorsunuz. Ben sadece yiyecekle değil, sevgi ve ilgi ile de aşırı beslendim ama bunu görmeliyiz. Bu
yüzden Benimle için endişelenmeyin, Ben mükemmel şekilde iyiyim, size yorgun mu gözüküyorum? Yogi: Hayır, Shri Mataji, şu
anda öyle değilsiniz. [Shri Mataji Puja başlamadan önce yogilerle sohbet ediyor.] [Sahaja Yogiler Shri Ganesha Atharva
Sheersha'yı okuyorlar.]
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Shri Virata Puja. Kamp Wonposet, Connecticut (ABD), 11 Haziran 1989. Bugün Shri Krishna’nın topraklarında Virata Puja
yapmaya karar verdik. Bildiğiniz gibi, Shri Vishnu’nun gelişimini tasvir eden O, toplamda on kez enkarne olmuştur ve en
nihayetinde kendisini Virat olarak göstermiştir. Virat varoluşun beynidir ve ona Yüce Tanrı denebilir, yani tüm merkezi sinir
sistemimiz, Shri Krishna üzerinden Vishnu olarak çalışmıştır ve sonrasında bütün bu enkarnasyonlar olarak ve ardından Shri
Krishna olarak ve nihayetinde ise O  Virat olmuştur. Bu beynimizin gelişimidir ve biz Virat’a ibadet ettiğimiz zaman, kendi içimizde
de Virat’ın bu gücünün tezahürüne sahip olduğumuzu bilmeliyiz. Eğer Shri Krishna, Mahavirata ise, içimizde sahip olduğumuz bu
tezahüre Virat diyebiliriz. Hepiniz Virat hakkında, bugün Benim sizlere anlatabileceğimden çok daha fazlasını biliyorsunuz çünkü
o bütündür. O bütünlüktür ve her şeyin bütünüdür. Eğer bu Virat’sa, o zaman o beyninizdedir, ama gerçek sizin kalbinizdedir. Yani
bütünlüğü görüyor olabilirsiniz, şahit oluyor olabilirsiniz ama gerçek bunun arkasındaki inceliktir. Yani kalp tarafından
yönetilmeyen, kalp tarafından beslenmeyen bir beyin, çok tehlikeli bir şeydir, çünkü o dışa dönüklük yaratır (kişinin ilgisinin kendi
duygu ve düşünceleri yerine, dıştaki nesnel ve toplumsal çevreye yönelmesi)  ve kalbini test etmeden bir şeyler yapan böyle bir
kişi, çok gaddar olur ve böyle bir kişi çok tehlikeli olabilir. İçimizde bu, başka bir şekilde de var olabilir, eğer (sadece) kalbimizin
bizi yönetmesine izin verirsek, sadece duygularımızla yaşarsak ve aklımızı kullanmazsak, o zaman bizler kendimize karşı çok
tehlikeli kişiler olabiliriz. Bu anlamda, bizler isteksiz oluruz, yanlış şeylere karşı hoşgörülü oluruz.  Ve bu gün, Amerika’da kişinin
hissettiği şey şudur, sağ kanala nazaran sol kanalın daha baskın olduğunu hissedebilirsiniz. Sağ taraf dikkatimizdir ve sağ tarafın
dikkatine, Kadir-i Mutlak Tanrı’nın karaciğeri diyebiliriz. Şimdi, bütünlükten bahsetmemiz gerekince, bütünün bir parçası
olduğumuz zaman ve bütünün bir parçası olarak biz, var oluşun bütünün bir parçası olarak kendimizin farkında olduğumuz
zaman, bütün olmamız gerektiğini ve bunun için bir şeyler yapmamız gerektiğini idrak ederiz. Özellikle Shri Krishna’nın
topraklarında, bu muazzam Sahaja Yogilerden Virata’lar yaratma işini halletmeliyiz. Amerikada Sahaja Yoga ile edindiğimiz
birçok deneyimlerimize bakarak, daha önce konuştuklarımıza nazaran, çok daha açık ve net konuşmamız gerektiği sonucuna
vardım. Bu büyük ülkede bu kadar çok arayış içinde olan varken, Sahaja Yoga’da neden böyle bir başarısızlık var. Asıl sorun şu ki,
sol kanalın bu ülkeyi çok fazla baskı altına almış olduğunun farkında değiliz. Aktif olan kişiler var, ama refahın çok yüksek olması,
çok fazla özgürlük, her şeyde  olan “bunda yanlış olan ne ki?” fikri yüzünden, oran çok düşük.  İnsanlar utanmazlığa, ahlaksız
yaşam şekline ve rahata düşkünlüğe doğru ilerliyorlar. Bu rahata düşkünlük ve bunu muhafaza etme sonucunda insanlar sürekli
olarak içinde dinamizm olmayan bir çeşit ego geliştiriyorlar. Sorun Sahaja Yogilerde yatıyor, Sahaja Yoga’da bu kadar değil. Şayet
siz bu toprakların çok verimli olmadıklarını görürseniz ve burada çok sıkı çalışmalısınız, Amerika’daki tüm Sahaja Yogilerin
sorumluluğu derine inmektir. Bunu görebilirsiniz, her nerede toprak verimli değilse, ağaçlar çok derine inerler, özsuyu içlerine
çekebilmek için Toprak Annenin içinde, çok derine inerler. Ve yine aynı şekilde, yukarıya doğru çok büyürler, çünkü derinliklerinin
gücü onlara bu denli bir büyüklük de verir. Böylece onlar hem çok uzun, hem de çok derin olurlar. Amerika’daki Sahaja Yogiler de
aynı şekilde çalışmalılar çünkü burada çok fazla yüzeysellik, çok fazla anlamsızlık var ve yaşamlarında bir anlam yok. Onların
hiçbir şekilde anlamları yok ve onlar duyguları, sevgileri ve bütün bu şeylere dair edindikleri saçma sapan fikirlerle sadece
hayatlarını ziyan ediyorlar. Şimdi bu gün ihtiyacımız olan şey, sonuç üretecek ve dinamik olacak sağ kanal Sahaja Yogilerdir.
Onlar, kimileri sağ kanal olduğu için ya da o sağ kanal olacakları için endişelenmemeliler, çünkü bugün buna ihtiyacımız var.
Dinamik olan kişiler olmadan bunu halledemeyeceğiz. İngiltere’de ve başkalarına hükmetmiş birçok ülkede olduğu gibi, bu
ülkedeki bir reaksiyon bu. Görüyorsunuz ki burası aslında bazı yerli kabilelere aitti ve İngilizler, İspanyollar ve tüm o Avrupalılar
gelmiş, onları öldürmüş ve burayı işgal etmişler.  Bu büyük bir soygun, kesinlikle büyük bir soygun. Kibirleri ve saldırganlıkları
yüzünden, böylesine korkunç bir şey yaptıklarını dahi göremediler. Demek istediğim, neden Hitler’den bahsedelim ki, onlar
Hitler’den bile daha kötüydüler, çünkü Hitler o göreve atanmış biriydi, o buna mahkûm edilmişti ve insanlar bunun bir hata
olduğunu biliyorlardı. Peki ya, onca yoldan gelip de burada bu kadar insanı öldürüp ve sonrada her yerde büyük Amerikalılar
olarak güzel zaman geçirmelerine ne demeli ve şimdi birde, her yerde gösteriş yapmaya çalışıyorlar. Aslında yapılan şey o kadar
günah ki sanırım bütün bu ölen ruhlar onları sahiplendiler ve şimdi bu gün Amerika sol tarafta. Amerikalıların sağ kanalları bitmiş
durumda, onlar sol taraftalar, suçluluk, suçlu hissederek günahları affediliyor. Bir kere sağ tarafa gittiniz mi, çok disiplinli
olursunuz ve mizaç olarak çok münzevi olursunuz, diyebilirim ve siz başkalarını yönetmek ve yakalamak istersiniz. Ancak bu gün
İngiltere’nin de, Amerika’nın da durumu aynıdır. İngiltere’deki Sahaja Yogilerde aynı şeyi gördüm, sadece aşırı derecede sevecen
ve romantikler tipler, bilirsiniz, onlar Beni seviyorlar ve Beni seviyorlar ve Beni seviyorlar. Ben bunu anlamıyorum. Bu nasıl bir iş
böyle? Onların hepsi Beni seviyorlar, Benim için çiçek getiriyorlar ve bu kadar. İngiltere’de ve Amerika’da Sahaja Yoga’yı biz bu
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şekilde mi çalıştıracağız? “Anne, ben seni çok seviyorum.” Ne olmuş yani? Bütünün bir parçası olmak için, bir damla okyanusa
dönüşmelidir, sizler büyük kişiler haline gelmelisiniz, sizler sorumlu olmalısınız. Ve bu çifte kumrular tarzındaki davranış
aklınızdan tamamen çıkmalı, aksi takdirde Sahaja Yoga bu iki ülkede de çalışmayacaktır ve her biriniz sırayla lanetleneceksiniz.
İngiltere’de olduğu gibi, bu ülkeye gelen şok üstüne şok var. Ama insanlar bu olaylardan hala bir ders almıyorlar, hala sorun yok,
biz şu hastalığa yakalandık, tamam; sonra da onu yüceltiyoruz. Şayet biz ekolojik farklılıklardan dolayı acı çekiyorsak, hala bizler
yüceltildik diyorlar.  Eğer çok fazla makine kullanarak dengeden çıkıyorsanız, hala yüceltildik. Çünkü onlar sadece kendilerini
şımartmak istiyorlar. Sadece kendilerini şımartmak istedikleri için bu ülkede yanlış giden şeyin ne olduğunu görmek istemiyorlar,
onlar gerçek olan hiçbir şeyi görmüyorlar. Ve gerçek, kalpte olsa da,  kalpte çalışıyor olsa da, eyleme geçmelidir. Bu harekete
geçmelidir ve şayet eyleme geçmezse, bu tarzdaki pasif bir davranışın size yardımı olmayacaktır.  Şimdi Ben bu ilerlemiş
yaşımda hala bir yerden öbürüne gidiyorum ve Ben o kadar çok şey yapıyorum ki. Şimdi bunu düşünelim: Sahaja Yoga için biz ne
yaptık? Sizi dışarıdan görenler, sizi bazen sadece kimi saçı başı dağınık hippiler olarak ya da buna benzer bir şey olarak
görüyorlar. Merkezlerinize gelen kişilerden aldığım rapor bu şekilde. “Ay, onlar bir takım hippiler, anlıyor musunuz” bunun gibi
şeyler. Şimdi bir Sahaja Yogi’nin yapması gereken ilk şey, kişiliğindeki bir şeyleri telafi etmektir, Amerika da bu çok önemli. Onlar
okuyor, onlar işsizler, onlar bunu şunu yapıyorlar. Bu çeşit insanların Sahaja Yoga’ya hiçbir faydası olmayacaktır, onlar Sahaja
Yoga’da yük olacaklar. Eğer gerçekten bir şey yapmak istiyorsanız o zaman bir şey olmalısınız. Okumalısınız, bir şey olmalısınız,
bir tür lisans, diplomaya sahip olmalısınız, size bağlı olan bir şey olmalı, bir şey ifade etmek zorundasınız. Hippiler Amerika’da
Sahaja Yoga’yı çalıştıramazlar; belki Hindistan’da çalıştırabilirler ama burada değil. Öyleyse, kişi bizde neyin yanlış gittiğini
anlamalıdır, daha önce benimsediğimiz kimi eğilimlere dair çok süptil bir yöntemi mi takip ediyoruz. Aydınlanmadan sonra,
aydınlanmış ruhlar olduğumuzu düşünüyoruz, şimdi bizler yogiler olduk, bizler aydınlanmış ruhlarız. Kişi şunu görmelidir,
aydınlanmış ruhlar olduk, buna şüphe yok fakat şunu da görmeliyiz, Sahaja Yoga’ya gelmeden önce bizde var olan her ne türden
bağımlılıklarımız varsa, bunlar daha süptil oldular. Bunlar kendilerini ışık olarak ifade etmediler, sadece kendimizin Sahaja Yogiler
olduğumuza inandık. Vibrasyonlarımız olduğuna ve aynı zamanda vibrasyonları da hissedebildiğimize inandık. Ancak bütün
olduğumuz o konuma hala erişemedik. Hala büyümeliyiz. Ve eğer vibrasyonlarınızla oturup sonra da kendinizin iyi olduğunu
düşünüyorsanız, son derece yanılıyorsunuz demektir. Sahaja Yoga’ya gelmeden önceki şartlarımız ne olursa olsun, diyelim ki bir
hippiydiniz, aydınlanma geldi fakat sonrasında bu aşk işi fikri hala orada. Diyelim ki siz bir iş adamıydınız,  aydınlandınız ve
bundan sonra Annenin, işinizde size yardım etmesi gerektiğini düşünüyorsunuz, olan şey budur. Farz edelim bekârdınız ve Sahaja
Yoga da evlendiniz, o zaman da evliliğinizin Sahaja Yoga’da mükemmel olmasını istersiniz. Şayet sizde bir sağlık sorunu ya da
buna benzer bir şey varsa ve “Ben bunun için Anneden yardım istedim” diye düşünen daha süptil bir kişi haline geldiniz. Fakat 
Sahaja Yoga’ya bizim nasıl bir katkıda bulunduğumuzu hiç düşünmeyiz. Yanlış olduğunu düşündüğümüz belli bazı şeyler vardı –
belki bu, fakat Sahaja Yoga’da,  bu şeylerin hala bizim içimizde olduğunu ve hala içimizde var olmaya devam ettiklerini
görmüyoruz. Virata olmak için kendimizi gerçekten sorgulamalıyız, öfkelenmeden, kötü niyetli olmadan ya da onun gibi şeyler
yapmadan kendimiz için bunu görmeliyiz. Ben bazı küçük beyinli, kıskanç kişiler biliyorum ve onların kıskançlıkları hala devam
ediyor. Farz edelim iyi bir müzisyen var, şayet diğeri de müzisyense onlar o kişiyi takdir etmeyeceklerdir, o onu takdir
etmeyecektir, onu “gerçekten mi, Ben bir müzisyenim, o da bir müzisyen, o zaman ben ona yardım edeyim” diye (düşünüp) bu
kişiyi yüreklendirmeyecektir. Bu yüzden de, daha önce var olan dar kafalılık, yüceltilmiş bir şekilde hala devam eder. O kişi
“Tamam, ben iyi bir müzisyenim ve ben çok iyi şarkı söylüyorum ve ben Anne’nin övgülerinin şarkısını söylüyorum” diye
düşünecektir. Ama şarkı söyleyen herhangi bir kişi, sizin de bütünün parçası olduğunuzu bekleyecek şekilde sizi takdir
etmeyecektir. Bu el acı çektiğini hissettiği anda diğer el, derhal ona yardım eder. Tüm vücutta, bakın, sistem bütünüyle birbirine
bağlıdır. Siz yemek yer yemez, sindirim sistemi çalışmaya başlar. Ancak kendimizi izlemeliyiz. Şayet derinleşmeniz gerekiyorsa,
hangi alanda zayıf olduğumuzu anlamak için kendimizi izlemeliyiz. Peki, bir ağaç nasıl büyür? Size köklerin sonunda bulunan o
minik hücrenin hikâyesini defalarca anlattım, o bilir, o bir amaç bilir: buda şudur ki, o hücre bir ağaç olmalıdır, bu yüzden de ona
göre hareket eder. İri bir kaya parçası veya bir şeyler görürse, bir taş, onun etrafından dolaşır, bununla savaşmaz.  Çünkü
nihayetinde elde etmemiz gereken şey ağaç olmaktır, yani ağaç olmamız gerektiğini göz önünde bulundurmalıyız ve etrafta
Sahaja Yoga hakkında vıraklayan bir tür minik kurbağa olmamalıyız. Hayır, bu işe yaramayacak! Ve Benim bulduğum şu,
İngiltere’deki insanlar içinde çok doğru bu diyebiliriz, aynı şey. Liderler mücadele ediyorlar, liderler Sahaja Yogilerin kalitesini
arttırmanın yollarını ve yöntemlerini bulmaya çalışıyorlar ama bu sorumluluğun kendilerine ait olduğunu bilmesi gereken kişiler
Sahaja Yogilerdir. Onlar büyümeli ve onlar Viratalar olmalılar. Ve Benim bunu size söylediğim yer Amerika, Shri Krishna’nın yeri, 
Shri Krishna’nın Virata olduğu yer. Bunu bizim yapmamız gerektiğini, bizim bu olmamız gerektiğini kendiniz görmedikçe, siz hala
o ufak tefek aptalca sorunlarla meşgulsünüz. Bu bir kısır döngüdür ve kendi ufak tefek sorunlarınız hakkında endişe duymaya
başladığınız an ve eski takıntılarınız Sahaja Yoga’da da devam etiği takdirde, işte o zaman bu kısır döngü çalışmaya başlar ve bu



sizi hiçbir yere götürmez, bu size büyük olasılıklar sağlamaz ve bu size özgüven vermez. Bu dedikleri gibi, paketleme gibi. Ama
“Hayır, Ben bunu yapacağım” diye karar verir vermez, sizler Sahaja Yogilersiniz, Kundalini hakkındaki her şeyi biliyorsunuz,
uyanma hakkındaki her şeyi biliyorsunuz, ulaşılan şeyin daha yüksek seviyeleri hakkında her şeyi biliyorsunuz, hepiniz, her biriniz,
insanlara Aydınlanma verme kapasitesine sahipsiniz. Siz nerede tıkanma olduğunu biliyorsunuz, hepiniz bunu biliyorsunuz,
ancak bir düşünün, aranızdan kaçı bununla ilgili bir şeyler yaptı? İnsanlar sizi gördüklerinde,  sizin hakkınızda edindikleri fikirleri
çok zayıf. Onlar sizlerin eşlerinize yapışıp kaldığınızı düşünüyorlar, yani eşleriniz çok baskıcı, sonuç olarak da bu oluyor. Birden
gidiveriyorsunuz, çocuğunuzu görüyor ve bunun için endişeleniyorsunuz, siz…  Bazen ben çok şaşırıyorum, bir kere evlenince  ve
çocukları olduğu zaman, çocuğun ebeveyni olmak dışında başka hiçbir şey olmuyorlar, bitti, Sahaja Yoga bitti. O zaman çocuk
önemli oluyor. Kutsamalar bağlara dönüşüyor. Yani kendi içinizde, özgürlük için burada olduğunuzu, tam bir özgürlük için burada
olduğunuzu izlemelisiniz. Ancak bütün bu şeyler süptil bir şekilde sizi bağlamaya devam ediyor ve siz buna bağımlısınız ve
bunların sizi hala nasıl aşağıya çektiğini bilmiyorsunuz, uçmanıza izin vermiyor ve hakkınız olan bu özgürlüğü size vermiyorlar.
Yani Ben bir uçak yapsam bile, Ben her şeyi yaparım, içine yakıt koyarım, diyelim ki her şeyi koyarım ama uçak uçmak istemiyor.
Peki siz, uçmak istemeyen bir uçakla ne yapardınız? Böyle bir durum var ve bu durum sizi çok sınırlı ve bodur yapıyor. Nasıl
büyüyeceksiniz?  Siz büyümedikçe ve bunu günlük hayatınızda kişiliğinizde, her şeyde göstermedikçe, kimsenin sizden
etkilenmeyeceğini garanti ederim. Sahaja Yoga ne reklamla ne de Fotoğraflarımla çalışmayacak, sizin çalışmalarınız sonucu,
sorumluluğunuz sayesinde, Sahaja Yoga’yı omuzlamanız sayesinde çalışacaktır. Sahaja Yoga’yı yaymak ve oturtmak sizin
sorumluluğunuzdadır. Ama ilk önce omuzlarınız güçlü olmalıdır. Siz hala işsizsiniz, siz hala bir şeysiniz, havada süzülen birisiniz,
siz hala kendisine dahi bakmayacak kimselersiniz. Peki, o zaman bunu nasıl omuzlayacaksınız? Yani, öncelikle dıştan olduğu
kadar, içten de kendinizi inşa etmelisiniz, ama size söylemeliyim ki bu bir kısır döngü. Eğer kendi içinizde derinleşmezseniz,
dışsal olarak da gelişemezsiniz, çünkü bu el ele çalışır ve içinizde kendinizi inşa etmeye başlar başlamaz, her şeyin nasılda
çalıştığına şaşıracaksınız, nasıl dinamik olduğunuza ve ne kadar yüceleceğinize şaşıracaksınız. Ama siz çok küçük ve fani işlerle
meşgul oluyorsunuz. Size daha öncede söylediğim gibi, bizler sonsuz olanı arıyoruz. Yani bu fani şeyler sadece geçici olarak
kullanılmalı, neye ihtiyacımız olduğu o kadar da önemli değil. Eğer bunu açıkça anlayabilirseniz, Sahaja Yoga’dan önce sahip
olduğumuz bütün bağımlılıklarımızdan kurtulamadığımızı ve onların daha da süptil ve daha süptil ve daha süptil hale geldiğini,
hala özgür olmadığımızı anlarsınız. Biz Sahaja Yoga’yı ışığı yaymak için değil, hala bu amaç için kullanıyoruz. Peki, ne olacak o
zaman? Bu gerçekten de, mutlaka ve mutlaka içinizde anlaşılmalıdır. Bazen görüyorsunuz ki konuşmalarım biraz sert oluyor,
insanlar Anne bunları söylememeliydi diye düşünüyorlar. Bunların hepsi size duyduğum Sevgimden, bu ülke için duyduğum
Sevgimden dolayı. Gerçekten de kendinizi görmelisiniz, “Biz neyiz? Biz neredeyiz?”  Sahip olduğumuz Sahaja Yogiler toplumda
normalin altında kişiler oldukları için yitip gitmeyeceğiz biz. Guruların kendilerini nasıl yaydıklarına bakarsanız,  onlar yanlış
olsalar da, yararsız olsalar da, buna rağmen herkes yükselişe geçeni bilir. İki ay içinde tüm dünyada, o kişi hakkında yapılan
konuşmalar duyabilirsin. Gurular ne yapıyorlar, onlar önce başarılı kişileri, şehirde tanınmış kişileri görmeye gidiyorlar. Onlar
hiçbir zaman uyuşturucu bağımlısı olan, hastalıklardan dolayı acı çeken kişilerle ilgilenmiyorlar, hayır, onlarla hiçbir şekilde hiçbir
işleri olmaz. Onlar sadece başarılı olan kişilere saldırırlar, zengin olanlara saldırır çünkü onlar toplumun en üstündedirler, bu
yüzden onlar gidip insanlarla tanışır onlarla sözleşme yaparlar onlara şunu bunu sorarlar ve sonra onları programları ile ilgili
ararlar, onlara ilgi gösterirler ve onlara önemli olduklarını hissettirirler ve sonra  bu insanlarda “Aman Tanrım! Burada olmak ne
kadar büyük bir şey” diye düşünmeye başlarlar. Sonra onların egolarını biraz pohpohlarlar, işte onlar bu şekilde yayılıyorlar. Ancak
bunun içinde gerçeklik yok, hiçbir şey yok, bunda özel olan bir şey yok, hepsi gereksiz ve hepsi yapay. Ama onlar kendilerini bu
şekilde satıyorlar. Biz kendimizi satmak istemesek de, bizim dikkate değer kalitelerimiz olmadıkça, insanlar bize dönüp
bakmayacaklar, çünkü her ne olduysa bu bizim içimizde gerçekleşti, kimse ışığı görmüyor, sanki üstü tamamen örtülmüş yanan
ışık gibi. Bunu Kolombiya ya gittiğimde gördüm. Kolombiya’da bulunanlar Beni hiç bilmeyen insanlardı, onlar ismimi asla
duymamışlardı, şaşırırsınız, nedendir bilmiyorum ama oraya gittiğimde o kadar büyük bir kalabalık vardı ki, mahalleye giremedim,
bir şekilde içeriye itildim. Sonra salon dayanılmaz haldeydi, insanlar…. üzerinde asılıydılar – onların tavanda asılı olduklarını
düşündüm, sadece Beni izlemek için orada oturuyorlardı. Her istikamette o kadar çok insan vardı ki, her yükseklikte insanlar
gördüm, onları nasıl yerleştireceğimi bilemedim. Ama onlar Beni çok dikkatle dinlediler, iki gün programlamıştık ve iki gün
boyunca bu kalabalık oradaydı. Ve sonra devam programlarına gelmeleri gerektiğinde geldiler. Ertesi gün ise kayboldular. Aynı
şey Yunanistan’da, aynı şey Türkiye’de.  O zaman, demek ki kesinlikle bizde bir şeyler yanlış. Şimdi orada bir kurs düzenlenecek,
insanlar bu kurs işini yapmaya çalışıyorlar, ama kişi bilmeli ki, bu sevgisiz bilgi değildir, bu sevgi ve bilgidir. Yani onlarla nasıl
konuşuyorsunuz, onlara karşı nasıl davranıyorsunuz  ama onları etkileyecek asıl şey dinamizminizdir. Dün izlediğimiz, içinde
müzik olan filmi izleyebilirsiniz. Peki, bu neydi? Oradaki enerji dinamikti, yani enerji dinamikti, müzikle birlikte ve hepsi uyum
içindeydi ve bize gösterilen buydu. Yani, içine daldığınızı görüyorsunuz değil mi, o enerjinin hareketi, enerjinin dinamizmi sizi



gerçekten de içine çekti. Ancak sağ kanal olacaksınız diye korkmanız anlamsız, şimdi siz merkezdesiniz, nasıl sağ kanal
olabilirsiniz ki? Bu tür bir argüman sadece uyuşukluğu desteklemektir ve sonrasında ise herhangi bir disipline sahip olmamayı.
Meditasyon okulu olarak kurduğumuz Shudy kampını görünce şaşırdım, insanlar her hafta sonu, sadece hafta sonunu orada
geçirmek için geliyorlar ve saat 10 da, 11 de 12 de ya da istedikleri herhangi bir saate kalkıyorlar, Shudy kampında tatildeler. Ve
meditasyon yapmadan, hiçbir şey yapmadan iki gün boyunca orada kalacaklar. Biz Anne’nin evine geldik, bu kadar, bitti. Bütün
işleri Anne onlar için yapmalı. Demek istediğim, bir Sahaja Yogi için en azın en azı olarak yapılması gereken şey, sabahları erken
kalkmak banyo yapmakı ve puja için oturmaktır. Bu sıradan bir şey, tüm Hintliler bunu yapıyorlar, bu bir alıştırma. Birdenbire bu
ülke ya da bu ülkeler, bir çeşit uyuşuk ve anlamsız bir hayat içine girdiler, daha önceleri bu ülkede de aynı şeyler yapılıyordu. Ve
uyku konusu da: şayet istiyorsanız erken yatmalısınız, ancak kişi bizim yaşam şeklimizi değiştirmemiz gerektiğini düşünmelidir,
bakış açılarımızı değiştirmeliyiz, o kadar çok şey var ki, görüyorsunuz – Benim dediğim gibi, basit şeyler örneğin “Saçınızı
yıkamak istediğiniz gün kafanıza bolca yağ sürün ve sonra saçınızı yıkayın. Biz kel olacağız.” Bütün kel Sahaja Yogilerin
yürüdüğünü bir gözünüzün önüne getirin. Onlar Annenizin çok fazla saçı olduğunu düşünecekler ve sizin saçınıza ne olduğunu
merak edeceklerdir. Yemek konusu da aynı, çok fazla, tabii ki buradaki durumun ne olduğunu bilmiyorum ama örneğin İngiltere
de, çok fazla çay içiyorlar, her an çay – demlik şey üstünde. Demek istediğim insanlar şaşırıyorlar yani Ganatapatipule’ye
geldiklerinde ve Hindistan’da da aynı, biz bu kadar çok çay içmiyoruz, demek istediğim en fazla iki kere. İnsanlar bütün gün çay
istiyorlar, gece saat birde hala nasıl çay içtiklerini orada bulunan  insanlar anlayamıyor. Sanki alkol sinsi bir hal aldı ve çay oldu,
aksi halde bunu nasıl açıklarsınız? Alkol alamıyorsunuz, iyi haydi o zaman çay içelim: Güzelce oturalım ve bir fincan çay içelim.
İngiltere’de bu çok yaygındır; hadi oturalım ve bir fincan çay içelim. Ne iş yaptınız ki böyle kuruluyorsunuz? Sonra her ne zaman
gelseler, “Aaaa” bir şey bulmuş gibi, ya da Manş Tünelini inşa etmişler gibi, böyle geliyorlar, hatta televizyonda bile böyle insanlar
görebilirsiniz, gelirler ve “Haa.” Anlamıyorum. Hiçbir Hintlinin böyle bir şey yaptığını göremezsiniz, zaten o sıcakta, o hiçbir zaman
öyle bir şey demez, çünkü siz düşünürsünüz, çok fazla düşünüyorsunuz, sadece düşünüyorsunuz ama hiçbir şey yapmıyorsunuz.
Sanki dosyalıyorsunuz, anlıyorsunuz değil mi, dosya yapın, yarın Anne’nin pujası var, tamam, bunu yapacağız, bunu, bunu – hepsi
dosyalandı. Puja’da, orada değil. Neden? Çünkü dosyada. Aydınlanmanızdan önce olan her şey, örneğin insanların bir fikri var,
işten nasıl kaçılır gibi, emek tasarrufu gibi anlıyorsunuz değil mi. İşgücünden tasarruf etmek, batılı insanlar için büyük kazanç
demek. Yani  emekten nasıl tasarruf edecekler. Diyelim ki siz ona “Şu kişiyi ara lütfen.” dediniz. “Anne, o kişi orada olmayabilir
sanırım”, der. “Baba (kardeş), sen bir ara ve öğren.” Yani açıklama beyinden geliyor, gelmeyebilir de. Yani hiç şey elde edilemez.
İlk önceleri  işgücü tasarrufu sağlama şu şekildeydi “Aa, bu kültür karşıtı, biz şöyle olmalıyız – bu çok kötü, her şey çok kötü,
bizler doğal bir yaşam başlatmalıyız ve biz doğal bir şeye yönelmeliyiz ve ilkel olmalıyız” ve bunun gibi şeyler. Bu şekilde
büyürseniz – bu alandan çıkıp Sahaja Yoga içinde büyürseniz, o zaman derinleşirsiniz. Yani bu süptil şeyler bu şekilde oldular:
şimdi olduğu gibi, görüyorsunuz değil mi, “Biz hiçbir şeyden çok fazla yapmamalıyız, çok fazla, görüyorsunuz, bu çok fazla.”
Birine Sahaja Yogadan bahsettiğinizde onlar “Bu benim için çok fazla.” diyorlar. “Hey, senin beynin yok mu veya nedir bu? Çok
fazla olan nedir? Alamıyor musun? “Oo, bu çok fazla.” Benim karşılaştığım çok yaygın bir tecrübe bu, insanlara konuştuğumda
onlar “Bu çok fazla.” diyeceklerdir. Demek istediğim şu, beyniniz sınırlı bir beyin mi ki, size anlatmaya çalıştıklarımı
dinleyemiyorsunuz? Bir kere bu tarz bir bakış açısı geliştirdiğiniz zaman, besin size ulaşamaz, diyelim ki ağaçlar “Oo, bu çok
fazla,” diyorlar, peki o zaman ne yapacak onlar? Hiçbir şey fazla değildir. “Büyümem gerek, ben tüm besini almalıyım, ben bir şey
olmalıyım, benim o kadar çok şey yapmam gerekiyor ki. Ben ne yaptım? Şimdiye dek hiçbir şey yapmadım. Asla kendinizle tatmin
olmayın. Demek istediğim, Benim programımı gören bazı insanlar şoke oldular ve Anne bunu nasıl yapacak dediler. Bende şöyle
dedim “Bunu yapacağımı biliyorum ve bunu yapmam gerekiyorsa, Ben yapacağım.” Bakış açısı böyle olmalı: Beni sevdiğiniz
zaman, Ben sizin idealinizim. Bunu bilmek zorundasınız. Beni seviyorsanız, o zaman bununla ilgili ne yapacaksınız? Ben sizin
idealinizim. Sizler Benim stilime erişmelisiniz, aksi takdirde uyuşukluğu büyük bir kültür olarak benimsemiş bu ülkelerde Sahaja
Yoga çalışmayacaktır. Ben birisine sordum, “Yıkanma durumun ne oldu, neden banyo yapmadın? O kişi (erkek) cevap verdi, “bu
günlerde banyo yapmak moda değil.” Sanırım her şey moda değilmiş gibi görünüyor, moda olan her ne varsa korkunç. “bu çok
moda”. Buda insanların kullandığı başka bir şey, “bu çok revaçta” ve revaçta olan şeyler her ne olursa olsun Bana çirkin
görünüyorlar. Şimdi eğer Sahaj kültürü benimsemeniz gerekiyorsa, şunu bilmelisiniz ki bizlerin hayatında disiplin olmalıdır.
Hayatımızda eğitim olmalı, bir yerimiz olmalı, toplumda bir pozisyonunuz olmalı. Çünkü biz Himalaya’larda oturmuyoruz,
Himalaya’da kaybolmuş bir yerlerde oturup Tapasyamızı (kefaret) yapmıyoruz.  Tapasya burada, yaşadığınız yerde. Aksi takdirde
diyebilirsiniz ki “Tamam, Himalayalara gitmeli ve orada soğuk rüzgârlarda kefaretimizi çekmeliyiz. Oh, bu çok güzel.” Çünkü bu
size bir şeymiş gibi görünüyor, anlıyorsunuz değil mi, belki bir isminiz olabilir, ya da buna benzer bir şey olabilir. Ancak Tapasya
burada, ön yargısız olma hali burada düzeltilmeli. Sizler bu tür şeylere bulaşıyorsunuz, bir açıdan da bağımlı olduğunuz bu
şeylerin miktarı Beni şaşırtıyor,  bunlar kaba anlamda var olan şeyler, ama onlar (süptilleşmiş) derinleşmiş, sizler hala onlara



bağlısınız ve özgürlük yok. Ve işte bu yüzden saçma bir şey olduğunu gördüğünüzde, Sahaja Yoga’da garip bir şey olduğunu
gördüğünüzde, bu aslında sadece içimizde süptil hale gelmiş bir şeyin belirtisidir ve bu şey kendini ifade ediyordur. Örneğin
bazen ateşi göremeyebilirsiniz fakat o vardır vesiz  aniden bir patlama görürsünüz. Yani dönüşüm tabi ki evrim demektir, aynı
zamanda temelinizde her ne vardıysa, bununla evrimleşmelisiniz.  Tıpkı bir çiçeğin önce açıp, sonra da bir meyveye dönüşmesi
gibi, ancak çiçek birçok şeyi atmalıdır. Ve sonra doğa ile kişi, böyle bir uyumu görmelidir. Doğa da eğer görüyorsanız, o suyu
emer. Sonra su güneş tarafından buharlaştırılır. Sonra o bulut olur ve sonra bulut bekler, çünkü yapraklar düşer. Kış mevsiminde
onlar ağacı nitrojenleriyle beslerler; zamanı geldiğinde bulutlar sağanak yağmur şeklinde düşer ve ağaçları yine beslerler. Doğa
da işte böylesine tam bir denge vardır. Şayet öyle olmasaydı, size söyleyebilirim ki onlar diyeceklerdi ki. Yani bizler şöyle derdik,
“bütün kel kafalı araziler burada.” Eğer herhangi bir, herhangi bir ormana, herhangi bir ormana giderseniz, orası o kadar temizdir
ki, hiçbir yerinde, hiçbir şekilde kötü koku yoktur, her ne ise. Hayvanlar var, kaplanlar var – hiçbir yerde koku duyamazsınız,
kaplanın dahi kokusunu duyamazsınız. Fakat bir kaplanı kafese koyarsanız o zaman o kokmaya başlar, o doğada sürekli yıkanır,
o doğa ile birlikte, dengede yaşar. Hayvanlar arasında öyle güzel bir anlaşma vardır ki, her şey. Nasıl bu kadar temiz tuttuklarını
bilemiyorum, ama bir koku alırsanız ya da bir dağınıklık görürseniz, o zaman bilmelisiniz ki orada bir yerde mutlaka bir insan
vardır. Her şey öyle güzel düzenlenmiş ki yapraklar nasıl da güneş ışınlarına göre büyürler, nasıl da kendilerini düzenliyorlar,
nasılda kendilerini inşa ediyorlar. Yani şayet, gerçekten Sahaja Yoga’nın tabiatına ulaşmanız gerekiyorsa, o zaman başarılı
olacağımız bütün bu kutsamaları almalıyız. Para ya da benzeri şeylerden bahsetmiyorum, ama her yönüyle. Yani bu bir çeşit
parazit kişilerin takımı olmamalıdır. Ve bugün, sizlere anlattıklarımı anlamanızı diliyorum ve hepinizden uyanık ve dinamik
olmanızı ve üzerinde çalışmanızı rica ediyorum. Her biriniz yükselmelisiniz. Bu safran rengi kıyafetler giyinip, sokaklarda “Hare
Rama, Hare Krishna” şarkısı söyleyerek hallolmayacaktır. Bu şekilde çalışmayacaktır. Ya da sizin “Biz Sahaja Yogiyiz, biz böyle
insanlarız ve şöyleyiz böyleyiz.” demenizle çalışmayacaktır. Sizler bir şey olmalısınız. Böylece bir tarafta, dinamizm kendiniz için
kullanılmalı ve Sahaja Yoga için kullanmalıdır. Şimdi sağ kanal olmakla ilgili endişelenmemelisiniz. Bu yaygın bir durum hatta….
şöyle olmuştur: Hollanda da şöyle bir durum ile karşılaştım, Ben bir kızı evlendirdim, onu biriyle evlendirdim ve o kız çok dinamikti
ve kocası bana dedi ki “Anne, eşim bana yardım etmiyor.” Ben, “Neden?” dedim. (Bayan) “Çünkü korkarım ki, ben sağ kanal
olacağım.” Ben de dedim ki, “Peki ama Ben seni neden bu sol kanal adamla evlendirdim? Sen de sol kanal olasın diye mi?” Sol
kanal olmak çok güzel bir şey çünkü hiçbir şey yapman gerekmiyor, sadece “Ben sağ kanal olmak istemiyorum,” dersin, hepsi bu.
Fakat sağ kanal olmak, etrafına bakmak demek, uyanık olmalısın demek, zeki olmalısın demek ve her şeyi bilmelisin demektir.
Siz güneşte oturup, derilerinizi yakacak ve güneşe bakacaksınız. Güneşin hattında mısınız yoksa ayın hattında mısınız? Yani batılı
insanların sallanmaları sol tarafta. İçki içmek, barlar, örneğin 24 saat içinde onlar on dört saat boyunca uyuyorlar diyebiliriz, belki
on sekiz saat, geri kalan zamanda ise içiyorlar, hepsi bu. Bizim yanımıza bir ev inşaatı var, yani biz oraya taşındığımızda onlar
demişti ki “Bu hemen hemen bitmiş durumda.” – ev hala bitecek. En az üç yıl daha sürer, belki daha da fazla, belki de hiç bitmez.
Matematikteki gibi, görüyorsunuz, bu iş vardı ve oraya biri geldi, işin onda birini yaptı ve kaçtı. Sonra bir başkası geldi ve yirmide
birini yaptı ve kaçtı. Sonra bir diğeri geldi ve kırkta birini yaptı ve kaçtı. Bu iş ne zaman bitecek? Hiçbir zaman bitmeyecektir, böyle
kaçan kişilerle asla bitmez. Sahaja Yoga aynı şekilde. Matematiksel açıdan bakarsanız ve bu tarz insanları daha ve daha da fazla
eklerseniz,  Sahaja Yoga  Amerika’da asla yerleşemez. Bu ülkede o kadar çok şey oluyor ki, sizler o insanları görmelisiniz, o
sorunları yöneten kişilerle buluşmalısınız,  önem taşıyan kişileri bulmalısınız, bilimsel olan insanları bulmalısınız, hassas konular
hakkında konuşanları bulmalısınız. Onlarla konuşmalısınız, onlara gidin. Bizim sinema aktör ve aktrislerine ihtiyacımız yok ama
dinamik kişilere ihtiyacımız var. Belki bunu aklınıza koyarsanız ve onlara gösterecek bir şeyimiz olursa, bu hallolabilir. Diyebilirim
ki Sahaja Yoga’nın çok iyi çalıştığı yerlerden biri Avusturya, bir diğeri ise Milano ve onların çoğu profesyoneller. Bu çok şaşırtıcı bir
durum, modern zamanlarda yaşıyoruz. Rishi Muni’lerin bir ağacın altında oturduğu ve kralların gelip de onların ayaklarına
dokundukları o eski zamanlarda yaşamıyoruz. Şimdi durum tam tersine döndü; Rishi Muniler gidip krallarla konuşmalılar. Yani
Sahaja Yogi olduğumuza inandığımız zaman, bilmeliyiz ki süptil bir şekilde hayat hakkında kendi anlayışlarımızın ağlarına
takılıyoruz. Bundan dolayı da, bizler değişmeliyiz. Hayat bizim için Sahaja Yoga’dan başka bir şey değildir ve Sahaja Yoga ise,
kendimizi ve başkalarını aydınlatmaktan başka bir şey değildir. Bu günkü konuşmamı dinleyeceğinizi ve kaset kayıtlarını evinize
götüreceğinizi ve tekrar ve tekrar dinleyeceğinizi ümit ediyorum. “Anne, yaptıkları şey, merkez için bir kaset almak. Herkes o
kaseti  dinliyor ve sonra bitti”, şeklinde bazı kişiler tarafından uyarıldık. Bunun anlamı her birinizin birer tane kaseti olmalı, demek.
İnsanlar bunu bile yapmıyorlar. Sadece bu da değil, belki bir süre sonra sadece bir tane kaset ortada olabilir, bir ülkede dolaşan
tek bir kaset. Onlar bunu dolaştırıyorlar; diyelim ki bugün New York’ta, yarın Boston’da, bunun gibi. Bunu tekrar ve tekrar
dinlemelisiniz. Kâğıt kalem ile oturun ve kendiniz için bir bakın, Ben ne diyorum? Her bir kayıt sizde olmalı. Demek istediğim şey
şu, o korkunç guruların kasetlerini her arabada duyabilirsiniz, her yerde, herkeste var. Peki, Sahaja Yogilerin neden kendi kasetleri
yok. Kopyalayabilirsiniz. Ancak eğer bedava alabilirseniz, onlar o zaman kaset almak isteyeceklerdir. İlk şey bu, biz neyi bedava



alabiliriz, ucuza ve kolayca. Şayet para biriktirmeye çalışırsanız, para kendini korumaya çalışacaktır. Bu müşterek bir anlayıştır.
Bu kadar basit: diyelim ki siz sadece tek bir kapıyı açıyorsunuz, o zaman içeriye hiç hava girmeyecektir. Diğer kapıyı da
açtığınızda, hava akmaya başlayacaktır. Bu devri daimdir. Bütün bunlar sizin de kendi bilginiz olabilir, bir şey söylememe gerek
yok, bunların hepsi beyninizde, sadece kendiniz açın, özgür insanlar değilsiniz. Eğer Benim gibi özgürseniz, o zaman bütün bu
şeylerin kendi beyninizden geldiğini görebileceksiniz. Özellikle Amerika için, gerçekten, sizinde bildiğiniz gibi Ben çok sıkı
çalışıyorum ve bunun hallolmasını istiyorum çünkü Amerika iyi durumda olmazsa, Benim Vishuddhim de iyi olmayacak. Bu süre
boyunca Beni sıkıntıya sokacak. Yani bunu üzerinize almalısınız. Ben size “Haç taşıyın” demiyorum. Sizin hiçbir şeyi feda etmeniz
gerekmiyor, fakat sadece bizim ne olduğumuzun farkında olmalısınız, ne yapıyoruz, neredeyiz? Ve üstelik Sahaja Yogiler,
kendilerinin Sahaja Yogaya ve Bana yardım ettiklerini düşünüyorlar. Bu şöyle. Bu şu şekilde açıklanmalı: Benim Sahaja Yogaya
ihtiyacım yok, sizin Sahaja Yogaya ihtiyacınız var ve herkesin Sahaja Yogaya ihtiyacı var. Ülkenizde örnek kişileriniz vardı, demek
istiyorum ki, yüce kişileriniz vardı – Benim buna değinmem gerekmiyor – Abraham Lincoln gibi kişiler, o tüm dünyaya ne kadar
güzel fikirler verdi. Peki, neden siz de büyük insanlar olmuyorsunuz? O aydınlanmış bir ruhtu, tamam, ama onun İda hakkında,
Pingala ve Sushumna hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Neden sizlerde onun gibi mükemmel olamıyorsunuz? Yani bir Virata Pujada
biz, bir zamanlar bizlerin yaşamındaki gerçek olan Virat konseptini, hayatımızda ifade edeceğimize, hepimiz karar vereceğiz.  İşte
kalpten dua etmemiz gereken şey budur. Ve bugün bunu yapmak için çok iyi bir fırsat, çünkü şimdi biz pek çok aborijinin
bulunduğu bir yerde oturuyoruz, onlara her hangi bir ad verebilirsiniz.  Onlar çok duyarlıydılar, Amerika’da dediğiniz gibi bunlar
esas gerçekler (pirinç çiviler), bilirsiniz. Onlar, gerçek bir ruhani hayatın nasıl yaşanacağı prensibini biliyorlardı. Onlar çok özgür
insanlardı, aşırı özgürdüler ve çok bağımsızdılar. Şayet kendinizi düzeltmezseniz, o zaman kolektivite de bir sorun olacaktır.
Kolektivite de bir sorun varsa, bu size yansıyacaktır çünkü sizler bütünün parçacıklarısınız. Eğer bütün yaradılışta bir sorun varsa,
bu size de sorun yaratacaktır. Ve eğer tek bir parça da sorun varsa, o zaman bütün yaradılışta sorun var demektir. Hatta eskiden
başkanınız olan Roosevelt dahi, bir keresinde demiş ki “Herhangi bir yerde bulunan fakirlik, her yerdeki zenginlik için bir tehdittir.”
O bu konuyu çok açık bir şekilde görebilmiş. Görüyorsunuz değil mi, tüm bu söylemler burasının bir Virat ülkesi olduğunu
gösteriyor çünkü burada kolektivite hakkında konuşuluyor ve onlar önemli olan tüm iletişime sahipler. Her tür iletişim önemlidir,
fakat Sahaja Yogiler için bu çok süptil, çok dinamik, çok güzel, çok sevgi dolu, çok etkileyici ve çekici olmalı. Ancak o zaman
iletişimler çalışacaktır. Çok güzel kıyafetler giymekte hiçbir sakınca yoktur, giyinmenin bir zararı yoktur – güzel demek pahalı
anlamına gelmez, makul ve asaletli anlamına gelir.  Bizler kendi kişiliklerimizi inşa etmeliyiz ve insanlar “Aa, bu çok özel bir şey”
diye hissetmeliler. Ve çocuklarınız sizden öğrenecekler. Herhangi bir şekilde egoya yönelmeniz gibi ya da bunun benzeri bir şey
olmayacak, bu bitti artık, ego burada bitti, ego yok. Aslında burada Ben, sadece egonuzun tekrar ortaya çıkacağı korkusundan
dolayı hiçbir şey yapmadığımıza dair açıklamalar görüyorum. Çok zekice. Bunlarla birlikte kişi şunu bilmeli ki, bizler seçilmiş
insanlarız, bizler Tanrının seçilmiş insanlarıyız. Tanrı bir sebepten dolayı bizi seçmiş olmalı, aksi takdirde bu ülkede pek çok insan
var. Sizler temellersiniz ve sizler temeli oluşturabilmek için sağlam insanlar olmalısınız. Kendi zaferimizi bilmek zorundayız, kendi
özelliklerimizi, neden seçildiğimizi ve tüm bu insanlar olarak neden orada olduğumuzu bilmeliyiz. Peki, o zaman bununla ilgili ne
yapıyoruz? Normal hayatta siz bunu şöyle görürsünüz ya da diyelim ki, bir kişi bir görev için ya da herhangi bir şey için, birçok şey
için seçilmişse, o kişi  “Aa, Benimle ilgili bir şeyler olmalı, Ben kendi değerimi göstermeliyim, işimi göstermeliyim” şeklinde
düşünecektir, görüyorsunuz değil mi ve o kişi bu seçimin iyi olduğunu kanıtlamak için çok sıkı çalışacaktır. Fakat Sahaja Yoga’da
bunun tam tersi oluyor, siz de bunu bir ödül gibi görüyorsunuz, “Oh, biz çok büyük bir şeyleriz.” Şimdi siz kendi kendinize güzelce
arkanıza kurulun ve bir fincan çay için. Umarım, neden böyle dediğim anlaşılmıştır, çünkü Amerika için çok endişeliyim. O kadar
çok negatif güç burada çalışıyor ki, bizler bunu düzeltmeliyiz. Pek çok şey var, o kadar büyük bir sorumluluk ki, burası o denli
büyük bir ülke, o kadar uçsuz bucaksız bir ülke ki, çok fazla sapıklık var, çok fazla anlamsız ideolojiler, demek istiyorum ki, sonu
yok.  On beş tane Gorbachev getirseniz dahi, bu ülkeyi değiştiremezsiniz. Yoldan çıkmış. Bu çılgın yerde herkes kendi başına bir
birey. Tek bir Gorbachev, çok daha fazla nüfusu olan bir bu ülkeyi değiştirebilir. Ama sizler konuda bir şeyler yapmaya karar
vermedikçe, hiç kimse bu ülkeyi değiştiremez. Duydum ki bazılarınız hayal kırıklığına uğramış çünkü çok fazla sayıda Sahaja Yogi
gelmiyormuş, belki de sizde bir sorun vardır. Belki de sizler yeteri kadar derin değilsiniz ve yeteri kadar etkileyici değilsiniz.
Yaşam tarzlarınızı değiştirmelisiniz, zeki ve cesur insanlar olmalısınız. Umarım, tekrar ve tekrar umarım ki, bu Virata Puja’dan
sonra hepiniz büyük  Viratalar olarak sahneye çıkacaksınız. Tanrı hepinizi kutsasın.
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Shri Jesus Christ Puja. Bogota (Colombiya), 26 Haziran 1989. Bugün size İsa ve Hristiyanlık'tan bahsetmek istiyorum çünkü bu
çok önemli çünkü bu ülke çok Katolik ve eğer siz Protestan veya Katolik olsanız bile, kilisenin İsa’nın onlardan istediği şeyi yerine
getirmediğini çok net bir şekilde görebilirsiniz.Eğer İncil’i okursanız, İsa’nın Günahsız Doğum (immaculate conception) (Meryem
Ana'yı gebe kaldığı andan itibaren Tanrı'nın,  orjinal günah denilen, Adem ve Havva'nın Cennet Bahçesinde günah işlemesinden ve
bu yüzden de tüm insanların doğuştan günahkar ve kusurlu olması lekesinden muaf tutmasıdır; bu 1854 yılında Roma Katolik
Kilisesi'nin resmi dogması olarak tanımlanmıştır) sayesinde doğan Meryem Ana'nın oğlu olarak tarif edildiğini göreceksiniz
ancak biz bunu gerçekte içtenlikle kabul edemedik. Onlar bu yüzeysel yolla  İsa’yı para kazanmak, mülk edinmek, kiliseler inşa
etmek için kullanıyorlar. Ve  hiçbir şeyi açıklayamadıkları içinde, bunun her zaman için bir gizem olduğunu söylerler. İsa’nın,
immaculate (lekesiz, kusursuz, saf) bir Anneden, “immaculate” olarak, Günahsız Doğum ile doğması  onlara göre bir gizemdir.
İsa’nın su üzerinde nasıl yürüdüğünü de açıklayamazlar. Çünkü İsa’nın düşüncesi olan spiritüel yaşamı, onlar bulamamışlardır. Ve
böylesi materyalist bir dünya yarattılar. Dahası, Vatikan'ın sahip olduğu para ve servete kıyasla, Katolik uluslar içinde yoksulluğun
nasıl bu kadar fazla olduğunu insan anlayamıyor. Hiçbir şekilde yoksulluk sorununu çözmeye çalışmadılar. Hindistan'da bir
somun ekmek ya da bunun gibi bir şey vererek, insanların dinini değiştirdiler ve çok düşük seviyeden, ilkel diyebileceğimiz
insanların dinini değiştirdiler. Protestan veyahut Katolik olsalar dahi, onlar paranın iki yüzüdür. Çok geçici olan bir şeyi
aramalarından dolayı da, Ebedi Hayatı aramıyorlar. Ve insanlar son derece donmuş halde, kılı kırk yarıyorlar ve katılar. Sadece
nasıl para kazanacaklarını biliyorlar, hepsi bu. Ve çok, çok daha yüksek insanların bile, mafya ile ilişkileri var. Yani bu dini bir
Mafya gibi bir şey, böyle diyebilirsiniz. Ayrıca seks ve evlilik yaşamıyla ilgili kavramları da son derece gariptir. Doğal olmayan bir
yaşam sürerek, insanları o kadar çok bastırdılar ki, Katoliklik her nereye gittiyse, orada insanlar son derece seks düşkünü oldular.
Onlarda iffet duygusu yok. Bunun dışında, İsa’nın dediği şey nedir, kendinizi aramalısınız. Onun Hıristiyan birisini tarif edişi, 'Zina
eden gözlerin olmayacak', şeklindedir. Ayrıca İncil’de “Öldürmeyeceksin” denir. Hıristiyan insanlar tarafından gerçekleştirilen
katliamların miktarı, onların günahları, Tanrı bilir, bunun bedelini nasıl ödeyecekler. Belki de kokain yoluyla, bunun nasıl olduğunu
bilmiyorum. Onlar çok fazla insan öldürdüler. İsa hiç bir şekilde beyaz tenli bir adam olmasa da, eğer tenleri beyazsa, kendilerini
farklı renkte derisi olan herkesi öldürme hakkına sahiplermiş gibi hissettiler. O bizler gibi kahverengiydi. İngiltere veya İsviçre'de
doğmadı. Yani, beyaz bir teniniz varsa, herkesi yok etmeye hakkınız olduğunu düşünmek, Hitler’in durumu gibi bir şeydir. Ama
bundan daha da kötüsü şu, çünkü bu Tanrı adına, bu nedenle siz Tanrı adına böyle şeyler yapamazsınız, bunlar en kötü tipte
olanlardır. Yani bu olayın dış tarafı, ama bunun iç kısmı da son derece fakirdir ve büyüme, manevi büyüme için son derece
zararlıdır. Onlar Kutsal Ruh'un kim olduğunu bilmiyorlar. İsa’nın Annesinin bir Tanrıça olduğuna inanmak istemiyorlar. Onun bir
Punya olacacağı İbranice olarak yazılmıştır, “punya” bakire anlamına gelir. Şimdi, Onun bir bakire olduğuna ve sonra da bir çocuk
sahibi olduğuna dair, doğru bir anlayış var. Ama onlarda bekâret duygusu kalmadı. Şimdi bunun dışında, İsa, sizler gerçeği
aramalısınız, Ruhu aramalısınız dedi, onlar buna asla zahmet etmediler ama İsa’nın söylediği en önemli şey şudur, 'Sizi
rahatlatacak olan, size tavsiyede bulunacak olan ve günahlarınızı bağışlayacak olan Kutsal Ruh'u göndereceğim.' Yani onlar asla
Birisini aramadılar çünkü kimin Kutsal Ruh olduğunu bilmiyorlar. Ve şimdi, Katolik dininde, bugün bile bütün dünyayı yaratmış
olan, Tanrı'nın dişi yönü Adi Shakti iken, onlar kadınların (kilisede bir göreve) atanmasına izin vermezler! İşte bu yüzden Batı'daki
kadınlar da, erkeklerle rekabet etmeye çalıştılar, çünkü dini yaşam içinde hiçbir pozisyonları yok. Yani kadınların hiçbir pozisyonu
yokken, onlar erkeklerle yarışmaya başladılar, kadınlıklarını da kaybettiler ve çok baskıcı, sağ kanal oldular. Yani vaaz ettikleri şey
neydi, boşanma olmamalıdır, onlar insanların birbirinden boşanmaları içinde, bütün düzenlemeleri yaptılar. Şimdi, Hristiyanlığı
anlamak için, Sahaja Yogamız sayesinde, İsa’nın Agnya Çakra'da oturduğunu bilmeliyiz. Ve Kundalini Agnya Çakra'ya geldiği
zaman, Lord’un Duasını söylemelisiniz, aksi takdirde Kundalini yükselmez. Yani siz Lord'un Duasını bir kez söylediğinizde, İsa
Agnya Çakranızda uyanır. Batı ülkelerinde ne zaman seyahat etsem, hatta burada bile, Katolik bölgede Agnya çakram çok kötü bir
şekilde catch ediyor ve sol Vishuddhi… Ve Agnya! Bu durum bu insanların İsa’ya karşı oldukları ve kendilerini suçlu hissettikleri
anlamına gelir, çünkü Katolik kilisesi onlara sürekli olarak, sizler kendinizi suçlu hissetmelisiniz diyor ve sonrada papaza itiraf
edin. Şimdi, bu rahipler aydınlanmış ruh değiller, Papa da değil. Bu yüzden bu kesinlikle çok yapay, vaftizin kendiside çok
yapaydır. Ayrıca İsa, bu ekmek dedi, O dedi ki, bu Benim Bedenimdir ve bu şarap Benim Kanımdır. İsa su demiş olmalı, bu aptal
insanlar için bu daha iyi olurdu, çok daha iyi olurdu. Ama şimdi bile, eğer siz o ülkeye (İsrail) bakarsanız, insanların su içmediğini,
sadece üzüm suyu içtiğini görürsünüz. Yani şarap, alkol demek değildir. Ayrıca İsa’nın düğün için gelen insanlara biraz şarap
yaptığını söylüyorlar. Bunun ilk kısmı, İsa’nın düğüne gittiğidir, bu Onun düğün geleneğine saygı duyduğunu gösterir. İkinci şey ise,
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şarabın bir saniyeye alkol haline getirilememesidir. Alkol çürümelidir, yani demek istiyorum ki, şarap alkol olmak için çürümelidir.
İtalya'ya gittim ve Romano Battalia adında bir kişi, televizyon programı için Benimle röportaj yapacak bir beyefendi vardı. O, 'Siz
önce bana aydınlanma verin, televizyon çekimini ben sonra yapacağım, dedi. Ben de, "Tamam, biraz su alın siz" dedim ve sadece
parmaklarımı suyun içine soktum ve “şimdi bunu için” dedim. Oda, 'bu şarap, su değil', dedi. Ben de Nasıl yani? dedim. Oda, tadı
üzüm suyu gibi geliyor, dedi. Suyu getiren kişiye sordu, 'Siz su mu yoksa meyve suyu mu getirdiniz? dedi. Oda, “ben su getirdim”,
dedi. Yani bu da onların alkol almak için kullandıkları başka bir şey. Onlar, din, ölü bedenler, onlarla nasıl başa çıkılacağı
konusunda incelikleri anlamıyorlar. Ne yazık ki ya da belki bir şans olarak, Londra'daki bir kilisenin çok yakınında yaşadım. Ve
bütün gün - kilisenin arka tarafında ya da kilisenin yanında oldu - gün boyunca bir etkinlik devam ediyordu: gün boyunca bira
fıçıları getirildi, boşaltıldı ve gönderildi. Ve bu kadar dolu çok varili, büyük, büyük varilleri nasıl içtiklerini anlayamadım. Ve gece,
eğer görebilseydim, kiliseden çıkan çok sayıda ruh, korkunç siyah ruhlar görürdüm. Onlara bandhan verdim ve 'tekrar doğun'
dedim ama bunu istemediler. Bu ruhlar çoğunlukla piskoposlardı ve belki de o kiliseye gömülen her türden insandı. Bu yüzden bir
gün o kiliseye gittim ve içeri adım atar atmaz, orada bayılayacağımı hissettim, çünkü her yerde, on tane ceset vardı, birbiri ardına
o kilisenin içine gömülmüşlerdi, her tarafta, orası bir kilise bahçesi gibiydi. Bu onların, ölüleri nereye gömecekleri hakkında hiçbir
fikirleri olmadığı anlamına gelir. Hindistan'da, kiliselerde bile, onlar asla hiçbir cesedin gömülmesine ve cesetlerin üzerinde böyle
yürümesine izin vermezler. Yani her şekilde, gerçeklerin ne olduğunu bulmak için, ruhsal olarak derinlerine inmediler; onlar Kutsal
Ruhu bile aramıyorlardı. Bu yüzden onlar bizler seçilmişleriz ve bir kez Hıristiyan olduğumuzda, Tanrı bize cenneti verecektir,
dedikleri zaman üzücü bir hata yapıyorlar. Çünkü siz bir Hıristiyan, Hindu, Müslüman veya herhangi bir şey olsanız da, siz
herhangi bir günah işleyebilirsiniz, herkes her dinde bunu yapabilir, hiçbir din onları bağlamaz. Sadece Sahaja Yoga'da dürüst ve
günahsız olursunuz - tüm alışkanlıklarınızdan vazgeçersiniz ve ayrıca öfkenizden ve kılı kırk yarmanızdan, donmuş tabiatınızdan
kurtulursunuz. Birbirinize güveniyorsunuz, kalbinizi açıyorsunuz. Ve ırkçılığı, ülkenizi unutuyorsunuz ve birbirinizle bir olmaya
çalışıyorsunuz. Ve çocuklarımız büyüyünce, bir kolektif gövde bulacağız, bir kişi ile diğeri arasındaki tüm bu saçma engelleri
kesinlikle unutmuş olacağız. Ama bir fanatikle tanıştığınız zaman, bakın, onunla tartışmayın. Onların beyinleri fanatizmle kaplıdır,
anlayamazlar ama açık fikirli herhangi bir kişi, size bir şey sorarsa, o zaman yavaş yavaş, tek tek, akıllıca, çok tatlı bir şekilde
konuşmanız gerekir: 'Gördün mü, bende bir Hristiyandım ve bunu bulamadım ve aklım bir tarafa gidiyordum, ben bütünleşmiş
değildim. 'Tüm bu şeyler, sanki sizin başınıza gelmiş gibi konuşmalısınız. O zaman ne olur, onlar meseleyi ve gerçeği görmeye
başlayacaklardır, bu sizin İsa’dan vazgeçmeniz değil, ama biz bu sözde Hıristiyanlıktan vazgeçiyoruz. Ve bu şekilde, ne orada ne
de başka bir şeyin içinde olan, bu yarım kalpli insanlara ulaşabiliriz, onlar kesinlikle Sahaja Yoga'ya gelecekler. Ve suçlu
hissedecek hiçbir şey yok. Bunların hepsi her din tarafından yapılır, onlar size 'sen bir günahkarsın' derler. Herkes böyle
olabileceklerini söyler çünkü o zaman onlar catch edebilirler. Her şey kendi içinde, kendi oyununu yaratan, gören ve bundan neşe
duyan Brahma Chaitanya'dır (Yaratıcı Bilinç). Bu durum için, denizin dalgaları yaratması ve ardından denizin, bu dalgaları görüp,
onlardan neşe duyması gibi bir benzetme yapılabilir. Yani egomuzun kapatmasıyla cahil olduğumuz zaman, her dalga “ben harika
bir şeyim” diye düşünür. Ama onlar denizin içinde çözündükleri zaman, siz bunu hissedebilirsiniz. Vibrasyonlara, Sanskrit dilinde
[..SHABDKOSH. ???.....] denir. Ve bu ????? buna vibrasyon diyoruz biz buna ?????? nabız atışı diyoruz, bu sizin Brahma Chaitanya
olarak adlandırdığınız şeydir. Yani biz bununla bir olmalıyız ve bunun bizim için çalışmasına izin vermeliyiz, herşeyin. Yani diyelim
ki, mesela bir şey ters gider - eğer siz bir şey yapar ve o şey ters giderse olursa – yani bunun bizim iyiliğimiz için çalıştığını
bilmeliyiz. Böylece siz asla hayal kırıklığına uğramayacak ve Brahma Chaitanya'nın oyununu göreceksiniz. Tanrı sizleri
kutsasın.H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
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Paramchaitanya Puja. Taufkirchen (Almanya), 19 Temmuz 1989.

Bana bir soru soruldu, “Bu gün hangi pujayı yapacağız?” ve Ben bunu bir sır olarak sakladım. Bu gün Paramachaitanya`ya,
Tanrı`nın sevgisinin her yeri kaplayan gücüne ibadet etmeliyiz.

Bizler Paramachaitanya`nın her şeyi yaptığının farkındayız. En azından aklen her şeyin, Adi Shaktinin gücü olan
Paramachaitanya`nın lütfu ile çalıştığını biliyoruz. Ama bu hala çok fazla kalbimizde, çok fazla dikkatimizde değil.
Paramachaitanya`yı bir okyanus gibi, kendi içinde her şeyi içeren bir okyanus gibi farz edebiliriz. Her şey, tüm çalışan şeyler,
herşey kendi limitleri içinde onun içindedir.

Bu yüzden bu, bir limit ile mukayese edilemez. Siz onu karşılaştıramazsınız.

Şimdi, eğer güneşe bakarsanız, o zaman ışınlar onu çalıştırmak için güneşten çıkıp gelmelidir. Eğer birisine bakarsanız, deyin ki,
otoritesi olan bir kişiye, kişinin bu gücün dışardan olduğunu iddia etmesi gerekir.

Bu yüzden de, o kişi kendi içinde, bunu (bu gücü) çalıştırmaz. Deyin ki, örnek olarak, eğer bir tohum varsa, sadece tohumun
içinden, ağaç büyür ve meyvalar ortaya çıkar. Sonra onlar satılırlar ve insanlar onu yerler. Her şey bu tohumun içindedir. O zaman
bu Paramchaitanyadır.

Yani bizler, hepimiz onun içinde zarflandık, (mahfaza içine alındık) ve bizim gördüğümüz sadece dalgalardır. Ve bizler hava
dalgalarının üzerindeyiz, yani bizler onu çıkartılmış, ayrılmış olarak görürüz.

Yani biz “Bu Almanya” veya “bu İngiltere,” “bu Hindistan” gibi hissederiz.

Bunlar sadece Paramachaitanya sarisinin ayrıymış gibi görünen kıvrımlarıdır ama onlar ayrık değiller, onlar süreklidir. Yani
bağlantı kesinlikle tamdır.

Eğer buradan bir iplik çekerseniz, iplik baştan sona kadar çekilip gelir. Aynı şekilde Paramachaitanya da, kendi içinde çalışır ve
dışarıda hiç bir şey yoktur. Yani siz Sahaja Yogi olduğunuz zaman, o size özel bir dikkat gösterir veya söylemeliyim ki o sizinle
kesinlikle bir – bütün- olur. Her ne arzu ederseniz, her ne isterseniz, eğer onunla bir iseniz, bu da yine aynı Paramachaitanya`dan
size geliyor olacaktır.

Sanki, fırtınalı bir okyanusta bazı damlalar havaya fırlayabilirler ve “Bizler yukarıdayız. Bizler dünyadan uzağız, okyanustan
uzağız”; diye düşünmeye başlayabilirler ama onlar tekrar aynı yere düşerler. Yani tüm bu zekaya, tüm koordinasyona, bütün
organizasyonlara, tüm bilgisayarlara, tüm televizyonlara, düşünebileceğiniz tüm haberleşmeye, tüm yönetime, tüm idareye ve her
şeyden fazlasına sahip olan bu formsuz enerji, sevgidir. Bu Tanrı`nın sevgisi ve Annenizin sevgisidir.

Yani, bu Paramachaitanya ile bir olmak, şunu bilmelisiniz ki, siz gerçek haline gelmelisiniz. Örneğin, eğer Benim bir fotoğrafımı
çekerseniz, burada otururken, belki de Benim fotoğrafım size yaşayan vibrasyonlar verebilir, tamam, bir fotoğraf olsa da. Ama
başka birinin fotoğrafını çekerseniz, bu Sahaja Yogayı çalıştırmayacaktır. Bunun nedeni, bu bir başka kişinin gerçek haline
gelmemiş olmasıdır. Eğer bakarsanız o sadece herhangi bir diğer resim gibidir, varsayalım yağmur yağan bir resme baktık. Bu
yağmur çiçekleri beslemez, orada olan insanların giysilerini ıslatmaz. O çok statiktir. Yani cehalette, cehalet içinde, gerçek
hakkında bizim sadece statik olan bir resmimiz var. Ve işte bu yüzden de, her şeyi kendimizin çalıştırabileceğimizi düşünürüz.

Eğer birileri, “ben bu resmi görüyorum, tamam, ve ben yağmuru gerçek bir şey kılacağım,” derse, yapamazsınız. Her şeyi deneyin.
Her ne rengi isterseniz koyun, benzeyebilir, çaba ile benzer görünecektir. Ama onun kapasitesi olmayacaktır ne de o, gerçeğin
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tabiatı olacaktır. Yani insanoğlu her zaman büyük bir şeyler yaptıklarını düşünerek, gerçek olmayan şeylerle uğraşır. Gerçek olan
çiçeklerimiz olabilir, şüphe yok, onları hissedebiliriz. Bizler plastik çiçekler de yaratabiliriz. Onlarla kesinlikle aynı olan resimler
yaratabiliriz. Fakat biz kendimiz tek bir çiçek üretemeyiz. Gerçekliğe gitmeliyiz, bu da üretecek olanın Toprak Ana olduğudur veya
güneş Toprak Anaya yardım edecektir.

Yani tüm Sahaja Yogiler gerçek içinde sizler, hiç bir şey yapmadığınızı bilmelisiniz ve her şey Paramachaitanya tarafından yapıldı.
Bu bir Sahaja Yogi olmayan kişi ile, Sahaja Yogi arasındaki farktır. Sahaja Yogi olmayan bir kişi bilmez. Hatta bilse bile, bu onun
kalbinde bulunan gerçek değildir. Bu, onun varlığının bir parçası değildir. Ama bir Sahaja Yogi gerçeğin Paramachaitanya
olduğunu bilir ve her şeyi çalıştıran gerçek budur.

Ve sonra bu gerçek, Divine sevgidir. Biz her zaman sevgiyi eylemden ayırırız. Bizim için sevginin anlamı, bir kişiye karşı
hissettiğimiz delice hareketlerdir. Onun nasıl seveceğine dair teknik know-how`ı yoktur. Hiç bir şey anlamadan çalışır. Birisini
sevdiğimiz zaman, ne yaptığımızı bilmiyoruz. Seni seviyorum diye düşünürüz, yarın da senden nefret ediyorum demeye başlarız.
Yani bu nasıl sevgi olabilir?

Kendi çocuklarımızı severiz, kendi ailemizi severiz, kendi arkadaşlarımızı severiz, ki bu çok gerçek dışıdır. Eğer bu gerçek olsaydı
asla bozulmazdı. Kesinlikle şunu söyleyemezsiniz ki, tamam, bu gün oğlun için çalışacaksınız ve oğlun hakkında çok bencil
olacaksınız ama yarın onun size nasıl davranacağını veya sizin ona nasıl davranacağını söyleyemezsiniz.

Ama Paramachaitanya bilir. O kendi sevgisini nasıl ifade edeceğini bilir. Sadece bu da değil, bu rengini, görünüşünü değiştirebilen
ebedi sevgi duygusudur ama bu sevginin ilgisi aynı kalacaktır. Sevginin özü ilgidir.

Hatta, varsayalım, birileri yanlış gidiyor, Divine`ın ilgisi bu kişiyi düzeltecektir, ilgi. Veya onun için biz hita diyebiliriz, bu
yardımseverliktir. Yani yardımsever olmak için ilgi her zaman olarak orada olacaktır, bazen acımasız görünebilir, şefkatli bir
şekilde de belirebilir, aşırı şefkatli olarak belirebilir, bir dalga gibi her hangi bir formu alabilir. Her ne şekilde görünürse görünsün,
gerçekte bu, sizin hayrınızadır. Sizin hayrınıza çalışır. Sadece sizin hayrınız için değil, bu kolektif hayır içindir. Ve o ne yapılması
gerektiğini, nasıl çalışması gerektiğini gayet iyi bilir. Onun gidip bir yerlerden öğrenmesi gerekmez çünkü bu her şeyin tam
bilgisine ait know-how da onun kendi içindedir. O böyle bir bilgelik, bilgi ve sevgi deposu gibidir. Yani o yoldan çıkmaz.

Bir kez Sahaja Yogi olduğunuz zaman, hayrınız için olan ilgi her zaman oradadır. Cezalandırılsanızda veya cezalandırılmasanız da
bu başka bir nokta. Kimi insanlar bir iş bulabilirler. Kimi insanlar da bir iş bulamayacaklar. Kimi insanlarla bu, bu şekilde
çalışacaktır, kimi insanlarla da şu şekilde çalışmayacaktır. O zaman biri çıkıp, “Bu Paramachaitanya nasıl böyle davranıyor?”
diyebilir. Bunların hepsi size düzeltmek içindir. Bu büyük bir çalkalanma, her ne çalışırsa bu sizi düzeltmek içindir, hayrınız içindir.
Eğer bu noktayı anlarsanız, o zaman hayatınızda asla hayal kırıklığına uğramazsınız. Paramachaitanya`nın, bu şeyin kendi hayrına
olduğuna dair bir endişesi yoktur çünkü o kendisi tamamen hayırlılıktır. O asla bunun nasıl hayırlı olacağı veya yardımcı olacağını
düşünmez çünkü onun bunlar hakkında herhangi bir derdi yoktur.

Bir adam, deyin ki, her şeyi olan birisi, dünyevi şeyleri, daha fazlasını elde etmeyle ilgili hala endişesi olabilir, aç gözlülük orada
olacaktır.

Ama bu tamamlanır tamamlanmaz, purna, aç gözlülük yoktur, o kendisi ile tam olarak tatmin olmuştur. Çünkü o çok güçlüdür,
çok bilgilidir, şüpheleri yoktur, hiç bir türde şüphe yoktur. Çünkü onu incitebilecek hiç kimse yoktur, onun korkusu yoktur.

Ve hepiniz şimdi bu Paramachaitanya`yı ve onunla olan bağlantıyı hissettiniz. Size tam bir korkusuz hayat, huzurlu hayat,
annesini bulduğu zaman ağlamasını kesen bir çocuk gibi neşe dolu bir hayat verecektir, artık o ağlamayacak, şimdi annesini
buldu.

Aynı şekilde sizler Paramachaitanya`yı ve onunla olan bağlantıyı buldunuz.Yani sizin hiç bir şey için endişelenmenize gerek yok,
hiç bir şey hakkında düşünmeniz gerekmez, hiç bir şey hakkında plan yapmak zorunda değilsiniz. Tek şey şu ki, siz onun içine
atlamak zorundasınız, sadece içine atlayın ve sizin gerçeğin parçası olduğunuzu bilin. Eğer bunu anladıysanız, sanırım bizler



büyük bir iş yaptık.

Şimdi, Almanya`dayız ve Biliyorsunuz ki Almanya`da, insanoğlunun umutlarını yok etmeye çalışan insanlar oldu.

Fakat bu olay olurken bile, tüm bu korkunç şeyler oldu ve pek çok kişi öldü, tabi ki onlar tekrar doğdular, problem yok ve onların
tüm dünyanın biteceğini düşündükleri bu gibi problemler ortaya çıktı. Onlar çok endişeliydiler, tüm dünyanın biteceğini
düşündüler. Ama bu olmadı.

Bu savaş bizlere bir ders öğretti. Bu bizi daha fazla kolektif yaptı. Bu bizim birbirimizi anlamamızı sağladı. Aksi takdirde, sizler bu,
“biz bu ülkeyiz,” “bizler şu ülkeyiz,” cehaletinden nasıl çıkarsınız, sonra bu sözüm ona milliyetçilik, sözde vatanseverlik, tüm bu
ayıran güçler, bölücü şeyler. Yani açıkça hepimiz insanız ve bizler insan olarak davranmalıyız.

Eğer tarihe bakarsanız, her savaştan sonra bilgiye doğru, dünyanın birliğinin bilgisine doğru hızlı bir hareket oldu. Bu her bir
konteynerin, bir diğerinin içine monte edilmiş olduğu bir uzay aracının içinde olmanız gibidir ve her şey bir hıza gelir, biraz hızlanır
ve sonra daha altta olan konteyner infilak eder veya patlar. O patladığı zaman, geri kalanlara daha büyük bir hız verir ve bu sayede
hızın ivmelenmesi – süratlenmesi gerçekleşir. Işte bir kişi bu şekilde uzaya gidebilir. Benzer biçimde bu korkunç şeyler,
patlamalar oldu ve sizi içimizde bir şeylerin yanlış olduğu, gerçek olmayan bir şeylerde yaşadığımız bilgisine doğru getirdi.

Şimdi, problemler, bu günün problemleri oldukları gibi, ekoloji problem gibi, AIDS, uyuşturucular, tüm bu modern problemler ve
yoksulluk, eğer bir şahit gibi bakarsanız, bunların gerçekten şok edici olduğunu göreceksiniz. Bunlar çok şok edici şeyler. Ve tüm
bu şok edici şeyler aklımızı, gerçekten de şok etmeli, aklımızı gerçekten şok etmeli: Neden bu problemimiz var?

Ve kimi aptal liderler bu problemleri daha fazla para yaparak çözebiliriz diye düşünürler. Eğer daha fazla paramız olursa biz
kendimizi ekolojiden koruyabiliriz. Bizler atmosferi kirletebiliriz çünkü bizim daha fazla paramız olacak. Sonra bizler kendimizi
koruyabiliriz, her yerde gezinen insanlarda, herkeste bir maske olacak ama biz kendimizi korumak için daha fazla para
yapmalıyız. Eğer ekolojik problemler varsa bu önemli değil, önemli değil. Yani siz, her yeri pis kokulu dumanla dolu bir yere giren
birisi gibi hareket edersiniz.

Tüm bu aptal fikirler ortaya çıktı çünkü onlar, insanoğlunun her şeyin üzerinde olduğunu, mkinelerin üzerinde, onun dünyadaki
tüm maddi şeylerin üzerinde olduğu şeklindeki insan saygınlığının ne olduğunu görmezler. Onlar, “biz makineleri dengeleyeceğiz”
şeklinde konuşmayacaklar, hayır. Onlar neden bahsedecekler, bizler insanı makinelerin daha büyük köleleri yapacağız çünkü
bizler para sahibi olmak zorundayız, daha fazla para sahibi olmak zorundayız ve bu daha fazla para ile kendimizi bu ekolojik
problemlere karşı koruyabiliriz, diyecekelrdir. Bu saçma. Ama eğer insan saygınlığını anlarsanız, o zaman bir insan olarak,
yapmakta olduğumuz tüm bu saçmalığı durdurmak için çok pozitif, bilgece bir adım atmak zorunda olduğumuzu anlamalıyız.

Şimdilerde, Fransız kıyılarının, kumsallarının çoğu kirlendi, doğal olarak çünkü onlar deniz kıyısında tatil yapmak dedikleri komik
şeyi başlattılar. Bu yüzden sonuç bu.

Şimdi, ne isterseniz yapın, tüm bu şeyleri yapamazsınız. Bu durdu.

Yani bunun yerine, insan beyni böyledir, yanlış bir şeyler yaptığımızı anlamak yerine, “biz bunu temizlemek için bazı yeni teknikler
başlatacağız” diyeceklerdir.

Sahillerde sahip oldukları bu tür komik bir yaşama çok bağımlı hale geldiklerine dair, onlarda neyin yanlış gittiğine asla
hükmetmezler. Şimdi AIDS. Amerika`da, Los Angeles`de 700.000 kişinin, neden kendilerini AIDS şehitleri olarak göklere bile
çıkardıklarına şaşacaksınız. Çünkü onlar sanki büyük bir devrimmiş gibi, saçma sapan bir yaşam sürmenin büyük kazanımına
ulaştılar.

Ve onlar, bu AIDS hastalığını destekleyerek ve göklere çıkartarak, çok, çok büyük devrimciler olduklarını, büyük insanlar
olduklarını düşünüyorlar. Bu tür bir iddiayı kabul edeceklerine inanabiliyormusunuz? Insanlar buna gülecektir. Çünkü her şey çok



fazla para odaklı. Bunun reklamını yapmayı seviyorlar, para yardımı hakkında konuşmak isterler. Şunu söylemek istiyorlar ki, bu
oluyor, çünkü eğer daha fazla paraları olsaydı, daha fazla uyuşturucu alabilirlerdi. Çünkü onların paraları yok ve işte bu yüzden
hırsızlık yapıyorlar. Bu yüzden bizim onlara para vermemiz gerek, bu sayede onlar uyuşturucu satın alabilirler veya bu tür bir
yaşam sürebilirler.

Bütününde eğer görürseniz, insanlar bütün yaşamları boyunca çok gerçek olmayan bir şeyleri yaşadılar. Ve iş, biz bir hata yaptık,
bizler bu hatayı yapmamalıydık şeklinde bununla yüzleşmeye geldiği zaman, onlar geri çekildiler ve “Oh, bizler büyüğüz, bizler
şehitleriz” diyerek, gerçek olmayan, suni olan, bir başka zafer imgesini benimsediler. İşte bu, her şeyin aşağılık olduğu, her şeyin
iğrenilecek şeyler olduğu, bizlerin korunmakta olduğumuz her şeyin insanların elde etmeyi hedefledikleri şeyler olduğu Kali Yuga
dediğimiz şeyin, ne olduğudur.

Umarım sizler, Sahaja Yogayı yapanın, sizi Sahaja Yogaya getirenin ve size bu kutsamaları verenin, onun sayesinde çalışanın,
çevremizde her yeri kaplayan bu Paramachaitanya olduğunu anlarsınız. Yani bu gün ki dua, bizler parçası olduğumuz bu
Paramachaitanya`nın daha ve daha fazla farkında olmalıyız ve bunu hissedebildiğimizin, bu gücü kullanabildiğimizin, onu
çalıştırabildiğimizin farkında olmalıyız. Eğer bu bugün bu, bu şekilde hissedildi ise, sanırım hali hazırda pek çok iş yapılmıştır ve
Tanrı sizleri bunun için kutsasın.

Şimdi, yani bu pujayı yaptığınız zaman, Bana Paramachaitanya, olarak ibadet ettiğinizi hatırlayın ve bu sayede sadece gerçekliğin
kendisi ile ilgilendiğinizi düşünmelisiniz. Sizler bu pujayı bu anlayış ile yapmalısınız.

Tanrı hepinizi kutsasın.
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Guru Puja, Lago di Braies,  Italya, 22 Temmuz 1987   
Kalplerinizde gördüğüm ve  Benim kalbime yansıyan büyük neşeyi ifade etmek gerçekten Beni aşıyor.
Bu günün büyük bir gün olduğunu düşünüyorum öyle ki İtalya'da bir yere geldik ve Avusturalyalılar Guru Pujayı yaptıracaklar.
Çünkü bu, anlayışın öyle bir bütünleşmesi ki.
Bu yeni bir dünyanın, çok yeni bir başlangıcı, Benim uzun süredir sahip olduğum bir vizyon,
çünkü bu dünya tek ve tek Tanrı tarafından yaratıldı.
Tüm bu sınırlamalar insan yapımıdır ve onlar problem yaratırlar.
Sahaja Yogada sizler, hepimizin tek bir muhteşem Viratanın parçaları olduğunun farkına vardınız.
Bu neşenin birbirimiz için, Annemiz için ve Yaradan için duyduğumuz sevgiden ve şefkatten geldiği anlaşılmalıdır.
O yüzden kalbinizi açın, açın kalbinizi.
Ve her şey neşe duyulabilir, güzel olacak ve siz, ambrosianın varlığınızın her tarafınızdaki sinirlere  damladığını hissedeceksiniz.
Neşe, ancak siz onu her an, her dakika  aldığınız zaman  tamdır.
Ve işte Benim hepinizin sahip olmasını istediğim şey bu.
Bu Benim saf arzum.

Tanrı sizi korusun.
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Guru Puja, Lago di Braies, Italya, 23 Temmuz 1989

Guruya gerçekten ibadet edebileceğimiz aşamaya gelmek için, bugün normalden biraz daha fazla zaman harcamalıydık. Aslında
bilmeliyiz ki, Gurumuza ibadet ettiğimiz zaman, bizler kendi içimizde guru prensibini uyandırmaya çalışıyoruz. Sizler burada
sadece Gurunuza ibadet etmek için bulunmuyorsunuz. Siz defalarca ibadet edebilirsiniz, belki vibrasyonlar akacak, belki bununla
dolabilirsiniz ve belki yükselmiş, beslenmiş hissedeceksiniz. Ama bu beslenme, içimizde tutulmaya devam edilmelidir. Bu sayede
sürekli olarak şunu hatırlayın, her ne zaman dıştaki bir prensibe ibadet ederseniz, siz kendi içinizde bulunan kendi prensiplerinize
ibadet etmeye çalışıyorsunuz.

Bildiğiniz gibi, hepimizde, içimizde Guru prensibi yatar. Guru prensibinin hoş bir şekilde Nabhi çakra etrafında çizili olduğunu fark
etmek çok ilginç. Guru prensibi ile bağlantılı bir çakrayı asla görmeyiz. Bakın, Nabhi ve etrafında Bhavasagara. İlüzyonlar
oksayunusu olan bu Bhavasagara, Guru olamaz. O yüzden içimizde, bu Bhavasagara'nın içinde uyandırılması gereken, ışığa
çıkartılması gereken, kendini ifade etmesi gereken gizli çakralar vardır. Görebileceğiniz gibi, bu prensibin sınırları Swadishthan
çakranın hareketi ile meydana getirilmiştir.

Swadishthan, herşeyden önce size yaratıcılık veren çakradır. Guru olan bir insan, tabiatı itibari ile yaratıcı olmalıdır. Eğer yaratıcı
birisi değilseniz, guru olamazsınız. Örneğin, konuşmak zorunda olduğunuz müritlerle karşılaştığınız zaman, müritleri etkilemek
için Tanrısal sihrin bir kelimesini yaratmak zorundasınız veya size guru olarak cazibe duymuş insanlara, onlardan daha fazla
Tanrısal sihre sahip olduğunuzu göstermek için.

Eğer çok sıradan tipte bir insansanız, çok alalade; güzel bir beyit veya güzel bir cümle veya bir espri veya şaka veya güzel bir tablo
veya güzel bir duvar halısı veya güzel bir ev yaratamazsınız; eğer yaratıcılığınız zayıf ise, kendinizin Guru prensibinizde de zayıf
olacaksınız çünkü bir guru sıradan bir insanı alıp, ondan sıradışı bir şeyler yaratmalıdır. O çürümüş durumdaki eski bir şahsiyetten
yepyeni bir kişilik yaratabilmelidir. Bu durumda, kendi içinizde anlamanız gereken ilk prensip şudur ki sizler bir insandan yeni bir
kişilik yaratabilmelisiniz.

Peki bunu nasıl yapacağız? Şüphesiz Kundalini'yi yükseltecek güçleriniz var, insanları iyileştirecek güçleriniz var, büyük
konuşacak ya da küçük konuşacak güçleriniz var. Bütün bunlara rağmen, ilgilendiğiniz insanlardan yeni bir kişilik
yaratamazsanız, o zaman bir Guru değilsiniz demektir. Ve yeni kişilik, şefkatin ve dinamizmin eşsiz bir kombinasyonunu
meydana getiren özel bir kişilik olmalıdır. Bu yüzden yaratıcılığınız içinde önemli olan şey, şefkat enerjisini kullanmak zorunda
olmanızdır. İnsanları ancak şefkatle biçimlendirebilirsiniz, asla öfkeyle değil, asla baskıyla değil, asla Guruluk güçlerinizle şov
yaparak değil. Durumu ve kişiliği çok dikkatli şekilde ele alarak, tüm saygıyı göstererek, aydınlanma verdiğiniz insan için tüm ilgiyi
ve tüm sevgiyi göstererek. Salt büyük bir guru olduğunuza dair şov yapmak, sizin için yanlızca bir tür korku yaratır ve bir süre
sonra insanlar yüzlerinizi görmek istemeyeceklerdir.

O halde Guru prensibi ile ilgili en önemli şey, sizlerin yaratmak zorunda olduğunuzdur. Bir çok insan aydınlanma alır, tamam,
aydınlanma alırlar ve sonra belki bazı aşramlarda kalırlar. Pujalara gelirler, müzik dinlerler, dans edebilirler, gülerler, kollektiftirler
ama çok, çok daha fazla Sahaja Yogi yaratmadıkları sürece hala guru prensipleri uyanmamıştır. O halde bir gurunun vizyonu şu
olmalıdır, “Ben kaç tane Sahaja Yogi yaratacağım? Bu yaratıcılığı daha fazla sayıda Sahaja Yogi yaratmak için, nasıl
kullanacağım?”

Yani Swadishthan çakranın temeli ve özü her ne kadar estetik olsa da, Swadishthan çakranın gücü ve enerjisi dikkattir. Eğer
dağınık bir dikkatiniz varsa, eğer dikkatiniz bir dakika burada, bir dakika oradaysa; eğer sadece başkalarını eleştirebileceğiniz bir
dikkatiniz var ve kendi hatalarınızı göremiyorsanız; eğer insanlara ne kadar havai, saçma sapan biri olduğunuzu gösterdiğiniz bir
dikkatiniz varsa, bu durumda guru prensibiniz boşa gitmiştir. Heba edilen şey Sahaja Yoga'nın çabalarıdır ve Gurunuzun işi de
boşa gitmiştir.
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Minimumun minimumu, öncelikle dikkat saf olmalıdır, fakat saf dikkat sertlik demek değildir, çilecilik demek değildir, gözlerinizi
at gözlüğü takmış gibi disipline etmek demek değildir, tüm özgürlüğünüz içinde dikkatiniz konsantre edilecektir. Dikkatimizi en
çok neye koyarız? Eğer dürüst olursak, insani seviyede düşünebiliriz, dikkatimizi çocuklarımıza koyarız, karımıza, kocamıza,
ailemize, sevgiye dayalı ilişkilerimize. Yani dikkatinizin şefkati ve sevgisi olduğunda, diğer insana karşı sevgi duyduğu zaman,
ancak o zaman başkalarının aydınlanmaları için çalışabilirsiniz. Eğer başkalarının aydınlanmaları için çalışmanız gerekli ise, bu
başka bir insan için, içten bir sevgiyle olmalıdır. Eğer bu yoğunluğunuz yoksa, sadece ellerinizi hareket ettirerek Kundalini'yi
yükseltiyorsunuz çünkü Anne'niz size güçler verdi ve bitti. Sadece sevginin yoğunluğu, saf dikkatinizle birlikte size başarı verebilir
ve Bence, sadece saf dikkat sevebilir. Saf olmayan dikkat sevemez, çünkü saf olmayan bütün dikkat kendine odaklıdır, ben
merkezcidir. Onlar "ruhaniyet merkezli" anlamında, kendi değildir. Ama ruhaniyet olan düşünce sevgidir, bu pek çok kişi için yeni
bir fikir gibi görünüyor. Onlar ruhaniyetin, kesinlikle sadece fasulye sapı gibi kuru bir insan olduğunu düşünüyorlar ve hiç kimse bu
insana yaklaşamaz, kimse onunla iletişime geçemez çünkü bu insan çok fazla "saf”tır. Eğer sabun vücudunuzu temizleyemezse,
sabununuzun olmasının ne yararı var? Eğer sabun size yaklaşmaktan korkarsa, o zaman ona sabun dememek daha iyidir.

Böylece bir noktaya geldik ki, eğer bu bizim amacımız yaratıcılık ise, lakshya, bunun için dikkatimizi, bizler onu saflaştıracağız ve
sevgiyle saflaştırılacak, şefkatle. Ve aynı dikkat sevgi ve şefkatle dolduğu zaman size dinamizm verir, size güç verir, elde ettiğiniz
şey yorulmayan bir azimdir. Ve kendi yansımanızı, bir başka insanda görmenin neşesi çok güzeldir. Kelimeler bunu
tanımlayamaz. Aslında bir başka kişiye aydınlanma verdiğiniz zaman görmeye çalıştığınız şey, bu kişideki kendi imajınızdır, sanki
sıradan bir camdan, siz onu güzel bir ayna haline getiriyorsunuz gibidir ve sonrada siz bunu görmek istersiniz. İşte böyle
yaratırsınız, kendi yansımalarınızı yaratırsınız, yansıtıcıları temizleyerek, bir kere anlamalısınız ki yaratıcılık olmaksınız bu Guru
Pujanın size bir faydası yoktur. Eğer sadece kendiniz için yaşıyorsanız, aileniz için, kocanız için veya sadece bir aşram için, o
zaman hiç büyümemişsiniz, Gurunuza karşı hiçbir görevinizi yapmamışsınız demektir.

Elbetteki siz bu prensibi alır almaz, içinizde pek çok kalite geliştirirsiniz. İlk geliştirdiğiniz şey bilgeliktir çünkü siz nerede yanlış
yaptığınızı fark edersiniz, neden bu çalışmıyor, neden bir problem var, neden yaratıcılığınız çalışmıyor fark edersiniz. Sizin için bu
aşikar olur, apaçık olur ve öğrenmeye başlarsınız; size bilgelik gelir ve anlarsınız. Bilgelik hatalarınızı anladığınız ve onları
düzelttiğiniz zamandır ve bununla denge geliştirirsiniz, başka bir kişilik ile nasıl uyuşma sağlayacağınızın anlayışını geliştirirsiniz.
Bir araba hikayesini her zaman anlatırım, bir gaz var ve bir de fren var. İlk önce her ikisinin de ne olduklarını anlamadan kullanmak
zorundasınız, hala bir guru değilsiniz, şöfor bile değilsiniz. Sonra öğrendiğiniz zaman, otomatik olarak araba sürersiniz; o zaman
bir şöförsünüz ama ustanız hala arkada oturuyor. O halde şimdi siz usta olmalısınız ve usta olduğunuz zaman aracı
dengeleyebilirsiniz ve sürücüyü, gazı ve freni de görebilirsiniz. Ve bunu sadece çok basit bir şekilde yönetebilirsiniz.

Yani bu Guru prensibi sınırlıdır ve ufuk çizgisi gibi kendi sınırları içinde büyümeye devam eder. Daha fazla yaratıcılık içinde
büyümeye başladığınız zaman daha fazla insan yaratırsınız. Ve bunun merkezi noktası Nabhi'dir, büyük eksen noktası olan
merkez, bütün bu hareketin üzerinde yer aldığı yer. Nabhi çakra bildiğiniz gibi, başlangıçta siz bunu annenizden alırsınız. Bu
yüzden bir guru anne olmalıdır, anne kalitelerine sahip olmalıdır - modern anneler gibi değil de, kelimenin gerçek anlamı ile. Öyle
ki, bir guru çocuklarını sevmeli ve çocuklarını düzeltmek için cesaret, güç sahibi olmalıdır. Ve samimi arzusu, çocuklarını düzgün
bir çizgiye koymak, onlara rehberlik etmek ve yükselişlerinde yardım etmek olmalıdır. Bu sayede biz annemizin karnındayken bile,
ilk beslenme bize gelir, anne vasıtası ile ve böylece bir erkek yada bir kadın olabilirsiniz ama kalite olarak siz bir annesiniz. Ve her
ne düşünürseniz ya da her ne yaparsanız, bunun çocuk üzerinde bir etkisi vardır. Davranış şekliniz, konuşma şekliniz, yaşam
şekliniz, herşeyin çocuğun gelişiminde bir etkisi vardır. Aynı şekilde eğer, diyelim ki aydınlanma vermeye çalışan bir Sahaja Yogi
eğer ikiyüzlü biri ise, yanlış tip bir kişi ise, eğer o kendi Gurusuna saygı göstermiyorsa, çocuklar da aynı şekilde davranırlar ve
onlar yanlış şeyleri daha hızlı şekilde alırlar, ilk önce yanlış şeyleri görürler.

Bu yüzden kendi Gurunuza karşı davranışlarınızda mükemmel olmak zorundasınız, kendi Gurunuza tam olarak saygı göstermek
zorundasınız. Gurunuza tam teslimiyet önemlidir ve o zaman onlar da, sizin kendi Gurunuza nasıl davrandığınızı görecekler ve
işte buda onların size muamele etme şekilleridir. Eğer Gurunuza bu saygıyla, bu anlayışla, bu teslimiyetle davranmazsanız, o
zaman çocuklarınızdan veya rehberlik ettiğiniz insanlardan size saygı göstermelerini beklemeyin.



Yani içimizdeki bu Guru prensibi, normal sıradan insanların üzerinde olan ve olayları uygun bir perspektif içinde görebilen ve
gördüğü tüm bu perspektiflerin doğru anlayışını müritlerine iletebilen, onlara çarpıtılmış veya yanlış fikirler vermeyen büyük bir
aziz veya peygamber gibi olmalıdır. Şimdi birisi diyebilir ki, “Anne, gösterebileceğimiz bu sevgi içinde nasıl olur da, aynı zamanda
onlara doğruyu da söyleyebiliriz?” Sizler iyiliği gözetmelisiniz – hitha. Öğrencilerinizin iyiliğini gözetmelisiniz, öyle olabilir ki o
insan söylediklerinizi bugün sevmeyebilir, ama bir gün gelecek ve o düşünecektir “Tanrı'ya şükür, gurun seni düzeltti                    
ve doğru yola soktu.” Eğer öğrencinin amacı yükseliş değilse, bir tür amaç için orada bulunuyorsa, o zaman böyle bir öğrenciye
sahip olmamak daha iyidir. Kendi yükselişleri için orada bulunmayan, kesinlikle yararsız diğer kazanımlar için orada olan bu
türden hiç kimse olmamalı.

Bu soru bazen yükselir, nasıl seveceğiz? İnsanları nasıl seveceğimizi bilmeyişimiz çok komik bir soru. Kendi eşyalarımızı
sevebiliriz, kendi gereksiz şeylerimizi sevebiliriz, bir tür güzel bir manzarayı sevebiliriz çünkü o bize neşe verir. Bazı güzel
restoranları sevebiliriz çünkü orada güzel yemek bulabilirsiniz veya çok temel doğadan gelen bazı şeyleri. Ama sevginin adına
sevgi şöyledir; gerçektende sevgi adına sevdiğiniz zaman, o zaman bu sevgiyi başka birinin içine koymaya veya aktarmaya
çalışırsınız, böylece diğer kişiyi sizin kadar sevebilir kılarsınız. Yani bizlerin tüm gelişimimizi, tüm sevgimizi, bütün hareketlerimizi,
bütün davranışlarımızı, tüm anlayışımızı sevgi üzerine temellendirmemiz gerektiğini anlarsanız, o zaman tüm sistem farklı hale
gelir. Aksi taktirde Guru prensibiniz son derece zayıftır ve bir süre sonra kendinizi sadece Sahaja Yoganın kıyılarının dışında
dikilirken bulursunuz .

Bağımlı, önyargılı veya şartlanmaları olan herhangi biri kimse guru olamaz, olamaz; çünkü eğer sözüm ona olsa bile, tüm bu
şeyler o kişide yansıyacaktır. Veya diyelim ki o kişi çok egoyla doluysa, kendinin bir sonu olmadığını sanır, “Ben harika bir
guruyum” diye düşünür ve ego da kendisini ifade edilecektir. Farz edin ki böyle bir guru çok fazla konuşur, müritlerinin de aynı
şekilde olduğu görülecektir. Eğer sessiz biriyse, öğrencilerinin de aynı şekilde olduğunu görürsünüz. Yani şu sonuca ulaşıyoruz ki
biz öncelikle kendi Guru prensibimizi geliştirmeliyiz. Eğer bunu geliştiremezsek, herhangi bir Guru Puja yapmanın anlamı yoktur
çünkü bu sadece geçicidir, Guru prensibinizi besleyeceğinize, geliştirip, yerleştireceğinize gerçekten karar vermedikçe bunun size
çok fazla yardımı olmayacaktır.

Yani bugün Bana Guru'nuz olarak ibadet ettiğiniz zaman, bilmelisiniz ki siz gerçekten kendi Guru prensibinizi ve derinliğinizi
geliştirene dek, konuşmalarımın miktarının, size ne kadar kutsama verdiğim veya herhangi bir şey, işe yaramayacak. Çünkü bir
Guru öğrencilerine Bhavasagarayı geçirtir, o öğrencilerini alıp, sevgi ile, uygun yönlendirme ile karşıya geçiren bir tekne gibidir. Bu
hepinizle birlikte olmalı. Hepiniz aydınlanmış ruhlar olduğunuzdan ve sizlere söylediğim gibi, sizler hepiniz meleklersiniz. Ama
kendi Guru prensibinizi yerleştirmezseniz,    meleklerin nasıl aşağıya düştüklerini ve sonsuza dek gittiklerini biliyorsunuz. O
yüzden dikkatli olun. Melek olmak kolaydır ama onu devam ettirmek zordur. Tanrı ve Tanrıça olmak zordur ama onu sürdürmek
kolaydır.

Hepiniz buradasınız. Hepinizin Guru'nuz olarak Bana ibadet etmeye geldiğinizi gördüğüm için çok mutluyum. Ve çocuklarımın
Benim imajımın izinde olmalarını bekleyeceğim. Benim imajım öyle olmalı ki, çocuklarım imajımla olan bu birliği hissetmeliler ve
Ben, pek çok ülkeden gelen bir sürü çocuğu olan çok gururlu bir Anne olmalıyım.

Tanrı hepinizi kutsasın.

Şimdi burada çok sayıda insanla, bir çok çocuk burada, tüm çocukları sadece ayaklarımı yıkamaları için alabiliriz ve bundan
sonra birkaç kıza ihtiyacımız olacak, onaltı yaşından büyük – yirmibir yaşına kadar diyebiliriz. Ve sonra Shakti'ye, Tanrıça'ya
ibadet etmek amaçlı olarak birkaç bayan. Shakti olmadan hiçbirşey yapılamaz. Yani ilk önce sadece ayaklarımı yıkamak üzere
çocuklar yukarıya gelmeliler.

Umarım dünya liderleri de burada olacaklar. Onlar şimdi Guruların görünümündeler. Ve liderlerde özel birşeyler olmalılar. Eğer
sıradan, alelade tipte bir insansanız, siz bir lider değilsiniz .

Şimdi, müzisyenler nerede? Müzisyenler neredeler? Tamam. Şimdi önce Atharva Sheersha yı okumalı ve sonra Ganesha Stuthi'yi



söylemelisiniz veya belki Ganesha'dan bildiğiniz başka bir şey.



1989-0724, Zihinsel Projeksiyon, dengeyi nasıl koruyacağını bilmez.
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Public Program 1. Gün, Viyana, 24 Temmuz 1989 Umarım Hint müziğinden keyif alıyorsunuz. Şimdi, onlardan 12. Yüzyılda
yaşamış olan Namadeva isminde çok ünlü bir şairin yazdığı bir şarkıyı söylemelerini istedim. Bu şarkı, bütün bu yıllar boyunca
Hindistan köylerinde söylenen ve aydınlanma almanın sevincini tarif eden bir folklor. Yani diyor ki, “Ben her şeyden, öfkemden,
kızgınlığımdan vaz geçtim”, ilişkili olduğum tüm bu şeylerden vazgeçtim diyor, çünkü O, şarkıyı sanki kocası, kayınpederi olan bir
hanımefendi gibi söylüyor, ben herkesten vazgeçtim. “Ama şimdi ey Kundalini Anne, sen uyandın ve bana ver” diye istekte
bulundu, “Oh Anne, bana Yoga'yı ver”. Bu Tanrısal olanla birleşme anlamına gelir. Ve işte bu şekilde köyde onlar şarkı söylüyorlar
ve aydınlanma almak, Kundalini'yi yükseltmek hakkında şarkı söylüyorlar. Ve umarım onları alkışlar ve bundan keyif alırsınız
[Anne, 6.04 - 6.15 arasında Hintçe konuşuyor] Sahaja Yogilerin bir kısmı buraya gelebilirler, Avusturya'dan ve diğer yerlerden
gelenler şarkı söylemek için gelebilirler .. İşte folklor budur ve köylerde bu rustik bir şekilde söylendi. Ambe, “Ambe”, Kundalini
anlamına gelir ve onlar “ude” diyorlar, ude - yüksel, yüksel demektir. [Şarkı - Anne 20.15'te tekrar konuşmaya başlar] Tüm gerçeği
arayanları selamlarım. En başta gerçeğin kavramsallaştırılamayacağını bilmeliyiz. Bu zihinsel bir kazanım değildir çünkü insan
zihninin kendi sınırları vardır ve zihinsel yansımaların üstünde kişilikler haline gelmemizi sağlayacak, bir dönüm noktasına
ulaşılması gerekir. Kullandığımız zihinsel projeksiyonlar doğrusal bir yönde hareket ettikleri zaman, sonrasında geri tepiyorlar
çünkü kendilerini sürdüremiyorlar çünkü zihinsel gelişim veya zihinsel yansıtma, dengeyi nasıl koruyacağını bilmez. Örneğin,
şimdi ekolojik sorunlara neden olan sera etkisi dedikleri şeyi, batıda görebilirsiniz. Ve tüm bu gelişmiş ülkelerde ve her yerde
görebileceğiniz gibi, daha başka pek çok sorun var. Uyuşturucularımız var, AIDS var, her yerde, her türden gizli hastalıklarımız var.
Bunların hepsi kendi hatalarımızdan kaynaklanıyor ama bu güzel evreni yaratan, daha iyi bir şey düşünmüş olmalı. Yaradılışının
bu şekilde yok olmasına nasıl izin verir? Şimdi, bizi yaratan güçle birleşmemizi sağlayacak olan içimizde sahip olduğumuz bu
güzel enstrümanı, sizin önünüze koymalıyım. Bu enstrüman içimizdedir ve bu bağlantıyı, bu enstrüman kurar ve sizi Tanrısal bir
bilgisayar gibi yapar. Şimdi açık fikirli bir bilim adamının tavrını benimsemeniz gerek ve Ben, her ne söylüyorsam, eğer bu işe
yararsa, o zaman dürüst şekilde bunu kabul etmelisiniz. Bu enstrüman hakkında birçok insan konuştu ve anlattı, dikkatimizi
dinlere ve felsefelere çevirdiğimizde dahi, tüm bu teorilerin zihinsel olduğunu görürüz. Neyi takip edersek edelim, bizler her yerde
her tür günahı işleyebiliriz. Diyelim ki, siz Hindu, Hristiyan, Müslüman ya da herhangi bir dine mensupsunuz, bu tür felsefelere ait
olan, herhangi bir günahı siz işleyebilirsiniz. Bu, içimizde bunları bırakabilmemizi kontrol eden hiçbir güç olmadığı anlamına gelir.
Farz edelim uyuşturucu alıyoruz, bizi ondan geri getirebilecek bir güç yoktur. Ahlaksız bir hayat yaşadığınızı varsayarsak, sizi
bunun dışına çıkaracak bir güç yok, diyelim ki bir katil var, o kişi öldürmeye devam edecektir, onu ne durdurur? İçimizde bize
bilgelik ve denge kazandıracak hiçbir şey yoktur. Yani, bütün dinlerin özünün aynı olduğunu gördüğümüzde – bizler ebedi olanı
ararız, geçici olan ise kendi anlayışı ve sınırlamaları içinde, olduğu gibi ele alınmalıdır. Öyleyse nerede yanlış yaptık ki, ebedi olanı
aramadık? Şimdi, eğer Ben size bizi çevreleyen süptil bir güç olduğunu ve her şeyi, her yaşayan işi yapan Tanrısal bir güç
olduğunu söylersem, biz onu her gün görüyoruz, örneğin şu çiçeklere bakın. Bu çiçekleri biz yapamayız. Gördüğümüz o kadar çok
yaşayan şey var ki, çiçekler meyveye dönüşüyor, tohumlar ağaca dönüşüyor, biz bunu sadece kabul ediyoruz, havadan geldi
sayıyoruz. Ne olduğunu düşünmek istemiyoruz. Bu işi yapan bir güç var mı? Şimdi hepimizin bu gücü hissetme ve onunla
bağlantıda olmasının zamanı geldi. Ve içimizdeki bu enstrüman onu çalıştırıyor. Buradaki üçgen kemiğin içinde, eğer bakarsanız,
Yunanlılar tarafından bu kemiğe kutsal anlamına sakrum adı verildi, içinde Hindistan'da bizim Kundalini dediğimiz bir güç yatıyor.
Batıda bizler, bir ağaç gibi dışa doğru büyümekle meşguldük ama eğer köklerimizi bilmiyorsak bu dışa doğru büyüme dengesiz
olabilir ve tüm bunların yok olacağı bir gün gelecektir. Bu yüzden köklerin bilgisine sahip olmamız gerekiyor. Yani bu, içimizde
Kundalini olarak adlandırdığımız şey, tohumdaki ilkenin aynısıdır. Sahaja Yoga uygulamalarında, eğer katılırsanız, Kundalininin
sanki bir nabız gibi attığını görebilir ve bunu stetoskopla çok net bir şekilde duyabilirsiniz. Pek çok insanda gördüm - çünkü öyle
bir gerçeği arama dürtüsü var ki- Kundalini bir jet gibi yükselir ama kendisinde tıkanıklık olan bazı insanlarda, bu hareketin
oldukça yavaş olduğunu görüyoruz ve bunu stetoskopla Kundalininin bıngıldak kemiği bölgesine kadar yükseldiğini
izleyebilirsiniz, titreşmeyi bir kalp çarpıntısı gibi hissedebilirsiniz. Ve bunun aniden durduğunu fark edersiniz ve o zaman,
başınızdan çıkan serin esintiyi hissedersiniz. Yani bu Kutsal Ruh ‘un serin esintisidir. Etrafımızdaki güç, Kutsal Ruh‘un gücüdür ve
parmaklarınızın ucunda hissettiğiniz şey, etrafınızı saran Tanrısal Güç olan serin esintidir. Böylece, insan farkındalığınızda,
zihinsel kapasitenizin ötesinde yüksek, daha başka bir boyut geliştirirsiniz ve siz olursunuz, aslında bu, vaftiz edildiğinizin
onaylanması ya da başka bir şey değildir, bu sizin aydınlanmış bir ruh olmanızın gerçekleşmesinden başka bir şey değildir. Bu,
hepimizin başarması gereken son hamledir. Evrimsel süreçte insan seviyesine ulaştık ve bu son atılımı gerçekleştirmedikçe bu
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evreni kurtarmamız mümkün değildir çünkü ancak bu hamleden sonra bütünün bir parçası olduğunuzu hissedebilirsiniz. Bu bir
deneyimdir. Bu parmak uçlarınızda bulunan, kendi içinizdeki bir histir. Jung, (Carl Jung, İsveçli psikolog) kendi merkezlerinizi
hissedebildiğinizi ve başkalarının merkezlerini de hissedebildiğinizi çok net bir şekilde anlatmıştır. Ve tüm fiziksel, zihinsel, ve
duygusal problemleriniz, hatta ruhsal problemleriniz, eğer hangi merkezde neyin yanlış olduğunu bilirseniz, bunları çözebilirsiniz.
İhtiyacınız olan şey, yalnızca bu sorunun nasıl halledileceğini çözmek ve anlamaktır. Sahaja Yoga'da şu anda, Sahaja Yoga'yı
uygulayan yaklaşık otuz kadar millet var, kanserden ve pek çok tedavi edilemez hastalıktan mustarip olan bir sürü insanın tedavi
edildiğini görmek çok sevindirici. AIDS ve diğer bağımlılıklardan kurtuldular. Neşeli, güzel insanlar oldular. Kendi içlerinde barışı
keşfettiler. Barış amaçlı kurulan vakıflarından bahsediyoruz ama vakıf kuranların kendi içlerinde barış yok. Belki de bu barış
vakıfları, bir sonraki korkunç savaşa hazırlanıyor olabilirler ama bizler içimizdeki zaten var olan bu barışı tesis etmeliyiz. Ancak bu
enstrümanın, ana kaynağa bağlanmadığı sürece hiçbir anlamı yoktur; ana kaynağa bağlanana dek bizim hiçbir anlamımız yoktur.
Ne kadar harika olduğumuzu bilmiyoruz. Potansiyellerimizin ne olduğunu bilmiyoruz. Kendi içimizde hangi güzelliğe sahip
olduğumuzu bilmiyoruz ama bu bağlantı kurulduğu zaman, kendinize hayret edecek ve nasıl, nasıl bu kadar dinamik ve şefkatli
olduğunuza şaşıracaksınız. Sahaja Yoga hakkında çok şey söylenebilir, çünkü Ben sizin daha sonra dinleyebileceğiniz binlerce
konuşma yapmış olmalıyım. Ama size anlattığım gibi, buradaki bu ışıkların önceden hazırlanmış olması gibi, bunların hepsi
içinizde bina edilmiştir, sizin sadece anahtarı açmanız gerekir ve o zaman bu ışıkta, bu aydınlanma içinde kendiniz görebilirsiniz.
Yani tartışmanın, mütalaa etmenin bir faydası yoktur. İlk önce ışığı alır ve bu ışık altında görürsünüz. Bu sizin aydınlanma alma
hakkınızdır. "Sahaja", "saha" birlikte ve "ja" ise doğmak anlamına gelir, sizinle doğmak bu yoganın hakkıdır, bu Tanrıyla birleşme
anlamına gelir. Yani şimdi Ben sizin Tanrısal olanın deneyimini yaşayabileceğinizi düşünüyorum. Herhangi bir sorunuz varsa,
bunları bir yere yazıp yarın Bana göndermeniz daha iyi olur, yani yarınki derste bütün sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Bu
Tanrısal deneyimi yaşamanız yaklaşık on dakika kadar sürecek, ama bazı insanlar için bağlantıyı sağlamak, en az bir ay kadar
sürüyor. Bu yüzden önce deneyimi yaşamamız gerektiğini düşünüyoruz? Şimdi aydınlanma almak istemeyenler, kişileri buna
zorlayamazsınız, bu sadece sizin kendi özgürlüğünüz içinde verilebilir. Bu yüzden aydınlanma almak istemeyenler, salondan
ayrılma nezaketini göstermeliler. Yarın bu enstrümanı daha açık bir şekilde anlatacağım. Başlamak için birkaç basit şey
yapmalıyız, bunlardan biri ayakkabılarınızı çıkarmaktır çünkü Toprak Ana sorunlarımızı kendisine çekerek bize çok yardım eder.
Her iki ayağınızı birbirinden biraz ayrı tutmalısınız çünkü yarın size, sağ ve sol sempatik sinir sisteminin içimizde nasıl iki tane ayrı
güç olduğunu açıklayacağım. Ve sonra size yükselişimizin orta yolunun nasıl yaratıldığını da size açıklayacağım. Çok güzel bir
şekilde yerleştirilmiş, çok hassas, çok güzel bir şekilde yapılmış bir enstrümandır. Yani kişi her ne düşünürse düşünsün, kişinin bu
enstrümanın oldukça sağlam olduğunu bilmesi gerekir ama yerine getirmemiz gereken iki tane koşul var. Bunlardan biri geçmişi
unutmamızın gerekmesidir. Şu an, geçmişi tamamen unutmak zorundayız. Bu, suçlu olmadığımızı bilmemiz gerektiği anlamına
gelir, biz yanlış bir şey yapmadık. Yani şu anda kendinizi suçlu hissetmeyeceksiniz çünkü kendinizi suçlu hissetmeniz bir
hikayedir; çünkü sonuçta siz insansınız ve eğer hatalar yaptıysanız, bu sorun değil. Henüz aziz değilsiniz. Ve Tanrının Sevgisinin
İlahi Gücü o kadar büyüktür ki, O her şey affedilebilecek bir bağışlama gücüne sahiptir. İkinci şart ise, sizin herkesi affetmeniz
gerekiyor, kesinlikle herkesi affetmelisiniz. Affetmenin zor olduğunu söyleyebilirsiniz ama bu da mantıksal olarak bir hikayedir.
Affetseniz de, affetmeseniz de hiçbir şey yapmıyorsunuz ama eğer affetmezseniz, o zaman kendinize işkence ederek kendi akıl
oyunlarınızı oynar ve yanlış ele oynarsınız. Bu yüzden bu diriliş zamanında, bize zarar verebilecek her hangi bir kişiyi düşünmek
zorunda olmadığımızı gerçekten bilmeliyiz. Yani, bu çok basit bir yöntemdir, yükselişimiz için besleyeceğimiz farklı merkezleri de
bilmenizi istiyorum. Bu yüzden sol elimizi, bu şekilde arzumuzu temsil eden bu noktaya koyarız, (… birisini burada durması için
çağırır mısın?) bu şekilde, bu şekilde, aydınlanma alma arzunuzu temsil etmesi için. Çünkü bu arzunun gücüdür. Şimdi bu da,
eylemin gücünü temsil eder. Bu yüzden sağ eli, sadece sol taraftaki merkezlerimizi beslemek için kullanmalıyız. Şimdi önce size
merkezlerimize nasıl dokunmamız gerektiğini göstereceğim ve sonra da gözlerimizi kapatmamız gerekecek. Bu yüzden lütfen,
Aydınlanmanızı alma arzusuyla sol elinizi Bana doğru tutun. Ve önce onu kalbinize koymalısınız, sağ elinizi çünkü ruh kalpte
bulunur. O zaman eğer siz ruhsanız, aynı zamanda siz kendi kendinizin rehberisiniz, kendi kendinizin efendisisiniz. Bu yüzden
şimdi sağ elinizi sol tarafta, karnınızın üst kısmına koymalısınız. Ve daha sonra sağ elinizi yine sol tarafta, karnınızın alt kısmına
koymalısınız. Burası, merkezi sinir sisteminizde tezahür eden saf bilginin merkezidir. Sonra sağ elinizi tekrar karnınızın üst
kısmında yükseltmeniz gerek ve daha sonra da kalbinize. Sonra sağ elinizi boynunuzun omuzunuzla birleştiği noktaya koymalı ve
boynunuzu sağa doğru çevirmelisiniz. Suçluluk hissettiğiniz zaman bu merkez bloke olur. Bu çok tehlikeli bir blokajdır çünkü
insanlar anjin olurlar ve her türlü Spondilit'e yakalanır. Sonra elinizi alnınıza doğru yükseltmeli ve hafifçe başınızı öne doğru
eğmelisiniz ve her iki taraftan da bastırmanız gerekir. Şimdi, lütfen sağ elinizi başınızın arka tarafına getirin ve başınızı hafifçe
geriye doğru itin. Başınızın ağırlığını elinize bırakın. Şimdi, öndeki merkez affetmenin merkeziydi ve burası da, yani arkadaki
merkez ise, aynı merkezin af dilediğimiz kısmıdır ama burada kendinizi suçlu hissetmenize veya hatalarınızı saymanıza gerek



yok. Şimdi elinizi gerin ve avucunuzun ortasını, çocukluğunuz sırasında yumuşak bir kemik olan bıngıldak kemiği bölgenizin
üstüne koyun. Şimdi parmaklarınızı geriye gerin ve sertçe bastırın. Burada, bunu dikkatlice yapmalısınız. Kafa derinizi bastırarak
saat yönünde hareket ettirin. Tüm yapmamız gereken budur. Şimdi sizlerden yine şunu rica etmeliyim, bu konuda çok ciddi
olmanızı gerektiren bir şey yok, bu kendiliğinden meydana gelen bir olaydır. Kalplerinizi açın ve hoş bir şekilde kendinizi doğru
yerleştirin. Tanrı'nın krallığına girmelisiniz ve bunu yapmaktan dolayı gerçekten çok mutlu olmalısınız. Şimdi gözlerimizi
kapatıyoruz, isterseniz gözlüğünüzü çıkarabilirsiniz ve Ben size söyleyene kadar açmayın. Her iki ayağınızı birbirinden ayrı tutun
ve sol elinizi Bana doğru tutun. Şimdi gözlerinizi kapatın. Sağ elinizi de kalbinizin üzerine koyun. Burada Bana bir soru sorun.
Bana Shri Mataji diyebilirsiniz ya da Anne diyebilirsiniz, nasıl isterseniz. Bu yüzden lütfen üç kez "Anne, ben ruh muyum?", diye
sorun. Bu temel soruyu sorun. Şimdi, eğer siz ruhsanız, kendi kendinizin efendisi olduğunuzu bilmelisiniz. Çünkü ruh, tüm bilginin,
neşenin ve dikkatin kaynağıdır. Tanrısal dikkati kastediyorum. Şimdi sağ elinizi aşağı doğru karnınızın üst kısmına getirin ve
sertçe bastırın. Burada başka bir soru sormalısın. "Anne, ben kendi kendimin efendisi miyim, kendi kendimin gurusu muyum?" Bu
soruyu üç kez sorun! Şimdi, saf bilginin merkezi beslenecektir ancak saf bilgiyi almanız için sizi zorlayamam. Bunu kendi
özgürlüğünüz içinde istemelisiniz. Bu yüzden lütfen sağ elinizi karnınızın alt kısmında koyun ve burada “Mataji, Shri Mataji, lütfen
bana verin, lütfen bana saf bilgi verin” demelisiniz. Bunu altı kez söyleyin çünkü bu merkezin altı tane taç yaprağı var. Siz saf
bilginizi ister istemez Kundalini hareket etmeye başlar. Bu yüzden üst merkezleri besleyerek onun yükselmesine yardım
etmeliyiz. Öyleyse şimdi sağ elinizi sol tarafta, karnınızın üst kısmına yükseltin. Burada tam bir kendine güven içinde "Anne, ben
kendi kendimin efendisiyim!", demelisin. Lütfen kendinize güvenerek, bunu on kez söyleyin. "Anne, ben kendi kendimin
efendisiyim!" Bu beden olmadığınızı bilmelisin, siz bu zihin değilsiniz, siz bu akıl değilsiniz. Siz duygularınız, şartlanmalarınız veya
egonuz değilsiniz, siz saf ruhsunuz. O halde elinizi kalbinize koyun ve en temel olan bu gerçeği on iki kez söyleyin, “Anne ben
ruhum”. Şimdi, Tanrısal Güç bir şefkat ve sevgi okyanusu olduğu için kendinizi de affetmeniz gerektiğini size söylemiştim. Neşe
ve mutluluk okyanusu ama her şeyden önce, bir affetme okyanusu ve bu okyanus tarafından eritilemeyecek hiçbir hatayı
yapamazsınız. Şimdi lütfen sağ elinizi alnınıza koyun ve başınızı yavaşça öne doğru doğru eğin ve her iki yandan da bastırın. Ve
burada, “Anne, herkesi affediyorum” demelisiniz. Bunu yürekten, kalpten söyleyin. Lütfen tam bir samimiyetle yürekten söyleyin
“Anne ben herkesi affediyorum”! Lütfen içtenlikle söyleyin! Şimdi, elinizi başınızın arka tarafına alın ve başınızı geriye doğru itin.
Burada suçluluk hissetmeden “Ey Tanrım, eğer hata yaptıysam lütfen beni affedin” demelisiniz ama hatalarını saymayın. Bunu
kalbinizden söyleyin. Şimdi elinizi gerin, avucunuzun ortasını çocukken yumuşak olan kemiğin, bıngıldak kemiğinin üstüne koyun.
Parmaklarınızı geri doğru gerin. Burada yine, aydınlanma almanız için sizi zorlayamam. Bunu istemelisiniz. Bu yüzden lütfen
elinizi saat yönünde, yavaşça bir bastırarak yedi kez hareket döndürün ve yedi kez şunu söyleyin, lütfen “Anne lütfen bana
aydınlanmamı verin!”. Sıkıca bastırın, parmaklarınızı geriye doğru gerin. Lütfen ellerinizi indirin. Lütfen gözlerinizi açın. Şimdi sağ
elinizi bana doğru tutun, başınızı öne eğin ve sol elinizi başınızın üzerinde tutun ve bıngıldak kemiği bölgenizden serin bir esinti
gelip gelmediğine kendiniz bakın. Bazı insanlar çok daha yüksekte alır, bazıları daha yakında hisseder ama yukarıda olması
gerekir. Şimdi lütfen sol elinizi Bana doğru tutun ve başınızı yine öne eğin ve sağ elinizle kontrol edin. Bir kez daha sağ elinizi
Bana doğru tutun ve lütfen sol elinizi, esintiyi hissetmek üzere başınızın üzerinde tutun. Lütfen hepiniz ellerinizi bu şekilde kaldırın
ve başınızı da yukarıya doğru kaldırın ve Bana bir soru sorun. "Anne, bu Kutsal Ruh ‘un serin esintisi mi?" veya "Anne bu, Tanrı'nın
sevgisinin her yeri kaplayan Gücü mü?" veya "Anne bu Parama Chaitanya mı?" Bu sorulardan herhangi birisini üç kez kalbinize
sorun. Üç kere; şimdi ellerinizi aşağıya indirin. Beni düşünmeden izleyin. Şimdi başlarında veya ellerinde serin esintiyi
hissedenler, lütfen her iki elinizi de kaldırın. Oh Tanrım, muazzam. Tanrı sizleri korusun! Şimdi çoğunuz bunu hissettiniz.
Bazılarınız hissetmedi ama bu konuda kendinizi kötü hissetmenizi gerektirecek bir şey yok. Hissedeceksiniz. Yarın, umarım
hepiniz yine gelir ve bunu düşünmezsiniz. Bunun hakkında tartışmayın, aksi takdirde birazını kaybedersiniz. Yani sessizce eve
gidin ve sessizliği koruyun, keyfini çıkarın ve yarın tekrar gelin. Sizi temin ederim, yarın hepsini. Arkadaşlarınıza söyleyin, telefon
edin, arayın ve onlara verebileceğiniz en iyi şey budur. Çok teşekkür ederim. Tanrı sizleri korusun! Şimdi, Benimle tanışmak
isterseniz, hepinizle el sıkışmak isterim ve bunu yapmaktan dolayı çok mutlu olurum.
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Public Program 2. Gün, Kundalininin Uyanışı, Viyana, Avusturya, 25 Temmuz 1989 Gerçeği arayanların önünde eğiliyorum.
Onlardan bu müziği çalmalarını istedim, çünkü düşünceler çok fazlaydı [akıllarda?] Ve bu müzikte hiç söz yok, sizde düşünce
oluşturmuyor. Ve düşünceler işte bu şekilde kolayca uzaklaştırılabilirler. Bir düşünce yükselir ve düşer. Başka bir düşünce
yükselir ve düşer. Ve biz düşüncenin zirvesine atlıyoruz. Ya geçmişi ya da geleceği düşünüyoruz ama şu anda olamıyoruz. Bir
düşünce yükselip alçaldığı ve sonra bir diğeri yükseldiği zaman, arada bir boşluk vardır ve bu, şu andır. Yani Kundalini yükseldiği
zaman, bu düşünceyi küçültür. Ve bu merkezi sessizlik alanı genişler. Bu, bizim düşüncesiz farkındalığa ulaştığımız zamandır.
Güzel bir halıya baktığımızda, her tür düşünce aklımıza gelmeye başlar. Eğer bu benim halımsa, o zaman halının sigortası için
endişe ederim ama bu bir başkasının halısıysa, o zaman yine düşünmeye başlarım, bu kadar güzel bir halıyı ben nereden
bulurum, ne kadar ödemem gerekir? Sanatçının halının içine akıtmaya çalıştığı güzellik ve neşe yaratısından zevk alamam. Bu
yüzden bu halıyı gördüğümde, düşüncesiz farkındalık içinde, onun yaratılışının tüm neşesi, sanki Ganj nehri gibi akmaya başlıyor,
serin vibrasyonlar akmaya başlıyor ve siz kendinizi tamamen rahatlamış hissediyorsunuz. O halde Sahaja Yoga'da atmamız
gereken ilk adım, düşüncesiz farkındalığımızı oluşturmaktır. Eğer Agnya merkezini anlarsak, bu yapılabilir. Bu merkez, bu şekilde
çapraz yapan bu iki optik kaizmanın arasına yerleştirilmiştir. Ve Kundalini onu deldiği zaman, bu merkezde bulunan Deity uyanır.
Bu, Lord Jesus Christ’in Deitysidir. O ilk olarak, Mooladhara’nın ilk çakrasında, bir kavram olarak oluşturulmuştur. Bu yüzden O,
dünya üzerinde enkarne olan Masumiyetin Deitysidir. Sadece buda değil, aynı zamanda İsa'nın bedeni vibrasyonlardan meydana
getirilmiştir. İşte bu yüzden, O suyun üzerinde yürüyebiliyordu. O, Tanrı'nın bizi affetmesi gerekiyorsa, o zaman bizimde
başkalarını affetmemiz gerektiği gibi, çok basit bir şey söyledi. Başkalarını affeder affetmez ve affetmeyi dilediğiniz anda, bu
merkez açılır. Ve o zaman İsa uyanır, içinizde doğar veya biz buna sizde uyanır diyebiliriz. Ego’yu ve süper ego olarak adlandırılan
şartlanmanızı, bu iki yapıyı emer. Yani bu iki yapı onun içine çekilir ve beyin bir lotus (nilüfer) gibi açılır. İç tarafı, limbik alandır. Ve
daha sonra Kundalini bıngıldak kemiği bölgenizden geçer ama en önemlisi şudur, önce bu Agnya merkezinin tamamen açılması
gerekir. O zaman, bir beyefendinin sorduğu soru gibi, bunlar bizim karmalarımızdan kaynaklanan acılar mı? Sadece insanlar kimi
karmalar meydana getirdiklerini düşünürler. Hayvanlar asla böyle düşünmezler çünkü bizim egomuz var, bu yüzden de, biz bir
şeyi doğru ya da yanlış yaptığımızı düşünüyoruz. Bir kaplan herhangi bir hayvanı öldürüp, yer. Bir yılan herkesi ısırabilir. Ama
hayvanlar yanlış ya da doğru bir şey yaptıklarını düşünmezler ama insanlar, biz bunu yanlış yaptık, bunu doğru yaptık diye
düşünürler ama aslında onlar neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyorlar çünkü göreceli dünyada yaşıyorlar. Birisi için bu
doğru, birisi içinse şu doğru ama mutlak olan nedir? Mutlak gerçek nedir? Bunu ancak Tanrısal vibrasyonlara sahip olduğunuz
zaman ve Tanrısal bilgisayar olduğunuz zaman bilirsiniz ve o zaman bu farkındalığa sahip olan herkes, onlar aynı şekilde
düşünürler. Onlar sadece neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilirler. Mesela eğer pis bir yol varsa, bir kaplan veya bir köpek, hepsi
oradan geçebilir ama insan oradan geçemez. Hepsi aynı pis kokuyu alacak ve o pisliğin içinden geçemeyeceklerdir ama siz bir
aziz olduğunuz zaman, neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilirsiniz ve yanlış olan hiçbir şeyi yapamazsınız. Çünkü sahip
olamayacağımızı bildiğiniz bu yeni boyutu elde ediyorsunuz, bu yanlış diye bilirsiniz ama bundan önce, bu tam olarak
gerçekleşmeden önce, sizin şartlanmalarınız ve egonuz var. Bunlar sizi örter ve siz yumurta gibi kapalı bir kişilik olursunuz.
Öyleyse Kundalininin uyanışı ile bunun açılması gerçeklemelidir ama aynı zamanda bu merkezde, Agnya merkezinde İsa
uyandığında, O egonuzu, karmalarınızı emer, şartlanmalarınızı emer. İşte Onun söylediği şey budur, İsa bizim günahlarımız için
öldü dediğimizde, söylediğimiz şey budur. İsa bizim günahlarımız için öldü, söylediğimiz şey budur çünkü uyandığı zaman, O
kendi güçleriyle bizim tüm günahlarımızı emebilir. Yani, sizin “ben kötü karmalar yaptım, kötü karmalar yaptım”, demenize gerek
yoktur. Hiçbir şekilde kendinizi suçlu hissetmenize gerek yoktur çünkü İsa bu görevi, diriliş görevini, bizler için yerine getirdi ve
Onun sayesinde bizim tüm karmalarımız emilecektir. O bizim için acı çekti. Yani biz artık acı çekmek zorunda değiliz. Bu acı
çekme fikri, insanların acı çekmesini seven insanlardan doğdu. Tanrının sevgisinin güzelliğinden neşe duymamızı istemiyorlar.
Onlar derler ki, sizler günahkarlarsınız, bu yüzden para vermelisiniz ve para ödediğiniz zaman tüm günahlarınız bitecek ama Tanrı
paradan anlamaz, O bankacılığı bilmez. Bunların hepsi sizin baş ağrınız. Yani, acı çekmek zorunda olduğumuz, açlıktan ölmemiz
gerektiği, tepe üstü durmamız gerektiğini, bütün parayı bu insanlara vermemiz gerektiği gibi, günahkarlar olduğumuzu söyleyen
tüm bu fikirler bize aktarıldı. İsa’nın çektiği acıdan daha fazlasını mı acı çekeceğiz? Sistine-Şapelinde (Şapel – küçük kilise),
Michelangelo'nun çok kocaman güzel bir Sistine Şapeli (Vatikan içindedir, Papa Sixtus adına yapılmıştır, altıncı demektir)
yaptığını gördüm ve orada çok sağlıklı bir vücuda sahip İsa'nın durduğunu gördüm çünkü Michelangelo, aydınlanmış bir ruhtu. Ve
bunun altında, üstünde bir deri bir kemik, adına İsa denen bir şeyin konduğu bir masa vardı. Tüberküloz hastası gibi, çok sefil.
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Böylesine hasta olan birisi, büyük bir haçı taşıyabilir mi? Bunu düşünün! Şimdi, Tanrı'ya şükür, İsa’nın müridi olan Thomas, İsa
hakkındaki her şeyi yazdı ve onun Hindistan'a giderken yazdığı şey Mısır'da saklandı (Thomas İncili, Kıpti dilindeki bu elyazması,
1945 yılında Mısır’da bulundu). Thomas, İsa hakkında her şeyi yazdı ve bu Mısır'da saklandı. Ve bu kitap deşifre edildi. Ve kırk
sekiz yıl sonra biz Thomas'ın Sahaja Yoga'dan başka bir şeyden bahsetmediğini öğrendik. O, Babamızın, Tanrı'nın, tüm babaların
babası olduğunu söylüyor. Ve Tanrı çok nazik, çok sevgi doludur, nasıl sizden Onun için acı çekmenizi isteyebilir? O kendinizi
tanıma deneyiminizin olması gerektiğini söyledi ve o zaman Babamızın, bizim Tanrı'nın krallığına girmemiz için heyecanla
beklediğini anlayacaksınız. Şimdi, O bunu söylediğine göre Babamız, Tanrı'nın krallığında, bizim oraya girmemizi bekliyor. Öyleyse
neşeli ve mutlu olalım. Ve acı çekme fikrinden vazgeçin. Kendimizin bilgisine sahip olmalıyız, hepsi bu. Kendinizi üzgün ya da
suçlu hissetmeyeceksiniz. Thomas'ın İsa hakkındaki mesajı budur. Yani düşünmek, o bey, o beyefendi, Bana, “otuz yıllık diyabet
tedavi edebilir mi?” diye, diyabet hakkında soru sorduğunda, bu çok kolayca olabilir. Diyabet, aşırı düşünmekten kaynaklanır.
Çünkü bizdeki ikinci merkez, yeşil renkli Void etrafında dönen sarı merkez, şeydir, ah, düşündüğümüz zaman, bu merkez gri
hücreleri dönüştürülür,... Gri hücrelerimizi kullandığımızda, Swadishthana olarak adlandırılan bu özel merkezin faaliyetiyle daha
fazla miktarda gri hücre elde ederiz. Yani çok düşündüğümüz zaman, burası beynin kullanması için yağ hücrelerini gri hücrelere
dönüştürür. Şimdi, eğer çok fazla düşünürseniz, o zaman bu zavallı merkezin yapması gereken tek bir iş, yağ hücrelerini beyin için
gri hücrelere dönüştürmektir. Ancak yapılacak daha başka bir sürü şey vardır. Ve onun karaciğerle ilgilenmesi gerekir, pankreasla
ilgilenmesi gerekir, dalakla ilgilenmesi gerekir, bağırsaklarla ilgilenmesi gerekir, ayrıca böbrekle de ilgilenmesi gerekir ama çok
düşündüğünüz zaman tüm bu organlar ihmal edilir. Şimdi Hindistan'da, köylerde, onlar şeker kullandıklarında, köylüler kaşığın
bardaktaki şekerin içinde dik durmasını isterler. Şimdi, onlar çok fazla şeker içerler, hiç kimsede şeker hastası olmaz çünkü onlar
düşünmezler. Kazanırlar, bir günlük para kazanır ve güzelce uyurlar, uyku hapı almaları gerekmez. Fakat beyniniz modernleştiği
zaman düşünmeyi bırakmak çok zordur. İsviçre'deki bir doktorun dediği gibi, Anne düşünmemi kesin ya da ne isterseniz onu
yapın ama bu düşünmemi durdurun. Yani düşünmenin kendisi diyabetten sorumludur. Ve şeker hastası olan bu beyefendi, eğer
Sahaja Yoga uygularsa, düşünmesi kendi kontrolü altında olacaktır. Düşünmek isterse düşünebilir ya da düşünmek istemiyorsa,
düşünmesine gerek yoktur. Çok fazla düşünce sizi bir bombardımana maruz bıraksa bile, eğer siz sadece, “ben affediyorum,
affediyorum, affediyorum” diye üç kez söylerseniz, bu merkezin kesinlikle rahatladığını göreceksiniz ve sorun yaşamayacaksınız.
Dün gördünüz, pek çok insan serin esintiyi hissetmedi ve Ben şimdi affedin, affedin, affedin diye, üç kez söylediğimde,
vibrasyonları hissetmeye başladılar. Ve bir bayan Bana, affedemeyeceğini söyledi, bu çok zor, o affedemez. Bundan dolayı
ondaki bu merkez öyle [zıpladı ki?], Çünkü buradan hiçbir şey geçemedi. Yani, gördüğünüz gibi, dün Vishuddhisine iki ….. verdim
ve vibrasyonları iyi şekilde hissetmeye başladı. Ona iki …. verdim. Yani, modern zamanlarda, bence, çok fazla kapalı olan iki tane
merkez var. Bunlardan birisi bu çakradır, Vishuddhi. Diğeri ise Agnya. Ve Vishuddhi Çakra kolektif olmak içindir, iletişim içindir.
Örneğin, birini …… zorunda olduğumuz zaman, el sıkışırız. Diğer hayatım yüzünden, eşimle bazen tek seferde 700 kişiyle el
sıkışmak zorunda kalıyorum. Sadece içeri girdikleri zaman iyiler, ama dışarı çıktıkları zaman sarhoş olmuş oluyorlar. Yani onların
sizin elinize ne yaptıklarını bilmiyorsunuz, bunu tamamen bitirin. Yani, Tanrı'nın bize verdiği bu el, size iletişim sağlar. Ve ayrıca
size şunu verir, Tanrıyla iletişim vardır çünkü parmaklarınızın ucunda serin esintiyi hissetmeye başlarsınız. Şimdi, doktorlar
bunların sempatik sinir sisteminin sinir uçları olduğu konusunda hemfikirler. Ve yani sol tarafta beş, altı ve yedi merkezimiz ve
sağ tarafta da yedi tane merkezimiz var. Şimdi sağ ve sol yan birleştiğinde, bu şekilde orta merkez oluşur. Ve içeride bu
yükselişimizin bir parçasıdır, üçüncü bir kanal. Yani bu sol sempatiktir, bu da sağ sempatik. Ne zaman ki acil bir durumda
kullandığımızda, bu iki sempatik, bazen ne olur, onlar böyle olurlar. Ve bazen bir tür şokla kırılır. O zaman sizin bütünle olan
ilişkiniz kaybolur. Ve hücreler kendiliğinden büyümeye başlar, biz buna habis tümör diyoruz, kanser. Yani kanseri iyileştirmek için,
eğer Kundalini yükselirse, yapmanız gereken şey, bunu böyle itmektir. Dün kanserli ve aynı zamanda multipl sklerozu olan bir
bayan vardı. Bu durumda ne yaptım, onun önüme bir mum koydum ve ondan, sol elini muma doğru uzatmasını istedim. Şimdi, sol
eli muma doğru tutarak, bilirsiniz, aydınlanmış vibrasyonlarım bu ışık sayesinde geçiyordu ve el vasıtasıyla sol taraftan geçiyordu
ve bununla, bu, bozulmuş olan oturdu. Ve on dakika içinde kendini iyi hissetti. Mucize yok, bu bilimsel. Kesinlikle bilimsel ama
bilim ancak bir noktaya kadar gidebilir. Gördükleri şey bilimdir, onlar bunun ötesine geçemezler. Bu yüzden sadece insan
farkındalığını kullanıyorlar ama eğer insanüstü farkındalığınızı kullanırsanız, tüm bilgiye sahip olursunuz. Ve eğer bunu
çözerseniz, eğer bunu çalıştırırsanız, bir mumun on tane kanser hastasını nasıl tedavi edebileceğine şaşıracaksınız. O zaman
onlar, “Anne biz size biraz para vermeliyiz”, diyorlar. Bir mum için ne kadar ödeyeceksiniz? Bunu nasıl ödeyebilirsiniz? İşte bu
kadar basit. Esaslara ve köklere gittiğiniz zaman, her şey çok basittir. Şimdi, Sahaja Yoga'nın AIDS'i de iyileştirdiğini
söylemeliyim. Ancak AIDS’e yakalanan insanların yaşama için arzu gücü yoktur. İyileştirdiğimiz insanlar yine eski pis
alışkanlıklara yöneldiler, bu yüzden tekrar hastalığa yakalandılar. Bu şekilde, sorunun hangi kanaldan kaynaklandığını bilirseniz,
kolaylıkla tedavi edilebilecek bir sürü hastalık vardır. Soldan mı, yoksa sağdan mı geliyor? Biri kaç taraf var derse, sadece sol ve



sağ, hepsi bu. İki taraf. Yani solunuzu veya sağınızı iyileştirebilirseniz, merkezdesiniz. Bu nedenle Sahaja Yoga, tedavisi olmayan
pek çok hastalığı iyileştirmenin en kolay yöntemidir. Bize gelen sol kanal hastalıklar psikolojik, sağ kanal hastalıklarsa somatik
(fiziksel) rahatsızlıklar olarak adlandırılabilir. Yani, bu ikisinin birleşimi olan psiko-somatik hastalıklar da var, bunlar da tedavi
edilebilir. Yani gerçekten delice şeyler yaptığımız bu modern zamanlarda bile, bunun önemi yoktur, siz dengede olabilir, iyi
olabilirsiniz. Sahaja Yoga'da kendinizi o kadar tatmin olmuş, o kadar mutlu, her zaman o kadar neşeli ve o kadar cömert
hissediyorsunuz ki, açgözlülüğü, açgözlülük patlamalarını hissetmiyorsunuz. Bu nedenle de, siz vermek istiyorsunuz. Sanki
öncesinde aydınlanmayan bu ışık, bunun içine girmek için bir ışık bekliyor. Bu ışık aydınlanmadığı zaman, aydınlanmayı bekler
ama bir kez aydınlandığı zamanda, ışık verir. Yani siz bir kez ışık istediğinizde, böyle oturuyorsunuz ve ışığı aldığınız zamanda,
başkalarına ışık veriyorsunuz. Böylece kendinizi tamamen temizlemeye başlıyorsunuz, saflık içinize girmeye başlıyor. Gözleriniz
masum hale geliyor. Kalbiniz saflaşır. Ve erdemlerinizden keyif alırsınız, onlardan keyif alırsınız. Ve başkalarından neşe
duyarsınız. Aydınlanma alanların, siz onların dostluklarından keyif alırsınız. Evliliğinizin tadını çıkarırsınız, çocuklarınızın tadını
çıkarırsınız, ailenizden neşe duyarsınız. Arkadaşlarınızdan neşe duyarsınız, Sahaja Yogilerden, herkesten neşe duyarsınız.
Kıskançlık yoktur, rekabet yoktur, o türden bir şey yoktur. Size söylediğim gibi, böyle bir arkadaşlık çok neşe vericidir. Bir Yahudi
gördüğü zaman, Müslüman bir Sahaja Yogi'yi büyük bir sevinçle kucaklar. Çok yanlış olan tüm bu engeller ortadan kalkar. Yüksek
farkındalığa sahip insanlardan oluşan bir ırk, bu şekilde ortaya çıkar ve bu dönüşüm, onlara bütün bu saçma sapan şeyleri
unutturur. Hepimiz barışın ve sevincin kaynağı olan bu Yüce Tanrının bir yansıması olan ruh olmak zorundayız. O saf bilgi olan,
bütün bilginin kaynağıdır. Ve ruhun ışığı dikkatinize geldiğinde, dikkatiniz saflaşır. Şehvet ve açgözlülük yoktur, saf sevgi vardır.
Böyle bir insan bir an için bile size baksa, o zaman huzur hissedersiniz, Kundalininin yükseldiğini hissedersiniz, tamamen
iyileşebilirsiniz. Ve her şeye rağmen, ruhsal olarak o büyük ilahi güç okyanusuyla bir oluruz. Ve çok küçük olaylardan, çok büyük
olaylara kadar, her an bir koruma ve tam bir rehberlik ve her an bir yardım olduğunu hissettiğinizde, buna hayret edersiniz. Önce
bunun tesadüf olduğunu düşünürsünüz, ama daha sonra her an, size yardımcı olacak bir şeyin var olduğunu fark ettiğinizde,
bunda bir şey olduğunu anlayacaksınız. Bizler Tanrı'nın krallığındayız. Hepinizin Tanrı'nın krallığına girmeye hakkı vardır. Bu
yüzden, lütfen kendinizi suçlu hissetmeyin ve herkesi affedin, hepsi bu. Ve kendinizi aniden o düşüncesiz farkındalık konumunda
bulduğunuza şaşıracaksınız. Ve bir süre sonra, şüphesiz farkındalık konumuna varacaksınız. Kendinize dair, aydınlanmış bir ruh
olduğunuza dair, hiçbir şüpheniz yok ve başkaları için, onlarında aydınlanmış ruhlar olduğuna dair hiçbir şüpheniz yok. Bu konuda
tam bir kendine güven var. Bu o kadar güçlü, dinamik bir şefkattir ki. Öyleyse şimdi aydınlanmamızı alalım. Bu yaklaşık on dakika
kadar sürecek ve eminim hepinize çok yardımcı edilecektir. Hepiniz ayakkabılarınızı bir kenara koyun ve her iki ayağınızı da,
birbirinden ayrı bir şekilde yere koyun. Gelmek isteyenler, gelip öne oturabilirler. Oraya giden bayandan, ondan buraya gelmesini
isteyin, bu daha iyi olur, gelin, yanlara değil. Beni göremeyeceksiniz. Siz buraya gelin? Onların hepsi Sahaja Yogiler, sorun değil.
Gelmek isteyenler gelip öne oturabilirler. Buraya - içeri gelin, gelin - burada yer var. Bir dahaki sefere daha büyük bir salon
tutmalısınız. Bunu orada doldurabilir misin, yani daha iyi olur? Bu sandalyeyi çekebilir misin, sandalyem oradaki mi ? Bu sandalye.
Halihazırda birçoğunuz zaten serin esintiyi hissetti. Şimdi, çok basit bir şeyin yapılması lazım, son derece basit. Size anlattığım
gibi sol taraf, arzunuzun gücüdür. Ve sağ taraf ise, sağ el eylemin gücüdür. Bu yüzden sol eli bu şekilde tuttuk. Ve iki ayağınız
birbirine değmeden ayrı şekilde yerin üzerinde olmalıdır. Yerde oturanlarda da bir sorun yok, oturma şekliniz bunun için en iyi
yoldur. Şimdi sağ el, çakra merkezlerimizi besleyen bir enstrüman şeklinde hareket etmelidir. Bu iyi. Size söylediğim gibi,
kendimizi suçlu hissetmemeniz ve herkesi affetmek zorunda olmanız şeklinde, iki tane koşulumuz var. Şimdi, ilk önce elimizi
kalbimizin üzerine koymalıyız, çünkü kalbin içinde Ruh vardır. Şimdi, eğer siz ruhsanız, aynı zamanda kendi kendinizin
rehberisiniz, kendi Gurunuzsunuz. Bu yüzden, elinizi sol tarafta karnınızın üst kısmına götürmelisiniz. Burası sizin kendi
kendinizin efendisi olmanızın merkezidir. Sol el bana doğru, sol bana doğru, sol el ve sağ. Şimdi, sonra sağ elinizi, saf bilginin
merkezi olan karnınızın alt kısmına doğru götürmelisiniz. Saf bilgi, merkezi sinir sistemimiz aracılığıyla ortaya çıkan bilgidir. Ve
biz serin esintiyi hissedebiliriz, her yeri saran gücü hissedebiliriz ve pek çok şey, ah ... onlar içimizdedir, deneyim, bizim bir
parçamız haline gelir. Yine, şimdi sağ eli karnımızın üst kısmına, eli sol tarafa doğru almamız gerekiyor. Sadece sol tarafta
çalışıyoruz. Sonra, sağ elimizi kalbimizin üzerine götürmeliyiz. Sonra da sağ elimizi solda boynumuzun ve omzumuzun köşesine
götürüp, başımızı sağ tarafa doğru çevirmeliyiz. Başınızı sağa doğru çevirin. Şimdi, kendinizi suçlu hissettiğiniz zaman, catch
ettiğiniz merkez burasıdır. Bu çok tehlikeli bir şeydir, çünkü bu sizde anjin meydana getirir, spondilit meydana getirir, size çok
fazla sorun çıkarır. Şimdi, elinizi yükseltip, alnınıza koymalısınız. Burası affetmenin merkezidir. Elinizi başınızın arka tarafına
koymalı ve başınızı yavaşça elinizin üzerine doğru bırakmalısınız. Şimdi, burası af dilemenin merkezidir. Şimdi elinizi gerin ve
avuç içinizi, siz çocukken yumuşak bir kemik olan bıngıldak kemiği bölgesi üzerine koyun. Şimdi, sertçe bastırın ve parmaklarınızı
geriye doğru gerin. Ve saç derinizi saat yönünde yedi kez hareket ettirin. Parmaklarınızı geriye doğru gerin ve elinizle bastırarak
saç derinizi hareket ettirin. Yapmamız gereken tek şey budur ve şimdi gözlerimizi kapatmalıyız ve lütfen ben söyleyene kadar



gözlerinizi açmayın. Ah, eğer istersen gözlüklerinizi çıkarabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde oturmalı, eğilmemelisiniz, çok
gerilmemelisiniz ama basit bir şekilde bunu yapın ve her iki ayağınızı birbirinden ayrı bir şekilde tutmalısınız. Şimdi, lütfen sol
elinizi bana doğru tutun. Elinizi meditasyon boyunca rahat bir şekilde açık tutun. Şimdi sağ elinizi kalbinizin üstüne koyun.
Gözlerinizi kapatın lütfen. Ve ben size söyleyene kadar açmayın. Şimdi, lütfen bana çok temel bir soru sorun, elinizi kalbinizin
üstüne koyun ve üç kez sorun. Bana Shri Mataji veya Anne diyebilirsiniz. "Anne, ben ruh muyum?" Şimdi, size dediğim gibi, eğer
siz ruh iseniz, kendi kendinizin efendisi olursunuz. Kimsenin size rehberlik etmesine ihtiyacınız yoktur. Lütfen, sağ elinizi sol
tarafta karnınızın üst kısmına koyun ve üç kez şu soruyu sorun: "Anne, ben kendi kendimin efendisi miyim?" Şimdi, benim sizin
özgürlüğünüzü aşamayacağımı bilmelisiniz. Buna saygı duymalıyım. Kendi manevi huzurunuz içinde saf bilgiyi istemelisiniz. Ben
sizi zorlayamam. Şimdi, lütfen sağ elinizi sol tarafta karnınızın alt kısmında tutun. Burada altı kez şunu söylemelisiniz, çünkü bu
merkezin altı tane taç yaprağı var, altı kez şunu söylemelisiniz: "Anne, lütfen bana saf bilgi verin." Siz saf bilgiyi ister istemez, bu
güç, saf arzunun Kundalini gücü, yükselmeye başlar. Yani, ah ... ... biz daha yukarıdaki merkezleri beslemeliyiz, bu sayede
Kundalininin geçişi kolaylaşır. Şimdi, sağ elinizi sol tarafta karnınızın üst kısmına getirin ve sertçe bastırın. Burası, kendi
kendinizin efendisi olmanızın merkezidir. Öyleyse, burada tam bir kendine güven içinde, tam bir güvenle, on kez şunu
söylemelisiniz: "Anne, ben kendi kendimin efendisiyim." Lütfen bunu on kez söyleyin. Şimdi, sizinle ilgili gerçek şu ki, siz bu beden
değilsiniz, siz bu zihin değilsiniz, siz bu akıl değilsiniz, siz bu duygular değilsiniz, şartlanmalarınız veya egonuz değilsiniz, siz saf
ruhsunuz. Sağ elinizi kalbinizin üzerine götürün ve tam bir kendine güven içinde şunu söyleyin: "Anne, ben ruhum." Bunu lütfen on
iki kez söyleyin. Tanrısal olanın, sevgi ve şefkat okyanusu olduğunu bilmeliyiz. Neşe ve mutluluk okyanusu ama O her şeyden
önce, affetme okyanusudur. Bu nedenle, bu güçlü bağışlama okyanusu tarafından eritilemeyecek hiçbir hatayı biz yapamayız. O
halde kendinizi affedin ve sağ elinizi boynunuzun köşesine koyun ve başınızı sağa doğru çevirin. Ve burada, kendinize tam olarak
güven duyarak, on altı kez şunu söyleyin: "Anne, ben hiçbir şekilde suçlu değilim." Birçoğunuz affetmenin kolay olmadığını
söyleyecektir ama affetseniz de, affetmeseniz de hiçbir şey yapmıyorsunuz, bu bir masaldır ama eğer affetmezseniz, yanlış ele
oynarsınız. Bu yüzden lütfen şimdi, sağ elinizi alnınıza koyun ve alnınızın her iki yanından bastırın ve başınızı öne doğru eğin. Ve
burada şunu söylemelisin: "Anne, ben herkesi affediyorum." Bunu kaç defa söylediğiniz önemli değil, kalpten söyleyin, ama
kalbinizden: "Anne, ben herkesi affediyorum." Lütfen, gerçekten affedin. Elinizi başınızın arkasına getirin ve başınızı elinize doğru
geriye itin. Burada, kalpten şunu söylemelisiniz: "Tanrım, eğer bir hata yaptıysam, lütfen beni affedin." Fakat kendinizi suçlu
hissetmeyin ve hatalarınızı saymayın. Sadece kendi memnuniyetiniz için bunu söyleyin. Başınızı tamamen geriye doğru itin.
Şimdi, sağ elinizi başınızın üstüne koyun ve avuç içinizin tam ortasını, bıngıldak kemiği bölgenizin üstüne koyun ve sertçe
bastırıp, parmaklarınızı geriye doğru itin. Bunu lütfen dikkatli bir şekilde yapın. Sol elinizi bana doğru tutun. Şimdi, sertçe bastırın
ve saat yönünde, yedi kez, büyük bir kuvvetle, yavaşça, yedi kez, kafa derinizi hareket ettirin ama burada Ben yine Ben sizin
özgürlüğünüze karşı gelemem, buna saygı duyuyorum. Bu yüzden, sizi aydınlanma almaya zorlayamam, yedi kez şunu
söylemelisiniz: "Anne, lütfen bana aydınlanmamı verin." Parmaklarınızı geriye doğru gerin, parmaklarınızı geriye doğru gerin.
Şimdi lütfen elinizi indirin. Gözlerinizi yavaşça açın. Her iki elinizi de bana doğru tutun ve düşünmeden beni izleyin. Şimdi sağ
elinizi ve sol elinizi bana doğru tutun, başınızı öne eğin ve sol elinizle başınızın üzerinde serin bir esinti olup olmadığını kontrol
edin. Şimdi, biraz yukarıda olabilir, bazı insanlarda daha yakında olabilir, ancak bunu hissetmek için elinizin bıngıldak kemiği
bölgesinde olması gerekir. Şimdi, şimdi lütfen, sol elinizi bana doğru tutun ve başınızı öne doğru eğin ve başınızdan gelen serin
bir esinti olup olmadığına kendiniz bakın. Düşünmeyin, düşünmeyin. Şimdi bir kez daha sağ elinizi bana doğru tutun ve sol elinizi
başınızın üstüne koyun ve serin bir esinti gelip gelmediğine kendiniz bakın. Başınızı eğin, başınızı eğmeden bunu yapamazsınız.
Şimdi, lütfen her iki elinizi de gökyüzüne doğru kaldırın ve şu sorulardan birisini üç kez sorun: "Anne, bu Kutsal Ruh'un serin
esintisi mi?". "Anne, bu Tanrının sevgisinin her yeri kaplayan gücü mü?". "Anne, bu Paramachaitanya mı?" Bu sorulardan herhangi
birini üç kez sorun. Şimdi ellerinizi aşağı indirin. Başında veya ellerinde serin esinti hissedenler, lütfen her iki elinizi de kaldırın.
Herkes, pratikte herkes bunu hissetti. Öyleyse ilk önce hissedenler gelip benimle el sıkışabilirler ve sonra da, hissetmeyenler
gelmeliler, çünkü o zaman daha kolay olur, çünkü hissedenler uzaklaşabilir ve biz kalanlarla ilgilenebiliriz, hissetmeyenlerle.
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Bugün burada Bhairavanath’a puja yapmak için toplandık. Sanırım bizler, İda Nadi boyunca aşağı yukarı hareket eden
Bhairavanath’in önemini anlamadık. İda Nadi Chandrama’nin Nadisidir, Ay’ın nadisidir. Bu nedenle, burası sakinleşmemiz için
olan kanaldır. Demek ki, Bhairavanathji’nin görevi bizi sakinleştirmektir.

Örneğin insanlar, egoları ile, karaciğerleri ile, artık her nedense öfkeliler. Eğer bir insan çok öfkeli ise o zaman Bhairavanath, onu
sakinleştirmek için oyunlar oynar. Ganapati’nin yardımı ile, Gana’larında yardımı ile, ruh halinizi sakinleştirmek ve sizi dengeye
getirmek için, her şeyi kendi kontrolu altında organize eder.

Eğer kişi çok öfkeli bir insan ise ve ruh halinin tüm sınırlarını aşıyorsa, o zaman Hanumana’nın da yardımı ile Bhairavanath şu
veya bu şekilde, bu öfkenin getirdiği aptallığın iyi olmadığını ona göstermek için durumu organize edecektir.

Örneğin, depresif olan ya da sol kanala düşmüş insanlara buradan çıkmaları için Hanumana yardım etmeye çalışır, buna şüphe
yok ama Bhairavanath, bundan kurtulmaları için onlara çok daha fazla yardım eder.

Şimdi, sol kanal olan bir insan kolektif olamaz. Öfkeli bir insan, sağ kanal bir insan hiç bir kolektiviteden neşe duymazken, hiç
kimsenin kolektiviteden neşe duymasına izin vermezken; çok fazla sol kanal olan, sürekli üzgün, mutsuz ve endişeli hisseden bir
insan içinde bu çok zordur, oda kolektivitenin neşesinden keyif alamaz. Buna şüphe yok ama o (sağ kanal kişi) kolektif olmaya
çalışır, bu sayede iddia edebilir ki, – çünkü bu tarz bir insan üstünlük sergilemeye çalışır, üstün biri olduğunu göstermeye- doğal
olarak kolektiviteden neşe duyamaz.

Bunun tersine, depresif olan insan, sürekli olarak, “Kimse beni sevmiyor, kimse bana aldırmıyor, ben o kadar depresifim ki, şudur,
budur” diye düşünür. Sürekli başkalarından bir şey bekler, kolektiviteden de neşe duyamaz. Bu tarzdaki sol kanal insan, her şeyi
kederli bir şey olarak görecektir.

Geçenlerde Moskova’ya gittiğimde olduğu gibi. Bizimle birlikte olan Sahaja Yogini bir hanım vardı- sol kanal bir Sahaja Yogini.
Yemeğimizi yemeğe gittik ve yağmur yağmaya başladı ve taksi bulamadılar fakat sonra bir araba geldi ve biz oraya gittik.

Sonra oradakiler,  çok geç kaldınız ve bu nedenle de diğer tarafta oturmalısınız, daha pahalı olan koltuklarda oturmalısınız,
dediler. Bunun üzerine bu hanım, “Nedir bütün bu problemler, taksi yok, yağmur yağıyor ve yer bulamıyoruz” demeye başladı.

Ben: “Bunların hepsi bir şaka; problem gibi bir şey değil bu” dedim. Bu ‘problemin’,  bu kelimemizin bırakılması gerek. Bu yeni
öğrendiğim bir kelime çünkü ‘problem kelimesini  gençliğimizde sadece geometri için kullanırdık!

Şimdi bu tarz bir yaklaşım, olumsuz yaklaşım - her şeyi negatif bulmak- gerçekten sol kanalımızı bozmamızın yoludur.

Sonra bizi davet etmiş olan bir bey geldi ve “Biz diğer tarafta oturmuş sizi bekliyoruz” dedi. Bunun üzerine diğer tarafa geçtik,
güzel yemeklerden keyif aldık, her şey iyiydi ve Ben bayana, “Bak şimdi, sen orada, sadece kaç tane olumsuz şey olduğunu
sayıyor ve şakayı görmüyordun” dedim.

Bunun üzerine “Ne yapmam gerekir?” diye Bana sordu.

Ben de, “Bhairava’nin adını oku, sol elini resme doğru tutarak, sağ elini Toprak Ana üstüne koyarak otur ve işte bu şekilde senin
tüm negativite bhootların gidecektir” dedim.
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Bhairava’nin elinde daima bir ışık vardır- elinde daima ışık- ve O, orada negatif bir şey olmadığını görmeniz için size ışık tutmak
üzere İda Nadi’de aşağı yukarı koşar. Ve bu negativite pek çok yolla bize gelir. Bu negativitelerden bir tanesi de şu: ”Bu benim”,
“Benim çocuğum, Benim kocam, benim malım” şeklinde, -Benim.

O zaman, bakın, bu anlamda bir kez bu şeye bağımlı olduğunuz zaman, bulacağınız şey, kendi çocuklarınızın da negatif olmasıdır.

Fakat pozitif olmayı isterseniz, çok kolaydır bu ve bunun için dikkatinizin nerede olduğunu görmelisiniz. Sadece problemleri mi
görüyorsunuz ya da bunun içinde biraz eğlence olduğunu mu görüyorsunuz.

Hiç bir şeyden keyif almayan bazı insanlar vardır. Eğer güneşli bir gün ise, “Aman Tanrım, ne kadar güneşli bir gün” diye
ağlayacaklardır ve eğer bulutlu bir gün ise “Oh, nasıl bir gün bu” diyeceklerdir. Hiç bir şey onları memnun edemez!

Fakat her negativitenin içinde bulunan pozitiviteden neşe duymak bir Sahaja Yogi’nin kapasitesidir.

Negativite mevcut değil- bu bir cehalettir. Aynı zamanda bu cehalet de değil çünkü cehalet de mevcut değildir. Eğer her şey her
yeri kaplayan güç ise, o zaman cehalet  nasıl orada olabilir?

Fakat şöyle varsayalım ki, bu gücün kuvveti içerisinde, eğer saklanır, kaçarsanız burada negativite var diyeceksiniz. Bu bir
mağaraya saklanmanız, sıkıca kapatmanız ve  güneş yok demeniz gibidir.

Bunun nedenle, kolektif olamayan insanlar ya sağ kanal ya da sol kanaldırlar fakat daha çok sol kanaldırlar. Fakat sol kanal olan
insanlar negativitede kolektif olabilirler. Bhootlarin çok büyük bir kardeşlik birliği vardır.

Bazı içki içen sarhoşları bir arada otururken görürsünüz. Onlar, “Bakın bir  çok problem var, ekolojik problemler var” derler. Bunlar
ayyaş, hepsi sarhoş ve ”Başka türde de problemler var- ne zaman bitecek bu?” derler.

Bir diğeri, “Bekle, bekle, bekle – Ben duydum ki, tüm dünya çok yakında batacakmış” der.

Sonra üçüncüsü, “Tanrıya şükür, batacağız ve bitti” der.

Sonra dördüncüsü, “Fakat barlarımıza ne olacak?” der

Onlar, “Tamam, eğer biz var olmayacaksak, ne fark eder ki?” derler.

Bhootların kardeşlik birliği işte bu şekilde çalışır. Onlar hiç  bir şekilde eğlence göremezler, hiç bir şekilde neşe duyamazlar ve -bir
şekilde düşünürler ki- kendilerinin çok meditatif olduklarını, kendilerinin daha yüksek insanlar olduklarını, üstün bir şeyler
olduklarını düşünürler… Negativitede. Bu insanların sonu, delirmektir, buna karşın sağ kanal insanlar ise, sonunda keş olurlar.

Bir keresinde bir tımarhaneye gittim ve oraya giderken bir hanım ile karşılaştım ve kendisi oldukça iyiydi. Demek istiyorum ki, Ben
onun oldukça iyi bir hanım olduğunu düşündüm ve bunun üzerine onunla konuşmaya başladım. Ve oda çok akıllı bir şekilde
konuşmaya başladı: “Bakın Benim kayınbiraderim orada ve ona yardımcı olunması gerekmez mi, bunu yapmamalıyız, şunu
yapmamalıyız…” – bana her tür şeyi anlatıyordu, kendisini sanki çok hoş biriymiş gibi gösteriyordu ve kimse onu sevmiyormuş.
Ve “Ben çok güvensizim”, şudur, budur dedi.

Birdenbire doktor içeri girdi ve o hanım doktora küfretmeye ve ona bağırmaya başladı. Ben, “Ne oldu?” dedim. Doktor birilerini
gönderdi, “Bu kadını yakalayın” dedi. Bana, “en berbat deli bu ve neden onunla konuşuyorsunuz?” dedi.

Başım ağrımıştı fakat onun bir deli olduğunu bilmiyordum. Belki Benim huzurumda onun bhootları biraz uzağa kaçmış olabilirler
ve oyun oynuyorlardı fakat bunu açıkça görebilirsiniz.



Bu duygusal bağımlılık çok fazladır ve duygusal olarak biri için endişelenmek, bu benim çocuğum, bu benim bu şeyim, bu budur,
bu şudur- ve sürekli olarak değerli hayatınızı bu şeylerde harcamak bir Sahaja Yogi’nin yaşama şekli değildir.

Eğer bir Sahaja kolektif olamıyorsa o zaman bilin ki, o bir Sahaja Yogi değildir.

Kişi, Bhairavanath’in içimizdeki görevinin bu olduğunu bilmelidir.

Diğer görevi şudur, O bize karanlıkta ışık verir ve bununla O içimizdeki tüm bhootları, her tür bhoot  vari fikri, bağımlılıklarla ilgili
komik fikirleri ve aynı zamanda depresif olmayı da yok eder.

Bugün, Shri Bhairava’ya ibadet ettiğimiz çok mutluyum çünkü O Ganesha ile çok bağlantılıdır. Bildiğiniz gibi, Bhairava sol kanal
üzerinde hareket edip, sağ tarafa giderken, Shri Ganesha Mooladhara’dadır. Bu sayede her tür şartlanmalar, her tür alışkanlıklar
Bhairavanath’in yardımı ile yenilebilir.

Nepal’de bizim çok devasa, gerçekten bir Swayambu olan büyük bir Bhairavanath heykelimiz var ve insanlar daha çok sol
kanallar ve bu nedenle Bhairavanath’tan korkarlar. Bu yüzden, eğer kişinin hırsızlık gibi kötü bir alışkanlığı varsa, o kişiyi
 Bhairavanath’in önüne getirirler ve onun ışığını yakar, bir alev yaparlar. Demek istiyorum ki, polis onları alır ve onlardan, ”Şimdi,
Bhairavanath’in önünde söyle, itiraf et” diyerek itiraf isterler.  Ve ne yanlışlık yaptılarsa onlar itiraf ederler.

O bizi hırsızlık gibi sinsice şeyler yapmaktan, yanlış şeyler yapmaktan da korur. Her neyi gizlice yapabileceğimizi,
saklanabileceğini düşünsek de, onu Bhairavanath’tan saklayamazsınız.

Eğer değişmezseniz, o sizi tamamen açığa çıkarır. İşte bütün korkunç sahte guruları bu şekilde açığa çıkarmıştır.

Bugün, sonradan bu dünyada nihayetinde Mahavira olarak da enkarne olan, bu yüce deity Bhairavanath’a ibadet etmek üzere
buradayız.

O cehennemin kapısında dikilir ve insanların cehenneme düşmemeleri için durdurur. Fakat eğer cehenneme gitmek isterseniz,
eğer bu sizin arzunuz ise, arzu gücünüz – Benim cehenneme gitmem lazım şekilde çalışmak istiyorsa,  - o zaman, ”Tamam,
gidebilirsin” der.

Fakat bildiğiniz gibi, Şimdi cehennem de insanlarla dolu, bu nedenle negativitemizle savaşmaya çalışmamız daha iyi olur ve
eğlenceyi seven, başkalarından neşe duyan, başkalarını seven, başkalarının neler yaptığı ile ilgili endişesi duymayan, sadece
başkalarına ne gibi iyilik yapabileceğini düşünen birisi olmaya çalışın.

Bize gülme hissini vermesi için, neşe duymak için, eğlenmek için bu günkü özel pujayı Bhairavanath`a  sunuyoruz.

Tanrı hepinizi kutsasın.



1989-1006, Navaratri'nin 8, günü, İngiliz Yogilerle Tarz ve içerik üzerine konuşma

View online.

İngiliz Yogilerle Konuşma, Navaratri’nin 8. Günü, Margate İngiltere, 6 Ekim 1989 Bugün Devi Puja'nın sekizinci günü ve Kali'nin
gücü, bu gün harekete geçiyor ve O, tüm şeytani güçleri yok eden anlamına gelen Samhara Kali olarak da adlandırılan kişidir. Yani
bu, burada, İngiltere'de bizim puja yaptığımız, çok güzel bir gün. Bu konuda çok mutluyum. Gözlüğüm? Çantamda, sanırım. O kız
nerede? O mu aldı? Şimdi, İngiltere’deki Sahaja Yogilerle konuşmam gerektiğini düşünüyordum çünkü çok önemli. Şimdi Ben,
Birleşik Krallık'ta geçirdiğim on altı yılı tamamlıyor olacağım ve sizlerde gerçekten bol miktarda sevgi ve iyilik olduğunu gördüm.
Şimdi gelecek yıl, burada kalmayacağım çünkü kocam buradan transfer edilecek ve Ben, tabii ki geri geleceğim ve bir ay kadar,
sizinle birlikte olabilirim, belki şimdiye kadar olduğundan çok daha yakında olabilirim ama sizi uyarmam gerektiğini düşündüğüm
bir şey var, çünkü şimdi Gavin (Eski bir İngiltere Lideri) hakkında, “Gavin neden böyle oldu? Ona ne oldu?" diye soran pek çok
mektup alıyorum, belki de herkes bu şeylerin bu hale geldiğini görmekten dolayı oldukça korkmuş görünüyor ve diğer bazı Sahaj
Yogilere de bunun olmasından dolayı korkmuş haldeler çünkü başka ülkelerdeki Sahaja Yogiler, onlar Sahaja Yoga'dan çıktıkları
zaman, Benim peşime düşmezler,  Sahaja Yoga'nın veya Sahaja Yogilerin peşine düşmezler, onlar kendilerinde bir sorun
olduğunu düşünür, buna çok üzülür ve uzak dururlar ama Gavin neden bu kadar hoşgörüsüz ve neden bize bu kadar karşı olan bir
hale geldi? Ve Bana, onun kimi korkunç organizasyonlara ve bunun gibi şeylere bilgi sağladığı söylendi. Demek istediğim, Ben
insan davranışını nasıl açıklayacağımı bilemiyorum. Zor, çünkü sen çok büyük bir şey bulduğun zaman, eğer buna değer
veremezsen, ne olur? Neden? Niye? Yani, İngilizlerin içlerinde pek çok harika kaliteye sahip olduğunu hissediyorum çünkü bir kriz
anında, her zaman karşı duranlar onlardır. Onlar sayesinde savaş yön değiştirdi, ikinci dünya savaşı onlar sayesinde yön
değiştirdi. Sadece bu da değil, aynı zamanda kritik bir anda, gerekli olduğu zaman, onlar bir şeyleri hallederler. Ve onların tüm
tarzları çok sessizdir ve sonuçlarını doğru zamanda gösterirler, bu bir gerçek, buna şüphe yok. Kişi bunu kabul etmelidir. Bütün
bu kaliteler orada, ama Bence hala sürünen belli başka şeyler var ve belki de, eğer sizin Sahaja Yoga'dan çıkmamamız
gerekiyorsa, sizin eğer Sahaja Yoga'da büyümeniz gerekiyorsa, muhafaza etmemiz gereken faktörlerden birisi de budur.
İngilizlerin daha çok üsluba inandığı, fark ettiğim şeylerden birisi, sizin tarzınız nedir? Diyelim ki, buna siz kokteyl tarzı gibi bir şey
diyebilirsiniz, ya da züppece bir tarz, sonra bir punk tarzı, bu tarz ve şu tarz. Frak (bir erkek kıyafeti) stiliniz var. Onlar, “her tür tarz
burada var”, derler ve çünkü bunun çoğu da atmosferdedir, bu çok fazla. Siz bir ev görür görmez, onlar, “Ah, bu Georgian!” (klasik
Yunan ve Roma mimarisine dayanan simetrik gözeten tarz) diyeceklerdir. “Bu şöyle şöyledir” ve “Bu Neo bilmem ne, şudur ve
budur!” Yani, görüyorsunuz, bu şey o tarzda gitmeli ve o şey ise bu tarzda olmalıdır. Ve bu tarza uymayan herhangi bir ev için, "Ah,
bu bir ara çözüm, bu bir ödün verme!" diyeceklerdir. Bu biraz, bu biraz müşkülpesentçe ya da böyle bir şeyi eleştirmek için onların
hangi kelimeleri kullandıklarını bilmiyorum. Bu yüzden, bizlerin bilmek zorunda olduğu bir şey var, stiller içeriğin yerini alamaz. Bu,
onun yerine geçen bir şey olamaz. Tarz, çok dışa dönük ve çok aldatıcıdır. O kadar aldatıcı ve o kadar dışa dönüktür ki, bizi de
aldatır. Bu bizi de aldatır. Eğer biz kendimizi bir sınıfa mensup falan gibi bir şey hissediyorsak, burada oldukça fazla sınıf bilinci
de var. Eğer biz bir sınıftanız diye düşünmeye başlarsak, o zaman demek istediğim şey, bir sınıf olmanın, bunun çok insan yapımı
bir şey olduğunu bilmeliyiz. Eğer siz “ben bir sınıftanım” diyorsanız, bu, olan her şeyin insan yapımı olduğu anlamına gelir.
Tanrısal olanın yolu bu değildir. Divine tüm bu farklılıklara sahip değildir. Siz bir sınıf Sahaja Yogisiniz, yani sizin içeriğinizde,
kendi içinizde siz, mutlu bir şekilde kendinizle yüzleşebildiğiniz, kendinizden neşe duyduğunuz ve kendini tanıdığınız böyle
güçlere sahipsiniz. Sahaj Yoga'da sınıf budur, nasıl giyindiğiniz veya çatalınızı - kaşığınızı nasıl tuttuğunuz hakkında konuşmanız
değildir – bunun yolu bu değildir. Dolayısıyla bizim düşündüğümüz bu tarz, içeriğin yerini tutmaz. Şimdi bu şey, sizin duygularınızı
ifade etmemeniz gereken bu dış kültür içinde daha iyi çalışır. Bu şey, bize bu ülkede öğrettikleri başka bir saçmalıktır, bu
tamamen bir saçmalıktır, – buna (görüşe) göre siz duygularınızı ifade etmemeli ve kendinize hakim olmalısınız, bu mutlak bir
saçmalıktır. Ve diyelim ki biri öldü, bizimde arkadaşlarımızdan birisi, yani yakın çevremizden birisi öldü ve Bay Shrivastava oraya
gitti. Tanrıya şükür, Benim siyah sarim yoktu, bu yüzden Ben gitmedim! Ama siz siyah bir sari, siyah bluz giymeli ve giydiğiniz her
şeyi siyah renkte giymeli ve siyah bilezikler takmalısınız ve Ben dedim ki, "Baba (efendim), Bende yani bütün bu siyah şeyler, siyah
şeyler yok, ne yapmalıyım?" Bu yüzden gitmedim. Orada ne var ki diyordum. Şimdi bir insan öldü, o kişi siyah da olsanız, kırmızı
da olsanız sizi görmüyor, anlıyor musunuz? Ama orada bir şey var ki, kesinlikle, eğer siz bir şey giyerseniz, bilirsiniz ki, her ne
giyerseniz giyin, siz çok üzgün ve mutsuz olduğunuzu, içeride olanı ifade edersiniz, içinizde olanı. Sonra C.P. oraya gitti ve bu
cenaze için orada bir şampanya vardı! Yani demek istiyorum ki, biri doğuyor, şampanyanız var, biri ölüyor, şampanyanız var, yani
zaten her şekilde bu var, yani şampanyanın tarzla hiçbir ilgisi yok, onlar bunu her an içebilirler ama stil şuydu, siyah giymek
zorundasınız, her şey siyah olacaktır. Ben, "bu çok fazla!" dedim. Demek istediğim şu, en fazla bir siyah şerit takılması önerilebilir
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ama eğer biri öldüyse, bunu önerilecek ne var? Bunu siz içinizde hissediyorsunuzdur, bunu demek istiyorum. Ve o çok hasta
görünüyordu, kocam çok hasta görünüyordu çünkü bir arkadaşını kaybettiği için kendisini gerçekten çok üzgün hissediyordu. Ben
de ağladım. Bunun üzerine onlar, "ne oldu, iyi değil misiniz?" dediler. Hepsi gülüyor, şakalaşıyorlardı ve ceset ise yan odada
yatıyordu! Yani C.P. “Hayır, ben iyiyim ama böyle bir arkadaş!” dedi. Onlarda, "Oh! Kendine hakim ol! Sizde hiç ağırbaşlılık yok Bay
Srivastava!" dediler. Ve bir başka bayan oraya gitti, bu kişi de bizim ortak bir arkadaşımız, kendisi sanırım Gana'dan ya da başka
bir yerden buraya geldi ve o doğal olarak ağlamaya başladı. Ben de ağlardım, şükürler olsun ki, oraya gitmedim. Bundan dolayı
hepsi onu, “bu yaptığınız şey uygun değil, tüm bu şeyleri yapmamalıydınız” diye eleştirdiler. Yani tüm bu fikirler, bilirsiniz, her
ülkenin bir tür şartlanması var ve biz, şartlanmalarımızın neler olduğunun farkına varmak zorundayız. O zaman biz iyiyiz. Çünkü
her bir ülkede, tüm bu şartlanmalarımızı kırmak zorundayız. Sahaja Yogiler hakkındaki en iyi şey, onların bir kez Sahaja Yogi
oldukları zaman, kendi ülkelerinin sorunlarını görmeleridir. Elimizdeki en iyi şey bu. Ve onlar, orada olan bu insanlara gülüyorlar
ama yine de içimizde yatan kimi süptil şeyler olabileceğini bilmek zorundayız, çünkü bu Gavin’in örneğinden hareketle, şimdi
bunu açıkça görebilirsiniz. Bilirsiniz, onun bir stili vardı, onun her zaman, her şey için bir stili vardı: onun puja için bir stili olacaktı,
bu şeyin bir stili olacak, şu şeyin bir stili olacaktı. Bu yüzden ondan biraz şüpheleniyordum. Ben, "tarzı için neden bu kadar
endişeli ki?" dedim. Küçük, küçük şeyler için. Eğer bir Hint elbisesi giyse bile bir tarz, bunun nasıl bir tarz olduğunu düşünecektir.
“Görüyorsunuz, bizim bir tarzımız yok. Bunu biz, asırlardır giyiyoruz! Şimdi, nasıl bir tarza sahip olabiliriz ki? Bizde Georgian tarzı,
bu tarz, şu tarz yok. Bu sadece tek bir stil var, kurta - hepsi bu." dedim. İşte böyle, bakın, o sergileyeceği tarz konusunda daha
fazla endişeliydi ve işte buda Benim söylediğim şey, bizim üslubun içeriğinizin yerini alamayacağını anlamamız gerekiyor. Dikkat
edin. Yani şimdi siz duygularınızı ifade etmemek için, gülmemeli ve bir keşiş gibi oturmalısınız. Biz burada keşişler istemiyoruz,
tamam mı? Gerçekten yüksek sesle gülmeli ve neşe duymalı ve sevinç ifadenizi göstermelisiniz. Eğer buna gülüp
geçemiyorsanız, eğer Ruhunuzdan nasıl neşe duyacağınızı bilmiyorsanız, bir Sahaja Yogi değilsiniz, bitti! Hepsi bu kadar. Eğer bir
Sahaj Yogi iseniz, o zaman her şeyden, neşe duymanız gereken her küçük şeyden neşe duyabilmelisiniz. Bir keresinde, bir
tapınağı gitmek için, onu görmek için bir tepeye tırmandık. Eski bir tapınak vardı, biz onu görmeye gittik ve epeyce tırmanmamız
gerekti. Damadım, kızım çok yoruldular ama Ben her şeyin keyfini çıkarıyordum. Hiçbir şey hissetmedim. Yukarı çıktım ve
sonrasında - hepimiz orada, tapınakların dış kısımlarında bir yere uzandık. Ve o, “ben illallah dedim” dedi, damadım bunu söyledi,
“buraya tırmanmak çok zor” dedi. Ben de, “Şimdi, şu fillere bakın, bakın bu filler çok güzel bir şekilde yapılmışlar! Hepsinin farklı
bir kuyruğu var!” dedim. Damadım, "Anne, bu kadar bitkin olduğum şu anda, farklı kuyrukları Siz nasıl görebiliyorsunuz?" dedi. Ben
de “işte Ben bu şekilde yorulmam! ama siz kuyruklara bakabilirsiniz, onlar farklı farklı tiplerdeler!” dedim. O Bana, “ben şu an bunu
yapamam” dedi. Ben de, “onları görmeye başla, bunu unutacaksın” dedim. Ve gerçekten bu oldu. Yani bir şey şu: biz artık İngiliz
değiliz ya da Birleşik Krallık Sahaja Yogileri değiliz, bizler Tanrı'nın Krallığının Sahaja Yogileriyiz. Ve biz gerçeğin ne olduğunu
biliyoruz. Ve kendimizi boş yere perişan etmeyeceğiz, çünkü bazı büyük dedelerimiz bize böyle şeyler yapmamızı, duygularınızı
ifade etmemenizi söylediler ama bu o kadar da kötü değildi, ilk geldiğimde, Douglas'a Aydınlanma verdiğimde, bunu size
anlatmalıyım. Eğer onu görürseniz, o da hatırlayacaktır. Bilirsiniz, tüm dengesini kaybetti, Beni havaya kaldırdı ve Beni bu şekilde
havaya kaldırdı ve Ben İngilizlerin çok geliştiğini hissettim! ama Gregoire oradaydı, o gergindi, "Onu yere bırak! Onu yere bırak!”
dedi. Yani bu çok basit, çok spontane, çok doğaldı, bilirsiniz. Anlamamız gereken şey bu: Doğal mıyız? kendiliğinden bir şekilde
mi davranıyoruz? çok mu gülüyoruz? Çok açık bir şekilde mi konuşuyoruz? Açık yürekli olmak, sizin sahip çıkmanız gereken bu
eski aptal geleneklere göre, bu durum yanlıştır. Yanlış, bu kesinlikle yanlıştır, size söylüyorum! Yani bu, bizim başka bir tarzımız
olmadığına dair, kesip atmamız gereken şeylerden birisi, ama Sahaja Yoga tarzı gülmek, konuşmak, herkesi kucaklamak ve
neşeli olmaktır. İşte biz buyuz. Bilgiyi bildiğimiz için, biz gnostiğiz (bazı Doğu geleneklerini, dinleri ve Hristiyanlığı eklektik bir
tutumla sentezleyen mistik felsefe), onlar siyah şapkalarını takarak kiliseye gidip, orada bulunan tüm o mezarların başında
oturacak kadar aptal, kör insanlar değiller. Böyle çok şeyi biliyoruz. Yani bu, bizim hiçbir stilimiz, herhangi bir stilimiz olmaması ilk
şeydir. Şimdi yurtdışına giden bazı Sahaja Yogiler, İngiltere'den evlendiler ve onlar için, kendilerinin Hanımefendiler ve Ladalar
(Şımartılmış, rahata alışık adamlar) olduklarını düşündüklerine dair şikayetler aldım. "Eee? Hanımefendiler ve Ladalar mı? Onların
burada bir işleri yok, onlar nasıl hanımefendi oldular? Onlar Bana, bu kişilerin böyle olduklarını söylediler, “Şimdi, onlar bir tür
şapka takmak istiyorlar ve bu tür bir şeyler giymek istiyorlar ve bazıları da hippi oldular!” Ben, “Hippiler mi, neden? Bunu
anlayamıyorum!" dedim. "Ve onlar kimseyle konuşmak istemiyorlar ve ifadesizler", dediler. Bütün bu İngiliz stilleri, görüyorsunuz!
"Umarım onlar bu Moss Bros'tan (bir giyim markası) ödünç alınan frakları giymemişlerdir" dedim. Yani bu çok üzücüydü çünkü
onlar herhangi bir kolektif programa gitmezlerdi, gitmezlerdi, çünkü bilirsiniz, şimdi onlar “sahib” (efendi/patron) oldular,
bilirsiniz! Hindistan'da bunlara “sahib” denir. Hindistan'da, biri çok fazla stil sergilemeye çalışırsa veya bir sınıftan olduğunu
göstermeye çalışırsa, "Haaa! Şimdi o bir sahip oldu! O kişi bir sahib oldu!” denir. Sahib demek, bir kınama demektir. Hindistan'da
bu bir kınamadır ama olan şey bu. Bu sadece İngilizlerden gelir, çünkü İngilizler böyle konuşurlar; o bazen öyle bir şekilde konuşur



ki, bu kişi kendisi bir yerlerde sadece bir baş uşak/kahya bile olabilir ama kendisi hakkında öyle bir hava ile konuşur ki, ama siz bu
değilsiniz. Ve biz, İngilizler neden, onlar neden kalplerini açamıyorlar diye düşünüyorduk. Sonuçta siz, tüm evrenin kalbinde
yaşıyorsunuz! Yani, eğer kalbinizi siz açmazsanız, başka kim kalbini açacak ki? Coşkulu olmaya gerek yok, görüyorsunuz, böyle
konuşmak, şöyle konuşmak gerekli değil, Ben bunu söylemiyorum, lütfen bunu anlayın ama onurlu bir şekilde gülmeli, şaka
yapmalısınız, eğlenmelisiniz diyorum çünkü bunun içinde neşe yok, işte bu yüzdende bu böyle. Değil mi? Yoksa neşe var mı? Yine
de siz “eğer ben çok gülersem insanlar ne der?” diye düşünürsünüz. Yani, kişinin anlaması gereken bir şey var: tüm bu
yapaylıkların hepsi, orada olan bu aptalca yapaylıklar. Kraliçe’nin partilerinden birine gittiğiniz zaman olduğu gibi - bunu size
anlatmalıyım çünkü Ben tüm bu saçmalıklara katıldım - ve oraya gelen insanlar var, elbette bu Moss Bros işi yine, onlar fraklar
içinde geliyorlar ve bazıları frakların çok dar olanlarını alıyor ve bazıları da çok bol oluyor, bilirsiniz! Dar olanların o kadar komik bir
yürüme şekilleri var ki, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz, sürekli gülecek gibi oluyorsunuz ve onlar joker (iskambildeki joker,
palyaço) gibi duruyorlar, size söyleyeyim. Çok güzel, onurlu insanlar joker gibi görünüyorlar. Ve bol şeyler giymiş olan
diğerleriyse, Charlie Chaplin gibi yürüyorlar. Ve Ben onları asla ayırt edemiyorum, size anlatıyorum, CP'ye “O adam aynı kişi mi?”
dedim. O da Bana, “Evet, aynı kişi, neden?” dedi. Ben de, “onu çıkaramıyorum, çok farklı görünüyor, Charlie Chaplin gibi!” dedim.
Bu olabilir, Charlie Chaplin de bu tür partilerden birine katılmış olabilir, eminim elbisesi de onun yaptırdığı şekildedir. Çünkü bu
kesinlikle orada, size anlatıyorum. Ve sonra, onlar çay içmek zorundadır, oturmalılar, bu saçmalık, şu saçmalık, bunu siz
anlıyorsunuz. Tüm bunların bize insan yapımı saçma sapan bir fikirden geldiğini söylüyorum. Bizler Tanrı'nın Krallığında
oturuyoruz. Bu yüzden, bütün bu şeyleri yapmayacağız. Böyle saçma sapan işlere girmeyeceğiz çünkü bu, size yapay bir üstünlük
sağlıyor ve sizi dünyanın geri kalanından koparıyor. Bu yüzden size gerçekten söylemeliyim ki, bunda her ne olduysa, bina edilen
türden bir yapaylık, realiteden vazgeçmek zorunda kaldı. Bu yapaylığa daha fazla dayanamazdı, çok fazlaydı. Şimdi Jeremy ve
Robert’da gördüğüm şekliyle, bu farklılaşmanın sizde neden oluştuğunu bulmaya çalışıyorum, onlar gerçek İtalyanlar oldular,
bunu size söylüyorum. Bir keresinde alışverişe gitmiştik ve sonra “biraz dondurma yiyelim!” dedik. Guido Beni dondurmacılara
götürme işinde çok iyidir, çünkü başka türlü Ben asla dondurma yemem! Biz de oradaydık ve aniden büyük bir kahkaha sesinin
geldiğini duyduk. Ben "bazı Sahaja Yogiler bu tarafa doğru geliyorlar gibi görünüyor" dedim. Bu, Baba Mama'ydı (Anne’nin erkek
kardeşi) ve bu ikisi, onlarda aynı dükkândan dışarı çıkıyor ve o kadar yüksek bir sesle gülüyorlardı ki, İtalyanlar bile, "Buraya gelen
bu büyük İtalyanlar kimler?" diye onlara bakıyorlardı. Üçü de gülüyor ve gülüyorlardı! Ve hemen bizi gördüler ve korktular çünkü
oturuyorlardı. "Gülmenizi duyduğuma çok sevindim. Buraya kadar geldiniz ve herkes size baktı” dedim. Çünkü her ikisi de
İtalyanca biliyorlar, onlar başka bir dilde biliyorlar. İçimizde başka bir şey daha var, başka bir dil daha öğrenmek istemiyoruz.
Herkes İngiliz dilini çok iyi bir şekilde öğrenmeli yoksa biz, onların hepsinin geri zekalı olduğunu düşünüyor ve onlarla dalga
geçiyoruz. Burada bir sürü film gördüm – onlar çok sayıda küçük, küçük dramalar gösteriyorlar, bazen bir tür bir dizi geliyor – bu
dizilerde İngilizceyi komik bir şekilde konuşan bir Fransız veya komik bir şekilde konuşan bir Alman var. Ayrıca İngilizcenin Benim
karşımda da oldukça garip bir şekilde konuşabileceğini düşünüyorum! Bazen, bu imkansız. Bugünkü biletçi gibi, onun hangi dili
konuştuğunu bilmiyorum ama onun ne konuştuğunu anlamadım, kibar olmaya çalışıyordu ama Ben bakıyordum ve ona sormak
üzereydim, "Şimdi, ne bu, Oxford İngilizcesi mi, yoksa Cambridge İngilizcesi mi? Anlamıyorum." İşte bu şekilde. Yani Ben dilin
sadece iletişim için olduğunu söylüyorum ama iletişimde eğer sevgi yoksa, eğer samimiyet yoksa, eğer duygu, kaygı yoksa neden
birileriyle iletişim kurmak istiyoruz ki? Sadece lafta olan bir şey, iyi değildir. Yani şimdi biz sadece bu dünyanın parçası değil,
bütünün parçasıyız. Ve bu tecrit duygusundan vazgeçtiğinizde her şey içinizde dolaşır ama bir yalıtım var, karakterde çok fazla
yalıtım var, belki de İngiltere'nin bir ada olması nedeniyle. Bugün David'e söylediğim gibi, diğer insanlara saldırmak ve Çin'e, hatta
Avustralya'ya kadar gitmek dışında, bunun dışında onlar izole edildiler! Bu yüzden biz kendimizi izlemeyi öğrenmek zorundayız,
atalarımızdan bize gelenleri öğrenmek zorundayız. Sahip olduğumuz miras budur! Aniden lord’lar oluyoruz, aniden leydiler
oluyoruz, aniden bir tür İngiliz dükü oluyoruz. Hindistan'da bununla çok eğlendiler. Düklerin burnunu görmüş olmalısınız, bir dağın
çıkıntısına bunun ismini verdiler, buna “Bu bir dükün burnu” diyorlar çünkü bazı dükler böyle bir burunla oraya gitmiş olmalı. Bu
yüzden kendimizle dalga geçmeyi öğrenmeliyiz. O zaman tüm bunlar ortadan kalkacaktır ve bu sınırlı şeyden, çok daha yüksek
insanlar olduğumuzu anlamalıyız. Bu iyi değil. Ve eğer biz bu yaşlı insanları takip ediyorsak, o zaman onlarla bhoot gibi olabiliriz,
çünkü onlar kesinlikle bhoot'lardı, onları görebiliriz, bazı şeyleri yapma şekilleriyle onlar kesinlikle bhoot'lardı. Ve şimdi onlar
öldüler gittiler, biz yeniden doğduk, özel insanlarız, biz çiçekleriz ve bizler güzel kokulu olmalıyız. Ve Gavin'in başına gelen de bu,
o çok fazla düştü. Ve bu Valerie, o ise bir başka korkunç karakter. Onun hakkında ne söyleyeceğimi bilmiyorum – o ne kadar az
konuşulursa o kadar iyi. Yani böylesi korkunç bir şey yazan bir insan görmedim, böyle kitapların genel okuma için yazıldığını hiç
duymadım. Yani Hindistan'da bu söz konusu değildir! Böyle bir cümleye dahi izin verilmeyecektir. Mide bulandırıcı, kesinlikle
mide bulandırıcı bir şey. Elbette okuyamadım, bunu söylediğim için üzgünüm ama onun hakkında duyduğum şey bu. Ve birkaç
satır vardı, onlar bunu Bana okudular ve Ben, “Baba! Yapma! Yapma! Yapma! Kusmak istemiyorum!" dedim. Yani sadece tek bir



tarza sahip olmak ve bu ve şu, bu doğru değil. Biz Ruh'uz ve Ruh ışıktır, etrafımızda olan, tüm auralarımızın etrafında olan ışıktır.
Özel bir kişilik tipiyle yürüyen insanlar var, sizin neden stile ihtiyacımız var? Kimin stili bizden daha iyi? Bizler kendi stillerimizi
yaratırız, stillerin yaratıcısı biziz. Bu nedenle, bir tür saçma sapan bir fikre uyum göstermek ve kendinizden ayrılmak, kendinizi
kendinizi ayırmak, kendinizi kolektiviteden koparmanız saçmalıktır. Şimdi bu sefer Hindistan'a gidenlere bir şey söylemeliyim:
İnsanların arasına karışmalısınız. Sadece İngilizlerin veya sadece şunun bunun olacağı ayrı bir kampımız olmayacak. Ve bu çok
yaygın bir beceriksizliktir, bununla yüzleşmeliyiz. Bu çok yaygın bir başarısızlıktır. Çünkü Ben şimdi İngiltere'deyim, yani Ben de
İngilizim ama Bende bu eksiklik yok ama Hintlileri gördüm, burada yaşadıkları zaman onlar böyle oluyorlar. Arjantin'de, Mar del
Plata diye bir yere gittim. Çok güzel bir yer, çok güzel bir insan kolonisi. Ben de, "Burada yaşayan bu insanlarda kim?" dedim.
"Hepsi İspanyollar, İtalyanlar, şunlar, bunlar", dediler. “peki ya İngilizler?” dedim, “Hayır! İngilizlerin ayrı bir kolonisi var”, dediler
ama yarın ayrı bir İngiliz Hintlileri kolonisine sahip olursak buna şaşırmam; bu olabilirdi. Sanskritçe'de buna "Sangati sanga
doshena" derler, yani eğer siz biriyle yaşarsanız, sizde öyle olursunuz, anlamına gelir. Bu yüzden, eğer burada yaşıyorlarsa,
muhtemelen yarın Hint toplumu içinde de kimi dük ve düşeslerimiz olabilir – bu oldukça mümkündür. Bu öyle bir atmosfer ki,
onlar 'Biz özel bir şeyiz' dedikleri için suçlandılar. Ve başka bir ülkede bunu yaptıklarında, onlar bunu çok net şekilde gösteriyorlar
ve bu sorun yaratıyor. Onlar insanların arasına karışamazlar, başkalarıyla konuşamazlar, sürekli olarak eleştirmeye çalışan
medyatik bir kişi gibi olduklarını düşünürler. Bütün tutum, bizim Sahaja Yogilerin oluşturduğu bu tüm okyanusla karışmamız
gerekliliğidir. Bunun yerine, eğer siz böyle davranırsanız, insanlar bir şekilde onların bizi eleştirdiklerini düşünürler. Bu yüzden
“seviyorum” ya da “inanıyorum” kelimelerini kullanamayacağımızı defalarca söyledim. Hayır, bunları kullanmayın çünkü
başkalarını işte siz bu şekilde hor görürsünüz, “bunu sevmiyorum, bundan hoşlanmıyorum”, diye. Evinizde belki bunun yarısına
bile sahip olmayabilirsiniz, kendi evinizde, ama onlar kalkıp size şöyle diyeceklerdir, evinizde yiyecek bir şey bile olmayabilir ama
onlar birinin evine gittikleri zaman, “ben bu yemeği sevmiyorum” derler, bizim böyle bir şeye sahip olmamız gerekmez. Tüm bu
şeyleri Ben o kişide gördüm ve işte size anlattığım şey bu. Elbette okunacak çok kitap var ve biz okuyabiliriz. İngilizlerin iyi bir
kalitesi, bilimsel olmaları, alim olmalarıdır. Onlar çok okurlar, çok şey bilirler. Sıradan bir insan da bilecektir. Ayrıca çok küçük bir
ülke olduğu için, onlar küçük, küçük yerleri de biliyorlar. Onların bildikleri her yere gidersiniz, onlar "Bu bardak Darlington'dan
gelme, bu buradan, bu şuradan", derler. Hintliler hiçbir şey bilmezlerdi! Ve eğer onlara "Bu sari nereden geliyor?" diye sorarsanız,
Erkekler özellikle de, kadınlar size söyleyebilirler. Kadınlar, “Bilmiyorum, Hindistan'dan olmalı, değil mi? Yoksa Kenya'dan mı?"
derler. İngilizler, kuşları, onların nereden geldiklerini biliyorlar ama tüm bu şeyler, görüyorsunuz, bu bilgi bazen bizi aşırı milliyetçi
yapabilir: “Biz İngilizler!” şeklinde, bu size böyle gelebilir. Bu noktada siz “Biz İngiliziz” derken, dikkatli olun, biz böyle değiliz! Biz
Hintli değiliz, İngiliz değiliz, biz hiç bir şey değiliz. Bizler gnostikleriz. Bilen biziz. Biz Yogiyiz çünkü bu kafamızda olan çok yapay
bir ego ve bizler tüm dünyayı sevmek için buradayken, bu durum insanların bizden nefret etmesine neden oldu. Yani bizim
güzelliğimiz, başkalarını ne kadar sevdiğimizde yatar. Kendimizle yüzleşmeli ve şunu görmeliyiz: “Başkalarını ne kadar seviyoruz?
Başkalarını ne kadar önemsiyoruz? Başkalarından ne kadar neşe duyuyoruz? Başka bir Sahaja Yogi ile karşılaştığımızda
kendimizi nasıl hissediyoruz?” Ben sizi gördüğüm zaman, bir sevinç dalgası gök gürültüsü gibi Bana doğru geliyor. Yani, nerede
durduğumu bilemiyorum. Ve bazen kendimi cennete yükseltebileceğimi hissediyorum! Ruhumuzun içimizde olan içeriği budur.
Tüm bu yapay şeyler değil, onlar bize asla neşe veremezler. Başkasına da neşe veremezler. Bizler çok sade insanlar olmalıyız.
Sade, bu bizim sadece az sayıda bir kaç kıyafet giymeniz gerektiği anlamına gelmez, bu o anlama gelmez. Sade olmak, bunun
kalbinizden gelmesi demektir. Küçük, küçük şeyler için kendinizi mutlu hissetmelisiniz. Basit şeyler sizi mutlu etmelidir. Ve bu
şekilde birbirimize daha da yakınlaşacağız çünkü bu dünya bir olmak zorundadır. Şimdi tek bir Avrupa olduğunda, İngilizlere ne
olacak bilmiyorum. Denize atlamak zorunda kalacaklar Bence, çünkü tüm bu insanlar tarafından sınırlar aşılacak çünkü bir
bakıma, İngiliz bir şekilde, onlar saldırgan insanlar, çünkü eğer orada bir İtalyan varsa, o sadece sizin evinize girer ve "bugün
akşam yemeğinde sizde ne var?" der. Bu oldukça mümkündür! Ve siz, "Bu da nedir? Evimin içinde yürümeniz çok terbiyesizce!"
dersiniz. Sizin neden bir eviniz var ki? Bir fare bile o eve giremez. Pirinç eşyalarınızı parlatırsınız, bütün temizliklerinizi,
süpürmelerinizi yapıyorsunuz - kimin için? Bu evi görmeye gelecek bir fare bile yok. Tüm bunları yapmanın ne faydası var ki? O
zaman domuzlar gibi yaşayın, enerjiyi boşa harcamamak daha iyi çünkü gelip sizi görecek bir domuz bile yok! Tamam iklim
böyle, burada kapıları açık bırakamayız, tamam ama kalpler açık olabilir. Bu konuda Kendimde pek çok deneyim yaşadım ama
Sahaja Yoga'da, eğer bu sürünürse, o zaman Sahaja Yogamızın gelişebileceğini veya insanların bu içeriğe sahip olabileceğini
düşünmüyorum. Sahaja Yoganın kalitesi içimizde olmalıdır: Kaç kişiye Aydınlanma veriyoruz? Kaç kişiyle konuşabiliriz? Sahaja
Yoga hakkında ne biliyoruz? Bunda ne kadar ustalaştık, kaç kişiyi Sahaja Yoga'ya getirdik? Yapabilir miyiz? Önemli olan şey,
kalbin dolaşımıdır. Ve eğer siz dolaşamıyorsanız, neden kalpte yaşıyorsunuz? Burası Shiva'nın yaşadığı, Onun her şeyde nabız
gibi attığı yerde – her şeyde nabzının attığı – ve işte orası bizim olduğunuz yer, o zaman siz ne yapmalısınız? Dolaşım: Ne kadar
dolaşım içinde olabilirsiniz, insanlarla nasıl iletişim kurabilirsiniz, ilişki kurabilirsiniz, onları anlayabilirsiniz. Her yerde neşe, her



yerde anlayış var. Böylesi, okyanus derinliklerine sahip insanlar var ama biz onların içine nasıl gireceğimizi bilmek zorundayız
ama eğer siz incilere sahip olmak istiyorsanız, derine dalmalısınız ama siz yüzeyde asılı duran samanla yaşamak istiyorsanız,
onunla yaşayın! Bizler Sahaja Yoga'ya, harika insanlar olmak için geldik. Biz İngiliz olduk, tamam şimdi bitti, bitti bu! ama şimdi
ikinci bir doğumumuz oldu, Tanrı'nın Krallığına girdik, şimdi büyük insanlar, büyük hükümdarlar olmak için buradayız. Ve bu
tarzlar ve tüm bunlar, sözde hükümdarlardan ve krallardan ve bu korkunç insanlardan geldi! Bunu biliyor musunuz? (Tarihteki)
Birinci Kraliçe Elizabeth'in (1533 – 1603) burasında bir tür garip siyah tül peçesi olduğunu söylediler, onlar onun erkek mi kadın
mı olduğunu veya ne olduğunu, o her neyse işte, onun erkek mi kadın mı yoksa bir kişi mi olduğunu bilmiyorlardı, olay buydu,
onun burada bir peçesi vardı. Bu yüzden o, bu amaçla burada duran, bu tür bir yaka yaptı ve herkes bunu takmak zorundaydı! Ve
Victoria hakkında da Bana dediler ki, Ben onun aleyhinde bir şey söylemek istemiyorum çünkü ona büyük saygım var ama
sırtında bir kambur geliştirdiğini ve onun bu Victoriyan etekleri ortaya çıkardığını söylüyorlar. Yani hippiliğin de İngiltere'de
başladığını, punkçılığın (Garip saç şekilleri ve giyim tarzı olan anarşist bir akım) İngiltere'de başladığını görebilirsiniz. Punkları
hayal edin! Onlar deli! Ve Roma'da bir sergiye gittiğimde, bu güzel sergiydi, sergide (standlarda) bir ülkeden başka bir ülkeye,
diğer bir ülkeye geçiyorduk ve orada İngiltere'yi düşündüm, çünkü size dediğim gibi Ben İngiliz oldum. O adam "Birleşik Krallık
nerede?" dedi. O da, “orada!” dedi. Ve çoğu İtalya'dan yaklaşık altı, yedi erkek ve üç, dört kız gülerek, “Ha! Ha!" dediler. Bende,
"Orada ne oluyor? Sorun ne? İngilizler herkese gülerken, onlar neden çıkıp İngilizlere gülüyorlar?” dedim. Ve o neydi biliyor
musunuz? Bu bir punk dükkanıydı - sergi için ellerinde olan tek şey buydu, inanın Bana. Holey pantolon (yırtık kot modası), holey
(delik), H O L E Y ! Delikli pantolonlar ve onlarda bunlardan (dikleştirilmiş saçlar) vardı - onlara siz ne diyorsunuz, ne diyorsunuz
buna, Ben bilmiyorum? Hintçe'de bu tür şeylere biz “toora” (horoz ibiği) diyoruz - ve tüm bu şeyleri onlar orada satıyorlardı. Ve
dediler ki, "bunların hepsi hakiki, hakiki, İngiltere'den gelme hakiki." Ve bu İtalyanların hepsi buna gülüyordu. Bunun üzerine Ben
de Flavia'ya "onlar İngilizlere neden gülüyorlar?" diye sordum. “Anne, bizim olan şeyle dalga geçen bir yapımız var, bizim büyük bir
alay etme hissiyatımız var” dedi. Bu insanlar “Ne olmuş yani? Bunda sorun olan nedir ki? Burnumu kessem, bunda yanlış olan ne
var ki?" diye düşünürken, durum buydu. Sonuçta böyle bir aptallığın içine düşüyoruz, bildiğiniz gibi, bu tür bir egoya sahip bir kişi
aptal olur. Ve açıkça görebileceğiniz birçok şey var, biz nasıl, kendimizin nasılda harika bir şey olduğumuzu düşündük ve
insanlarsa bizi aptal yerine koydular. Hint dilinde yazan Premchand adında, harika bir yazar var. Size onun hikayesini
anlatmalıyım, çok ilginç. Hindistan'da İngilizler vardı ve biz onları nasıl kandıracağımızı biliyorduk, açıkçası bunu size anlatmak
zorundayım. Ve Benares’in (Hindistan’da bir şehir) bir caddesinde yürüyen iki İngiliz vardı. Ve Benares'te çoğunlukla, onların
tuvaletlerinin üst kısmı açıktır. Onlar oraya otururlar. Ve bir de onların, - biz küpümüzü oraya taşırız, lota (metalden yapılma küp
benzeri, kullanma suyu için bir kap), buna onlar suyla birlikte lota diyorlar. Biri lotayı oraya koydu ve aniden, bir şeyin etkisiyle, bu
şey yere düştü. Ve bu şey öylece yere düştü - Beni kaydediyor musun? Merhaba? Şimdi bunu kaydetme. Kaydetmek mi
istiyorsun? Sadece İngilizler için, tamam, ama başkasına vermeyin! Yani bu lota düştü ve o şey yere düştü. Ve o İngiliz bunu şöyle
tarif ediyordu: "bu şey bir sürü Hintlinin gidip, başlarını koyduğu yerde, İngilizlerin ayaklarının üzerine düştü." Ben de "Bu ne ola
ki?" dedim. Onlar bu iki İngiliz'in ayaklarıydı ve o zaman İngilizler buna sinirlendiler, çünkü kendi ülkelerinin yasalarına göre, hiçbir
şeye zarar verilemez. Lotayı da aldılar, adama “Seni şimdi polise götürüyoruz. Bu bizi çok üzdü!” dediler. Görüyorsunuz, üst katta
duran adam koşarak geldi, “Üzgünüm, üzgünüm!” dedi. Onlar da "yapacak bir şey yok, biz seni polise götüreceğiz! Bu şey bize
zarar verdi. Ayağımıza düşen lotayı senin orada bırakmaman gerekirdi” dediler. Hindistan'da kimse tazminat ödemez ama eğer
bir İngiliz gelip tamam derse, onlar "Baba,(efendim) tamam, ne yapmalı o zaman?" derler. Bu sırada bir numara yapmayı düşünen
bir adam vardı, yani bu kişi İngilizce biliyordu. “Bakın, siz onları polise götürebilirsiniz” dedi. Polis onlara en fazla biraz ceza verir.
ama siz bu lotayı biliyor musun?” dedi. Onlar "nedir bu?" dediler. Adam, “bu lota, Ekber'e aitti. Ekber eskiden bu lotayı yanında
taşırdı, bu yüzden siz onları almak yerine, eğer bu lotayı almak isterseniz bu iyi bir fikir olacaktır, gördüğünüz gibi bu antika bir
parça. Büyük Ekber’in kullandığı bu şeyi almanız sizin için iyi olur!” dedi. Ve oradakilere Hint dilinde, "Onları kandırdım ve bunun
Ekber'e ait olduğunu söyledim ve siz sadece 'biz bu lotayı vermek istemiyoruz ve bizi polise götürebilirsiniz!' deyin, dedi. Bunun
üzerine İngilizler, “Şimdi, tamam, eğer bize bu lotayı verirsen, seni affederiz!” dediler. Bu insanlarda, “Hayır, biz bu lotayı vermek
istemiyoruz” dediler. Onlar "neden?" diye sordular. "Çünkü bu Ekber'e aitti! Böyle bir lotayı size nasıl verebiliriz? O bizim atamızdı.
Lotamızı size veremeyiz!” dediler. Bunun üzerine İngilizler, "Pekala, o zaman polise gelmek ister misiniz?" dediler. "Evet, evet,
polise gelmeye hazırız ama bu lotayı size veremeyiz!" dediler. Bunun üzerine onlar, bu lota için çok miktarda para ödediler ve onu
satın aldılar ve çok gururluydular, o lotayı satın aldılar ve bunun Ekber tarafından taşınan lota olduğunu söylemek üzere onu bir
çerçeve içine almış olmalılar. Yani işte bu böyle oldu. Bu yüzden önce diğer kültürlere, diğer şeylere ve diğer insanlara ve diğer
ülkelere saygı duymalı ve onlarda neyin iyi olduğunu görmeye çalışmalıyız. Aksi takdirde hiçbir şey bunun içine girmez ve
hayatınız boyunca çaresiz bir halde kalırsınız. Bu dünyada çok güzel şeyler var. İtalya'ya gittiğinizde, söyleyin - yaptıkları güzel
işleri, onların yaptıkları mobilyaları, yaptıkları şeyleri görün. Onlar İngiltere'ye geldiklerinde bize ne olacağını bilmiyorum. Çok



güzel sanatlarımız ve yeteneklerimiz vardı ama artık her şey bitti, artık kimse bunlara sahip değil. Ve onlar buraya geldiklerinde
bize ne olacak? Makinelerde, Almanlar buraya geldiklerinde onlar işimizi bitirecekler. Bu yüzden, bu dışsal şeylerin ve kendimizin
harika bir şey olduğumuzu düşünmenin, bir büyüklük olmadığını anlamalıyız. Büyüklük kendi içinizdedir, kalbinizdedir. Ve burada,
bu o kadar çok, o kadar aşikar ki, bu gerçekten şok edici. Tüm bu formalitelere ve tüm bunlara tepki olarak, insanlar çok rahat
kıyafetler almış olabilirler, tamam ama bunun yolu bu değil, çünkü bunun içinizden gitmesi gerekiyor. Bütün bu fikirler tamamen
yıkanmalı, temizlenmeli ve biz, tüm dünyaya Ruh'un ışığını vermesi gerekenler olduğumuzu bilmeliyiz. Ve tüm bu garip fikirlerle
kendimizi nasıl örtebilir ve gölgeleyebiliriz? Ve işte bu yüzden çoğunuz Gavin hakkında Bana sorular sordunuz. Söyleyebileceğim
tek şey, bu derece bir aşırılığa ancak bir İngiliz gidebilir çünkü o kendisini affedebilir. Hiç kimse bu derece bir aşırılığa gidemez.
Hiç kimse böyle yapmadı. Hiç kimse böyle yapmadı. Sahaja Yoga'dan çok fazla insanı çıkardık, bunu çok iyi biliyorsunuz ama
onun düşme şekli ve son on dört yıldır bizimle birlikte olması şaşırtıcı. Ve insanların Bana sorular sormasını anlıyorum, neden
bunun olduğunu anlıyorum ama şimdi dikkatli olun! Sahip olduğumuz bu aptalca fikirlerle kaybolmayalım. Ve harika bir şey
olalım. Kendi içimizde olalım, kendimizi görelim. Ne olduğumuzun farkına varmamız dışında, hiçbir kibir, hiçbir yapaylık bize özel
bir kişilik kazandırmaz. Ve biz ne olduğumuzu bildiğimizde, kendimizden neşe duyarız asla sıkılmayız, kendimizden keyif alırız -
asla sıkılmayız. Programın başında şunu söylemeliyim, Sahaja Yogileri gördüm, eğer iyi olmak istiyorlarsa gerçekten çok iyi
insanlar olabilirler, İngiltere'de, çünkü zeka kalitesi çok daha iyi, belki de onların alimlikleri çok iyi ama düştükleri zaman, çokda
hızlı düşerler ve çok aşağı inerler. O halde, bizim adımlarımıza, nerede durduğumuza ve hangi adımı atacağımıza bağlı olmamız
gerekir. Örneğin meditasyon yapmak: Dr. Brian Wells Bana insanların aşramda meditasyon yapmak istemediklerini söyledi.
Şimdi, meditasyon çok önemli, büyümemizin tek yolu budur. Pekala, eskiden insanlar yataktan kalkarlardı, diyelim ki daha
önceleri onlar sabah saat on gibi kalkarlardı ama siz sarhoş değilsiniz ki, neden saat onda kalkasınız? Sabahları kalkmalı,
kendinize bakmalısınız: Bu sizin Ruhunuza bakmanız gerektiği anlamına gelir! Ve başarmamız gereken şey budur. Ve eğer
hepiniz bu yapmaya karar verirseniz, bunu çok iyi bir şekilde yapabileceğinizi biliyorum. Kendi aranızda daha iyi bir anlayış var
ama iş diğerlerine gelince, olmaması gereken bir tür bir iletişim boşluğu var gibi görünüyor. Eğer Almanlar bu kadar nazik ve tatlı
olabilselerdi, Sahaja Yogi olan Almanları gördünüz - bir çiçeğe dokunmak bile, bir Alman'a dokunmaktan daha kolaydır, size
söylüyorum, onlar çok nazik oldular, çünkü bir ders aldılar. Bir Alman'a sordum, "İngilizlerde ne var? Onlar neden ders almadılar?”
Bana cevap verdi, bu bilinmesi gereken çok önemli bir şey, “onlar hiç savaş kaybetmediler Anne. Bir savaş kaybetmeleri
gerekiyor, o zaman her şey yoluna girecektir", dedi. Yani dışa dönük olmayan, sadece lafta olmayan, aynı zamanda içten gelen
nezaket: “onlar nasıl birini incitebilirler ki?” Yani, sizinle bu şekilde konuşmak için kendimi bir ruh hali içine sokmam gerekiyordu.
Ve bu size zarar vermesin diye sözlerimin etrafını kaç çiçekle donatacağımı bilemiyordum. Ve o zaman bile, görüyorsunuz,
aklımın bir köşesinde bir tür hüzün var, çünkü sizleri çok seviyorum ve bu da, çoğu zaman Benim sizinle kaldığımı gösteriyor.
Özel bir şekilde ayrıcalıklısınız ama bu durum, size daha fazla tevazu vermeli çünkü Benim kalitelerim neler olursa olsun, bunlar
sizde çok daha fazlasıyla olmalı ve insanlara, "Ah, İngiliz, biz bunu fark edebiliyoruz, onlar bakmaları gereken Anne’nin kendisi
gibiler. Onlar Anne gibi davranırlar. Onlar tıpkı Anne gibiler.” Haydi bunu işletelim. Tamam mı? Yani bu Bana verilen bir söz -
tamam mı? — bir Ashtami gününde (8. gün) Bana verilen bir söz. Tüm bu negativiteleri bitirelim ve her yerde ibadet edilen bu özel
insan tipinde olalım. – Tamam mı? Tanrı sizleri korusun.
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Hepiniz hoş geldiniz. Birazcık gecikti ama Beni ancak şimdi uçağın çok fazla geciktiği konusunda bilgilendirdiler ve bu yüzden de
İngilizler, en başından beri katılmak istediklerini söyledilerse de, Ben pujayı şimdi yapmanın daha iyi olacağını düşündüm. Onlar
her zaman çok daha fazla pujaya katılırlar, belki de sebep bu!

Şimdi buraya vardık ve beraberce yapacağımız bu hac yolculuğuna başlayacağız. Seyahat çok süptil bir tabiatta ve eğer neden
burada olduğumuzu anlarsanız, tüm yaradılışın hepinizi seyrettiğini anlayacaksınız ve bu, sizlerin yükselmeniz gerektiğini
anlamanıza yardım etmek, derinliğinizi hissetmek, kendi özünüzden neşe duymaktır.

Yolculuk çok rahat olmayabilir. Yollar hız kesicilerle ve her tür engelle fazlasıyla dolu. Bu,  yükselişimiz gibi bir seyahat, Benim
hissettiğim şey hızımızın kesileceğidir. Batıda bizler çok hızlı olmalıyız, buna şüphe yok ve bu hızı azaltmak için, içimizdeki
huzurumuzu hissedeceğimiz meditatif süreçleri kullanmalıyız. Düşünceler de akıllarımızı bombardıman altında tutuyor ve bizler
başkalarına ve bu düşüncelere karşı çok hızlı reaksiyon gösteriyoruz.

Yani kişi farkında olmalıdır. Kişi, içinizde ne olduğunu, düşüncelerin sizi bombardıman ettiğini, yükselmeye çalıştığınızı ve bu
düşüncelerden kurtulmayı çok zor bulduğunuzu biliyor olmalıdır. Düşünme süreci, şartlanmanızı veya egonuzu başlatabilir 
-sadece iki problem! Bu meydan okumaya muhatap olan sizsiniz.

Köydeki her şeyi seyretmeye başlayan ama reaksiyon göstermeyen, bu basit insanları gördünüz. Eğer reaksiyon göstermezseniz,
düşünceleriniz pes ederler. Bu yüzden ilk şey, reaksiyon göstermediğinizi, deneyimlediğinizi, sessizlikten, süptillikten, güzellikten,
etrafınızda olanlar kadar kendi varlığınızın ihtişamından hoşlandığınızı,  kendiniz de seyretmelisiniz. Bu alışkanlığı kırmak için
kendinizi zorlamamalısınız, sadece seyretmelisiniz. Hiç bir şey hakkında çok fazla konuşmaya da gerek yoktur ne de hiç bir şey
için düşünmeye gerek yoktur çünkü varsayalım ki, bir ağaç gördünüz – bu sadece bir ağaçtır. Bu konuda ne düşüneceğiz ki?
Onun için ne düşünürsek düşünelim, bu bir ağaç olacaktır!

Yani bu yüzden birazcık aptal görünmenin bir sakıncası yoktur – önemli değil ama bu temel bir şeydir, analiz etmeye
başladığımız zaman, sinirlerimizi bozuyoruz ve aklımızı, beynimizi zehirliyoruz. Bu yüzden bir şeyleri analiz etmeden, onun
hakkında düşünmeden seyretmek, gerçek olandır.

Eğer, reaksiyon göstermeden her şeyi seyrettiğiniz bu noktaya ulaşabilirseniz, siz gerçekliktesiniz ve ancak o zaman
arkadaşlarına, akrabalarınıza, çevrenizdekilere, tüm evrendeki süptilliklere nüfuz etmek niteliği sizlerde kendini gösterir. İşte bu
yüzden Ben, bu hac yolculuğunda hatırlamamız gereken ilk şeyin, kendimizin farkında olmamız gerektiğini söyledim. Ama siz
sadece başkalarını düşündüğünüzde, başkalarının nasıl davrandıkları hususunda, “onlar böyle yapmalılar!” diye düşündüğünüzde,
onların kafasını kırmayı liderlere bırakın siz, bu sizin işiniz değil. Bu onlar için bir baş ağrısı biliyorum ama bunu yapmalılar, bu
tamam ama siz neden kendi kafanızı bir hiç için kırmak istiyorsunuz?

Yani, başkalarını yargılamak, başkalarını düşünmek, onlar ne yapıyorlar, onlarda yanlış olan ne, her şey hakkında,
düşünebileceğiniz her ne ise, bu yanlıştır ve düzeltilmeyecektir. Tanıdığım bazı insanlar gibi, özellikle de bürokratlar, diyelim ki
arabayla seyahat ediyorlar. O zaman diyeceklerdir ki, “sanırım, bakın, bu yol bu tarafa gitmeli” veyahut  “sanırım, eğer bu ev diğer
tarafa baksaydı güzel olacaktı” – ama değiştiremezsiniz, bilirsiniz. O ev bu tarafa dönmeyecek, yol bu tarafa gitmeyecek, öyleyse
beyninizi, aklınızı, düşüncelerinizi boşa harcamanın ne yararı var, bir şeyler önermek işe yaramaz ve asla da işe de yaramayacak.
“Sanırım bu ağaçlar biraz daha uzun olmalıydılar” diye başlarız ama ağaçlar öyle değiller. “Sanırım kargalar seslerini kesmeliler”
dersiniz, ama onlar seslerini kesmeyecekler, bu yüzden sadece kabul edin. Kabul etmek, neşe duymamızın yoludur ama kabul
etmek tolerans göstermek anlamına gelmez çünkü tolerans, ağaçların aynı yükseklikte olmasını kabul etmek için, sizin çok çaba
gösterdiğiniz anlamına gelir – onlar büyüyemezler, bu sizler için çok fazladır. “Ben bunu tolere etmeliyim” dediğiniz zaman, bakın,
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çünkü bu, “aklım bunu kabul etmiyor” demektir.

Olduğu gibi kabul etmek, her ne görürseniz kabul etmektir ve kabul etmeye başlayan insanlar, Benim gördüğüm şey, onlar işte bu
şekilde büyümeye başladılar. İşareti budur. Bu onların dayanıklıklarının ve derinliklerinin işaretidir. Bu Toprak Ana’nın gösterdiği
eğilim gibidir, O ne ise Odur ve orada ne varsa buna dayanır. Onun üzerine ağır bir şey koyarsanız, O buna eşit ve karşıt bir güç
uygular ve buna dayanır. “Ben bunu tolere ediyorum. Ben bütün baskıyı ona uyguluyorum” demez, sadece kabul eder. Yani siz
şeyleri oldukları gibi sadece kabul etmeye başladığınızda, şahit olmak ve farkındalık gelişir. “Sanırım”, denilen kısım işe yaramaz.
“Sanırım bu böyle daha iyi oldu” demek, işe yaramaz.

Sonra, ikinci problem, “ben severim”, kısmıdır. Şimdi, “ben kek yemeği seviyorum”, ama kek yok, ne yapmalı? Orada kek olarak her
ne varsa, bundan neşe duyun ama eğer “orada bulunmayan neyse ise, ben onu severim” diye düşünmeye devam ediyorsanız,
asla mutlu olamazsınız, bu kadar basit. “Orada ne varsa, ben onu severim. Orada ne varsa ben bundan neşe duyarım”,
demelisiniz, o zaman gerçeklik budur. Var olmayan ne ise, onu severseniz, bu konuda kim ne yapabilir ki?

Bu birçok şekilde işe yarar, yaşamın birçok facetinde (elmasın yüzleri) işe yarar, bu avantaj insanlar tarafından kullanılır çünkü
bizler sevdiklerimiz ve sevmediklerimizle çok savunmasız hale geliriz. Girişimciler işi ele alırlar ve onlar, bizlerin kafasında
sevdiklerimizi ve sevmediklerimizi yaratarak, her gün kafamıza başka fikirler sokarlar. Bunu, televizyon vasıtasıyla, gazeteler
vasıtasıyla, şunun bunun vasıtasıyla yaparlar, bu nasıl yaptıklarını şimdi gördüm. O zamanda siz, “ben bunu severim” dersiniz
ama bu sevme kafanıza nereden sokulmuş olan bir şartlanmadan geliyor. Yani siz bu şartlanmanın kölesisiniz. “Ben sadece
gülleri severim ve diğer hiç bir çiçeği sevmem”. Ama neden? Neden diğer çiçekleri hiç sevmiyorsunuz? Bu gibi şeyler için, onlar
her ne iseler, bizler neşeyi kaçırıyoruz.

Bu yüzden ikinci kısım, “ben her şeyden keyif alırım” olmalıdır. Neden ben buradayım? Burası hiç bir şekilde çok rahat bir yer değil,
öyleyse neden buradayım ben? Birbirimizden keyif almak için. Kendi varlığınızdan keyif almak için.  Dışarıda sahip olduğunuz
daha fazla farklılık, egonuzu ve şartlanmanızı cezp ediyor, aklınız bununla daha fazla meşgul, o zamanda hiç bir şeyden keyif
alamıyorsunuz.

Çok süptil olan diğer şartlanmalara gelince, “ben bir İngiliz’im” veya “ben bir Amerikalıyım” veya belki de hatta “ben
Derbyshire’danım” ve sonra, “bende başka bir shire’danım”, o halde bizim bir grup meydana getirmemiz daha iyi olacak ve
–gruplaşma başlar. Süptil bir şekilde, bir tür güvensizliktir bu ve bunu üzerine biz klüpleşmeye başlarız. Hayvanlar bunu çok sık
yaparlar, yapmaları gerekir çünkü güvensizlik hisleri oldukça fazladır. Sonra insanlarda bunu yaparlar ama azizler yapmazlar,
melekler yapmazlar. Onlar gruplar oluşturmazlar çünkü onların ulusları yoktur. Ulus da bir şartlanmadır. Onlar tek bir yere, tek bir
ülkeye bağlı değildirler. Şimdi bu uçakla gelenlerin buraya gelmesi gerekliydi çünkü her ülkeden bir uçak var, bununla gelenler
şunu bilmeliler ki, şimdi yere indik ve burada hepimiz Sahaja Yogileriz, ülkelerinizi unutun. Unutun bunu ve diğerleri ile karışın.
Lütfen gruplar oluşturmayın. Hiç bir şekilde gruplar meydana getirmeye gerek yok. Bu yüzden sizlerden şunu rica ediyorum,
otobüslerde, çünkü bu havaalanından itibaren başlar, siz gruplar meydana getirmeye başlarsınız ve bu geri dönene kadar sürer.
Sanırım bunu kırmak iyi bir fikir olacaktır ve lütfen farklı ülkelerden, farklı uluslardan gelenler haydi onlar hep beraber otursunlar
ve birbirinizle konuşun, birbirinizi tanımaya çalışın, birbirinizden öğrenmeye çalışın. Sadece gazetelerden bildiklerinizi değil,
Sahaja Yoganın farklı problemlerini, belli ülkelerdeki Sahaja Yoganın ne problemleri olduğunu,  belli ülkelerde ne olduğunu
anlamaya çalışın.

En kötülerinden birisi de, okuma şartlanması. Işık olmadan okumak yararsızdır ve kimi insanlar, da hala okudukları bir şeyleri
hatırlama, söyledikleri ile gösteriş yapma alışkanlıkları var. Başkalarını dinlemek daha iyidir. Bırakın başkaları konuşsun Sahaja
Yoga da hangi konuda tartışacaksınız ki? Bir şey konusunda siz nasıl tartışabilirsiniz, bilemiyorum? Diyeceksiniz ki, “tamam, yeşil,
ama… var bir şey” Sonra birisi der ki “Hayır, bu yeşil ama..” Biri böyle devam edebilir, deli gibi.

Sahaja Yoga’da tartışmaya gerek yok. Tartışacak neyimiz var bilemiyorum? Her şeyi biliyorsunuz, Kundalininin nasıl yükseldiğini
biliyorsunuz, çakraların nasıl temizlendiğini biliyorsunuz, aydınlanmanızı nasıl aldığınızı biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz, kim,
kim catch ediyor, nedir ve bunun nasıl bir etkisi olacağını biliyorsunuz. Eğer hakikat bu ise, eğer gerçek bu ise, bu ne ise odur, bu
konuda neyi tartışacağız? Tartışmalar bitti şimdi. Sizler gnostiklersiniz, sizler bilgili insanlarsınız. Bilginiz var ama sahip



olduğunuz bilgiyi her birinizle tartışmalısınız. En fazla deneyimleriniz hakkında konulabilirsiniz, ilişkileriniz hakkında
konuşabilirsiniz, bundan nasıl keyif aldığınızı ama Sahaja Yogada tartışılacak hiç bir şey yoktur.

Tartışan insanları işittim. Sahaja Yoga hakkında nasıl bir tartışma olabilir, bilemiyorum. Sahaja Yoga hakkında nasıl
tartışabileceğimizi Bana söyleyebilirseniz, bunu bilmekten çok mutlu olacağım. Şunu hatırlamalıyız ki, biz her ne konuşursak,
deneyimlerimiz hakkında, keyif aldığımız şeyler hakkında, mutluluklarımız hakkında, her şey hakkında konuşmalıyız ve bunu
tartışmak değil, bunu analiz etmek değil, çünkü bu neşeyi öldürecektir. Bunda neşe yok, tartışmak, sadece başkasından daha iyi
bildiğinizi göstermeye çalışmaktır veya siz başka bir fikir verebilirsiniz. Sahaja Yogada başka bir fikir yoktur. Eğer birisini Nabhi’si
varsa, onun bir Nabhi’si vardır, başka nasıl bir fikriniz olabilir ki?

O zaman farklı türdeki münakaşaları ve tartışmaları bitirdik. Belki birisi yoldan çıkar, belki de, ama hepiniz onun yoldan çıkacağını
biliyorsunuz, o zaman bunu tartışmanın ne faydası var? Hepinizi biliyorsunuz ki, o ne söylüyorsa yoldan çıkmış, bu o zaman bu
tamam. Siz sonuca vardınız, “evet, biliyoruz, biliyoruz, biliyoruz” dersiniz, ama bu konuda tartışma yoktur, gerek yok. Bunu bir kez
bildiğinizde, bu sizin farkındalığınızda, Paramchaitanya bununla ilgilenecek ve bunu nasıl düzelteceğiniz, nasıl onaracağınız, ne
yapmalı diye endişelenmenize gerek yok –bu sizin işiniz değil, bunu sadece Paramchaitanya’ya bırakın, hallolacaktır.

Yani burada, bizler geldik çünkü bu ülke pek çok aziz ve yogi tarafından çok kutsanmıştır ve bunu insanlarda, onların nasıl
olduklarında görebilirsiniz ve işte bu yüzden, bütün bu yoksulluğa rağmen, her tür rahatsızlığa rağmen ve Batının büyük şeylerini
bilmemeleri gerçeğine rağmen, onlar buna aldırmazlar.

Ben Rusya’ya gittim, tabii ki Rusya muhteşemdi ve pek çoğu aydınlanma aldı. İnsanların Sahaja Yoga ya nasılda geldiklerini ve
onu kabul edişlerine gerçekten şaşırmıştım ama söylemem gereken şey şu ki, bir kısmı, bu ülkedeki köylülerde olduğu gibi çok
komiktiler. Çok fazla olgunlaşmamış olanlar, bu şekilde Sahaja Yogaya gelmezlerdi ama onların karakterindeki farklılık gerçekten
fevkaladeydi çünkü bir taksi ile gidiyorsun, Taksideki adam der ki, “Sende Marlboro sigarası var mı?” Bende, “Bu nedir? Ben asla
duymadım bunu”, dedim. “Hayır, eğer sende bir tane varsa, senden bedava alırız veya çok az bir şey öderiz sana” derler. Ama
Hintliler asla böyle şeyler söylemezler, bütün bu şeyleri bilmezler, aldırmazlar ama eğer bir Hintli taksi şoförü varsa o, “sende
Mataji’nin bir fotoğrafı var mı?” diyecektir. Bu büyük bir farktır. (Shri Mataji güler)

Her açıdan, gördüğüm bir diğer benzerlik şu ki, burada köylüler, onlar Sahaja Yogi olmayan insanlar ama saygı gösterirler, bir
azize saygı gösterirler. Onlar için bir aziz, her şeyden önemlidir. Hiç kimse ona hiç bir şey sormayacaktır – asla! Onlara bir şey
vermek isteseniz bile, kabul etmezler. Bir şeyler satan kimseler, sizi aldatabilirler ama asla sizden şunu istemezler, “bana şunu
ver, bana bunu ver” diye, bu yapılmaz. Yani temelde sanırım bizim anlamamız gereken bir fark var, materyalizm Batıda,
Hindistan’da olduğundan çok daha hızlı çalışır –çok daha hızlı. Ve kişi bu noktada dikkatli olmalıdır. Ben sizleri şimdi bu noktaya
indiriyorum, “bizler materyalizm içinde kayboluyor muyuz?”

Tabii ki, Benim büyük bir alışverişçi olduğumu biliyorsunuz. Ben alışveriş yapmaya ve yapmaya ve yapmaya devam ederim ve
hepiniz için alışveriş ederim ve şüphesiz alırım ama Benim alışverişim ile pek çoğunun alışverişi arasındaki fark şudur, eğer Ben
alışveriş yapıyorsam, oraya gidiyorumdur çünkü bir şeyleri çok daha ucuza ve çok daha iyisini alacağımı bilirim. Bütün iyi şeyler
orada müsait olacaktır çünkü Ben oradayım,  bundan eminim. Ve tüm en iyi kaliteleri almak çok kolayca mümkün olacaktır ve
insanlar için bu şeyleri alabileceğim çünkü kimin için ne almam gerektiğini, her şeyi hatırlayacağım. Her zaman bu şekilde olur.
Alışveriş için dışarı çıktığım zaman, dört yüz kişi ile karşılaşmak gerekse bile, bu şeyleri oradan alırım. İşte bu yüzden Benim
gitmem gerekir. Tamam, Eğer sizin gitmeniz gerekirse, o zaman sizin “ne alacağız?” diye düşünmeniz gerekir. Sahaja Yogilerin
devamlı olarak, Sahaja Yogi olmayanlar için bir şeyler alacaklarını gördüm, her zaman, çoğunlukla, “annem için alıyorum, Sahaja
Yogaya karşı olan kız kardeşim için alıyorum” derler.

Neden Sahaja Yoga’ya kaşı olan biri için, bir şey alasınız ki? En yakın akrabanız bile olsa, onların bunu hak ettiklerini düşünüyor
musunuz? Sonra şunu bilmeliyiz, bizler tek bir bedeniz ve bu elin diğer el ile ilgilenmesi gerektiği gibi, alışverişe gittiğimiz zaman
veya bir şeyler yaptığımızda, her zaman diğer Sahaja Yogiler için ne alacağımızı düşünmeliyiz. Tabii ki, Ben size şunu söyledim,
birileri rakhi yolu ile kız kardeşiniz veya böyle bir şeyler olmadığı sürece, hediye vermeniz gerekmez ama kadınlar kadınlar için ve
erkekler erkekler için satın alabilirler. Sadece küçük bir şeyi anlayın, madde sevgimizi ifade etmemiz içindir, hepsi bu. Onun başka



bir anlamı yoktur. Ben bunda hiç bir anlam bulamıyorum.

… için almak yerine, insanlar burada seyahat ettikleri zaman,  tüccar olarak giderler, Ben gördüm. Tabii ki, sizde tüccar olarak
geldiniz ama dharmik olan bir şeyler vardır. Ama burada gittiğiniz zaman tüccar olarak gidersiniz ve kimin için alıyorsunuz?
Akrabalarınız, artık onlar birileri değildirler, ancak Sahaja Yogiler ve sadece Sahaja Yogiler. Onlar Hintli, İngiliz, Çinli, İsveçli,
Fransız, İspanyol, Alman, her ne olurlarsa. Onlar olmayı düşünebilirler – onlar Sahaja Yogiler ve onlar Tanrının krallığı dediğimiz
toprakta doğdular. Bu yüzden bu noktada dikkatli olun.

Bu gün, ilk gün olarak, size her şeyi hatırlayacağınız bir şekilde açıklamayı istedim ki, bizler bir hacdayız ve hepimiz kendi
farkındalığımız içinde büyüyebilmeliyiz. Eğer farkındalığınız içinde büyüyemezseniz, bu yararsızdır. Bu şekilde düşünmeye
başlarsanız, ne kadar fazla şey kazanacağınıza ve ne kadar fazla şeye ulaşacağınıza şaşacaksınız.

Sahaja Yoga’da yapmanız gerekenler ve  yapmamanız gerekenler yoktur, gerçekten de ve hiç bir şekilde sizi çok fazla disipline
ettiğimizi de sanmıyorum ama bu şöyle veya böyle, sizi disipline eden Sahaja Yoga’dır – Ben size hiç bir şey söylemek zorunda
değilim. Bu ateş gibi, eğer elinizi ateşe sokarsanız, sizi yakar, beğenseniz de beğenmeseniz de. Aynı şekilde, asahaj olan bir
şeyler yaparsanız, bunu ödemelisiniz.

Yani şunu kesinlikle biliyorsunuz ki, vibrasyonlarınızı kaybetmek istemiyorsunuz, mutsuz olmak istemiyorsunuz ama bu sefer,
kendinize ve yükselişinize karşı daha derin bir anlayış ve hürmet içinde, çok neşe dolu ve ciddi bir tutum sergilemelisiniz.

Bu sefer eminim, hepiniz kendinizden neşe duyacaksınız.

Tanrı sizleri kutsasın.



1989-1218, Hintli Azizler Hakkında

View online.

Hintli Azizleri Hakkında, Hindistan Turu, Aurangabad, Hindistan,18 Aralık 1989 Şimdi, çoğunuz buradasınız ve farklı ülkelerden
gelen sizler için burası tanışmak için güzel bir yer. Aurangabad'ın Benim yaşamımda özel bir önemi var çünkü atalarım buraya
çok yakın bir yerden geliyordu, oraya Pathan deniyordu ama orası aslında Pratishthan olarak bilinirdi. Sanıyorum, iki yıl önce
oradaydık ve burası büyük Ramayana destanını yazan Valmiki'nin yeridir, o burada yaşadı. Ve Sita ona geldiği zaman, Sita
evinden uzaklaştırılmıştı ve Valmiki'nin Nepal'de, Sita’nın hamile olduğu sırada orada kaldığı başka bir aşramı daha vardı ve Sita,
daha sonra buraya getirildi. İşte bu yüzden, her ne kadar Sita’nın çocukları aşağıya doğru gittiyselerde, onlardan biri Rusya’ya gitti,
diğeri ise Çin’e, Maharashtra’da, insanlarda tepelere gitmek ve Nepal’e dahi gitmek şeklinde bir kültür görüyorsunuz. Rusya'ya
gidenin adı Luv, Çin'e giden diğerinin adı ise Kush'du. Bu yüzden onlara Slav denilir. Onlar genellikle Lev olarak isimlendirilirler,
Çin'e gidenlere de, Kusha adı verildi. Yani, çocuklar doğumlarından itibaren yaklaşık on iki yaşına gelene dek, burada yaşadılar,
Valmiki, Ramayana'yı bestelediği zaman, Ramayana türküsünü nasıl söyleyeceklerini çocuklara öğretti. Daha sonra onlar
Ayodhya'ya gittiler ve orada şarkıyı söylemeye başladılar. Shri Rama, bu şarkıdan çok etkilendi. Çocuklar (şarkıda), -buralardan
kovulmuş olan çok iffetli bir lady varmış, diyerek, bir şekilde Ona meydan okudular - onlar kendi babalarının Rama olduğunu
bilmiyorlardı. Sonra tekrar geri geldiler ve bir süre burada kaldılar ve sonra Sita Nepalli bir hanım olduğu için, onlar tekrar Nepal'e
gittiler. Yani sanırım Sita’nın babası, Onun Nepal'de, Valmiki aşramında kalması için bir şeyler ayarlamış olmalı, buraya sadece
Bihar üzerinden ulaşılabilir, Ben burayı gördüm. Ayrıca bu ashramın Valmiki tarafından kurulduğu yer, burası çok önemli bir
noktadır, çünkü burada, mamut gibi bütün bu büyük büyük hayvanlarla, dönüş yapmakta çok hızlı olan, çok akıllı, zeki ve kıvrak
olan diğer hayvanlar arasında sürmekte olan büyük bir evrim mücadelesi vardı. Onlar, bu büyük hayvanların çoğunu yok ettiler. Ve
o nehirde çok sayıda timsah vardı ve Gajendra olarak bilinen fil kralı su içerken, timsahlardan birisi, büyük bir tanesi onu
öldürmek için saldırdı, böylece tüm klan ya da şöyle diyebilirsiniz, bu fillerin tüm genleri yok edilecekti. Bu nokta çok önemlidir,
çünkü Shri Vishnu orada belirdi ve timsahı öldürüp fili kurtardı. Yani tüm bu büyük hayvanlar içinde, sadece fil kurtarıldı ve bu
yüzdende bu yere Gajendramoksh deniyor. Yani, büyük bir tartışma sürüyor çünkü Valmiki'nin ashramları farklı farklı yerlerde
vardı. Ama aslında o burada, Shalivana krallığı olan Pathan veya Pratishthan boyunca giden Godavari Nehrinin diğer tarafındaki
bu bölgede yaşıyordu. Ve o insanları yağmalardı ve bir yağmacıydı. Bir balıkçıydı ve bir yağmacıydı ve sonra oradan, nehrin diğer
tarafından, Narada'nın oradan bir aziz olarak buraya geldiğini söylerler ve onlar Narada’yı  yağmaladılar. Bunun üzerine, "neden
beni yağmalıyorsunuz?" diye Narada sordu. Valmiki de, “Çünkü benim çocuklarımı beslemem gerekiyor. Karımı beslemeliyim.
Ailemi beslemeliyim. Onlara bakmalıyım. Geniş bir ailem var. Peki bütün bunları ben nasıl sağlayacağım? Ailenin para kazanan
tek üyesi benim" dedi. Ama Narada da ona, “onların her şeyi senin için feda edeceklerini düşünüyor musun?", dedi.  Valmiki,
"Eminim bunu yapacaklardır" dedi. Narada, "Pekala. Şimdi sen ölü bir adam taklidi yap", dedi. Ve dördü, onun sözüm ona ölü olan
bedenini alıp eve soktular, dört aziz ve onlara, “bu adam bizi yağmalarken  öldü” dediler. Ama onu tekrar hayata döndürmenin bir
yolu var, hepiniz, içinizden birisi şuna söz vermeli ve onun yerine ölmeli. Eğer onun yerine ölmeyi kabul ederseniz, o zaman bir
kişinin, onun yerine geçmesi gerekir", dediler. Onlar (ikna etmeyi)denediler ve denediler. Ve birisi, "Hayır, ben ölemem. Çok
gencim", dedi. Bir diğeri, "Hayır, ben çocuklarıma bakmalıyım" dedi. Bir diğeri, "Torunlarıma ne olacak?", dedi. Her türlü şey
söylendi ve hiç kimse kendisini önermedi. Bunun üzerine Valmiki ayağa kalktı ve şu ana dek gerçekten yanlış şeyler yaptığını fark
etti. Bu durumda o zaman, "Ben ne demeliyim?", diye sordu. Naraka da, "O zaman, eğer ölürsen sen ne derdin?", diye sordu.
Valmiki ben, "Mara, mara" diyeceğim, dedi, bunun anlamı “ben öldüm, ben öldüm, ben öldüm”, demektir. Naraka, "Tamam, o
zaman tersten diğer şekilde söyle ve bunu söylemeye devam et", dedi. Bunun üzerine ağzından çıkan, "Rama, Rama" oldu. Ama
onlar, "bu sorunu çözmeyecek. Sen bir kefaret çekmelisin çünkü hayatında pek çok kötü şey yaptın ve birçok insanı incittin. Yani
sen kefaretini ödemek zorundasın", dediler. Bu yüzden o, Valmiki Dağı denilen büyük bir dağa gidip kefaret çekmek için orada
oturdu. Ve termitler (beyaz karıncaları andıran bazı böcekler) onun vücudunu yediler ve o bir termit gibi oldu. Sadece boynu
yukarıdaydı ve Rama, Rama diyordu ve tüm vücut termitler tarafından yenilmişti. O zaman Shri Vishnu yeniden onun karşısında
belirdi ve termitleri uzaklaştırıp, ona aydınlanmasını verdi. Ve Sanskrit dilinde termite, valmi denir. Bu yüzden ona valmi-ki
(karınca yuvasından doğan) deniyor. İşte bu yüzden ona Valmiki adı verildi. Yani, hikaye o zaman, sonrasında Sita'nın oraya
gelişine gider. Yani Ramayana'nın çok önemli bir parçası burada sahnelendi ve Shalivahana'ların bu Valmiki tapınağına ve
Valmiki’ye şahsen, geçimi için yardım ettikleri ve ona üstatları olarak  büyük saygı gösterdikleri söylenir. Ama aslında onların
üstadı çok uzun zaman önce, bizim Nira Nehri yakınlarında arazi aldığımız yerde, bir Chandalia'ydı. Yani bu binlerce yıl öncesinde,
çok eski bir zamandı çünkü Rama, Krishna'dan diyelim ki yaklaşık sekiz bin yıl kadar önce yaşamış olmalı. Yani burası çok eski bir

http://amruta.org/?p=42080


yerdir, burası. Daha sonra insanlar tüm ağaçları falan kaldırdılar. Bu yüzden burası burası o kadar çorak bir toprak haline geldi ki
ve şimdi de, o kadarda verimli değil, ama bir zamanlar burası güzel bir ormandı ve Valmiki, o ormanda yaşardı. Yani bu yerin
hikayesi budur. Umarım şu anda, çok tarihi bir yerde olduğunuzu bilmekten dolayı mutlu olursunuz. Ve Ben de yolda giderken siz
Pathan'a, Pratishthan'a gidebilir misin, bunu bulmaya çalışıyorum, belki. Nasıl olur bilmiyorum, çünkü bildiğiniz gibi uçak tarifeleri
yüzünden hepimizin zamanı azalıyor. Ama her halükarda İtalyanların da gelmesinden dolayı çok mutluyum ve onlar pujaya
yetişmek için, doğrudan buraya gelmek için çok uğraştılar. Pratishan'da onların tüm yemeklerini, her şeylerini, kahvaltılarını
ayarlamış olsam da, bu sayede gece uyuyabildiler ve sabah erkenden yemeklerini alıp buraya gelebildiler. Bu insanlar, bütün bu
hikayeleri çok iyi biliyorlar. Hepimiz ülkemiz hakkında her şeyi biliyoruz, bu eski zamanları, bakın, görkemli, güzel ve bütün bu
azizlerin çalışmaları ve tüm bu (geleceği) görenler, Maharashtra halkının karakterine dokuma gibi işlenmiştir. Bu sayede
kendilerini korumak üzere, bu azizleri ve aydınlanmış bir ruhu takip etmekten kaynaklanan belli yeteneklerin onlarda zaten
olduğunu göreceksiniz. Ve insanlar Tanrı'dan çok korkuyorlar ve azizlere saygı duyuyorlar ve onlar genellikle kimin gerçek bir aziz
olduğunu da biliyorlar. Umarım hepiniz, ruhumuzun rahatlığını düşündüğünüz zaman, ruhun ışığının tüm yaşama bir şekilde nüfuz
ettiğini ve bizim hayata karşı tavrımızı değiştirmeye başladığımızı anlayacaksınız. Sadece bu da değil, aynı zamanda
erdemlerimize karşı da büyük bir güven duyuyoruz ve onlardan keyif alıyoruz. Biz böyle bir şeyle şımarmıyoruz. Yine de bir
bakıma şunu söyleyebiliriz ki, bu kültürde çok fazla incelik ve (bundan kaynaklanan) çok fazla yapaylık yoktur. Onlar size yüz kere
teşekkür etmezler. Bu yapılmadı. Onlar özür dilerim, demezler. Ellerini normalde kavuşturmazlar, kadınlar özellikle erkeklere,
namaskar demiyorlar. Onlar sadece Tanrı için ellerini kavuşturuyorlar. Yani kimi belli bazı şeyler var, Batı'da biz her zaman el
sıkışmaya devam ediyoruz. Her zaman herkese boyun eğmeye başlarız, özür dileriz, teşekkür ederim falan, bu şeyler. Onların
bunu yapmadıklarını göreceksiniz, ama özünde onlar çok sade insanlardır. Kayalar arasında yaşarlar; bu yüzden bu (kaya
gibi)karaktere sahipler. Ve umarım onlardan hoşlanırsınız. Tanrı sizi kutsasın. Not: Bu Puja'dan önce yapılan bir konuşmaydı.
[Mother speaks in Marathi.]



1990-0321, Birthday Puja: İçtenlik

View online.

67nci doğum günü için düzenlenen Puja, Sidney (Avusturalya), 21 Mart 1990. Nasıl büyük bir coşku, tüm dünyada! Sanırım,
Sidney’in tamamı, kendi çiçekleriyle süslendi. Ve güzel şeyler söyleniyor, kartlar ve mektuplar ve güzel şiirler. Çocuklar çok güzel
şarkı söylüyorlar. Kelimeler, bu büyük sevinci ve çok samimi mutluluk hissini ifade etmede yetersiz kalıyor. Size baksın diye,
sizinle ilgilensin diye, çok dirayetli bir şekilde sizi dönüştürsün diye, Anneye ihtiyacınız vardı. Ve her doğum gününde anlıyorum ki,
Sahaja Yogiler kalplerini de genişletiyor ve fark ediyorlar ki, onlar artık damla değiller, okyanusun parçası durumundalar. Ve o
okyanusun kendisi, onları güçlendirip, onlarla ilgilenecek. Bu okyanus onların gelişmesine yardım edecek. Ve aynı okyanus onlara
yol gösterecek. Bu yüzden, damla ile okyanusun bağlantısı tam olarak kurulmalıdır. Ve damlanın limitleri, okyanusun büyüklüğü
içinde eriyip yok olmalıdır. İlgiyle ve söylenecek güzel şeylerle, kolektivitenin derinliğini arttırabiliriz ve samimi bir arzuyla kolektif
olabiliriz. Kolektif olma arzusunun çok içten olması gerekir. Ve varlığınızın alanının genişlemesi başlayacak. İhtiyaç duyulan ilk
şey; kendinize karşı samimi, dürüst olmanızdır. Şüphesiz ki bir damladan, biraz kısıtlı bir damladan, o safhadan, bir damla olma
statüsünden geldiğimiz için, tekrar tekrar o kısıtlamalar içinde kayboluyoruz. Ama kendi vizyonumuzu görmemiz gerekir:
gelecekte ne olacaksınız? Gelecekte ne yapmak istiyorsunuz? Bu yüzden, kolektif olma fikrinizin samimiyeti, bizzat bunun
kendisi, tüm engelleri aşacaktır. Niyet her ne olursa olsun, her ne için olursa olsun, eğer samimiyseniz, zamanı unutursunuz,
emeğinizi unutursunuz, her şeyi unutursunuz, bunu başarmak istersiniz. Küçük şeyler de bile. Şimdi, bu samimiyet nereden
kaynaklanıyor? Samimiyeti sağlayan iki şey var. Öncelikle, kendiniz için Sahaja Yoga’nın ne olduğunu, şimdiye dek, size ne
verdiğini görmelisiniz. Size aydınlanmanızı verdi, size o geniş vizyonu verdi, size kolektif bilinci verdi, size düşüncesiz farkındalığı
ve şüphesiz farkındalığı verdi. Bir yumurtanın bir kuşa dönüşmesi gibi, sizden yeni bir kişilik yarattı. Ve şimdi bir kuşsunuz ve artık
o kabuğa tekrar geri dönemezsiniz. Sahaja Yoga’nın sizin için ne yaptığını bir kez anladığınız zaman ve ayrıca onda, sizin neyi
başardığınızı anladığınızda, bu bilgiye, bütün yıllar boyunca gizli kalmış, tamamıyla gizli olan Kundalininin bilgisine ulaştığınızı
anlayacaksınız. Kimse onunla ilgili bilgi sahibi değildi. Bu gizli tutuluyordu. Herhangi bir koleje, okula, üniversiteye, hiçbir yere
gitmeden, Kundalini hakkında tüm bilgiyi sizler net bir şekilde biliyorsunuz. Bir laboratuara gitmeden, onunla ilgili deneyimleriniz
oldu. Kundalini’nin ne olduğunu anladınız. Kendi gözlerinizle gördünüz, Kundalini’nin yükselişini gördünüz, insanlara Aydınlanma
verdiniz. Sadece Kutsal Ruh’un serin esintisini değil, kendi güçlerinizi de çoktan deneyimlediniz. Ayrıca, olanı biteni anlama
konusunda, öncesine göre çok farklı olduğunuzu gördünüz. Ve bilginiz çok fazla ve daha önce yaşamış hiçbir aziz, öğretmen ve
her şeyi önceden görüp insanlara haber verenler tarafından yapılamamış olan, başkalarının Kundalinilerini yükseltme hakkı size
verildi. Bütün bu yıllar boyunca, sizin sahip olduğunuz Kundalini’yi yükseltme kapasitesi(kudreti) çok az sayıda insana, verildi.
Çakraların ne olduğunu anlıyorsunuz, çakraların durumunu teşhis edebilirilirsiniz, hatta çocuklar bile bunu yapabilir ki, bunun çok
harika bir şey olduğunu bizler fark etmiyoruz. İnsan seviyesinde, onunla ilgili tek bir kelime bile bilmiyorduk. Kundalini diye bir
kelime bile duymamıştık. Ve çok kısa sürede, çok fazla bilgi sahibi oldunuz. Bu Sahaja Yoga’nın kutsamasıdır. Ve bunu
anladığınızda, yani çok bilgi sahibi olduğunuzu ve dikkatinin ışığını, nasıl çalıştığını anladığınız zaman, işinize yarayan ne kadar
çok kutsama olduğunu da anlarsınız ve bir şey yapmana gerek olmadan, otomatik olarak sonuçlara ulaşırsınız, şaşırırsınız ve
nasıl olduğunu, nasıl çalıştığını anlayamazsınız. “Ben oradaydım, birden bu oldu. Ben oradaydım, Birden şu oldu.” Peki nasıl? Bu
okyanus her anda, her detayda, her şeyin işlemesini sağlıyor. Bütün bu olanlar, artık gözlerinizi açsanız, iyi olur. Artık siz sıradan
bir insan değil, bir bilge, bir aziz oldunuz. Ve tavrımız değişmelidir. Pek çok insan hala hayvan: nasıl öldürdüklerini, onların nasıl
davrandıklarını görüyorsunuz- onlar insan değiller. Onlarla yaşıyoruz, her gün onları görüyoruz, sabıkalı onlar. Yalnızca bu da
değil, içlerinde çok düşük bir kültür seviyesi var. Onları kolayca hayvan olarak adlandırabiliriz. Sonra bazı insanlarımız var: yarı
hayvan, yarı insanlar. Sonra bazı insanlarımız var: gerçekten insanlar ve arayış içindeler. (Hindi) İzin verin, istiyorlarsa öne doğru
gelsinler. Ve Sahaja Yoga’da şimdiye kadar başardıklarınıza dair bu anlayış, derhal ne olduğunuzu anlamanızı sağlar. Ve bütün
bunlar bize otomatik olarak geldiği için, bu konuda samimi olsanız iyi olur. Gerçekten bir şey başardığınızı hissetseniz iyi olur.
Çok harika bir şey var. Bu yüzden samimi olmamız gerekir. Zihinsel olarak da böyle hissetmelisiniz. Ve bu ilk yaptığınız şeydir,
zihinsel olarak hissetmek. Onu zihinsel hissetmek çok önemli. O önemli, çok önemlidir. O çok değerlidir. Onunla ilgili samimi
olursunuz. Ama bir şeyi gördüğünüz, bir şeyi bildiğiniz ve onunla ilgili olarak kalbinizi açtığınız ikinci aşama, farklıdır. İkinci
aşamada, kalbinizi açmaya başlarsınız. Ve samimiyet açık kalpten gelir. Kalbiniz açık değilse, samimi olamazsınız. Şimdi,
kalbiniz açık değil ne demektir? Hadi görelim. Tekrar doğuyorsunuz. Aydınlanmanızı alıyorsunuz. Ayrıca, bu bir şekilde sizin
doğum gününüz. Ama bilginin ve anlayışının gelişmesi sürecinde kalbinizle olan uyumunu tutturamıyorsunuz. Ama bunun sebebi
ne? Kalbinizi böyle yapan nedir? Kolaylıkla fark edersiniz ki, kalbiniz tüm bedeni, beyni, her şeyi idare ediyor. Çünkü eğer kalbiniz
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durursa, her şey durur. Ama beyniniz dursa, kalbiniz durmaz. Öyleyse, en önemli şey kalptir ve içinizdeki bütün varlığınızı o
yönetiyor. Şimdi çok hassas olan, deveran eden bu önemli enstrüman, aynı zamanda da bir taş gibi. Nasıl çarpacak? Biz kalbinizi
büyütün dediğimizde, kalbinizin taş halinin, yumuşaması gerek demek istiyoruz. Peki, nasıl taşlaşıyor? Bunun köklerine inmemiz
gerekiyor. Taş gibi oluyor çünkü kalp beyni kontrol ediyor. Beyninde 7 tane aura olduğu gibi, aynı zamanda kalbinizde de 7 tane
aura vardır. Ve tüm bu auralar beynindeki auraları kontrol ediyorlar. Şimdi, beyni çok fazla sıkıştırmaya başlayan iki şey var:
egonun ve şartlanmaların ortaya çıkardıkları şeyler. Sonuç olarak, bütün bu auralar baskılanıyor. Ve kalbi çevreleyen auralar da
baskılanıyor. Ama beyin düşünebilir: “ Evet, bu çok iyi. Kundalini’yi nasıl yükselteceğimi biliyorum, bunu nasıl yapacağımı
biliyorum, her şeyi biliyorum”. Anlatır. Bu şekilde taşlaşmaz, düşünür. Taş kalpli olan her kim ise, düşünebilir. Hitler gibi.
Dolayısıyla, beyin, ego veya şartlanmalardan taşlaşma seviyesine gelebilecek kadar etkilenmez, düşünemez. Eğer, ego çok fazla
ise, (mikrofonla ilgili olarak: eğer yaklaştırırsanız, daha iyi olur. Düşmeye devam ederse, ben tutarım). Eğer ego ise, insan belki
aptallaşabilir, ama düşünür. Gayet iyi düşünür. Gerçekten aptallaşır. Egoist olan agnyası bloke olan (catch eden) her hangi bir
kişi, aptalın biri olur. Buna şüphe yok. Bunu konuştuğu zaman, bir şeyler yapmaya çalıştığı zaman sergilediği gösterişinde,
davranışlarında bunu görürsünüz. Aptal (ne olup bititiğini anlamaz) bir adam olur. Bilge olan herhangi bir kişi, onun nasıl aptal biri
olduğunu görür. Ve fark ettiğimiz şey şudur: onun zihni şartlanması ile örtülmüştür. Ama bu, o kişiyi taşlaşmış beyinli birisi
yapmaz. Aksine, kişiyi taş kafalı değil, aptal biri yapar. Ve böyle aptal biri ,her şeyi konuşmaya devam eder. Ve böyle aptal birini
hemen tanıyabilirsiniz. Hiç zor değildir. Bunun diğer tarafı da, zihindeki şartlanmalardır. Bu daha kötüdür, çok sinsi. Çünkü birinin
şartlanmaları var. Ondan kurtulamıyor. Onu göstermiyor ama kurnaz. Ve beyni Sahaj olmayan türlü fikirlerle dolu. Şöyle ki, biri
Beni pujada gördü. Ellerimi yıkıyordum ve o suyu veriyordu. “Yıkanmada kullanılmış bu suyu, Anne’nin ellerinin yıkandığı bu suyu,
siz neden alıyorsunuz?” dedi. Diğeri de “ Annenin ellerinde öylesine muazzam vibrasyonlar var ki, onları yıkadığımız zaman,
vibrasyonlar geliyor.” dedi. Ama o inanmadı. Çünkü şartlanmaları, sen ellerini ne zaman yıkarsan, yalnızca kir çıkar yönünde. Bu
yüzden vibrasyonları düşünemiyorlar. Bütün bu şartlanmalar orada insanların zihninde. Bu şartlanmalar yüzünden, kalplerinde
hissetmezler. Ama kurnazca halletmeye çalışırlar bunu, yalan söylerler, saçma sapan konuşmalar yaparlar ve seni haklı oldukları
konusunda ikna etmeye çalışırlar. Onlar aptal değiller, gelişmemişler. Boş boş konuşurlar. Ve bunu kabul edersin. Bunda hiçbir
bilgelik yok. Biri ne olup bitiyor anlamaz, aptaldır (stupid), biri de gelişmemiş (idiotic). Sahaja Yogi ikisinin arasındadır. Ve bu
şartlanma beyni yanlış yola saptırır, ama onu taş yapmaz. Beyni taş yapan tek şey, düşünmesine engel bir zihinsel problemle
doğmasıdır. Aksi halde, beyin düşünmeye devam eder. Şartlanmalarla veya egoyla düşünmeye devam eder. Böyle bir beyin, kalbi
etkilemese iyi olur, çünkü kalp beyni etkiler. Ama kalpten tezahür eden auralar cansızlaşır ve kaybolmaya başlar. Kalbin
etrafındaki auralar çok hassastır ve ‘beynin üstüne ışık tutmanın bir faydası olmadığını’ hisseder. Gittikçe küçülmeye başlarlar ve
işte kalp böyle küçülür. Çünkü bakarlar ki, orada hayata devam etmelerinin bir amacı yok ve gittikçe küçülmeye başlarlar. Sonuç
olarak, kalp küçülür. Küçülmüş kalpli birine tavuk-kalpli deriz ya da her zaman böyle bir adamın ‘taş kalpli’ olduğunu söyleriz.
Bütün bunlar insan zihninin şartlanmaları ve egosu yüzünden olur ve bunun sonucu kalpte, kalbin taşlaşması olarak hissedilir.
Çünkü kalp çok hassastır, çabuk etkilenir. Beyin o kadar hassas değildir. Eğer yumuşak bir şeyi suya koyarsanız, sertleşir ama
suya bir taş koyup, kaynatırsanız öyle olmaz. Bu yüzden, hassas ve kırılgan olan kalp, taş gibi olur tıpkı sizin beyin dalgalarının
sıcaklığında kaynamanız gibi. Ve çok sert bir taş olur. Güzel bir laf bile söylemeyi bilmez. İnsanlara söylenmemesi gereken
şeyleri söyleyerek saldırmaya, her zaman “ne söyleyelim de başkasını incitelim”, “nasıl yaparım da başka birini yanlış
yönlendirebilirim? ” diye düşünmeye devam eder. Çünkü bu sinsi bir tavırdır. Ego bölümünde, kalp egoyla tekrar donar ve kalp
düşünür, yok kalp düşünmez ama kalp beyine hiç aura yollayamaz. Beyin düşünmeye başlar: “Kalp bölgesi bitti. Kalp artık bizi
kontrol edemez.” Sonra kalp düşünmeye başlar: Bütün işi ben tek başıma yapacağım.” Kalp değil, baş demeliydim, söylenmeye
başlar. Ve kalp küçülür, taşlaşır. Hareket edemez. Ve ne olur: beyin kontrolü ele alır. Beyin kontrolü alır ve başlar. Beyin hiç
anlayamayacağımız bir şekilde davranmaya başlar: onlar hayvan gibi davranırlar, şeytani tavırlar sergilerler, çok acımasız olurlar
ve başkalarına gerçekten nasıl güzel bir şey söyleyeceklerini bilmezler. Kendilerinde bir şekilde boş bir gurur olur. Böyle insanlar
kendileri gibi biriyle karşılaşana kadar, diğerlerini incitmeye, hakaret etmeye devam eder. Ve sonra beraber çöker kalırlar.
Bütünde tek engel budur. Aksi takdirde, şu ana kadar bitebilirdiniz. Ama egolu iki insan bir arada olamayacağı için, birbirini
nötrleştirirler. Bu yüzden, Tanrıya şükürler olsun, biz de onlardan kurtuluruz. Ve bu iki şartlanma, aslında beynimizde olan bu iki
şartlanma kalbi dondurur ve ayrıca kalbin etki alanını sıfırlar ve beyin kendisini ortaya koyar. İşte bu yüzden diğerlerine ne kadar
kibar davranabiliriz, nasıl iyi olabiliriz, nasıl yardım edebiliriz, nasıl nazik olabiliriz, güven verici olabiliriz, koruyabiliriz, bilemiyoruz.
Bunların hepsi bize miras kaldı. Sahaja Yoga’ya geldiğimizde zaten taş kalpliyiz ve beynimiz de, ya egoyla ya da şartlanmalarla
doludur. Ve şimdi Kundalininiz yükselirken, önce kafanızı temizlersiniz. Böylece Kundalininiz hareketlendiğinde, samimiyet
gelecek ve kalbinizin durduğu makam Brahmarandra’nıza dokunacak ve kalbiniz genişleyecektir. Sonrasında da kalp bir kral gibi
geri gelir ve beyine hükmetmeye başlar. Kalp geri gelince, kızgın olduğumuz, konuşmadığımız, hiç ilgilenmediğimiz insanlarla



birden arkadaş oluruz. Problemler biter. Şimdiye kadar insanlardan bir sürü değişik şekilde zarar gördünüz. Bu zarar görme
durumu ve her şey birden biter, kaybolur. Ve siz hoş ve güzel olursunuz. Kundalininiz kalbinizin tahtı olan Brahmarandra’nıza
dokundu, peki ne oldu: o açılır açılmaz, kalbiniz de açılır ve kalbiniz uyanır, farkına varır. Der ki, “oh, bu da ne? Bu beynin beni
yönetmesine izin mi verdim? Ne cüretle beni yönetir! “ Hemen onu ürkütür. Ve biz bir sürü insan gördük: aniden çok değişimişler
ve bu durum çok göze çarpan bir şeydir! Amerika’da bir beyefendi dedi ki; “Anne, aydınlanma aldıktan sonra o kadar çok değiştim
ki, çok ılımlı bir insan oldum. Amcamla hiçbir ilişkim olmazdı ya da diğer kişilerle.” Bir şenlikte onu gördü ve “Merhaba Amca”
dedi. Amca da ona bakmaya başladı. “İyi misin?” diye sordu. Hiç sormazdı. Gitti ve gördü: “Amca iyi misin? Her şey yolunda mı?
Senin için yapabileceğim bir şey var mı?” Çok güzel şeyler söyledi. Amca dedi ki; “Neler oluyor, sarhoş falan mısın? Benimle ne
güzel konuşuyorsun! İnanamıyorum.” İşte böyle şeyler olur. Bu yüzden anlamamız gerekiyor ki, bütün bu şeyler kolaylıkla terk
edilebilir, çünkü bütün bu özellikleri biz yoga sayesinde kazandık. Hepsi bitebilir çünkü bu özellikleri yogayla kazandık.
Hayatımızda, ilişkilerimizde olmaları gerekmiyor. Ve kalbiniz bir kere açılırsa, ego da, şartlanmalar da uzaklaştırılabilir. Ve biz
insanlarla ilgilendiğimizde, aramızdaki buzları eritmek için uygun bir şekilde iletişim kurmamız gerekiyor. Tıpkı kendinize şöyle
demek gibi: “Ben bu adamın kötü olduğuna inanmıyorum. Onunla ilgileneyim. İyi olabilir. Gördünüz mü, bence o kötü biri değil.”
Ve birinin kötü olduğunu kabul etmek insanlar için çok kolay. Böyle bir şeyi bir kez kabul ettiklerinde, bir şekilde bir duvar, bir kale
örerler ve orada yaşarlar. En iyilerinin kendileri olduğunu ve kimsenin iyi olmadığını düşünürler. Ve böylece, bulundukları yöre
halkı, toplum ve bütün insanlık bu fikirlerden olumsuz bir şekilde etkilenir. Ve Sahaja Yoga bunu iyileştirecek en iyi yoldur. Sahaja
Yoga bunu tamamen bitirecek en iyi yoldur. Bunu anlamanıza yardım edecek samimiyet, tek bir şartla gelir; Kundalininizi tekrar
tekrar yükseltip, Brahmarandra’nızı açarsanız. Sonra kalbiniz coşacak, farkındalığı çok olan bir kişilik olacak ve düşünen, sürekli
çılgınlar gibi düşünen beyninizin sorumluluğunu alacaktır. Bu bir kez olunca, göreceksiniz ki, artık siz şüphesiz farkındalık
konumundasınız. Ve bu ikisinin arasındaki ilişkinin tamamen anlaşılması gerekir. Öncelikle, kalbin hâkimiyetine meydan
okunmuştur, ya da şöyle diyebiliriz; kalbin krallığına meydan okunmuştur, bastırılmıştır ve sıfırlanmıştır. Ve beyin kral olmuştur ve
bizi yönetmeye başlar. ‘Ben düşünüyorum’, ‘Ben hissediyorum’ demek, ’beyin’ ve ‘ego’ demektir. Eğer ‘Ben düşünüyorum , ‘ Ben
istiyorum’ demekten vazgeçerseniz, her şey yoluna girecektir. Şöyle deseniz iyi olur; ‘Ben istiyorum’ mesele değil. Bu beden
istiyor. Kendinizi ayırıyorsunuz. Yavaş yavaş kendinizi hiçbir şekilde ‘Ben istiyorum’ demeden tüm bu durumlardan ayırmaya
başlarsınız, “Bu beden”, “Bu el”, “Bu kafa” demelisiniz. Ayırıyorsunuz. Ve ayırdıktan sonra, tüm bu ego ve süper ego engelleri
ortadan kalkacaktır. Bu şekliyle, bu ikisinden de kurtulmak çok kolaydır: yalnızca Kundalininizi yükselterek ve
Brahmarandra’nızdan geçerek. Brahmarandra’nızı kırıp geçmek, Kundalininizin bütün evreni yaratan güçle bağlantıya geçmesini
sağlamanız, elde ettiğiniz en büyük başarıdır. Bu yüzden size her zaman meditasyon yapın, düşüncesiz farkındalık konumunda
olun diyorum. Sizi geliştirecek. Dışarıdaki şeylere çok fazla dikkatinizi koymayın. Tabii ki, sizler bir şekilde Sahaja Yoga’dan
sorumlusunuz, çünkü bu konuda samimisiniz. Kendinizi zorlayamazsınız. Ve size tekrar tekrar söylüyorum; samimiyetinizi ölçün
biçin: “Sahaja Yoga’ya gönülden bağlı mıyım?” diye sorun kendinize. Ve bazı insanlar ciddiye almıyor ve soruyor; “Anne, aptalın
biriydim, kafam karışmıştı”. Böyle diyemezsiniz. Böyle diyemezsiniz çünkü bütün bunları Sahaja Yoga’ya borçlusunuz. Şimdi her
şeyi Sahaja Yoga’ya borçlusunuz. Ve sizin için yeni bir yaşam şimdi. Öyleyse “şaşkındım” ya da salaktım” “aptalın biriydim, böyle
yaptım” diyemezsiniz. Kendinize deyin ki; “öyle yapamazsın. Anne şimdiye kadar bütün samimiyeti ile gerçekten çok çaba
harcadı, çok çalıştı. Biz bu konuda böyle samimiyetsiz davranamayız. İkiyüzlü olmak istemiyoruz. Bu ikiyüzlülük. Tamamen
ikiyüzlülük.” Bir şey söyleyin, bir şey yapın. Eğer bir gönül borcu hissiyatınız, özsaygınız varsa, “Anne, ben bunu bilmeden yaptım.”
Ya da “kafam karışıktı, aptalın biriydim” demeyin. Bu sizin ne kadar sıradan biri olduğunuzu, ne Sahaja Yoga’ya ne de kendinize
karsı hiçbir minnettarlığınız olmadığını gösterir. Ama bu işin en iyi yanı şudur: Sahaja Yoga’ya Benim ihtiyacım yok, Sahaja
Yoga’nın size de ihtiyacı yok. Sizin Sahaja Yoga’ya ihtiyacınız var. Sahaja Yoga Kendi içinde tam, bütün. Size ihtiyacı yok. O tam
ve hep öyle olacak. Kendi pozisyonu, statüsü, itibarı olacak. Her şey sağlam, eksiksiz. Bu şunun gibi: Ganj nehrinden su alıp
getirmeniz gerektiğinde, uygun derinlikte, içine suyu tam alabilen kaplarınızın olması gerekir. Ama taş alırsanız, onunla ne
getirebilirsiniz ki? Ama Ganj Nehri akar, çağlar. Bu onun gerçeğidir. İçinde kendi kapasiteleri var. Bu değişmez, ama sizler taş
almışsınız (içine su alacak kabı değil). Öyleyse şimdi şunu anlamanız gerekiyor; Kundalininizi mümkün olduğunca çok
yükseltmelisiniz. Dikkatinizi her zaman Kundalininize koymayı deneyin. Problemin nerede olduğunu görün. Temizleyin,
tamamıyla temizleyin. Problemin nerede olduğunu bulun ve Kundalininizi birçok kez yükseltin ve enerjinizin bıngıldak bölgesinde
güzel bir şekilde aktığını ve kalbinizin genişlediğini görün. Bunun bir bakıma mekanik bir süreç olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama
bunu siz yapmıyorsunuz. Eğer bunu yapmış olsaydınız, kalbiniz büyürdü. Ve siz kendiniz şöyle derdiniz; “Anne, kalbim Asya kıtası
gibi büyüdü. Ve kalbin mucizesini görürdünüz, öylesine şefkatli, öylesine dinamik ve güzel insanlar olmanızı sağlayan
vibrasyonları yaydığını ve Sahaja Yoga’ya karşı samimiyeti görürdünüz. Sizden istediğim bugün bu pujada kalbinizi açmanız. Çok
sevinçli ve mutlusunuz. Demek ki kalbiniz açılmış. Çünkü ben Sahaja yogilerin benim için nasıl kocaman bir kalpleri olduğunu



gördüm. Ama kendileri için böyle değil bu. Benim için her şeyi yapmaya hevesliler, ama kendileri için değil. Bu salonu dekore
etmek için sabahtan akşama kadar çalışmaya istekliler. Nerelerden göndermişler bilemiyorum ama bütün bu çiçekleri Benim için
göndermişler. Ama onlara desem ki, kendiniz için meditasyon yapın, yapmazlar. Ya da desem ki, kendiniz için bunu yapmanız,
başarmanız gerekiyor, yapmazlar. İşte durum budur. İşte, enerjinizi bu şeyleri dekore etmek için harcamak yerine, kendinizi içten
dekore edin. Samimiyetle, kendiniz için başarabileceğinize dair güzel düşüncelerle bunu yapabilmek için yollar bulun. Hayal
gücünüzü, zekânızı, mantığınızı ve her ne özellikleriniz varsa ki tamamıyla var bunlar, kalbinizi genişletmek için bir yol bulun.
Bütün dünyaya bugünkü doğum günü mesajı bu. Çünkü bugün bütün dünyanın, tıpkı çarpan kocaman bir kalp gibi olduğunu
hissettim. Son telefon konuşmasını yaptım ve buraya geldim. Dünyanın her yerinden telefonla arayanlar var. Her yerden çiçekler
yağıyor. Çok güzel şeyler söylüyorlar. Her şey var. Çok mutlu oldum, eridim bittim. Benim için çok fazla bunlar. Çocuklar için,
çocuklardan çok tatlı ifadeler. Aynı şekilde hanımlardan ve de beylerden de aynı güzel şeyler. Bu insanların bugün Benim doğum
günüm diye böylesine mutlulukla coşması şaşırtıcı. Aynı şekilde, lütfen her günün sizin doğum gününüz olduğunu düşünün.
Kundalininizi sürekli yükseltin ve kundalininizin seviyesini daha da yüksek tutun. Ne kadar çok yükselirse, o kadar çok açarsınız,
Kundalini’nin daha fazla ipliği ortaya çıkar ve kalbiniz ne kadar fazla açılır ve uyanırsa, daha güçlü hale gelir. Ve açık, büyük bir
kalp ve güçlü bir kalple, tüm bu komik fikirleri veren beyninize hükmedebilirsiniz. Umarım bu yıl bu gerçekleşir ve insanlar bunu
hepimizin büyük bir kalbinin olduğu noktasına taşırlar. Büyük kalp aptallık anlamına gelmez. Bu anlama gelmez. Büyük kalp, içine
beni koyduğunuz kalp demektir. Ben kendim büyük biriyim. Öyleyse, büyük bir kalbinizin olması gerekir ki, ben orada kalabileyim.
İşte bu büyük kalp ve hepinizin bu kalbe sahip olması gerekir. Eğer bu gerçekleşirse, her şey mükemmel bir şekilde çalışır. Ve
teslimiyet kısmıdır: Nasıl teslimiyet içinde olacağınızı bilmelisiniz. Ve teslim edilmeyen şeyleri ne yapacağınızı bilmelisiniz, çünkü
kendinizi teslim etme şekliniz, kalbinizin açılmasını kesinlikle belirliyor. Beni oraya yerleştirin ve bana verilmesi için aldığınız
çiçekleri saklayın ve kendi kontrolünüzü tamamen elinize aldığınız zaman verin. Ve kalbinizin aynı okyanusunun bir parçası olan
hisleriniz var, duygularınız var tıpkı çiçekler gibi sizde tutacağınız. Ve hazır olduğunuzda, her şey yapılır. Eğer bütün ev hazırsa,
şimdi çiçekleri, duyguları, güzel şeyleri getirin ve onları canlı tutun, besleyin. Kişi öğrenmelidir. Bence, başkalarına nasıl güzel
şeyler söylenebileceğine dair bazı kitaplar olmalı. Böyle bazı kitaplar bulmaya çalışmalıyız veya bazı şeylerin ne kadar güzel
söylenebileceğini, başkalarıyla nasıl ilgileneceğimizi, bir başkasına sevgimizi nasıl hissettirebileceğimizi, sevginin ifadesini, bunu
nasıl olacağını söyleyen kitaplar yazmalıyız. Böyle bir kitap, insanların, bunun güzel bir şey olduğunu anlamalarına yardımcı
olacaktır. Ve bir kere başkasına güzel bir şey söylerseniz, bu size güzellik olarak geri döner. Size söylediğim gibi, bu tıpkı kıyıya
vuran dalgaların geri gitmesi gibi. Ve siz daha sonra kendinizi çok mutlu hissedersiniz. Güzel şeyler, memnun edecek şeyler
söylemeye devam edin, çok takdir görecektir. Ama samimiyetle söylerseniz, birine takılmak için değil, ya da gönülden değil adet
yerini bulsun diye söylediğimiz; “teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim” gibi değil, ama dedikleri gibi, kalpten
söylenen. Ve siz bununla diğer kişinin kalbinin nasıl açıldığına ve o kalpten, o güzel duyguların çiçeklerinin size doğru nasıl
aktığına şaşıracaksınız. . Ve bir yanda kalbinizi açmanız gerekir, öte yandan içinizdeki, her yerden absorbe ettiğiniz ve doğru
zamanda aktaracağınız, bütün güzel, hoş, hassas duyguları saklamalı ve korumalısınız. İşte bu sanat. Tıpkı bu çiçeklerin ilk önce
bahçede olmaları gibi. Korunmuşlar. Korunmuşlar. Doğru zamanda içeriye getirildiler. Doğru zamanda kullanıldıkları için
övünüyorlar. Bu, kalbimizde kendimizle olmamızın bir yolu. Çünkü insanlar çok hassas, çok güzel şeyler ve kendilerini
güzelleştirmek için, güzel şeyler söylemeniz gerekir. Bu dil kırıcı şeyler söylemek için değil, diğerleriyle dalga geçmek için değil,
başkalarına takılmak için değil. Aksine, öylesine güzel şeyler söylemek için ki, diğer kişi de ayrıca bu güzelliği özümsesin.
İnsanların söylediği güzel şeyler zihnimde uçuşuyordu. Bunu gördüm. Ve dedim ki, “ben ne zaman bunları diğerlerine söyleme
şansına sahip olacağım?” Ve bunu, düşünün. Bu çok iyi bir cümle. Bu söyledikleri çok hoş bir şeydi. Peki tamam. Şimdi, bunu
nerede kullansam iyi olur? Ben dükkânlara gidince, bir şey görüyorum. “oh, bu çok güzel! Şu kişi için çok iyi olur! Öyleyse alalım.”
diyorum. Aynı şekilde siz de, söylenen bu güzel duyguları, güzel hisleri ve güzel şeylerle karşılaşınca, ne yaparsınız? Onları hepsini
biriktirirsiniz, bir yerde tutarsınız ve doğru zamanda, doğru yerde kullanırsınız. Bu, Shri Ganesha’nın bilgeliği gibi. Masum insanlar
en samimi, en içten insanlardır. Akıllı ve kurnaz olanlar samimi olamazlar, çünkü onlar kurnazlıklarından zevk alırlar, Sözde
‘deha’larından hoşnutturlar. Hiçbir zaman olamazlar. Sade, sevgi dolu, ‘sevgi’yi her şeyden üstün tutan insanlar yalnızca çok
güzel şeyleri samimiyetle söylerler. Bugün bu doğum gününde Avustralya’da size çok şey söylemek istedim, Ama söyledim size,
kelimeler yetersiz kalıyor. Çünkü bakın, Avustralya çok uzak bir ülke. Buraya gelmek, bir sürü insanla burada oturup ‘Agata
Swagata’ söylemek. Bu inanılmaz. İnanılmaz, Çünkü size hiç para vermedim. Siz bana para vermediniz. Böyle bir şey söylemek
zorunda değilsiniz. Ama yalnızca böyle yapmakla kalmıyor, bundan zevk alıyorsunuz. Bu çok muhteşem bir şey. Bundan çok
hoşnutsunuz. Bu böyle: Kalbiniz genişleyince, diğerleri için ne yaparsanız, zevk verir size. İyi şeyler yapmaktan zevk alıyorsunuz.
Güzel şeyler söylemekten zevk alıyorsunuz. Ve güzel sözlerin en seçkin çiçeklerine sahip olmak her zaman iyi olur. Birbirimize
ifade edeceğimiz güzel, hoş duygulara sahip olmak her zaman iyidir. Hadi bugünden itibaren buna başlayalım. Söylemem



gerekiyor ki, 1990 yılından beri buna başladınız. Her zaman birbirimize güzel şeyler söyleyeceğiz. Her zaman. Ve kulaklarınızı
açın, gözlerinizi açın ve ne zaman bir fırsat yakalarsanız, nerede olursa olsun böyle bir şey duyarsanız, aklınızda tutun ve
karşınızdakine söyleyin. Bugün sevginizle eridim bittim ve bu benim için gerçekten çok fazla. Hatta çok uzak olan Avustralya’da
çok fazla yoginin olduğuna inanmak. Şimdi bu sizin sorumluluğunuz. Sahaja Yoga ile ilgili samimiyetiniz sizin sorumluluğunuz.
Ve eğer her şeyi samimiyetle yaparsanız, daha önce duymadığım bazı komik fikirleri hiç düşünmeyeceksin. Ve yalnızca “Anneyi
seviyoruz ve beraberiz, beraber olacağız ve birbirimizi sevmemiz gerek ve her zaman birbirimize güzel şeyler söylememiz gerek
ki, bu sevgi artsın” diye düşünmeniz gerekir. Başka bir şey, bir şey söylemeye çalışanlar veya bir şeyleri bozmaya çalışanlar veya
insanların kalbini kıranlar, günah dediğimiz şeyleri yapıyor. Bu günah. Bir azizin kalbini kırmak en büyük günahtır. Ve bunlar bu
yüzden cezalandırılacaklar. Ve şimdi sizler azizsiniz ve bilgesiniz ve birbirinize saygı göstermeniz gerek. Yalnızca bu da değil,
samimiyetinizden de zevk alıyor olmanız gerek. Yol bu. Size samimiyetinizden zevk duymanızı söylüyorum. Ve bu aptalca
düşünceler zihninize geliyor. Onları atın. Çünkü orada burada çok fazla fikirler duydum ve dedim ki, “bu da nedir?” Onlar Sahaja
Yogi mi yoksa sokaktaki normal vatandaş mı? Bu oluyor ve sonra, çocuklar, bu oluyor şu oluyor. Şimdi çocuklarla ilgili. Size hep
söylüyorum: çocuklarınızı Hindistan’a gönderin. Her durumda, onlar hakkında bencil oldunuz. Onların iyi bir şekilde büyümediğini
biliyorsunuz. Öyleyse onları Hindistan’a gönderin. Kalbinizi açtınız, çünkü bütün dünyayla bağınız var, bütün dünya sizin aileniz.
Dünya üzerinde her yere gidiyorsunuz, Sizi sevecek, sizle ilgilenecek, sizin için her şey yapacak kimseler bulacaksınız. Demek
istediğim, her yerde sizinle tanışmak için bekleyen kendinizden birisi olduğunu bilin. Tam şimdi düşünüyordum. “Bu müzisyenler
Singapur’a gidiyorlar. Ne olacak? Nerede kalacaklar?” Büyük problem. Bunu denemek, şunu denemek. Hemen bandhan verdim.
Bala’dan telefon geldi. Bala Bana dedi ki, “hayır, her şey mükemmel. Anneme söyleyeceğim. Onlara bakacak. Sorun halloldu. Her
çeşit problem, sizin problemleriniz çözülebilir çünkü samimisiniz. Ama eğer samimiyetiniz yoksa samimiyetsiz insanlarla
karşılaşırsınız ve sonrasında yokuş aşağı olursun. Kendi değerine ve başkalarının değerine doğru düşüş olur. Ve Sahaja Yoga’da
yeriniz olmayacak. Sahaja Yoga’da samimi olmayanlar için yer yoktur, öyleyse samimiyetinizi arttırın. Kundalininizi mümkün
olduğunca fazla sayıda yükseltin. Orada tutun. Sahasrara’da tutun ve kalbinizin açıldığını görün. En iyi yöntem budur. Bana
eskiden beri sürekli olarak soruyorlar: “Kalplerimizi nasıl açıyoruz?” Dedim ki; “Bir anahtar alın”. Şimdi, bilmiyorum onlara nasıl
anlattayım! Kalbinizi açmak demek, Kundalininizi yükseltmek ve Brahmarandra’nızda tutmak demektir ve görürsünüz görürsünüz
ki, Brahmarandra açılır. Yalnızca o değil, nasıl olduğunu görürsün; kalbini genişleterek, başkalarına hoş davranarak, nasıl
hissettiğini görürsün. Bazı insanlar var; çok konuşmuyorlar, başkalarıyla bir araya gelmiyorlar, çekinceleri var. Sanki havada
yaşıyorlar gibi bir yaşam sürdürüyor bu tipler. Bunlar bilmeli ki, bazı çeşit baddhalar (vibrasyonları olumsuz etkileyen engeller),
bhootlar (engel yaratan ölmüş ruhlar) onların başlarında oturuyor. Aksi takdirde, bu bir Sahaja yogi için hiç doğal olmayan bir
durumdur. Bugün size birçok şey anlattım çünkü ihtimam göstermek, sevgi, alaka, bilgelik ve sabır özümsenmeli. Eğer ben sizin
Gurunuzsam, Anne’niz isem, bütün bu nitelikleri içinize çekmeli, Özümsemelisiniz. Her şey için endişeleniyorum. Birisi
sıkıntıdaysa, endişeleniyorum. O kişinin problemlerinin çözülmesi için çalışıyorum. Sorunu olan bir kişi, ben yalnızca, – bu ben
onu çözene kadar, bana yapışır kalır. Ve size ayrıca dürüstçe söylüyorum, diyelim ki, bu çocuklarınızla, karınızla veya kocanızla
ilgili. “Bu doğru değil. Bu düzeltilmeli.” Çünkü sizi önemsiyorum. Sahaja Yogilere, Sahaja Yoga’ya karşı tavrınız bu olmalıdır. Bu
sizi çok fazla güçlendirecek, çünkü önemsiyorsunuz, bu yüzden diğerleri de önemsiyor. Benim gibi Hintli bir hanımı bu kadar
önemseyen ne kadar çok insan var. Bunu düşünebiliyor musunuz? Sonuçta neden benimle ilgilensinler? Tamam, sizler Sahaja
Yogilersiniz ama Sahaja Yogi olmayanlar da var. Size söylüyorum, Sahaja Yogi değiller; çocukluğumdan tanıştığım, akrabalarım
olarak bildiklerim, bütün hepsi beni önemsiyor. Bir tek şey var: çünkü onları önemsiyorum, onlar için üzülüyorum. Bana birisi bir
problemini anlatsın, o hep kafamdadır, bir pul gibi yapışır kalır oraya. Çözene kadar, bu problemin nasıl çözüleceği ile ilgiliyimdir.
Benim kendimin bir problemi yok. Sizin de aynı şekilde hiç bir probleminiz olmasa iyi olur. O zaman başarırsınız. Şimdi oldu mu?
Şimdi tamam mı? Tanrı korusun sizi! Gelecek yıl umarım, hepiniz doğum günüm için Hindistan’a geleceksiniz. Bunun gibi bir tur
programı organize edeceğiz, belki de bu halledilebilir. Oraya gelmeniz daha ucuz bir şey ayarlayıp ayarlayamayacağınızı da
bakmamız gerekiyor. Pek çok şeye bakmamız gerekiyor. Bir şekilde halledebiliriz. Pujadan önce kendinize güzelce bandhan
verirseniz, yedi kez ve daha sonra da Kundalini yükseltirseniz iyi olur. H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
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“Tanrısal Ayırt edicilik,” Hamsa Çakra Puja, Camp Marston, San Diego (USA), 28 Mayıs 1990. Amerika'ya gelip, sizlerle burada
buluşmak diğer bir büyük bir zevk. Burası, size söylediğim gibi, spiritüel alanda çok önemli bir ülkedir. Büyük bir ülke olduğu veya
çok müreffeh bir ülke olduğu için değil, ama bildiğiniz gibi, Virata planında burası Vishuddhi’dir. Vishuddhi o kadar önemli bir
çakradır ki; onun çok büyük bir tezahürü de vardır. Örneğin, onun Hamsa Çakra olarak adlandırdığımız diğer bir ikinci çakrası
vardır. Ve bu merkezi etkileyen yada bu merkezin üzerinde çalışan, burada yerleşik olan yıldız Satürn’dür. Ve bildiğiniz gibi Satürn
ile birlikte hareket eden başka bir küçük Satürn var. Aynı şekilde bu Vishuddhi Çakra ile birlikte, Hamsa çakra dediğimiz çok
önemli başka bir çakra var. Almantya’da bir kez Hamsa Çakra puja yaptık ve bu harekete geçti sanırım çünkü Almanlar, şu ana
dek yaptıkları her şeyin, insanlık dışı olduğunu fark ettiler. Ve Rusya’ya gittiğimde, Ruslara aydınlanma vermek üzere gelenlerin
çoğunlukla Almanlar olduğunu görmekten dolayı çok mutlu oldum. Bu, Almanların önemli olduğunu hissettikleri her şey için sizi
sevgi dolu hissettiriyor, demek istiyorum ki, Ruslara aydınlanma vermek için Rusya’ya gelmek için cezp edilenler onlardı ve bu
savaşta, Almanlar tarafından savaş sırasında öldürülen Rusların sayısının maksimum miktarda (27 milyon kişi) olduğunu bilmek
zorundasınız. Yani sağduyu, Hamsa Çakranız vasıtası ile tezahür eden Tanrısal sağduyu, ilk kez Almanya'da başladı. Ve şimdi,
Doğu Almanya'nın Alman topraklarına, Batı Almanya topraklarına nasıl katıldığını (Berlin Duvarı 9 Kasım 1989'da yıkıldı) ve Batı
Almanların onları nasıl karşıladığını, onlarla nasıl ilgilendiklerini görüyorsunuz. Ve bu kimdi, tüm bunları, bunu tetikleyen sadece
birkaç Sahaja Yogiydi. Yani, bu muazzam savaş sorununun yaşandığı ülkelerde, onların çarları vardı ve onlar cehennemin içinden
geçmek zorunda kaldılar - Almanlar bile, Hitler’in yanlış yönlendirmesi yüzünden çok acı çektiler. Zorlukları biliyorlardı,
fedakârlıklarını biliyorlar, yaşayacakları her türlü sıkıntıyı biliyorlardı, ama bir şekilde bu ülke, zorluğun ne olduğunu Amerikalıların
asla anlamadığı bir şekilde kutsandı. Ve kutsamalar onları gerçekten mahvetti. Doğu Bloku olarak adlandırdığımız bütün bu
ülkelerde zorluklar oldu ve Sahaja Yoga, tamamen Rusların egemenliği altında olan veya terör yönetimi altında diyebileceğimiz
tüm bu Doğu Bloku ülkelerinde bir orman yangını gibi yayılıyor. Ve aynı terör Rusya'da da başından sonuda dek yer aldı. Bu
terörde, bu korku içinde, bu bilgeliğin bu insanlarda, yaşamda en büyük konfora, en fazla refaha sahip olan ülkelere kıyasla,
buralarda bunun nasıl da büyüdüğü şaşırtıcıdır. Zorluk onlara öğretti, korku onlara bilge olmayı öğretti. Ve bunun en iyi kısmı ise,
sağduyudur. Şimdi bu varlık, Shri Krishna'nın ülkesidir, çünkü O Kubera’dır, O zenginlik tanrısıdır. Bu ülke zengin, buna şüphe yok;
fakat Shri Krishna'nın diğer kısmı ise burada tamamen kayıp, bu da Tanrısal sağduyudur. Onun Tanrısal sağduyusunun
gösterildiği, Mahabharata'da bile, bunun görülmesi harikadır. Tanrısal Sağduyusu ile savaşı Pandava’lara nasıl da kazandırdı,
çünkü onlar dharmiktiler, dharma'da duruyorlardı. Ve Dharmik oldukları için Pandava'ları nasıl da destekledi. Fakat Amerika'daki
durum, bunun tam tersidir, Amerika her zaman yanlış insanları desteklemektedir. Ve onlar doğruluk ilkesine veya kendi
özgürlükleri ilkesine sahip değildirler. Örneğin, tam bir diktatörlüğün olduğu Arjantin veya Peru gibi bir ülkeyi desteklemek için; Bu
insanların bu rejim altında oldukları sırada Ben orada bulundum, bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Ve işte bu ülkenin
halkına olan şey budur – onlarda hiçbir şekilde Tanrısal sağduyu yoktur. Tüm bu sahte guruların, işte bu yüzden buraya gelip,
yerleştiklerini düşünüyorum, çünkü onlar bu insanlarda Tanrısal Sağduyu olmadığını biliyorlar. Hamsa Çakra burada çok zayıftır,
onlar neyin dharma olduğunu ve neyin adharma olduğunu göremezler. Ayrıca, bu ülkenin demokratik olmasının temel prensibi, bu
devletin insanlar için olmasıdır, insanların devleti olmasıdır, insanlar tarafından meydana getirilmiş olmasıdır. Bu yüzden devlet,
insan odaklı olmak zorundadır. Ancak bu aşamada aydınlanma olmadan demokrasi çalışamaz. Bu çok açıktır. Kurnaz olan, para
kazanabilen çok az sayıda insan, para odaklı oldular. Onlar daha iyi reklam yapabilirler, dolandırıcı olan diğer insanlardan daha iyi
manipüle edebilirlerdi, uyuşturucularla, başka şeylerle, başka yollarla, bu şekilde para kazanıyorlardı. Başa gelebilirlerdi, onlar
seçildiler ve yönetimde onlar oldular. Yani bu insan odaklı değil, sadece para odaklı bir demokrasidir. Belki de böyle devam
ederse, bu ülkede yönetici olarak korkunç dolandırıcılarla karşılaşabileceğinizi göreceksiniz. Çünkü para kazanabilen, çok parası
olan, şöyle veya böyle, her kim olursa olsunlar, onlar seçimleri kazanabilir ve burada onlar bizim yöneticimiz olabilirler.
Dolayısıyla, Abraham Lincoln tarafından başlatılan veya onun tarafından dile getirilen demokrasi artık yok; bu para odaklı bir şey.
Ve bu durum, tüm dünyada öyle kötü bir atmosfer yarattı ki, şimdi dünyadaki bütün muhafazakârlar, muhafazakâr olduklarını
düşünen insanlar, onlar para odaklı insanlar, onlar hiçbir şekilde insanları umursamayanlar, her yerde nasıl olup da bunlar lider
oldular. Dolayısıyla, insan odaklı bir kişi olmak için, her şeyden önce, aydınlanmaya sahip olmanız gerektiğini, aksi halde kolektif
bir varlık haline gelmediğinizi anlamanız gerekiyor. Kolektif bir varlık haline gelmezseniz, cömertliğin güzel erdeminden zevk
alamazsınız. Ve bu cömertliğe sahip olmadığınız zaman, çok küçük bir zihnin ve küçük bir kalbin insanı olursunuz. Ve bu
sahtekârlık her yerde çalışır. Dışarıda onlarla konuşmak çok tatlıdır ama içeride ne yapacaklarını, nasıl aldatacaklarını
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bilemiyorum. Bizr bu tür bir atmosferin içindeyizdeyiz. Bildiğiniz üzere Rusya'da çok iyi şeyler yaptık. Rusya'da insanlar sadece bir
Annenin gelmesini bekliyorlardı, hepsi bu. Başlangıçta onlar, Anne’ye tapanlardandılar ve sadece birisinin onları sevmesini,
onların her birini sevmesini, onlara sevgiden bahsetmesini istiyorlardı. Çünkü kendi anneleri tarafından asla sevilmediklerini
hissettiler. Burada da, hiç kimse sevilmez. Ancak oradaki hükümetin düzeni ve halkın düzeni, bunlar iki farklı türdedir. Devlette
olan insanları çok, onları çok baskın, çok katı ve sömürücü tipte insanlar olarak adlandırabilirsiniz. Ama insanlar ise,
sömürülenlerdir. Ama burada, devlet düzeni, insanlar tarafından üstlenilmiştir. Devlet insanları sömürdüğü için, insanlar da
birbirlerini sömürüyorlar. Ne kadar çok sömürürlerse, bu o kadar iyidir. Sonuçta bunun sonu paradır. İşte bu yüzden Ben,
Amerika'da Sahaja Yoga'nın başarısız olduğunu düşünürüm. Her tür eşkıya buraya geldi. Onlar çok para kazandılar, onlar... Yani
hepsi dışarıya atıldılar ve birçoğunun atılması gerekliydi, bu tamam. Fakat Sahaja Yoganın mesajı söz konusu olduğunda,
insanlar onu özümseyemezler. Bu yüzden de, şimdi Sahaja Yogiler için, gerçekten çok derin Sahaja Yogiler olmak - çok, çok derin
olmak çok önemlidir - bu sayede bizler daha iyi tetikleyebiliriz. Çok derin iki tane Sahaja Yogi olsa bile, bir tanesi bile çok şeyi
tetikleyebilir. Macaristan'a şaşıracaksınız, başlangıçta “Anne, Macaristan'dan haber var mı?” diyorlardı, Ben de, “orası
özgürleşmeli "dedim." (Macaristan 23 Ekim 1989 da bağımsızlığını kazanmıştır) İçeri girecek tek bir tane Sahaja Yogi olsun
yeter." Sadece tek bir adam içeri girdi - kesinlikle hasta, çok zayıf ve yıpranmış bir adam. Ben onu tedavi ettim. Onu iyileştirdim.
Ve o sevgi ile beslenmeye başladı ve aydınlanmasından sekiz gün sonra geri döndü ve bir hafta sonra da, Macaristan
özgürlüğüne kavuştu, burada az sayıda olsak da, hepimizin, bizlerin temel olduğumuzun, fazlasıyla bilincinde olmamız gerekiyor -
ve eğer bunda başarısız olursak, ülkemizde de başarısız oluruz. Ve bizler çok derin, duyarlı Sahaja Yogiler olmak zorundayız.
Peki, burada ne gibi sorunlarla karşı karşıyayız? İlk olarak, size yüzlerce kez söylediğim gibi, sizler kalbinizi açmalısınız. Bütün
Sahaja Yogiler için, onların kalplerini açmaları o kadar önemli bir şeydir ki: Kalplerinize bakın. Ne istiyorsunuz? Mantıktan dolayı
değil, vibrasyonlardan dolayı. Ne istiyorsunuz? Bunu kendinize sorun, "Ben ne istiyorum?" O zaman birkaç söz söyleyin, “Ben para
istiyorum” deyin. Vibrasyonlar akmayacaktır. ”Ben şunu istiyorum”, vibrasyonlar akmayacaktır. O zaman ne istiyorsunuz? “Derin
bir Sahaja Yogi olmak istiyorum, çok derin. Bu sayede ülkemi kurtarabilirim.” Amerikalılar cehenneme giderse, bundan siz
sorumlu olacaksınız, başka hiç kimse değil. Bunu tetiklemek için çok az sayıda insana ihtiyacınız var, bunu size anlatacağım.
Ama biz hala geçmişimize bağlıyız. Sorunlar ve Amerika'nın sorunları her zaman burada çok farklı tiptedir, bunun ilki
saldırganlıktır, saldırganlık nedir? Birini sevmek, birine karşı kibar olmak, bu çok doğal olmalıdır çünkü sizin ruhunuz budur. O
sever. O sevgiden neşe duyar, sevgi vermekten. Bu nedenle Ruhunuzun tezahür etmesine izin vermek için, sizler onun doğasını
anlamak zorundasınız. Ruh asla saldırgan olamaz, asla hükmedici olamaz. O başka bir insanın özgürlüğüne saygı duyar, çünkü o
özgür bir varlıktır. O zaman içimizdeki bu saldırganlık, bizler buna karşı gerçekten de meydan okumalı ve "Neden agresifiz?" diye
sormalıyız, ama kişinin kendisiyle ilgili anlayışının da çok dürüst olması gerekir. Çünkü haklı çıkmak ve gerçeğe gözlerinizi
kapatmak istiyorsanız, kendinizi geliştiremezsiniz. Ve derinlik içeride büyüyünce, o zaman muazzamdır, size anlatıyorum, çünkü
bizi çevreleyen bu güç – bildiğiniz, hissettiğinizbu güç, kesinlikle temiz, egosuz, şartlanmasız bir ortamdan akmak zorundadır.
Ama bizler çok fazla şartlanmış durumdayız ve bu sözde özgür ülkede, bu özgürlük bizi şartlandırdı. Salıverilen ve nereye
gideceğini bilmeyen birisi gibi. Kafasını bir bu tarafa vurur, kafasını bir o tarafa vurur, kafasını bir şu tarafa vurur. Ve problemler
çok garip - bu ülkede hiçbir yerde bulunmayan problemler var. Onları çok iyi biliyorsunuz. Bunları düşününce, bu öyle şok edici bir
durum ki, ne olacak? Nereye gideceğiz? Bu yüzden Amerika'da gerçekten bir savaş yolundayız, Sahaja Yogiler için gerçekten bir
savaş yolunda, size söylemek zorundayım. Siz Sahaja Yoga'yı tek ilgilendiğiniz şey olarak kabul edene kadar, bu
hallolmayacaktır. Birinin işi yokmuş, sonra birisinde bu var, o burada bir şeyler kaybetti, sonra kocanın problemleri, eşin
problemleri gibi sorunlarımız var ve bütün bu saçma sapan şeyler var. İnsanlar hala bunlarla mücadele ediyorlar. Önceki
yaşamlarınızda kaç kez evlendiniz? Sonra birinin karısı baskıcı, birisinin kocası baskıcı. Böyle saçma sapan şeyler! Azizlere
yakışmıyor bu. Yani Amerika'daki Sahaja Yogilerin kalitesi yükseltilmedikçe, birisi burada hiçbir şeyi tetiklenemez. Ve Amerika'da
Sahaja Yogilerin sahip olmak zorunda oldukları ilk şey kolektivitedir, çünkü Amerika, kolektiviteyi içimizde tezahür ettiren
Vishuddhi Çakra demektir. Ve eğer insanlar kolektif olamazlarsa, Sahaja Yoga'yı o zaman burada nasıl tezahür ettirebilirsiniz?
İmkânsızdır. Çünkü bu sizin sahip olduğunuz en büyük kalitedir. Bu ülkede sahip olduğunuz temel güç budur, bu içinizdeki
kolektivitedir. Demek ki, sizin iki temel gücünüz var. Birincisi kolektivitedir ve sahip olduğunuz ikincisi güç ise, Tanrısal
sağduyudur. Temel olarak size verilen bu güçler ve eğer öbür türlü gidersek bunun tam tersidir. Başka insanlardan kaçan,
çocuklardan kaçan birçok Sahaja Yogi duydum. Onlar orada oturan üç, dört kişi görürlerse, odayı onlarla paylaşamazlar. Bu çok
yaygındır. Diyelim ki, çok küçük bir oda olduğunu varsayalım ve birçok kişinin küçük bir odada uyuması gerekiyor, bir şekilde
güzeldir bu. Bu bir deneyimdir. O zaman siz nerede uyursunuz? Orada uyursunuz, orada uyur musunuz? Bunu nasıl
hallediyorsunuz? Tuvalete gidemezsiniz. Ve bu bir vakadır. (Gülüşmeler) Pürüzü olmayan olan hayat sıkıcıdır. (Kahkahalar ve
alkışlar) Hayatta göreceğiniz bazı olaylar olmalıdır. Ancak Amerikalılar, maceralı bir zaman geçirmeyi gerektiren herhangi bir



şeyden, her zaman kaçınırlar. Aksi takdirde, siz dümdüz yürürseniz bir yere varır, kapıyı açarsınız ve her şey orada hazırdır. Bir
odaya girersiniz, her şey elektriklenir ve sadece koltuğunuza geçersiniz. Koltukta oturursunuz. Kalkmanız gerekiyorsa, koltuk sizi
dışarı iter. Ya da, Ben birisinin evine gittim ve “Burada bir yatağımız var” dediler. "Bu yatakta bu kadar özel olan nedir?" dedim.
"Eğer bu düğmeye basarsanız, bacaklarınız havaya kalkar. Bu düğmeye basarsanızda, başınız yukarı kalkar", dediler. "Ben bunları
kendim yapabilirim" dedim. (Gülüşmeler) O kadar yaşlı ya da zayıf değilim, Ben bunu yapamayacağım" dedim. Ama bakın,
insanlar böyleler, her zaman konfor arıyorlar, her zaman rahatlık arıyorlar ve pürüzü olmayan bir yaşam sürmeyi seviyorlar. Ve
engel olmaması, onları çok sıkıcı bir hale getirdi. Demek istiyorum ki, hayatları gerçekten çok sıkıcı. Ve sıkıcı bir hayatı olan
kişinin, bir vizyonu olamaz. Yapamaz. Her şey hazırlandı şimdi. Siz oraya gidin, her şey birinci sınıf. Endişelenecek hiç bir şey yok.
Bir, ... bir otele gidersiniz, her şey ödendi, güzelce muhafaza edildi. Burası çok iyi bir otel. Ama siz sadece bir otelde kalıyorken ve
aniden, insanlar size "Ah, bir deprem olacak!" dediler. Pijamalarınla dışarı koşuyorsun ve kendini garip arkadaşların arasında
buluyorsunuz. Ve hatırladığınız şey budur. (Gülüşmeler) Çeşitli yerlere gidebilirsiniz, çeşitli konforlar içinde ve farklı şeyler içinde
yaşayabilirsiniz. Bunu hatırlamazsınız. Yani insanlar şimdi komik bir şeyler yapmak istiyorlar. Doğa yürüyüşü yapmaları gibi, bunu
yapıyorlar ve tüm bu garip türden şeyleri yapıyorlar. Hayat maceralı olmadığından dolayı, onlar tehlikeli, yok edici bir şeyler
deniyorlar. Ancak farz edelim ki, yaşamdaki olayları önemli kabul ettiyseniz, neyin önemi var ki? Bakalım ne oldu. Örneğin, "Şimdi,
Ben bazı insanların buradan Phoenix'e gitmesi ve oraya yerleşmeleri gerekiyor" dersem. Onlar hemen "Nasıl gidecekler?" "Ev
nerede olacak? Nerede kalacaklar? Bunu kim ödeyecek?" Ve her soru, onlar için öyle büyük bir soru ki. “Evet, gideceğiz. Ne zararı
var ki bunun? Herhangi bir yerde kalırız, bir ağacın altında. Önemli değil. Nedir ki bu?” Maymunlar orada yaşadıktan sonra, neden
biz bunu yapmayalım ki? Onlar bizim atalarımızdı. Ama konforu seven bu tür bir mizaç çok tehlikelidir. Ve onlar kendilerini her
zaman çok yorgun hissediyorlar. Bugünlerde Amerikan filmlerinde gördüğüm şey şudur, herhangi birisi, hatta bir kadın kahraman
ya da erkek kahraman gelir ve "Ahhh" der. Belki de onlar çok çalıştıklarını düşünüyorlar veya bunu yapıyorlar. Onlar her zaman
düşünüyorlar. Londra'da bir Sahaja Yogini var. Hintli bir kız, çok çalışıyor, her tür dikiş yapıyor, her şeyi yapıyor. O çok mutlu.
İngiliz olan başka birisi var ve bu adam ise, her zaman yorgun. Ben de ona, "Bu adam neden yorgun? O çok sağlıklı görünüyor.
Neden bu kadar yorgun?" dedim. Kız da Bana, "Anne, biliyorsunuz o çalıştığını düşünüyor. Ben böyle olduğunu sanmıyorum,
bence çalışan Anne’dir, çünkü ben her şeyi sizin Lotus Ayaklarınıza bırakıyorum. Ben çalışmıyorum. O çalışıyor. Ben bunu sizin
Lotus Ayaklarınıza bırakıyorum, hepsi bu", dedi. O zaman siz bunu hissetmiyorsunuz. Şimdi karı koca arasındaki kavga esas
olarak, "sen kaç tabak bulaşık yıkadım, ben kaç tabak bulaşık yıkadım." (Gülüşmeler) "Ne kadar fiziksel işi sen yaptın, ne kadar
fiziksel işi ben yaptım." Sen ne yaptın, ben ne yaptım şeklinde sürekli olarak tartışma içinde devam eden bir tür rekabet. Ancak
varsayalım ki siz, "Bir bakayım, ben her şeyi güzel bir şekilde yaparak kocamı şaşırtacağım. Haydi, bunu bitireyim" şeklinde bir
şey yapmak istiyorsanız, bunu çok iyi yapacak ve asla yorulmayacaksınız. Ve kocanızın eve geldiği ve onun işlerin çok iyi, çok iyi,
çok mutlu şekilde yapıldığını gördüğünü, göreceksiniz. Birini mutlu etmek için bir şeyler yapmanın sevinci, tüm rahatsızlıklarınızı
veya sahip olduğunuz bütün yorgunluğu tamamen nötralize edecektir. Diğer taraftan da, koca da “ben onun için ne yapabilirim”
diye hissetmelidir. Küçük bir şey onu mutlu edebilir. Ve "o ne kadarını yaptı, ben ne kadarını yaptım, o ne yaptı" gibi saçma sapan
bir fikir yüzünden burada her zaman boşanmalar vardır. Her zaman tartıyor ve kendinizi mutsuz ediyorsunuz. Bildiğiniz gibi, Ben
çok seyahat ediyorum. Ben hiçbir zaman seyahat ettiğimi hissetmiyorum, çünkü burada Ben kendimle birlikteyim, burada
oturmak veyahut seyahat etmek, aynı şeydir. Ama eğer siz "ben seyahat ediyorum" diye düşünürseniz, o zaman "Aman Tanrım,
ben seyahat ediyorum!" dersiniz. Ama eğer sadece "burada da sandalyede oturuyorum; orada da sandalyede oturuyorum" diye
düşünüyorsanız, kendinizi yorgun hissetmezsiniz. Eğer bazı işler yapıyorsanız, "ben bu işi yapıyorum, şu işi yaptım" diye
düşünmeye başladığınızda kendinizi yorgun hissediyorsunuz. Özellikle Sahaja Yoga'da siz “ben herhangi bir iş yapıyorum” diye
düşünüyorsanız, yapmayın daha iyi. Ama eğer siz "ben hiçbir şey yapmıyorum" diye düşünüyorsanız ve bu nasıl bir sevinç – bu ne
sevinçtir! O kadar enerjik olacaksınız ki, çünkü bir kez teslim olduğunuzda, o zaman Tanrısal Güç size doğru akmaya başlar. İşte
bu yüzden Muhammed Sahib "İslam, teslim olmak demektir" dedi. Benim için O, “Ben size göndereceğim” demişti, Benim için,
“Gönderilmiş olan” dedi. Konuştuğu her şey, vibrasyonlarının olması ve bütün bu şeyler, Onun kendi stili içindedir, ama mesajın
teslimiyet olacağını söyledi. Ve bu teslimiyet kısmı orada olmalıdır çünkü Gita'da Shri Krishna çok açık bir şekilde, “bütün
dharmayı unutun, Kendinizi sadece bana teslim edin” demişti. Ve bu teslimiyet, eğer bu Amerika'da Sahaja Yogilerde gelişirse,
gerisini Ben hallederim. Ama bunu yapmayı siz Bana bırakın. Ve sonra fikirler ve her şey akmaya başlayacaktır çünkü burası
Virata'nın yeridir. İnsanlar, o kadar da bilge değillerken, işte bu yüzden, siz burada böyle büyük bilim adamlarına, her türlü
entelektüel iş için böyle harika okullara sahipsiniz. Onlar hiçbir şekilde bilge değiller. Ben insanlar tanıyorum, birisi var, Ben bir
sendika başkanı ile tanıştım, seksen yaşındaydı ve onun bütün dünya için başkan olması gerekiyordu. Ve o Bana "ben sizi özel
olarak görmeliyim" dedi. Bende "Tamam" dedim. Bana geldi ve problemi o kadar aptalcaydı ki, Ben ona bakmaya başladım.
Seksen yaşında bir adam, bu aptal adam! On yaşında bir çocuk gibi bile değil. Herhangi bir olgunlaşma yok. Yani olgunlaşmamış.



Ve onu gördüğüm zaman, bir anlığına her şeye göz attım, "seksen yaşındaki bu adama bakın, Sendikalar Cemiyetinin başkanı, o -
dünyanın her yerinde, insanlar onun bu şeyin başkanı olduğunu düşünüyorlar." Sandalye bile ondan daha iyi olabilir. (Gülüşmeler)
Bir şekilde öyle aptal bir adam ki. Hayal edemeyeceğiniz kadar aptal bir adam. Yani akıllı olabilirler, iyi okuyabilirler, madde
dışında bir şey de keşfedebilirler, ama onlarda bilgelik yoktur. Ve bilgelik ancak dürüst bir iç gözlem yoluyla elde edilebilir. Ama
bu aynı zamanda “Bu çakrada catch ediyorum, şu çakrada catch ediyorum” şeklinde olmamalıdır. Bu böyle değildir. Ama "ben
neden bu noktayı göremiyorum? Benim sorunum ne? Neden ben Sahaja Yoga'nın ne olduğunu anlayamıyorum?" Yıllardır beraber
olan Sahaja Yogiler olsanız bile, hala bu eski saçmalıklar size yapışıyor, bu fikirler size yapışıyor. Neden? Neden her şeyi çok net
bir şekilde gören Tanrısal Sağduyumuz, saflığımız yok? Bu yüzden Ben, her şeyden önce kolektiviteye ve sonra ikinci olarak da,
meditatif dürüstlüğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sadece meditasyon yapın, fotoğrafın önünde oturun, meditasyon yapın
- hayır! Meditasyon hareket etmeli, çalışmalıdır. Bu işe yaramazsa, sizinle ilgili bir sorun var demektir. Kesinlikle bir şey yanlıştır.
Her şeyin yolunda gittiğini düşünüyorsanız, her şey mucizevi bir şekilde onun varlığını, Paramachaitanya'nın varlığını
gösteriyorsa, o zaman siz iyisinizdir. Ama eğer bu böyle değilse, eğer sorunlar varsa, o zaman siz değilsiniz, siz bir Sahaja Yogi
değilsinizdir. Sahaja Yogi, Paramachaitanya ile tamamen bağlantıda olandır. Ve bu yaşınız için bir sınır değildir. On altı, on yedi,
on sekiz yaşında, çok akıllı kızlar gördüm. Guido’nın yanında olan küçük çocuklarla bile konuştum. Bilgeliklerine şaşırdım. Çok
bilgeler, çok güzeller. İnsan doğasını çok iyi anladılar. Ufak küçük çocuklar, en fazla on yaşlarındaydılar ve onlarla konuşmak
güzel. Yani bu bilgeliğe o yaşta sahip olabilirlerse, şimdi bizde, biz hepimiz yaklaşık on yaşında Sahaja Yogileriz, en azından,
başkada bir şey değiliz. Ama yine de mücadele ediyoruz, iddialıyız ve yanlış öncelikler var. Herhangi bir hırsa sahip olmaya gerek
yok. Hırs hayali bir şeydir. Fakat Sahaja Yoga gerçektir. Her şey hallolur. Her şey kendisini çözümler. Her şey planlanır. Ama bunu
hissetmek için, eğer bu böyleyse, söylediğim gibi küçük bir odada, on iki kişi var, bu iyi bir şeydir. Neden olmasın ki? Biz orada
olmalıyız. Eğer yolumu kaybedersem, farz ediyorum ki, o zaman Ben bu yöne gitmem gerektiğini söyleyebilirim. Bu sefer herkese
göre biraz yanlış olan bir bilet aldık, çünkü Phoenix'ten geçmek zorunda kaldık. Ama bu güzeldi, çünkü Ben Phoenix'in
vibrasyonlarını hissettim, bu şekilde oraya gitmek zorunda kaldım. Bunu görmeliydim. Dolayısıyla her zaman düzgün bir şey
bulmak, onun her zaman düzgün olmasını istememiz, Sahaja Yoganın yolu bu değildir. Her neyi elde edersek edelim, bunun
arkasında Divine’in elini görüyoruz. Yaşamımızın amacı nedir? Hayatımızın amacı insanları kurtarmaktır, Amerikalıları
kurtarmaktır, minimumun minimumu olarak. Dünya’yı değil, ama en azından Amerikalılarla başlayın. Bu bizim yaşam
amacımızdır. Bu bizim kimliğimizdir Bunu yaparken, size tamamen bakacak olan Paramachaitanya var. Ama siz önce, kendinizi
her şeyin önüne koydunuz, "Buna sahip olmalıyım, şuna sahip olmalıyım, ona sahip olmalıyım." Bu işe yaramaz. Sonra da, "Benim
bu problemim var, iflas ettim, bu problemi yaşadım, sadece başaramadım." Çünkü kendi "özünüzün" önüne başka şeyler
koydunuz. Ama Sahaja Yoga’ya göre "öz", sizin ruhunuz anlamına gelir. Yani bugünkü konuşma, bir kulaktan girdi, öbür kulaktan
çıktı şeklinde olmamalıdır, üzerinde biraz kafa yormalısınız ve konuşmayı tekrar tekrar dinlememiz gerekir. Benim sizler için
büyük umutlarım var. Amerika'da çok sıkı çalıştım, çok fazla. Ama "Şimdi bir şeyi tetikleyebilirim" diyebileceğim bir durum
olmadı. Çok derin ve iyi olan birkaç Sahaja Yogi olsa bile, kıskançlıklarla, bununla, şununla, onlar başkaları tarafından - aşağı
çekiliyorlar. Her şeyden önce mesele sizin sayınız değil, kalitenizdir. Ama Rusya'da bu çok kolay, Ben bunu çok çok kolay buldum.
İnanılmazdı, harikaydı. Orada sadece üç kez bulundum, düşünebiliyor musunuz? Ve şimdi, Sahaja Yoga baştan sona bir dindir.
Rusya'da Beni herkes tanıyor. Fakat burada insanlar sadece Rajneesh'i (Osho -Bhagwan Shri Rajneesh) ya da Muktananda'yı
(Baba Muktananda Sai Baba – Sahte Sai Baba), onlar, hepsi de korkunç olan bu insanları tanıyorlar. Şimdi, "Anne, bu bir reklam
meselesi" diyebilirsiniz. Burada insanlar, onların reklam ve manipülasyon yapma biçimleri ve bunların hepsi. Ancak, bu yalnızca
insanların gerçeğin arayışında olmadıkları yerlerde çalışır. Bnun bir tanıtım olduğunu neden göremiyorlar? Onlarda sağduyu yok
mu? Diyelim ki yarın " saç stili bu " derler. O zaman bütün Amerikalılar aynı saç stilindeler. Kimin kim olduğunu çıkaramazsınız.
Veya “elbisenin olması gereken şekil bu” diyorlar. Bütün Amerikalılar bu şekilde giyinmiş olacaklardır. Yani bu bir köleliktir.
Günümüzün girişimcileri ve tüm bu reklam sayesinde olsa da, bu her türden reklamdır. Eğer bu insanları çok etkilerse, bu bizim
aptal olduğumuz, bizim salak olduğumuz anlamına gelir, kendisi düşünemeyen aptallarız. Herhangi birisi bizi kandırabilir.
Herhangi bir kişi, herhangi bir şeyi pazara sürebilir. Hakkında konuştukları herhangi bir şey varsa, sanki anlayacak, düşünecek bir
beynimiz yokmuş gibi onun atlayacağız, sanki kökümüz yokmuş gibi. Biz bu uçtan o uca fırlatılıp atılan yabani otlar gibiyiz. Fakat
Sahaja Yoga'da, bizim kökleriniz herkesten çok daha hızlı büyümelidir, çünkü burası Shri Krishna'nın ülkesidir. Yaşamı boyunca
Onun kaç şey yaptığını görmemiz gerekir. Bütün iblisler Amerika’ya davet edilirken, O çocukken pek çok şeytan öldürdü. Bir çocuk
olarak, bütün Gopilerin ve herkesin, Kundalinisini yükseltti. Bir çocuk olarak, insanları eğlendirmek için her türden güzel numaralar
yaptı. Daha sonra da kendi amcasını öldürdü. Ve bu bir şeyi gösterir - Hintli ailelerde, bir amca size en yakın kişidir. Evlilikte kızı
veren amcadır, ayinlerin çoğunu yapan amcadır. Amca, en yakın olan kişidir. Ve O kendi amcasını öldürdü. Bu durum, Onun tüm
bu yapay ilişkileri bitirdiğini gösterir. Ve sonra Amerika'da şunu gördük ki, bu tür bir şey yapan insanların, anne ile alakası yok,



baba ile alakası yok, kız kardeşi veya karısı ile kocası, çocukları, herhangi biri ile bir alakası yok. Ama ne için? Ne için pes ettiler?
Bundan bencillik nedeniyle vazgeçtiler. Para için. Daha yüksek bir şey için değil. Bu Shri Krishna'nın yaptığı şeyin tam tersidir, O
kendi amcasını öldürdü, neden, çünkü ailesini hapisten çıkarmak için ve bir iblisi öldürmek için. Amcası bir şeytandı. Yani sizin
kendi anlayışınız içinde, eğer biz bir şeyi anlarsak: biz bu toprakta ya da Yogeshwara adı verilen Shri Krishna tarafından
kutsanmış olan bu ülkenin topraklarında yaşıyoruz. Yani ilk kısım, Onun bütün bunları yok ettiği zamandı, O bir Yogeshwara idi. O,
Yoga için, Tanrısal güç ile birleşmek için Tanrısal Enerjiydi. O Ishwara idi. O, Deitydir. O bir Deity ise ve O bu bölgenin hükümdarı
ise, o zaman bizler ne olmalıyız? Yogada, bizler üstatlar olmalıyız. Zihinsel olarak değil ama o konumda olmalıyız, bu yüksek
konumda olmalıyız. Eğer bu başarılabilirse, o zaman sizler, en yüksek yogilerin en yüksek olanları olmalısınız. Çünkü siz her yerde
olan bu güce sahipsiniz. Bu oradadır. Pek çok kişi Bana, "Anne, şimdi endişelenmeyin, Amerika için endişelenmeyin, Unutun
gitsin, Neden Amerika'da zamanınızı boşa harcıyorsunuz? Bu işe yaramayacak. Bunun faydası yok" diyorlar. Ama Ben
Yogeshwara'nın bu ülkesinde, böyle bir gücün var olduğunu biliyorum ve eğer siz Yogeshwara'nın bu gücünü kullanabilirseniz,
tarih bir başka düşüş daha yaşarken, siz bu noktada tüm insanlık için çok iyi şeyler yapabilirsiniz. Şimdi maneviyatta yükselenler -
şimdi bugün herkes maneviyattan bahsediyor, hatta geçen gün Galler Prensi bile "Ekolojik sorunlara ve bunun gibi şeylere neden
olan materyalizmi bu kadar benimsememeli ve maneviyatı benimsemeliyiz" dedi. Herkes maneviyattan bahsediyor ve sizler de
buna sahip olanlarsınız. Kendisinde güçler olan sizlersiniz. Onu yayabilecek olanlar sizsiniz. Ve siz onu bir kez yaymaya
başladığınızda, her alanda, her yaşam yürüyüşünde, onu muazzam yüksekliğe nasıl ulaştıracağınıza şaşırabilirsiniz. Öyleyse sizin
kimliğiniz şudur siz Sahaja Yogisiniz ve sizler Yogeshwara'nın gücünü kullanmalısınız. O bu ülkeyi yöneten Deitydir. Ben hepinizi,
bu bilgeliğe, bu derinliğe, kendi derinliğinize dokunmakla kutsuyorum. Bir şekilde bunu çözmeye çalışın, bütün bu saçma sapan
kavgaları ve diğer şeyleri durdurun. Kolektif olun. Birbirinizi anlamaya çalışın. Kalplerini açmaya çalışın. Sizde böyle bir derinlik
var. Siz bu ülkede doğdunuz çünkü Yogeshwara sizin burada olmanızı istedi ve sevgisinin bütün güçleriyle sizi kutsadı. Şimdi bu
muazzam gücü kullanmanız gerekiyor: Bu madhurya'yı (tatlılık, sevimlilik) içinize çekmelisiniz, bu madhuryayı yaymalısınız, Bu
çok önemlidir. Bu yüzden, birbiriniz arasındaki bu tatlılık ilişkisi, birbirinizden keyif alma ilişkisi, birbirinizi tanıma ilişkisi, tatlılık
dolu olmalıdır, tıpkı bal gibi. Bu sadece oradadır, ama oraya ulaşmak için arı olmalıyız. Ve Ben, bunun işe yarayacağından eminim
ve bunun hepiniz için çalışması gerekir. Dolayısıyla kolektiviteden kaçanlar çok dikkatli olmalılar. Onlar Sahaja Yogi değiller ve
eğer böyle devam ederlerse, sadece kolektiviteden atılacaklar. Onlar Sahaja Yoga içinde hiçbir yerde olmayacaklar, bunu size
söyleyeyim. Bu nedenle, her şeyden önce, Sahaja Yoga'da olmanın ancak bu derinliğe sahip olmanızla mümkün olduğunu
anlamalısınız, çünkü bu Sahaja Yoga'da çalışacak, çalışacaktır ve birçoğu atılacaktır, bize yeni bir sıçrama gerekli. Atlama
yapmak zorundasınız ve o atlama için de, gerçekten dürüst, derin ve ciddi insanlara ihtiyacınız var. Anlamsız şeylerde ve dünyevi
şeylerde kaybolmayın. Sadece kendi derinliğinizi araştırın. Bunların hepsi oradalar, çok güzeller. Öyleyse, Tanrı sizi korusun! H. H.
Shri Mataji Nirmala Devi



1990-0617, Shri Mahavira Puja, Cehennem var

View online.

Shri Mahavira Puja. Barselona (İspanya), 17 Haziran 1990. Bu gün Mahavira’nın pujasını yapacağız ve bu pujayı daha önce hiç
yapmadık. Bunun nedeni Mahavira’nın yaşamının, bir çilecinin yaşamı olmasıdır, aynı Buddha gibi, hatta Buddha’nın
olabileceğinden bile fazla. Çünkü bu ikisinin doğduğu zamanlarda, Hinduizm’deki Brahmanizm çok garip bir form aldı. İnsanlar
son derece ritüel düşkünü oldular ve onlar sadece Swayambhu’ya ibadet etmek yerine, her tür taşa, her tür şeye ibadet
ediyorlardı. Shri Mataji: Puja sırasında yemek yiyen bu adam kim? Bu şey yapılırken yemek yiyen bir bey var, lütfen ona söyleyin.
Mahavira’nın çileci yaşamı çok, çok aşırı bir tabiattaydı. Kendisi savaşçılar klanında, kshatriya’lar klanında doğmuş birisiydi ve
sonra evlendi de. Bir de kızı oldu ve sonra kararını verdi – çünkü kendisinin Tanrının işini yapması gerektiğini biliyordu – sanyasa
(Bir insanın hayatını yalnızca ruhsal meselelere odaklamak için maddi olan her şeyden feragat etmesi) almaya karar verdi. Bunun
için erkek kardeşinden müsaade aldı çünkü ebeveynleri ölmüştü. O bir kraldı ve sahipolduğu bütün maddi zenginlikleri, her şeyi
terk etti ve tam bir sanyasi oldu. Ailesini terk etti, evini terk etti, onları arkasında bıraktı ve elinde sadaka dilenmek için bir kâse ile
tek başına oradan ayrıldı. Ve Ona katılan insanlar çok az sayıdaydılar ve Mahavira “sizlerde çileci olmalısınız” diyerek onlardan
çilekeş, muni (keşiş) olmalarını istedi. Mahavira, Aziz Michael’in (Baş melek Mikail) enkarnasyonuydu ve O sol kanalda, İda
Nadi’de oturur ve O sol kanalın tamamından sorumludur, tam Mooladhara’dan başlayarak, yukarıya Sahasrara’ya kadar. Aziz
Mikail, Mahavira olarak doğmuştu ve adının anlamı “Maha-vira, en büyük savaşçı” demektir. Ama Onun doğduğu zamanlarda, her
yerde büyük bir bolluk vardı ve bu yüzden başlarda Ona Vardhaman (artan, çoğalan) adı verilmişti. Ancak O'nun çileciliği, o
günlerde çok yaygın olan Brahmanizm yüzündendi ve insanlar kesinlikle bunun içinde boğulmuşlardı. Shri Krishna’dan sonra bu
iki kişi, Buddha ve Mahavira, her ikisi de Hindistan’da enkarne oldular. Bildiğiniz üzere, ikisinin geçmişi çok eskilere gider çünkü
onlar Luv ve Kush adı ile bilinen, Rama’nın çocuklarıydılar ve onlar ikizdiler. Rama çok büyük bir kralın yaşamını sürdü, hayırsever
bir kralın ve çok fazla sınırlama vardı: Maryada Purushottama (Mükemmel Adam) bu nedenle insanlar son derece ciddiydiler ve
aynı zamanda kapalıydılar da – Rama’nın yolundan gittikleri için. Tabii ki her enkarnasyondan sonra olduğu gibi, insanlar
aydınlanmalarını almadıkları için, yoldan saptılar ve her şeyde aşırılığa gitmeye başladılar. Yani uç noktalara gittiler ve çok, çok
fazla, bir şekilde çok sessiz insanlar oldular, kimseyle konuşamazlardı ve çok resmi insanlardı, çünkü Rama’nın sürdürmesi
gereken yaşam, böyle bir yaşamdı. Bunun üzerine, Shri Krishna dünyaya geldi. Aslında yani Rama, Shri Krishna olarak doğdu ve O
bu şartlanmaların üstesinden geldi. Ve “bütün bunlar leela, bunların hepsi bir oyun” dedi. Bu bir oyun ve sizler saf bir kalbe sahip
olmalısınız ve bununla oynayabilirsin. Saf bir karakterin olduğu sürece, eğer insanlarla özgürce bir araya gelirsen, hiç bir şey
yanlış gidemez. Shri Krishna’dan sonra insanlar çok hovarda ve müsamahalı olmaya başladılar ve şiirler yazılar ve gerçekte hepsi
yalan olan, Krishna’nın aşk hikâyelerinin şeylerini yarattılar. Çünkü Shri Krishna, Gokul’da Radha ile birlikte beş altı yaşlarındayken
yaşadı. Yani Onun hakkındaki bütün bu yalan hikâyeler insanların ahlaksızlıkları için kullanıldı. Şimdi, durum şöyle oldu, her yer
tamamen ahlaksızlığa boğuluyordu. Rahipler, Brahminlerin kendileri, son derece ahlaksız hale gelmişlerdi ve her türlü yozlaşmış
uygulamayla uğraşıyorlardı. Sadece bu da değil, ruhları ve bunun gibi şeyleri kullanarak tantrik tezahürleri kabul ettiler ve çok
zevk düşkünü oldular. Bu sıralarda, Buddha, Lord Buddha ve Mahavira, insanları bu tür aşırı davranışlardan kurtarıp, eski haline
döndürmek için doğmuşlardı. Çünkü enkarnasyonlar her ne yapmaya çalıştıysalar, insanlar her zaman uç noktalara gitmişlerdir.
Mahavira ve Buddha, hayvanların öldürülmesinde insanların çok toleranslı olduğunu ve insanların sürekli olarak et yediklerini fark
ettiler ve eğer çok fazla et yerseniz, hepiniz sağ kanal kişilikler olursunuz ve bu yüzden, sonrasında çok saldırgan olup,
başkalarını öldürmeye başlarsınız. Dahası, ailelerine, çocuklarına ve bunların hepsine çok fazla bağlı olan insanlar, Divine’in işini
yapmazlardı ve bu Mahavira’nın yapması gereken çok etkin bir işti. Böylece O da, Musa'nın yaptığı gibi çok katı kurallar koydu.
Öncelikle de, hiç kimsenin hiç bir hayvanı öldürmemesi ve yememesi gerektiğini söyledi. Muni veya bhikshu (Hindu veya Budist
rahip, dini amaçla dilenen kişi) olanlar, öküz arabasına bile binmemelidirler, çıplak ayakla yürümeliler, ayakkabı bile giymemeliler.
Kafalarını tamamen tıraşlamalılar, onların sadece üç tane elbisesi olmalıdır, değiştirmek üzere sadece üç tane, büyük bir tunik
(uzun ve bol gömlek) gibi bir şey. Güneşte olsa, yağmurda olsa, onlar hiç şemsiye kullanmamalıdırlar. Gün batmadan önce, saat
altıdan önce yemeklerini yemeleri gerekir. Sadece beş saat uyumaları gerekir ve sürekli olarak meditasyon yapar ve yükselirler ve
sonra Tanrının işini yapmaya çalışırlar. Ancak bundan sonra onlar Divine’in işini yapabilirler. Sonra da aydınlanmalarını alırlar, O
buna kevalAgnyan dedi, bu kelime sadece bilgi, sadece bilgi, saf bilgi anlamına gelir. Onlar “samyak darshan” geliştireceklerdir,
bu bütünleşmiş kişilik ve bütün kolektif bilinç anlamına gelir. Mahavira bütün bu şeylerden bahsetti. Ama O sol kanala ait olduğu
için, cehennemi çok açıkça tarif etti. Esasen, temelde Ona göre on dört tane cehennem vardır ve cehennem hakkında Onun tarif
ettiklerini, bütün bunları okumak çok korkunçtur. Çünkü O insanlara, “eğer siz bu yanlış şeyleri yaparsanız, ozaman cehenneme
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gidersiniz” demek istedi. Ve O bundan bahsetti, formu olan bir Tanrıdan bahsetmedi, formsuz Tanrıdan bahsetti çünkü O
insanların yeniden bu törenlere başlamalarını istemedi, kendilerini temizlemeleri için aydınlanmalarını alabilecekleri pozisyona
gelme hakkını elde etmelerini istedi. Yani Mahavira’nın zamanında bunun ne kadar zor olduğunu tahmin edebilirsiniz, aydınlanma
adaylarından biri için bile. Bu sizler için korkutucudur. İşte bu yüzden ben bu pujayı hiç yapmadım. Çünkü her şeyden önce bütün
bu şeyleri yapmalı ve kesin olarak saf olmalısınız ve ancak bundan sonra O size aydınlanma verebilirdi. Kaç tane aydınlanma
olacağını merak ediyorum! Ama insanlar için kural koyma şekli çok katıydı. Kimse O'nu izlemeyecekti ama onlara, kuralları takip
etmemeleri halinde gidecekleri cehennemi anlattı. Yani, insanlar çok korkmuşlardı, O'na katıldılar ve Jainizm'i izlemeye
başladılar. 'Jain', bilen kişi, aydınlanmış olan anlamına gelir. — ‘gyan’. Aynı kelime, ‘gnya’ anlamı ‘bilmektir’. ‘Ja’ – bunun anlamı
‘bilmek.’ Aynı Jews (Yahudi) gibi: aynı kelime ‘Jew’ — bunun da anlamı ‘bilen kişi’ demektir. Musa’da aynısını yaptı. Musa et
yememelisiniz demedi ama her hangi birisini, başka bir kadınla yalarsanız, o adam öldürülmelidir, dedi. Müslümanlar, Musa
tarafından Yahudiler için hazırlanmış olan Şeriatı takip ederler çünkü Musa on emri getirdiği zaman, Yahudilerin her tür
saçmalıkla uğraştıklarını gördü. Ama Yahudiler şeriatı güzelce rafa kaldırdılar ve Müslümanlarda bunu aldı. Yani şimdilerde
Mahavira’nın tarzı her zaman ki gibi aşırıya gitti. Hatta Buddha’nın ki bile – aynı şey. Mahavira, hiç bir hayvanı öldürmemelisiniz
diyen kişi idi. Şimdi Hindistan'da böcek öldürmekten ve sivrisinekleri bile öldürmekten kaçınan insanlara sahibiz. İnsanların
aptallıkta ne kadar ileri gidebildiği bundan da görülebilir. Bugünlerde Hindistan'da çok yaygın bir gelenek var. Onlar bir Brahman'ı
tutarlar ve onu bir kulübenin içine koyarlar ve tüm böcekleri de içeriye sokarlar ve bu böcekler Brahman'ın kanını içmekten
tamamen bıktıkları zaman onu dışarı salarlar. Sonra da, çok parası olan Jainler tarafından, bu Brahman'a yüklü bir miktarda para
ödenir. Tuvalete gitmek istememek aşırılığına dek varan vejetaryenler onlar, bu iş için bir tür açık araziye giderler ve böylece
hiçbir hayvan ölmez, böyle saçma şeyler yaparlar. Ve bütün bu kaçınma şeylerini ve bütün bunları yaparken, bir taraftan onlar son
derece para düşkünüdürler. Jainler Hindistan'da, tıpkı Yahudiler gibidirler. Jainlerin ve Yahudilerin para yönelimlerinde aynıdır.
Yani Jainler bir böcek veya bir sivrisinek bile öldürmezler ama iki rupileri için bir adamı öldürene dek taciz etmeyi sorun etmezler.
Yani bu aşırı mizaç her dinde görülür ve bu, insanoğulları bir sarkaç gibi bir uçtan diğer uca hareket etmeye başladığı için ortaya
çıkar. Bir enkarnasyon gelir, onları merkeze getirmeye çalışır, fakat onlar yine diğer tarafa doğru hareket etmeye başlarlar.
Merkezde kalamazlar, bu insanoğlunun sorunudur. İşte bu yüzden de, bütün dinler çok komik görünüyor. Jainlerin nasıl olduğunu
görünce, şaşırıyorsunuz ve ne kadar aptal olduklarına inanamıyorsunuz - eğitimli insanlar, doktorlar. Ama bunu asla bilemezler,
aptal olduklarını asla anlamazlar. Yani bir tür .... getirmeye çalışan Mahavira'nın hikâyesi budur. Linda, lütfen oturur musun? Bu
hanım kim? Kıpırdama. Ben konuşurken kalkıp yürümemelisin. Tamam mı? Yemek yiyorlar, ortalıkta yürüyorlar, lütfen İspanyol’a
kendi gibi davranmasını söyler misiniz. Sahaja Yoga'ya başladığım zaman, Mahavira gibi başlasaydım, kaç kişi Bana katılırdı?
Kundalini'yi yükselttiğimiz zaman bile, aydınlanmanızı elde ediyorsunuz, böyle bir bağlanma yok. Sanyasi, karısıyla hiçbir işi
olmayan, çocuklarıyla hiçbir ilgisi olmayan, ailesiyle veya eviyle hiçbir ilgisi olmayan, malları - mülkleri olmayan kişi anlamına
geliyordu. Ve onlara hiç ... olmadan, o kadar az bir yemek verilirdi ki, sadece kaynatılmış yiyecekler, sadece kaynatılmış ve böyle
katı bir düzen. Fakat Sahaja Yoga'da, her şeyden önce, herhangi bir ritüel, herhangi bir sıkı disiplin veya bu konuda başka bir şey
olmadan, sadece, siz her ne iseniz, tamam, gel aydınlanmanı al diyerek, Kundalinizi yükselttim. Ben, Kundalininin yükselmesiyle,
aydınlanma ile –onlara cehennemden bahsetmeye ihtiyacım yok Benim – Ben sadece bununla, onlar oldukça bağımsız ve bilge
olacaklar diye düşündüm. Ama şimdi bile, karşılaştığımız şey ne, Sahaja Yoga’da evlenmiş insanlar var ve onlar sadece ortadan
kayboldular. Ya kadın hükmeder ya da kocası hükmeder ya da ikisi birden tamamen kaybolurlar. Normalde Batılı ülkelerde evlenir
evlenmez, ilk günden veya ikinci günden itibaren kavga etmeye başlarlar ve bir hafta içinde de, boşanmaktan bahsetmeye
başlarlar. Ama Sahaja Yoga’da evlendikleri zaman, sadece zamk gibi birbirlerine yapışırlar. Sonrasında ilgilendikleri başka bir şey
kalmaz ve sürekli olarak karım, karım, karım veya kocam, kocam, kocam diye düşünürler. Bazıları balayına gitmek ister, bazıları
bir resepsiyonla falan bunu büyük bir şekilde yapmak isterler. Verilen önem çok fazla, bu inanılmaz, Sahaja Yoga'ya gelmek
bıraktığımız her şey çok katmanlı bir hale geldi. Ve Hindistan'da başlattığımız bu evlilik sistemi, şimdi Benim için bir baş ağrısı. Ya
her zamanki gibi kavga edip boşanıyorlar ya da birbirine yapışıyorlar – ortası bir şey yok. Sahaj Yoga için evlendiklerini ve evliliği
sadece Sahaj Yog için kullanmaları gerektiğini anlamıyorlar. Ama Sahaja Yogilerin bu davranışı çok şaşırtıcı çünkü Ben hep
aydınlanmadan sonra onların kendi içlerinde otomatikman sanyasiler olacaklarını hissettim, onlar kendileri Mavavira’nın müritleri
gibi olacaklardı fakat fark ettiğim şey şu, onlar hala, kayığa çıktıkları aynı okyanusa sürekli olarak tekrar düşüyorlar. Örneğim,
şimdi birisi film izlemeye düşkün veya deyin ki, futbola, futbolla ilgili her şeye. Bu yüzden de onlar hala futbolla meşguller, bu bir
futbol tutkunu olmak! Veya bir piknik, tatil veya deniz kenarı. Aydınlanmadan sonra bu şeylerden nasıl bu kadar fazla keyif
alabilirsiniz? Bu sizlerin, kendi içinizdeki derinliğe henüz dokunmadığınız anlamına gelir. Sahip olduğunuz neşenin derinliğine
henüz dokunmadınız, hala dokunmalısınız. Buna bir kez dokunursanız, gerçekten de hiç bir şeye aldırmazsınız, hiç bir şey için
üzülmezsiniz. O kadar kendi özünüzdesiniz ki, sadece kendinizden neşe duyarsınız. Ama size cehennemden bahsedip, sizi



korkutmalı mıyım bilemiyorum veya size kısıtlamalar getirmeli miyim ama bu Mahavira’nın pujası, Ben bu güne dek bundan
kaçınıyordum. Kadınlar bile saçlarını kazıtmak zorunda kaldılar ve sadece bir beyaz sari ve bir bluz giydiler, hepsi bu - ayakkabı
yok! Ve aynı zamanda onlar yürümek zorundaydılar, bırakın arabaları asla bir kağnıya bile binmeyin. Onlar saat dörtte kalkmak,
sadece saat altıya kadar yemeklerini yemek ve sonra uyumak zorunda kaldılar. Sadece su ile yaşamak zorunda olduğun kırk
günlük bir günahtan arınma ritüeli var, sadece su! Şimdi, Sahaja Yoga’da bu tam tersi – hepsi keyif. Her şeyden keyif alırsınız,
birbirinizle vakit geçirmekten keyif alırsınız, müzikten keyif alırsınız. Bütün keyifler var sizin için ama kendi iç neşenize
dokunmadan, yükselemezsiniz. İç neşenize dokunmak zorundasınız ve sonrasında başkaca her şeyin tadını çıkartın. Ve onlar
söylenen herhangi bir sert kelime için, tek bir kelime bile sert bir şekilde söylense, tövbe etmeliler ve tek bir sert söz söyledikleri
için beraberce oruç tutmalıydılar. Ama burada giderler, insanları güzelce yürürken birden bire, ego atına binip aniden diğerlerinin
üzerine atlamaya başlarlarken görüyorum. Bütün sahne o kadar şaka gibiydi ki, size anlatayım, Ben sadece izledim: aniden neydi
o adam? Yürüyen iyi bir adamdı. Birdenbire ona ne oldu? Aniden böyle davranmaya başladı! Sizi cehennem hakkında asla
korkutmak istemedim ama cehennem var, söylemek zorundayım. Ve bu nedenle de kişi, kendi mutluluğu içinde, daha da derine
gitmelidir ve böylece tam bir memnuniyetin bulunur. Yani, Mahavira hakkında söylenen şeyler aşırıya kaçtı: Bir gün O meditasyon
yapıyordu ve O'nun üzerine tek bir kumaş parçası vardı, bir dhoti (bele bağlanan ve bacakları örten tek parça kumaş) ile
örtünmüştü, kendisini tek bir kumaş parçası ile örtmüştü. Meditasyonundan geri dönerken, elbisesi bir çalıya takıldı, bu yüzden
de yarısını çıkarmak zorunda kaldı. O zaman Krishna, O'nu kızdırmak için bir dilenci olarak geldi. Ve “Sen bir kralsın ve her zaman
kıyafet alabilirsin ama ben titriyorum, öyleyse neden sahip olduğun bu kumaşı bana vermiyorsun?” dedi. Bunun üzerinde O’da
kıyafetini Shri Krishna’ya verdi ve kendisini bir kaç yaprakla örttü, sarayına gitti ve üstünü değiştirdi. Evine girdi ve kıyafetlerini
değiştirdi. Bu yüzden de, bu korkunç Jainler Onun tam çıplak fotoğraflarını o kadar büyük bir şekilde yapıyorlar ki - yüz elli ayak
yüksekliğinde – çıplak, tamamen çıplak. Detaylarda çalışırlar, aptal şeyler. Mahavira’nın takipçileri var, sözde takipçiler, Onun asla
böyle takipçileri olmadı ama onlar kendilerine “Digambara’lar” derler, bu onların kıyafetlerinin olmadığı anlamına gelir (erkekler
hiç bir şey giymezler), onların giysileri bütün yönlerdir - Digambara. “Yönler” onların kıyafetleridir. Ve onlar caddelerde yürürler,
köylerde her yerde yürürler, tamamen çıplak şekilde. Demek istiyorum ki, insanlar Mahavira adına korkunç şeyler yapıyorlar.
Şimdi sizler aydınlanma aldığınız için eminim ki bu derece aşırıya gitmeyeceksinizdir! Ama hala öz disipline sahip olmayı
öğrenmek zorundasınız. Eğer öz disiplin yoksa tam bir kevalgyan olan bu derinliğe atlayamazsınız – bu mutlak bilgi, mutlak sevgi
ve mutlak neşe anlamına gelir. Bu yüzden de öz disiplin çok önemlidir. Tabii ki şimdi sizin Mahavira’nın gittiği yere kadar
gitmenize gerek yok, çünkü Allahtan Ben size aydınlanma verdim ama hala terk ettiğiniz şeylere geri dönmeyin. Erkeklerin yaptığı
kadar aptalca şeyleri kadınlar da Sahaja Yoga’da yaparlar, şaşırtıcı şekilde insanlar Bana, bayanların Hindistan’a gelirken bir sürü
makyaj malzemesi taşıdıklarını söylediler. Bunun ne yararı var? Sadece anlamıyorum. Demek istiyorum ki, bu Hintliler için
faydasız ve sizler içinde kesinlikle yararsız bir şey. Sizler azizlersiniz! Gereksiz şekilde kendinizi pek çok şeyle yüklemenize gerek
yok. Yani, ama yine yaptığınız aynı saçmalıklardan hoşlanıyorsanız: kuaföre gitmek ya da komik görünen saçlar, her türlü şey,
eğer bunu yaparsanız, o zaman Sahaja Yoga’ya gelmenin ne yararı var ki? Veya herhangi bir şekilde modayı takip etmek ve bu
gibi şeyler. Tekrar ve tekrar aynı şeyleri yapıyorsanız, Sahaja Yogaya gelmeseniz daha iyi. Söyleyebileceğimin hepsi bu. Ben
Mahavira gibi saçınızı kazıtın veya sadece beyaz bir sari giyin diyemem ama söyleyebileceğim tek şey şu ki, kendinizi bunlardan
ayırmaya çalışın. Yaptığım deneyde, insanların aydınlanma aldıkları zaman, yavaş yavaş bağımsız olacaklarından emindim. Ve
dikkatinizin nerede olduğunu görmek için hepiniz Benimle işbirliği yapmalısınız. Bütün gün ne yapıyoruz? Sahaj Yoga için ne
yaptık? Kaç kişiye aydınlanma verdik? Her şey önemli görünüyor ama ya Sahaj Yog. Fakat Mahavira’nın insanları hiçbir iş
yapmadılar, hiçbir şey: ormanlarda yaşamak zorunda kaldılar, yiyecekleri için yalvarmak zorunda kaldılar ve Jainizm bu şekilde
yayıldı. Ama size bunun ne tür bir Jainizm olduğunu anlattım zaten! Dolayısıyla, sizler kendi derinliğinize dokunmadıkça, başka
herhangi bir dindekiler gibi olacaksınız, çünkü aslında sizler Sahaj Yogiler olmayacaksınız, sadece göstermelik. Dolayısıyla
kendimizi anlayacağımız, dikkatimizi anlayacağımız ve yükselmeye uğraşacağımız bir şekilde çalışmalıyız. Ben size anlatmak
zorunda değilim. Siz, kendiniz, kendi derinliğinize dokunacak ve kendi içinizde bir münzevi haline gelecek şekilde çalışmalısınız.
O zaman ancak Divine’in işini doğru bir anlayışla düzgün bir şekilde yerine getireceksiniz. Sahaja Yoga, bütün bu peygamberlerin
ve bu enkarnasyonların bir bütünleşmesidir. Bu yüzden, size şunu söylemeliyim ki, şartlarınız her neyse, onlardan kurtulmak için
bu ilüzyon okyanusundan kurtulmanız gerekir. Yani şimdi Mahavira hakkında söyleyebileceğim tek şey bu. Ancak birçok şey
söylenebilir çünkü Mahavira geçmişle ilgilenir. Onun bütün geçmiş yaşamları ve her şey tarif edildi. Fakat bu o kadar da önemli
değildir, önemli olan şu anın, bugünün ne olduğudur. Umarım konferansım kafanıza girer ve kalplerinize yerleşir ve sizler, kendiniz
hakkında, yükselişiniz hakkında ne yapmanız gerektiğini anlarsınız. Samimi insanlar olmalısınız, ancak o zaman bu sonuçlarını
bütün dünyada gösterecektir. Umarım bu kaseti tüm insanlara iletirsiniz, bu sayede bunca yıl boyunca Benim neden Mahavira’nın
pujasını yapmadığımı bilmeliler! Tanrı sizi korusun. H. H. Shri Mataji Nirmala Devi
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Shri Saraswati Puja. Vancouver (Kanada), 11 Ağustos 1990 Bana  Vancouver'da hangi pujayı yapmalıyız diye sorduklarında, çok
güzel bir tabiat tarafından çevrelenmiş bu ashramı duymuştum ve doğa Saraswati'nin gücü tarafından yaratıldığı için, burada
Saraswati’nin Pujasını yapmanın en iyisi olacağını düşündüm. Başka bir şey ise, insanlar doğada yaşadıkları zaman, son derece
yaratıcı olurlar, hassas duygular muhafaza edilir ve asla acele etmezler ya da onlar çok fazla modernleşmiş diyebileceğimiz bir
halde değildirler, çünkü doğa onları sakinleştirir. Yani Saraswati'nin yaratıcılığı da sanatçıya katkıda bulunur ve bu ülkede çok
eskiden beri  bir sürü sanatçı olması gerektiğini biliyorum. Kanada, Benim de hissettiğim gibi, Vishuddhi'nin Hamsa Çakrasıdır,
ama Hiranyagarbha  (evrenin yaratılmasının kaynağı olan altın rahim) olarak adlandırılan Mahabrahmadeva tarafından tezahür
ettirildiği zaman, Saraswati'nin gücü, Mahasaraswati olur. Bunun için O, Hamsa'nın içinden geçmelidir. Hamsa'nın içinden geçer
ve Vishnumaya Shakti olur. Demek istediğim O, Vishnumaya Shakti’dir. Böylece Saraswati, Vishnumaya olur. Biri Hamsa'da ve
diğeri Vishuddhi'de olmak üzere iki noktayı geçer, yani O Shri Krishna'nın kız kardeşidir. Saraswati, Shri Krishna'nın kız kardeşi
olarak doğdu ve Krishna’nın maması, onun adı, onun amcası Kamsa (Shri Krishna’nın annesi olan Devaki’nin kardeşi)idi ve
Kamsa, Shri Krishna'yı öldürmeye geldi, Vishnumaya gökyüzüne yükseldi ve şimşek olup, Shri Krishna'nın gelişini, Onun zaten
orada var olduğunu duyurdu. Yani Shri Krishna ve Vishnumaya arasındaki ilişki, bir kız - erkek kardeş ilişkisidir ve şaşırtıcı
biçimde biz geçen gün kız erkek kardeş ilişkisiyle aynı şey olan Rakhi Bandhan’ı, Raksha Bandhan’ı kutladık. Şimdi burada Shri
Krishna'nın kız kardeşi olan Deity’yi kutluyoruz. O, daha sonra Draupadi olarak doğdu ve işte bu yüzden Shri Krishna Onun iffetini
korumaya gitti, çünkü kız kardeşinin adı için, iffeti için endişe duyan sadece erkek kardeştir. Yani dün olan şey buydu, bu
Saraswati Puja, yani Vishnumaya, Kendisi, dün burada on altı kere gök gürledi ve Ben hiç kimseye ne olduğunu söylemedim, ama
Onun bunu yapacağını biliyordum. Bunun dışında, Washington'u da tehdit etti. Bu iyi bir şey çünkü Washington uyanmış olmalı.
Şimdi bunlar çok, çok süptil şeyler ve çok süptil ilişkilerdir ve bunları sadece Ben anlatabilirim çünkü Ben bu ilişkilerin var
olduğunu biliyorum. Bu yüzden Onun orada olmasına şaşırmadım, ama Vancouver'ın bu kısmından tam on altı bin kez geçti,
Sahaja Yoga'nın çok önemli olduğunu anlamamızın zamanın sizler için geldiğini göstermektir ve eğer Sahaja Yoga'da biz
kendimizi tamamen göstermezsek, Vishnumaya bütün ormanlarınızı yakabilecek, her şeyi yakabilecek başka bir form alacaktır.
Artık şimşeklerin içindeki beş elementin hepsini Onun temsil ettiğini bilmek zorundasınız. Sesi var, ışığı var, o eterin içindedir,
eterde hareket eder. Ayrıca içinde su dediğiniz şey var ve su Toprak Ana ile sürtünmeye girdiğinde, yani bütün bu şeyler O'nun
vasıtasıyla harekete geçer. Vishnumaya dün bize şunu gösterdi: “Şimdi Ben buradayım. Lütfen Bana ibadet edin.” Ve şimdiye
kadar Saraswati'ye biz hiç ibadet etmedik ve Brahmadeva’ya hiçbir yere ibadet edilmiyor çünkü O bu dünyayı yarattı, tüm bu
ormanları, bütün bunları yarattı. Onlar bütün bu denizleri ve tüm bu toprakları, bütün yıldızları, evren üstüne evrenler yarattılar.
Ama biz bu ağaca ya da şu ağaca taptığımız gibi ibadet etmiyoruz. Biz bu tür bir şeye ibadet etmiyoruz, sadece Toprak Ana
tarafından yaratılmış olan Swayambu gibi bir şeye ibadet ediyoruz, tek ibadet ettiğimiz budur. Ve bu da ..., biz şimdi soyut bir
şekilde ibadet ediyoruz, çünkü onlar her nerede görülüyorlarsa, insanlar bunu ticari bir din haline getiriyorlar, bu yüzden Sahaja
Yogi olarak biz bu yerlere de gitmiyoruz. Yani, Ben geldikten sonra, bütün bu şeylerin neden beklenmedik bir şekilde
gerçekleştiğini anlayabilirsiniz, daha önce hiç olmadığı şekilde öyle bir şimşek ışığı vardı ki, insanlar şaşırmışlardı. Çok daha
dinamik olan Krishna’nın kız kardeşidir ve [Shri Mataji kenardaki ile Hintçe konuşuyor] çok daha ateşli bir kişilik - çok, çok daha
ateşli bir şahsiyet. Shri Krishna'nın özü şudur, O tatlılıktır, Madhuria (tatlılık) O'nun kapasitesidir ve Radha, “Allahda Dayini
Shakti’dir”, bunun anlamı size [Shri Mataji kenardaki ile Hintçe konuşuyor] yaratan neşeyi veren demektir, saçınızı neşeyle
yükseltir - yani, ama Sanskritçede bu pulakit’tir (heyecanlanmak), kelime pulakita’dır. Bu yüzden Onun tatlılığı, leela’yı (oyun), bir
olmanın güzel duygularını yaratan Shri Krishna'nın güzelliğidir – bunların hepsi Shri Krishna'nın içindedir. Ama Vishnumaya
herkesi uyaran çok ateşli bir kişiliktir. Buraya geldiğimi, burada olduğumu bir şekilde gösterdi. Belki de yerli halktan olan insanlar,
kehanet edilmiş olanın bu olduğunu, bunun gerçekleştiğini anlayabilirler ve sizler de, Sahaja Yoga’nın kendi rotasında ilerleyip,
çalışacağı bir şekilde sürüklenmesine izin veremeyeceğinize dair bunun bir uyarı olduğunu ve sizin öylesine orada olmadığınızı
anlamalısınız. Yani bu, Saraswati Kendisi olan, Shri Krishna’nın kız kardeşi Vishnumaya'nın bir uyarısıdır ve bugün O'na ibadet
edeceğimiz şey budur. Mahasaraswati'ye sadece aydınlanmış insanlar olan Sahaja Yogiler ibadet edebilir. Aksi takdirde insanlar
sadece Saraswati'ye ibadet edebilirler, çünkü Saraswati'ye ibadetle, siz kitapları okuyabilirsiniz, insanların eğlenmesi için danslar,
müzik yaratabilirsiniz, ama Saraswati Puja aslında sıradan farkındalığa sahip insanlar içindir, bu sıradan veya normal insan
farkındalığı anlamına gelir. Fakat Sahaja Yogiler için ibadet edilecek olan Mahasaraswati'dir. Size anlattığım gibi Mahasaraswati,
Vishnumaya olur ve O Vishnumaya'dır, bu yüzden sizler de, olmanız gereken kişi olmalısınız. Vishnumaya’nın yaptığı gibi insanları
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ateşli konuşmalarla, heyecan veren şeylerle, ne yaptığınızı onlara anlatarak, Sahaja Yoga'nın ne olduğu hakkında insanları
bilgilendirmelisiniz ama gördüğüm şey, insanların konuştuklarında çoğunlukla Shri Krishna gibi çok nazik ve tatlı olmaya
çalışmalarıdır. Bunu Amerika'da denedik, bunun Amerikalılarda işe yarayabileceğini düşündük ama işe yaramadı. Onlar bu
Graham (Bir TV vaizi)denilen kişi ya da onun gibi ateşli bir şekilde konuşan birilerini severler. Ve bence dünkü tecrübeden
öğrenmemiz gereken şey budur, gerçekten ateşli konuşmacılara ve ateşli insanlara ihtiyacınız var, çünkü onlar normal duyulara
karşı hiç duyarlı değiller. Görüyorsunuz, onların tüm duyuları ölü, sanırım hissizleştiler ve onlara biraz şok vermelisiniz. Onlar
şokları severler, bilirsiniz. Gazeteler onları şoke etmelidir, şok edici herhangi bir olay, ancak bu onların dikkatini çekebilir. Müzik
bile öyle fazla olmalıdır ki, kayaları kırmalıdır. Yani öyle olmalıdır ki, bu müzik onların kafalarını kıracaktır. Yani onlar gerçekten de
taş gibi (duygusuz)insanlar oldular ve onların bu kayalıklarının sadece Vishnumaya tarafından parçalanabileceğini anlamalısınız.
İşte bu yüzden bugün Vancouver'da yaptığımız bu pujanın çok büyük bir önemi var - sadece Kanada için değil, Amerika için de.
Amerikalılar bugün hangi hastalıkları kapıyorlarsa, hangi uyuşturucuları alıyorlarsa, kendileri için hangi yıkımı uyguluyorlarsa, bu
hâlâ onların anlayışları dâhilinde değil. Kendilerine ne yaptıklarını, kendilerini nasıl yok ettiklerini, sadece kendi hevesleri ve sözde
özgürlükleri için böylesine değerli olan insan yaşamını nasıl harcadıklarını anlamıyorlar. Bu yüzden onlara “Ne yapıyorsunuz?
Neden kendinizi kandırıyorsunuz? Bunun yanlış olduğunu neden anlamıyorsunuz?” diye heyecanlı bir şekilde onlara anlatmaya
çalışmanız son derece, son derece önemlidir. En azından evlatlarınıza, 'Biz bunu yanlış yaptık, ama siz yapmamalısınız'
demelisiniz. Bu türden konuşmalar yapılmalı ve insanlar böyle harika konuşmalara ve böyle şeylere hazır olmalıdır ama bunun
söylenmesinden insanlar hoşlanmayacaktır, Bence tam tersi, onları korkutmadığınız sürece, sizin yanınızda olmayacaklardır. Bu
yüzden onlara anlatmalı ve onları uyarmalısınız ve işte Vishnumaya'nın dün önerdiği şey budur, şimdi sizler yeni bir strateji
benimsemelisiniz ve insanlarla öyle bir şekilde konuşun ki, ne zaman bir kurs düzenlerseniz, kursun sonunda, “şimdi bakın,
Sahaja Yoga sadece kurs düzenlemek için değil, sizin iyiliğiniz için, hayrınız içindir. Ve Sahaja Yoga da ilerlemeli ve büyümelisiniz.
Şimdi yarı yolda onu bırakmayın”, demelisiniz. Bu sadece tohumun filizlenmesi gibi değildir, ağaç olmalıdır, aksi takdirde hiç
kimseye yardım edilemez. Yani bakın, onlara sadece Sahaja Yoga'da düzgün bir şekilde büyümemenin veya olgunlaşmamanın
bütün tehlikelerini anlatın. Bunun anlatılması lazım çünkü bütün bu sarmaş dolaş olma işinin Amerika'ya faydası olmuyor, bunu
gördüm. Sizin gerçekten ateşli olan insanlara ihtiyacınız var, çünkü geçenlerde bu Billy Graham'ın (ünlü bir Protestan vaiz) bir
konuşmasını dinliyordum ve dedim ki, “Bu, şapkası sayesinde konuşan boş kafalı bir adam” ama insanlar yine de ondan çok
etkilendiler. Ve şimdi, başka bir tane daha vardı sanırım o hapishanede. Adını bilmiyorum, garip birisi. Yani onu da gördüm, boş
şeyler konuşmasına şaşırdım, boş bir teneke gibi ve insanların hepsi onun için çıldırdı - binlerce kişi ayakta duruyor, şarkı
söylüyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bu yüzden kişi, bu insanların şok geçirmeye ihtiyacı olduğunu anlaar ve onlar şok olacaklar
ve onlara, “Bakın bu olacak” diye anlatılmalıdır. Bir tür şok edici sistem içinde olan başka bir organizasyon daha var [Shri Mataji
yandakilerle Hintçe konuşuyor] Brahma Kumari (Brahma’nın kızları) (1930larda Haydarabad’da kurulmuş, Birleşmiş Milletlere
bağlı ve kadınların hareket içinde oynadığı önemli rol ile tanınan bir organizasyondur. Beden yerine ruha odaklanan bir
meditasyon biçimini öğretir.), Brahma Kumari, bakın, bu Brahma Kumariler şimşek gibi oldular – onlar insanlara anlatıyorlar, “Siz
mahvoldunuz” demiyorlar, ne söylüyorlar, “Bu dünya yok edilecek, her şey yok edilecek ve biliyorsunuz, siz buna hazır değilsiniz,
ne olacak?” Aynı şeyi Yehova Şahitleri yapıyor, aynı şeyi. “Bu dünya yok edilecek ve hepimiz yok edileceğiz; bu yüzden hazırlıklı
olmalıyız ve Tanrı'yı kabul etmeliyiz”, diyorlar, ama bu gerçek değil. Buna rağmen insanlar onların peşindeler. Sizler onlara
“sadece kendinizi yok etmekle kalmayıp, geleceği de yok ediyorsunuz” diyerek gerçeğini söylemelisiniz. İnsanlar zaten,
Amerika'daki insanların çoğunun yok olacağını söylüyorlar. Şimdi bu çeşitli sebeplerden kaynaklanıyor. Geleneklerinin ve böyle
şeylerinin olmadığını söyleyebiliriz - mesele bu değil, esas mesele bu değil. Esas meselelerden birisi, onların bu ülkeye gelip
yerleştikleri zaman çok sayıda insanı yok etmeleridir. Meselenin birisi budur. Şimdi, ölen bu insanların bhootları ortalıkta geziyor
ve mümkün olabildiğince çok Amerikalıyı yok ettiklerini görmek istiyorlar. Büyücülüğün miktarı, Amerika'da çalışan bütün bu
negatif tekniklerin miktarı, her yerde çalışıyorlar. Gurular diğer bütün ülkeleri terk etmek zorunda kaldılar, ama Amerika da hala
güzelce yerleşik haldeler. Bunun nedeni, bu bhootlarin onlara fikir vermesidir. Onlar sadece şoklara ihtiyaç göstermekle
kalmıyorlar, bu bhootlar aynı zamanda onlara, bu sapkın yok edilme fikirleri veriyor, bu yüzden kendi yok oluşlarına gidiyorlar.
Şimdi, bhootların verdiği fikirler öyledir ki, siz bardan dışarı çıkan kişinin yere kapaklandığını görüyorsunuz. Ve bhootların verdiği
bir fikir, “ne zararı var ki? Siz de deneyin, asla düşmeyeceksiniz. İçeri gir, sana hiçbir şey olmayacak. Sen tamamen iyisin.
Nihayetinde bunun önemli yok”, şeklindedir ya da siz onlara “Bu yanlış. Biz bunu yapmamalıyız”, dersiniz. Onlar da “Tamam, biz
kötüyüz. Ne olmuş yani?" derler. Bunların hepsi bhootların verdiği fikirlerdir. Böyle konuşmak ya da böyle söylemek insan
düşüncesi değildir. Yani tüm bu insanlar için, bakın, onları geri getirecek tek şey Vishnumaya Shakti’den başka bir şey değildir.
Şimdi, insanların sadece Vishnumaya sayesinde tedavi edilebildiğinin farkındayım. Yani Vishnumaya’nın Kendisi şimdi
Hıristiyanlık, Katolik dini ve Hinduizm sayesinde uykuya daldı, çünkü Hinduizm'de de günah fikri vardır - bu günahı işledin, şu



günahı işledin. Bu nedenle Brahminlere çok fazla para veriyorsunuz, bu sayede kurtulacaksınız. Yani her dinde bu saçmalık var
demek istiyorum. Ama kesinlikle bastırılmış olan ve insanlarda uyuyan bu Vishnumaya Shakti, eğer siz onu yükseltebilirseniz ve
onları daha büyük bir şekilde dâhil ederek, onlara bizim barış için, dünya barışı için çalıştığımızı anlatarak, insanlara bu
uyuklamalarından, bu tembellikten uyanmalarını söylerseniz. Biz insanlığın kurtuluşu içiniz, insanları tökezlemelerinden ve kendi
kendilerini yok etmelerinden kurtarmak için varız. Siz daha büyük bir platformda çalışır ve bu şeylerden bahsederseniz, bunun
faydası olacaktır. Örneğin, şimdi, Benim Mahatma Gandhi ile beraber olmuş olmam çok iyi bir şey ve insanlar Mahatma
Gandhi'ye büyük saygı duyuyorlar. Tabii ki, Mahatma Gandhi Benden çok etkilenmişti, buna şüphe yok. Çocukken bile Bana
danışırdı ve bunun kanıtı, onun bhajanlarındadır, o kalpten başlayarak, Atma’dan bahsederek ve sonra Mooladhara’dan
başlayarak yukarı doğru, böyle farklı şekillerde bir bhajanlar serisi yaptı. Demek istediğim, bu Onun Bana danışmış olduğunun
delillerinden birisidir. Ama ne olursa olsun, sizde var – siz “Mahatma Gandhi ne söylüyorsa, Shri Mataji onu yapıyor” diyerek bunu
kullanabilirsiniz. O “Sarva dharma savanatma” dan bahsetti. Bu tüm dinlere aynı saygı ve aynı anlayışla muamele edilmesi
anlamına geliyor. Bir kez böyle konuşmaya başladığınızda, bilirsiniz, insanlar bunun arkasında asil bir miras olduğunu
anlayacaklar, çünkü herkes Benim hangi kitaptan bunu öğrendiğimi bilmek istiyor. Demek istediğim, sizinde çok iyi bildiğiniz Ben
asla hiçbir kitaptan öğrenmedim. Ama siz “Shri Mataji onunla beraber olan kişidir” ve “Gandhi O'ndan çok etkilendi” diyebilirsiniz,
aynı barış ve şiddet kullanmama fikirleri ve bunların hepsi. “Bunlar Shri Mataji’nin kullanmak istediği aynı teknikler ve yöntemler.”
Bu bir gerçek, buna şüphe yok, ama Mahatma Gandhi çok ateşli bir konuşmacıydı. Onu takip eden herkes çok ateşliydi. Onlar
sadece “Tamam, hadi gel, bir fincan çay iç” gibi değildiler ve bu tür şeyler işe yaramayacaktır. Yani Amerikalıların bir meydan
okumaya ihtiyaçları var ve onları patlatmak için gerçekten ateşli bir kişiye ihtiyaçları var. Şimdi, eğer siz bu şekilde devam
ederseniz – geçen gün New York'ta bir programımız oldu, bir sürü siyahî insan, bir sürü Çinli vardı ve sonra pek çok Hintli, çok az
sayıda beyaz vardı. Yani beyazlar geldi ve onlar “Oh, bilirsiniz, bana hiçbir şey olmadı” dediler. O zaman sizin ne yapmanız
gerekiyor, “Hiçbir şey olmadı mı? Evet, bunun nedeni işte şu, sizde yanlış giden bir şey olmalı ya da siz bazı günahlar işlemiş veya
bir şeyler yapmış olmalısınız”, demelisiniz. O zaman bu sayede bir şok yaşarlar. “Ah, bu çok şaşırtıcı bir şey. Alamadınız mı? Oh,
bu çok yanlış, sizde bir sorun var. Bunu almalısınız. Anlamaya çalışın, biliyorsunuz, bu çok yanlış. Umarım kanser değilsiniz.” O
zaman ... veya ona şunu sorabilirsiniz, “AIDS'ten muzdarip misiniz?”  deyin. "Hayır hayır hayır." “O zaman sıkıntınız nedir? Nasıl
alamadınız? Bakın, bu siyahî aldı, bu Çinli aldı. Siz neden anlamıyorsunuz? Siz beyaz tenli birisisiniz, önce siz almalısınız”, deyin.
O zaman işler yoluna girecektir. Amerikalıların neden bu kadar ruhsuz olduklarını düşünüyordum, çünkü onların bütün sıkıcı
insanların en üstünde olduklarını görüyorsunuz, son derece duygusuzlar. Çünkü bu tür bir rock müziğini, bilirsiniz, eğer siz
herhangi birisinin önünde bunu çalarsanız, insanlar kaçardı. “Ne oluyor bu?” Ama onlar bu rap müziğini seviyorlar, dün Benden
dinlememi istediler. Kalp başka bir şekilde atmaya başladı. Ben “ne oluyor?”, dedim. Ve her şey titremeye başladı. Bir bankta
oturdum ve bütün bank titriyordu. Orada, Benimle birlikte oturan, o da oradaydı, Karan’da oradaydı ve biz - Karan ve herkesin
böyle zıpladığını gördük, bu devam eden bir deprem gibiydi. İşte olan şey budur, bakın bu insanlar çok, çok duyarsız insanlar ve
uyuşturulmuşlar ve bu sözde özgürlükleri nedeniyle uyuşmuşlar. Bu sizin sanki gidip bir boğaya, "Gel ve vur bana" diye sormanız
gibidir, bunun gibi bir şey bilirsiniz. Kendilerini tamamen uyuşturmak için yoldan çıktılar ve bu uyuşma alkol olabilir, uyuşturucu
olabilir, kadın olabilir, birçok kez evlenmek olabilir. Bir kez evlenirseniz, bu yeterlidir. Eğer beş kez evlenirseniz, demek istediğim –
bunun ne olduğunu bilmiyorum - böyle bir hayvan var mı yok mu bilmiyorum. Ama bir şeylere karşı sizi kesinlikle uyuşturan bir
şey oluyorsunuz, görüyorsunuz. Çünkü önce bir eşle evleniyorsunuz, sonra onunla bağlarınız var, çocuklarınız var ve siz – demek
istiyorum ki, karınızla yaptığınız pek çok şey var ve sonra siz aniden ondan boşanıyor ve hiçbir şey hissetmiyorsunuz, bunu
hissetmiyorsunuz. Bu büyük bir uyuşmadır ve eğer siz onlara bunu anlatırsanız, “Evet, ben biliyorum, biliyorum, biliyorum” derler.
Biliyorlar ama hissetmiyorlar. Her hangi bir yanlış şey yaptıklarını hissetmezler, saçma bir şey yaptıklarını hissetmezler ve acı
çekmezler. Başka herhangi birisi olsa acı çekerdi. Eşinden boşandı ve o kişi gerçekte çok kayıp biri olur, normalde olmalıdır. Ama
burada gördüğünüz şey ise, çok hoş bir şekilde bununla övünmektir, “Biliyorsunuz, ben iki eşimi boşandım ve üçüncüsü geliyor.
Onunla tanışabilirsiniz.” Yani bu konuda bir utanma yoktur, mahcubiyet yoktur, duygu yoktur, hiçbir şey yoktur. Demek istediğim
siz bir kadınla evlendiniz, onunla birlikte yaşadınız, o sizin karınızdı ve siz ona karşı hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Kendi
çocuklarınızın da, onların da hiçbir şekilde duyguları yok, hisleri yok. Tabii ki onlar çocuklarını öldüren İngilizler gibi değiller, yani o
kadar kötü değiller. Ama burada da kocayı öldürdüklerini, eşi öldürdüklerini, birbirlerini öldürdüklerini ve bütün bu şeyleri duydum.
Ve ne için? Aşk için. Bir kocayı sevmedikleri zaman, başka bir kocayı nasıl sevecekler? Anlayamıyorum. Sevgi, kalbin kalitesidir.
İşte olan budur - karakterin bütünüyle uyuşmuş olduğunu görürseniz, çünkü onlar insan gibi davranmazlar. Öyle bir davranırlar ki -
bilmiyorum, Ben yine onların kime benzediklerini bilmediğimi söylüyorum çünkü bu her neyse ortada karşılaştıracak bir şey yok.
Yani bu sadece Amerika'daki insanlar için böyle değil, bu her yerde ama Amerika'da çok fazla, bundan çok fazla var ve bütün bu
şeyler Amerika'dan doğuyor. Tüm bu garip kavramlar Amerika'da yükselir ve herkes onları benimser, çünkü bunun reklamının



nasıl yapılacağını, bunun nasıl çok, çok popüler bir hale getirileceğini bilirler. Bir keresinde gemide seyahat ediyordum, gemiye bir
pilot geldi ve Benimle konuşuyordu ve Bana kardeşinin çok iğrenç bir şeytan olduğunu söyledi. “Ne oldu?” dedim. Bunun üzerine
kardeşinin Beatles grubunu oluşturan bu dört çocuğu aldığını ve onların menajeri olduğunu söyledi. Ve o kişi bu müziği başlattı
ve bazı kadınlar buldu, onları sarhoş etti, onlara uyuşturucu verdi. Ve onlar bu müziği dinlediklerinde, bu kızlar çığlık atmaya,
bağırmaya, delirmeye başladılar ve bu popüler oldu. Normalde tepki şöyle olurdu: “Ba, bu öyle bir şey ki, müzik başladığı zaman
kızlar deliriyorlar, bu yüzden siz böyle bir müziği dinlemeye gitmeyin”. Bunun aksine, bir sürü kişi gelmeye başladı. Bu tür bir
reaksiyonu nasıl açıklıyorsunuz? Daha fazla bağırdıkça, daha fazla çığlık attıkça, onlara göre bu önemli bir şeydir. Bunun anlamı,
bunun arkasındaki bir şeyin, bir şekilde onlara dokunduğudur; aksi halde neden çığlık atsınlar ki? Bu tür aptal insanların bir şeye
dokunmasının harika bir şey olduğu ve hepimizin buna katılması gerektiği anlamına gelir. Biz de aptalız, bu yüzden bizde buna
katılmalıyız. Şimdi Bana şunu sorabilirsiniz: “Anne bu aptallık insanların üzerine nasıl geldi?” Bu Benim size bahsettiğim kadar
basittir, onlar özgürlüklerini öyle bir yere varana dek, dikkatlerini bu derece zarar veren şey için öyle kullandılar ki, gerçekten
uyuşmuş bir hale geldiler. Dikkatleri hiçbir şey hissetmiyor. Dikkati dışarı çıkardığınızda o tepki verir ve bir şey olarak size geri
döner. Ama dikkatinizi sürekli olarak dışarıda bombardıman etmeye devam ederseniz, bu dışarıdan gelen bombardıman, sizin
bütün hassasiyetinizi bitirir. Duygu yok, bağlılık yok, olmakta olan hiçbir şeyin kaydı yoktur. Yani bunun için Vishnumaya'ya ihtiyaç
olduğunu düşünüyorum ve işte bu yüzden O, sol tarafa yerleştirildi çünkü tamamen duygusuz hale gelen insanlardan sorumlu
olan Vishnumaya’dır. İşte size duygu vermek üzere Vishnumaya oradadır. Sol tarafta parladığı zaman, size duyguları verir ve
insanlar anlamaya başlar. Yani şimdi, onların sahip oldukları tek şey, kendilerinin suçlu olduğuna dair bir tür zihinsel bir fikirdir,
hepsi bu. Bu sadece zihinseldir. Eğer bu “Ah, ben suçluyum” şeklinde akli bir fikirse, o zaman bunu hissetmeyeceksiniz. Demek
istediğim, eğer öyleyseniz, deli olduğunuzu söyleyin, deli olmadığınız zaman ise, eğer birisi size deli derse, siz bunu
hissetmeyeceksinizdir. Bu böyledir. Bu yüzden onlar bunu hiçbir şekilde hissetmiyorlar çünkü bu tamamen zihinsel olarak kabul
edilmiş bir şey ve onlar uyuştular, “Şimdi, hiç kimse size zarar veremez, o zaman sorun ne?” tarzı bir tür tutum var. Şimdi Ben
sizden dışarı çıkıp, ateşli davranmanızı, gazetelerde yazmanızı, neler olduğunu ve nasıl olduğunu söylemenizi isterdim. Şimdi Ben
böyle bir kitap yazıyorum. Buna Meta Modernizm deniyor ve olabildiğimce ateşli bir şekilde onlara kendilerinde neyin yanlış
olduğunu söylemek için Ben orada olacağım. Ve onlar bunların hepsinin yanlış olduğunu görmeliler. Bunun harika bir şey
olduğunu söylemeye çalışmanın bir faydası yok. Şimdi AIDS ortaya çıktı. AIDS ile düşündüm ki, onlar uyanacaklardır. Şimdi, AIDS
bir şahadet oldu. Şimdi yuppi’ler (iyi ücret alan, şık giyinen genç insanlar), yuppiler geldi, Ben dedim ki, “Yuppiler bir hastalıktan
dolayı muzdarip olacaklar.” Onlar, “Hayır, hayır, hayır, hayır. Yuppy olmak çok güzel. Sonuçta onlar, yuppilikleri için ölen diğer bir
kahraman grubu”, dediler. Gördüğünüz gibi, her aptallık bir şeye, çok yüceltilen bir şeye dönüştürülür, sırf bu yüzden de, insanlar
bunu kabul ederler. Bu en iyi yanı budur- onlar bunu kabul ederler. Bu yüzden sizin ateşli olmanız ve bu ışıkta onlara kendilerinin
ne olduğunu göstermeniz önemlidir. Onlara göstermek gerekiyor. Bu Ruh'un küçük bir ışığının tek başına onlara çok fazla şey
göstermesi değildir, bu gerçek bir göz kamaşmasıdır, bir yıldırımın yanan ışığıdır. Bugünkü puja hepiniz için, konuşmadaki
yaratıcılığınızı, her yolla ateşli bir şekilde davranmanızı geliştirmek için özel olacaktır. Onları düzeltecek olan budur, başka bir şey
değil. Yaratıcı çalışmalarda da, bir şey yarattığımız zaman, başka bir şey değil ya da bir şarkı söylerken ve eğer siz şarkı
söylemeye devam ederseniz, bizim Hint tarzında, “vilambit tala” tarzı (Yavaş tempolu)/ (vilambit-yavaş) (tala- elini çırparak veya
vurarak müziğin temposunu belirlemek) bazı müzikler, bilirsiniz, çok yavaş “tala’lar”, müzik yükselmeyecektir. Onlar Ravi Shankar
gibi, sadece notları karıştırmaya devam eden ve Hintlilere göre çok, çok da bilimsel olmayan bir şey çalmaya devam eden, hiç de
eğlenceli olmayan, kalbinizi açmayan, bunun gibi bir şeyi severler ama onlara hitap eden budur, bir tür büyük rock and roll türüne
yönelmek - bunu yapmak, sitar'ı rock and roll haline getirmek ve hatta daha da kötüsü. Şimdileri  bilmiyorum, en son ne olduğunu
bilmiyorum. Yani görebileceğiniz ikinci şey ise, onların insanları nasıl şok etmeye çalıştıklarıdır. İnsanları şok etmeye de
çalışıyorlar, çünkü onlar da, onların da bizim gibi olduğunu biliyorlar. Pazara gittiğiniz, birisini görürsünüüz, onun pantolonu -
pantolon bile değildir, yarım pantolon - hepsi yanlış yerlerinden yırtılmış ve bu sadece insanları şok etmektir. En azından burada
bunun olması gerekiyordu, Amerika'da olması gerekiyordu, sizler düzgün şekilde giyinmelisiniz. Edepsizce giyinmemelisiniz.
İstedikleri şey budur. Ama gördüğünüz şey nedir, onların buldukları her fırsatta sizi şok edecek şekilde giyinmeleridir, onlar bunu
yapmak isterler. Saçın sadece bir kısmını beyaz yapacaklardır. Demek istediğim, onlar her şekilde, mümkün olan her şekilde
başkalarını şok etmek, başkalarını şaşırtmak ve dikkat çekmektir. Ve siz bundan ne elde edersiniz? Hiçbir şey. Başkalarının
dikkatini çekmek için çok para harcıyorsunuz, ama ne elde ediyorsunuz? Bu dikkat size hiçbir şey vermez, hiçbir şey
kazandırmaz, hiçbir şeyi telafi etmez. Yani bu onların içine girdikleri öyle neşesiz bir uğraştır ki. Bütün bu şeyler dikkatlerini bozar,
onları duygusuz insanlar haline getirene dek yok eder. Onların duyguları kalmadı. Ve sonra olan en kötü şey ise, kesinlikle para
odaklı olmalarıdır. Yani para Saraswati’nin diğer bir tarafıdır. Saraswati, Lakshmi'den farklıdır, bu yüzden Lakshmi ve Saraswati
asla el ele yürümez. İşte bu yüzden Lakshmi'nin peşine düştükleri zaman, para peşinde çok fazla koştuklarında, şok olmalarının



nedeni budur. Çünkü siz borsanın aniden düştüğünü görürsünüz, bir durgunluk var, bu iş bitti, çok zengin biri aniden fakir bir
adam oluyor. Bütün bu iş, bunun hepsi Saraswati'nin işidir. Ve eğer birisinde Saraswati'de çok fazla ise – o kişi çok fazla kitap
okur, çok hırslıdır, diğer sanatçıları gölgede bırakmaya çalışan bir sanatçıdır - böyle bir kişi Lakshmi'den bir ödül kazanır, onun
işleri asla satmaz, asla para kazanmaz, açlıktan ölür, her türlü şey olur. Yani bu iki şey, sadece Hamsa'da dengededir ya da siz bir
Sahaja Yogi olduğunuz zaman bunun dengede olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu başarılmalı ve hem Saraswati'nin hem de
Lakshmi'nin kutsamalarına sahip olduğunuz şekilde bir araya getirilmelidir. Ama bu sadece Hamsa noktasında ve Vishuddhi
noktasında aşılır. Yani denge sağlamak için yapmamız gereken şey şudur, her ne kazanıyorsak, her ne yapıyorsak, bizler vasat bir
şekilde yapmamalı, bunu dinamik bir şekilde, ateşli bir şekilde yapmaya çalışmalıyız. Bu iki şey Vishuddhi düzeyinde
birleştirilmelidir. Şimdi varsayalım ki Sahaja Yoga hakkında ateşli bir şekilde ders vereceksiniz ve eğer bir hippi ya da
hapishaneden çıkmış biri gibi bir kıyafet giyerseniz, kimse sizi ciddiye almaz ama eğer siz düzgün giyinmişseniz ve saygın
görünüyorsanız, sunum iyi ise ve sonrasında ateşli bir konuşma yaparsanız, herkes sizi dinleyecektir. Bu yüzden Lakshmi
Tattwa'nın bu prensibi, Saraswati prensibinin egemenliği altında kullanılmalıdır. Saraswati'nin bir başka kutsaması, sizlerin
Sahaja Yoga hakkında bilgi sahibi olabilmenizdir. Özellikle Sahaja Yoga'da birçok kadın gördüm, onlar Sahaja Yogi, vibrasyonları
var, her şey var, ama Sahaja Yoga'nın ne olduğunu bilmiyorlar. Bu çakraların ne olduğunu bilmiyorlar. Bu vibrasyonların nasıl
çıktığını bilmiyorlar. Şimdi, bugünkü ders oldukça, oldukça karmaşık bir ders diyebilirim, eğer buna bakarsanız. Anlamak için
kâğıt, kalemle en az dört, beş kez dinlemelisiniz. Bu kolay bir şey değildir, çünkü şimdi size iyi olduğunu söylüyorum, bu oldukça
eğlencelidir ama eğlencenin arkasında derin bir bilgi var. Yani Anne'nin ne söylediğini, çeşitli şeyler hakkında bize verdiği bilginin
ne olduğunu öğrenmek için, Sahaja Yoginilerin genelde bir kâğıt, kalemle oturduğunu görmedim. Onlara göre Sahaja Yoga, iyi
olmak, iyi yemek pişirmek ve Sahaja Yogilere yardım etmek demektir ve elbette pujalarda güzel sariler ve güzel elbiseler giymek,
pujalara ve bütün bu şeylere gelmektir, bitti. Bu yüzden Sahaja Yoga'nın ne olduğunu bilmek onlar içinde çok önemlidir.
Konuşmalarını dinlemek, oturup, güzelce çalışmak ve bunu anlamak zorundalar. Bunun tam tersi ise erkekler. Onlar için bu,
dışarıdaki bütün işleri yapmak, etrafta dolaşmak, bir şeylere bakmak ve bütün bu şeyleri yapmaktır ama ilişkiler söz konusu
olduğunda veya duygusal taraf söz konusu olduğunda, onlar ihmalkârdırlar. Bu yüzden Sahaja Yoga erkekler için farklıdır;
kadınlar için Sahaja Yoga farklıdır. Ve Fransa'da özellikle, bu birbirinden çok uzaklaştı. Kadınlar bir tarafta, erkekler ise diğer
tarafta. Sahaja Yoga'da, sizde böyle bir saçmalık olduğunu düşünün, ama sonra biz bunu yapan kişiyi keşfettik ve hallettik, yani
mesele duruldu ve şimdi işler daha iyi. Ama kadınlar Sahaja Yoga'yı bilmek zorundalar ama bu onların erkeklerle kavga etmesi
gerektiği veya erkekler ne biliyorsa, onlarında bunu bildiğini düşünmeleri anlamına gelmez ama bu çok, çok yaygındır. Erkeklerin
ve kadınların Sahaja Yoga'ya karşı farklı tutum sergilediklerini gördüm. Biri dışa dönük, diğeri ise içe dönüktür. Ama Sahaja
Yoga'yı bilme hususunda, bir kadın ve bir erkek arasında Sahaja Yoga’da hiçbir fark yoktur. Ben kendim bir kadınım ve çok şey
biliyorum, o zaman kadın neden Sahaja Yoga'nın ne olduğunu bilmesin ki? Yani buradaki ya da her yerde bütün kadınlar Sahaja
Yoga'nın ne olduğunu bilmelidir. Sonuçta, Vishnumaya'ya bakın - O bir kadındır, O çalışan Güç'tür. Brahmadeva çalışmaz. Bütün
bunları O yarattı çünkü Brahmadeva, Saraswati'nin Gücüne sahiptir, aksi halde Brahmadeva yaratamazdı. Yani her şey güç
aracılığıyla yapıldı ve güç bir kadındır, ama eğer Güç Sahaja Yoga'nın ne olduğunu bilmiyorsa, bunu nasıl halledecek? Yani
kadınlar, onların çocukları olsa da, anlıyorum – onlar ev halkı ile, mutfakla ilgilenmeliler - ama Sahaja Yoga hakkında okumak, onu
anlamak, onu tanımak çok büyük bir zevktir. Tabii ki onların bazıları okuyor. Ben onların okumadıklarını söylemiyorum. Ama çok,
çok az sayıdalar ve onlar çok mantıklılar, çok mantıklı. Yani bu günün olayından, bu doğal çevrede, Brahmadeva ve Saraswati'nin
çalışmasıyla kutsanmış olduğumuz bu doğal çevrede, Deitylerin kapasitesini hissedebileceğimiz bu yerde, onların nereye varana
dek yaratabileceklerini görebildiğimiz bu yerde Benim anladığım budur. Doğa, Divine ile kesinlikle birdir. Şimdi bakın, Ben buraya
gelir gelmez, doğa Benim burada olduğumu biliyordu. Sadece kendi kendine hareket etmeye başladı. Benim onlar için bir
konuşma yapmam gerekmedi, onlar puja yapmak, bu tür bir şey yapmak zorunda değillerdi. Ne yaptığımı biliyorlardı. Los
Angeles’e gittim, aynı şey. Nereye gitsem her yerde doğa ne yapılacağını biliyor, “Şimdi Anne kasabada, ne yapmalıyız?” Ve onlar
bunu yapıyorlar. Yani sorun şu, Ben “Tamam, bunu yapın, şunu yapın, onu yapın” şeklinde insanlar için her türlü kafa yormayı size
yaptırdım. Ama bunun kendiliğinden hareket etmesi gerektiğini söyleyebilirim, çünkü şimdi biz biriz, tıpkı doğanın Benimle bir
olması gibi, siz de Benimle birsiniz. Ne zaman ki siz Sahaja Yoga’nın içine gerçekten çekilirsiniz, Sahaja Yoga’ya teslim olursunuz
ve bu olmaya başlamalıdır, ancak o zaman bu gerçekleşecektir. Tanrı hepinizi kutsasın. Şimdi, Saraswati öğrenme Tanrıçası ve
Mahasaraswati ise saf bilgi olan bilginin Tanrıçasıdır. Öğrenme Tanrıçası Saraswati'nin dört kolu vardır. O beyaz giyer, beyaz
elbiseler giyer çünkü bu saflığın bir işaretidir. O bir bakiredir. Sonra Onun elinde vina (bir çalgı)vardır, bu klasik müziktir ya da
Tanrılar tarafından takdir edilen müzik diyebilirsiniz, bu müziği çalmak üzere Tanrılar tarafından yaratılan ilk müzik enstrümanı
olan çalgıdır bu. Yani bu bir vina’dır ve diğer iki elinde: elinin birisinde tespih vardır, yani bu öğrenen bir kişinin, çok bağımsız bir
kişi olması gerektiği anlamında. Aziz olan bir kişi, çok fazla bağımlılığa sahip olmaz ve olmamalıdır – eğitimli bir kişi, yüksek



eğitimli bir kişi, çok fazla aile ile ilgilenmeyen bir kişi, her zaman daha estetik, çok disiplinli, öz disiplinli olur. Çok titiz, çok
beceriklidir, çok sağ kanaldır, gördüğünüz gibi, bunların hepsi beraber yürür. Ve sonra, sol elinde Onun bir kitabı var, yani bu
Saraswati'nin Gücünün size kitap yazabilecek tam bir yaratıcık verdiği, anlamına gelir. Bu aynı zamanda şu anlama gelir,
anlatılanın kitaplarda olması gerektiği anlamına gelir, şimdi siz her ne yaparsanız yapın - varsayalım ki siz Sahaja Yoga
yapıyorsunuz, Sahaja Yoga, Divine ile ilgilidir. Bu yüzden biz kitaplarda ne olduğunu bilmek zorundayız, bu da kutsal kitaplar
(yazıtlar) anlamına gelir. Biz bunun kutsal yazılarla nasıl ilgili olduğunu bilmek zorundayız, bu mantar bilgisi (hayal görmenize yol
açan mantarlardan) gibi gelen bir şey olmamalıdır, bu bilgi kitaplarla bağlantılı olmalıdır, hâlihazırda yazılmış, matbaa da
basılmış, matbu olmalıdır anlamına gelir. Ama bu, söz konusu bilginin, sadece kitabi olması anlamına gelmez, ama her ne
bulduysanız, her ne keşfettiyseniz, bunun kitaplarla ilişkili olması gerekir. Ve bu, Onun bizlere verdiği Güçtür, O ilişki kurar.
Alıntıların olduğu birçok kitabı okumanız gerektiğinde, Ben bile bir sürü alıntı kullanırım ve bütün bunları şimdi size veriyorum, bu
bilgi zaten bunun bir parçasıdır, hepsi değil ama bunların bir kısmının kitaplardan geldiği anlamına geldiğini söylemeliyim,
Saraswati hakkında ve her şey hakkında bu yazılmıştır. Yani kişi kitaplara, özellikle de kutsal kitaplara nasıl saygı duyulacağını
öğrenmek zorundadır. Ve bu kitaplara nüfuz etme gücünü, gerçeğin ne olup ne olmadığını bilme gücünü, satır aralarında yazanın
ne olduğunu anlamayı kavrama gücünü size veren, her şeyin süptil anlamının ne olduğunu anlama gücünü veren, Saraswati’nin
bu gücüdür. Onun sahip olduğu başka bir güç daha vardır, bu da “Vak Shakti’dir”, size konuşmayı verir. O size konuşma gücünü
verendir. O konuşma ile, yazma ile, bütün bu tiyatro ile veya sahip olduğu oyunlarla veya sahip olduğunuz filmlerle size iletişim
gücünü verendir - Saraswati'nin Gücü aracılığıyla yapılan her türlü iletişimin arkasında, bu zekâ vardır ve bu zekâ O'nun Gücü'nden
kaynaklanır. Yani Shri Krishna bile Onun Gücünü kullanmalıdır. Herkes Onun Gücünü kullanmalıdır, çünkü eğer siz Saraswati’nin
Gücünü kullanmazsanız, o zaman Shri Krishna’nın tek Gücü, O'nun sadece bir diplomat olmasıdır ve diplomasi Saraswati'nin
Gücünden kaynaklanır.  Yani, siz her kimi parlak zekâlı bulursanız, o kişi aslında Saraswati'nin Gücü ile donatılmıştır. Saraswati'ye
ibadet eden insanların bağımsız insanlar olması gerekir, çünkü onlar eğitimlidirler, sanatçı olanlardır, sanat üretenlerdir ve onların
yaşamlarında bütün bu şeyler pek fazla ödüllendirilmez. Yani onlar eğer Lakshmi'den bağımsızlarsa, şeylerden bağımsızlarsa,
onlar sadece kendi sevinçleri için üretirler. Onlar ne kadar para alacağımız hususunda endişe etmezler. Yani Lakshmi’nin Güçleri
size harika bir eğitim vermek, size büyük bir anlayış zekâsı vermek ve size parlaklığınızla başkalarını gölgede bırakan bir tür kişilik
kazandırmaktır. Ama bu size para kazandırmayabilir, size çok fazla mal vermeyebilir, ama O size çalınamayan, alınıp
götürülemeyen mallar verir. Ve O alçakgönüllü bir kişidir, bu yüzden eğitimli bir kişi mütevazı olmalıdır. Mütevazı değilse, o
zaman Saraswati Prensibine uygun şekilde eğitim görmemiştir.  Çok eğitimli bir kişi, eğitiminin meyveleriyle eğilmelidir, yani
eğitimli olup hadsiz olan bir kişi henüz tam olarak eğitilmemiştir, yarı pişmiş birisidir ve işte bu yüzden bir egoist, eğitimli bir kişi
olamaz. Eğitimli insan her zaman son derece alçakgönüllüdür. Bu işarettir, çünkü O size alçakgönüllülük veren Güçtür, bir
işadamının alçakgönüllülüğünü değil, O size hakiki bir alçakgönüllülük verir. Pek çok kalite var ve bence bir gün onlar hakkında
yazabileceğim.



1990-0821, Sayın Mikhaïl Gorbatchov'a Mektup

View online.

Mikhaïl Gorbatchov’a Mektup 21 Ağustos 1990, Salı Yüksek Sovyet Başkanı (1988'den 1990'a kadar) ve Sovyetler Birliği Başkanı
(1990'dan 1991'e kadar). Gelecekteki bir küresel sistem için mütevazı planlarım şunlardır: Bunlar, Sahaja Yoga'nın “kolektif bilinç”
farkındalığını oluşturmasından sonra, bireysel ve toplumsal dönüşüm husunda sahip olduğum bazı fikirlerdir. Bu, kişinin
aydınlanma alması sayesinde geçirdiği içsel dönüşümünün bir sonucu olarak elde ettiği durumdur. Aynı zamanda, kişi tüm
yaşayan işleri yapan Sevginin Her Şeyi Kaplayan Gücünü de hisseder. Kişinin dünyayı tek bir ulus olarak görmesinin bir sonucu
olarak, insanlar hakkındaki ve onların farklı ideolojileri hakkındaki tek gerçeği görür. Kişi gerçekten küresel bir bakış açısı
geliştirir. Bu bakış açısına sahip olabilecek ve ortak geleceğimizi planlayabilecek bir insan olduğunuza inanıyorum. Bahsettiğim
bu 'kolektif bilinç' konumu bize Küresel Hükümet arayışında ihtiyaç duyduğumuz sürdürülebilir gücü ve bilgeliği verecektir. Bu
bilinç konumu sayesinde, kolayca gelişebiliriz: 1) Bencilce çıkarlara göre değil, Gerçeğin yasalarına göre gelişen karar alma
süreçlerine etkin katılımı kolayca sağlayacak bir siyasi sistem. 2) Takas sistemine dayalı insan tüketiminin temel gereksinimlerini
karşılayan dengeli bir ekonomik sistem. Gerçek anlamda küresel bir sistem, arz ve talebe bağlı olarak doğru dağıtım oranını, ama
daha da önemlisi, bunu gerçektende insani bir temelde gerçekleştiğini değerlendirmek için gerekli mekanizmaları sağlayacaktır.
3) Adil ve asil değerlere dayalı bir sosyal sistem, herhangi bir problem veya uyumsuzlukla karşılaşmadan geliştirilebilir, çünkü
kolektif bilinç ile her birey ancak tüm kolektivite memnun olduğunda kendini tatmin olmuş hissedebilir. 4) Makine yapımı
ürünlerin imalatı, Toprak Ana ve ekolojik sorunlar göz önünde bulundurularak, el yapımı ürünlerle dengelenmelidir. Daha fazla
miktarda sanatsal değerde mal üretilirse, maddi tüketim daha az olacaktır, çünkü insanlar bu tür şeyleri muhafaza etmek
isteyeceklerdir. 5) Teknolojik sistemler, insanın şehvet ve açgözlülük gibi zayıflıkları tarafından körüklenen bu sözde ilerlemeyi
güçlendirmek yerine, hayırseverlik yasasına göre en yüksek insani ihtiyaçların yanı sıra temel ihtiyaçları sağlamak için gerçekten
hayırsever bilim adamları tarafından geliştirilebilir. 6) Doğası gereği hayırlı olan tüm kültürleri korumak, her tür ırk ve kültür arası
karşılıklı saygı ve işbirliğini teşvik etmek için küresel bir sistem kurulabilir. 7) Küresel bir eğitim sistemi çocuklar için daha basit
hale getirilebilir ve onları şefkatli, dinamik, kendi dillerinde ve bir veya iki tane uluslararası dilde yetkin hale getirmeye daha fazla
odaklanabilir. 8) Olgun, azizvari, esnek, kendini düzeltme yeteneğine sahip kişilerce yönetilen bir yönetim sistemi geliştirilebilir.
Bu idealist fikirler kulağa fantastik ve uygulanamaz gelebilir, ancak kollektif bilinç farkındalığımızla dokunduğumuz boyutlarda,
kişisel deneyimlerime göre bunların uygulanmasının aslında çok kolay olduğunu gördüm. Sahaja Yoga'da en az kırk beş farklı
ulustan gelen binlerce Yogimiz var ve bu fikirlerin onların arasında çok gerçekçi bir seviyede, çok düzgün şekilde çalıştığını
gördüm. Böylece idealler, görkemli gerçekliğin ışığında somut gerçekler haline geldi. Sahaja Yoga'nın kapısı herkese açıktır ve
her insan kolektif bilince ulaşabilir. Tek sorun, bireyin seçme özgürlüğüne saygı duyulması gerektiğidir, çünkü kişi eninde
sonunda tam bir özgürlük alanına girmek zorundadır. Bu nedenle, içtenlikle kurtuluşlarını aramayan birçok kişi olabilir. Ama eğer
daha sonraları çok sayıda aydınlanma almış Ruhun mutluluk veya kolektif bilinçten neşe duyduğunu görürlerse, onlar da daha
yüksek tekamül süreçlerine girmeyi arzu edebilirler. Doğadaki tüm evrimsel süreçler böyle işlemiştir. Eylemde bulunan yol
gösterici ve kontrol eden güç Ruh'tur. Bu, dikkatimizde tezahür eden ve bizi kolektif olarak bilinçli kılan, içimizdeki kolektif
varlıktır. O zaman süptil merkezlerimizi ve diğerlerinin merkezlerini parmak uçlarımızda hissedebiliriz. Onları nasıl
düzelteceğimizi öğrendikten sonra tüm fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal sorunlarımızın üstesinden kolaylıkla gelebiliriz. Bu
şekilde, insan yapımı tüm kolektif sorunları nihayetinde çözen yeni bir meleklerden oluşan bir toplum yaratıyoruz: Ahlaksızlık ve
yoksulluk, şiddet ve yolsuzluk, alkolizm ve uyuşturucu kullanımı gibi insanların yıkıcı kişisel alışkanlıkları, ekolojik sorunlar,
ekonomik sömürü ve saldırganlık, dar milliyetçilik, dini köktencilik ve savaş belası. Bunlar modern zamanların kanserleridir, çünkü
bu sözde insan özgürlüğü, insanın körü körüne daha büyük bir cehalet karanlığına atlamasına yol açmıştır. Acil önlemler için
mütevazı önerilerim: – Tüketim malı üretiminin büyük fabrikalarda işçileri hissedar hale getirilerek özelleştirilmesi. Bu daha
küçük fabrikalarda, işçilere yeni fabrikalar açma konusunda tam bir özgürlük verir. Tüketim malları üretmeyen çok büyük
endüstriler için teknoloji, yönetim ve sermaye yatırımı konusunda yabancı işbirliği sağlanmalıdır. Hükümetin altyapıyı
iyileştirmeye odaklandığı küresel bir politika duyurusu yapılmalı: ulaşım, iletişim, enerji, su, endüstriyel konularda tahkim ve
uzlaştırma için özel mahkemeler kurulmalıdır.” H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
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1990-0826, Shri Ganesha Puja öncesi konuşma
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Shri Ganesha Puja öncesi konuşma, Lanersbach (Avusturya),  26 Ağustos 1990 Bugün hepimiz burada, bizim Sanskritçe Astra
dediğimiz Avusturya’da toplandık. Astra Tanrısal silahlar anlamına gelir. Ve Avusturya'ya vereceğim en büyük itibar şudur: İslam,
Hıristiyan ya da Hindu olsun, bu ülkede çalışan herhangi bir türden köktendincilik bulamazsınız. Bu çok, çok, çok nadir bir şeydir.
Rusya'dan İngiltere'ye kadar her yerde süptil bir köktendincilik olduğunu görüyorsunuz. Ve bu ülkenin kendisinde köktendincilik
olmaması gibi bir özelliği var. Ve ırkçılığı  da, yine burada hiç hissetmiyorsunuz. Her ülkede ırkçılık olduğunu hissettim. Elbette,
Rusya'da yok ama farklı. Yani bu ülke çok açık fikirli bir ülke gibi görünüyor ve belki de bu onların çok güzel bir doğal tabiata sahip
olmalarından dolayıdır. Bu güzel doğa içinde onlar, tabiatın tadını çıkarmak istiyorlar, bunun içinse sizin açık bir kalbe sahip
olmanız gerekir ya da belki tam tersidir, doğa onların kalplerini açmış olsa gerek. Yani, bu yerin bir özelliği var: Ve Ben, bu bir sürü
ülkeden gelenlerin, bütün bu yolu kat edip burada bulunmalarından dolayı çok mutluyum, Amerika’dan, Avustralya’dan,
Hindistan’dan bile, bu kadar uzak ülkelerden bu kutlama için burada toplandınız ve dün bunu gerçekten kendimiz gördük, bu
ülkenin üzerine yağan lütfu kendi gözlerimizle gördük çünkü bu ülke bunu hak ediyor. Arkasında köktendincilik olan her ülkenin,
bu modern zamanlarda batması gerekecektir. Her tür köktendincilik çağdışıdır ve hayatta kalamaz. Onlar toplumsal evriminin
dışında fırlatılıp atılacaklardır. Yani, kişi kendisini her şeye açmalıdır. Dahası, Sahaja Yoga büyük dinlerin hepsini ve tüm büyük
enkarnasyonları, peygamberleri ve azizleri ihtiva eder. Yahudilerin Musa'ya saygı duydukları kadar İsa’ya saygı duymaları gibi,
Müslümanların Muhammed Sahab'a saygı duydukları kadar Musa'ya saygı duymaları, Hinduların Shri Rama'ya saygı duydukları
kadar Muhammed Sahab'a saygı duymaları gibi, biz hepsine eş derecede saygı gösteriyoruz. Bizdeki bu türden karşılıklı saygı,
körü körüne bir inançla değil, Sahaja Yoga sayesinde anlayarak, merkezi sinir sistemimiz dediğimiz şey üzerinde Tanrısal gücü
hissedebiliriz, tüm varlığımız bir bilgisayar gibi çalışır ve biz hepsi hakkındaki gerçeğin ne olduğunu bilebiliriz. Ve işte bu şekilde,
aydınlanmamız sayesinde, bu ışık altında, biz tüm bu insanlara aynı şekilde eş derecede ibadet ediyoruz. Ama temel dayanaklara
gitmeye başladığında, herkes mahvediyor, herkesin adı utanç verici sayılıyor ve bütün bu harika insanlar, bir tür sorun çıkaran
olarak görülüyorlar. Yani, bugünün özelliği şudur, kafamızda herhangi bir köktendinci fikir varsa, bizim her şeyden önce onu dışarı
atmamız gerekir. Bir bakıma, modern zamanlarda olan şey, yanlış, kötü ve yıkıcı olan herşeyin açığa çıkmasıdır. Ve bugün bize
gösterilen bütün her şey, çok açıktır. Bunun o kadar net bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz ki, dünyanın birleşmesine, dünyanın
birliğine ve birbirimiz için sevgi duymaya karşı olan bu insanlar, sadece açığa çıkıyorlar. Yani bizim esas gücümüz sevgimizdir ve
bu sevgi çok etkilidir, çok müşfik, çok şefkatli ve çok güzeldir, bu hissedilmeli ve neşe duyulmalıdır. Yani, çok kısa bir süre için
buradayım ama geri geleceğim çünkü orada Beni başarısız kılmak istiyorlar ama bir süre sonra, sizlerle konuşmak için burada
olacağım ve umarım bu güzel yerin tadını çıkarırsınız. Orada ayarladılar mı? Diğer yeri ayarladılar mı, tamam mı? Şimdi gidebilir
miyiz? Onlara sorun. Eğer isterlerse, Ben gidip, sonra buraya gelebilirim, bu sayede burada daha uzun süre kalabilirim .. O yüzden
önce onlar gitsinler, Ben onlara katılacağım. Yine de biraz daha gelmesi gereken var, değil mi? Onlar hepsinin henüz gelmediğine
inanıyorlar. Daha fazla sayıda mı insan bekliyoruz? Fransızlar yok. Fransızlar mı? Çok azı geldi. Yaklaşık 800 kişi bekliyorlar.
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1990-0921, Girvins Ashramında çocuklar hakkındaki konuşma, İsviçre 1990
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Arzier Konuşması, Girvins Ashramında Çocuklar üzerine konuşma (İsviçre), 21 Eylül 1990. Yani bu castoriyi, bu misk`i bulmaya
çalışan pek çok avcı var ve arıyorlar, onlar geyiği arıyorlar. Bu yüzden, lütfen kendi geyiğinizi koruyun, bu masumiyettir, bunu
görün. Şimdi, çocukların masumiyetine saldırıldı, masumiyetleri saldırı altında ve masumiyete öyle bir saldırı geliyor ki, sizler
endişe etmelisiniz, çocuklarınız için dikkatli olun. Harane, bu geyik anlamına gelir çünkü geyik küçük bir şeydir, yani o geyiğe
dikkat edin, onlara bakın. Tam ifade onları temiz tutun, onları güvende tutun şeklindedir. Kendi nefesimizi yabancı bir
şeymişcesine hissedeceğimiz bir zaman gelir ki, sanki onlar bizim değiller gibidir, işte bu yüzden ellerinizi birbiri içinde tutun
çünkü bu çok karanlık. Tüm Sahaja Yogiler için çok hoş bir mesaj bu. Sizler liderinizi anlamak zorundasınız, işte kişinin anlaması
gereken şey budur. Bu gün İsviçre`de neler olduğuna dair kolektivite ile burada, konuşmak istedim, bunu da. Orada Arneau vardı
ve Arneau çok sağ kanal oldu ve şu, bu. Yani bir sonuç olarak, İsviçreliler sanırım bunun tersi oldular. Arneau`un kapıldığı bir tür
duygu, sanırım kendisi çok iyi bir adam olan yeni lider üzerinde bir baskı var ve o çok iyi birisi. Yani eğer baskı yaparsanız, o
zaman hiç bir şey çalışmayacaktır. Yani lütfen Ben bu konuda bir şeyler yapana kadar, liderlerinizi dinlemeniz gerektiğini
hatırlayın. Arneau hakkında bile, Ben onun tarafında durdum ve durdum ve o yanlış olduğu zaman onu uzaklaştırdık. Yani hiç
kimse lidere meydan okumamalıdır, aksi takdirde onların hiç biri Benim otoritelerimden biri olamazlar- hiç bir şey akamaz. Bu
sanki Kundalinin akışını tamamen durdurmak gibi bir şeydir. Bu yüzden liderlerinize meydan okumayın. Orada şunu fark ettim ki,
büyük bir, orada açıkça gördüm ki, Agnya insanlarda yükseliyor. İnsanlar Agnyalar geliştiriyorlar ve bu sadece tek bir şey
yüzünden oluşuyor, “Oh, bu Arneau idi. O şöyle yaptı …… ve şimdi Mathias. Yani Mathias da şunun gibi olmalı, otoritesi için.” Yolu
bu değil. Sizler onun otoritesini kabul etmelisiniz. Eğer onun otoritesini kabul etmezseniz, Agnyanız catch edecektir ve çok sağ
kanal insanlar olacaksınız. Son derece dikkatli olun. Şunu fark ediyorum ki, İsviçre de Agnya kesinlikle yüksek ve size
söylemeliyim, size uyarmalıyım ki, duyarlı olun. Benim tüm enerjim lideriniz vasıtası ile akar, ta ki o bunu durdurana dek. Yani bu
nokta ile ilgilenmek için Ben görevliyim. Şimdi kendinizi teslim etmeyi öğrenmelisiniz. Aksi taktirde egonuz çok yukarıya gidecek
ve siz hepiniz, Ben eminim ki, eğer böyle devam ederseniz, tek tek çok egoist olacaksınız. Şimdi ego batıda nasıl bu kadar çok
olur, Ben bunun üzerinde çalıştım ve insanların Batıda neden bu kadar ego merkezli olduklarının nedenini buldum. Nedeni ne?
Nedeni şu ki, bir çocuk beş yaşına kadar ego merkezlidir. O kendi kendine oynar, sizler onlara oyuncaklar verirsiniz, hepsi kendi
oyuncaklarına sahip olurlar, onlarla oynarlar ve birbirlerini rahatsız etmezler. Ama eğer birbirlerini rahatsız edecek olurlarsa, çok
kötü olurlar veya kesinlikle acımasız da olabilirler. Onlar her zaman paralel bir şekilde yaşarlar. Siz kendi işinizi yapın, Bende
kendi işimi yapayım. Eğer onları bırakırsanız, “Bu benim. Bu benim,” diye hepsi yanlız başlarına oynarlar. Onlar bu dönemde
kesinlikle ego merkezlidirler. Eğer bir çocuğa, “Burada duruyorsun, şimdi ne görüyorsun?” diye sorarsanız, o bu sandalyeyi
görecektir, Beni görecektir, o bunu, şunu görecektir. Eğer oradan ona sorarsanız, bir şeyler gördüğünü söylemeyecektir – o
burada gördüğü şekilde, aynı şeyi söyleyecektir. O bu tarafta duruyor ama asla bir başka kişinin bakış açısını görmeyecektir. İşte
çocuk budur. Örneğin, burada bir duvar var, çocukda burada duruyor ve aralarında bir şey var. Yani siz çocuğa sorunca, “Diğer
tarafta sen ne göreceksin?” O, durmakta olduğu yerden bakarak, aynı şeyi söyleyecektir. Başka birisinin ne gördüğünü
söyleyemeyecektir. Yani bu durum, ego merkezcil olmanın çok güçlü olmasıdır. Çünkü sizler, söylemek zorundayım ki bu çok,
sanırım, bu bir deyim, Ben şunu çok netleştirmeliyim ki, sizin kültürünüz her ne ise, yani bu ülkelerin bu günkü kültürü, bu günkü
diyorum, sadece egonuzu geliştirir bu. Eğer kendinizle meşgulseniz, ana babanız çok mutludur. Onlar hiç bir sorumluluk almayı
istemezler, sizi düzeltmeyi istemezler, size “bunu yapma, şunu yapma,” demek istemezler ve çocuk hangi yoldan giderse gitsin,
onlarda oradan gidiyorlar. Endişe etmek istemiyorlar. Hatta, ashramlarda bile fark ettiğim şey şu ki, eğer bir kişi çocuğu
düzeltirse, buna dairt onların büyük bir itirazları var. çocukları hakkında çok hassaslar ve bu çok kötü çünkü bu durum çocukları
son derece ego merkezcil yapacaktır. Ve Batıda, insanların çocukları hakkında çok hassas olduklarını gördüm. Hiç kimse onlara
bir şey söylemeye cüret edemez. Ama diğer taraftan da, şunu söylemeliyim ki, Hint kültürü hala çok mantıklı yolları muhafaza
etmeye devam etti. İşte bu yüzden, dünya üzerindeki en iyisionların toplumudur. Ekonomileri korkunçtur, politikacıları en
kötüleridir, bir çok şey hakkında onlar için kesinlikle işe yaramazlar diyebilirsiniz ama toplum seviyesinde en iyi olanlar onlardır.
Bunun nedeni, kadınların topluma bakma sorumluluğunu üstlenmiş olmasıdır. Sizlere anlatacağım, biz oldukça büyümüştük, Ben
kolejdeydim, kız kardeşlerimde kolejdeydiler. Bir gün biz geliyorduk, aşağıya doğru yürüyorduk ve bizler sadece, bir şaka yapıldı
ve herkes bu yüzden gülmeye başladı, bazı arkadaşlarda vardı. Bir hanım araba ile gidiyordu, annemin arkadaşı, o gidip anneme
dedi ki, “kızlarını arkadaşlarının yanında gördüm ve cadde ortasında gülüyorlardı.” Biz (eve) gider gitmez annem bizlere bağırdı,
“Nasıl buna cüret edersiniz?” Biz korktuk ve bu hanımım o taraftan geldiğini bilmiyorduk. Annem dedi ki, “Nasıl cüret edersiniz?

http://amruta.org/?p=10219


Bunu nasıl yapabilirsiniz?” – bu yaşta. Annemin arkadaşlarından her hangi biri bizi azarlayabilirdi, herhangi biri. Bize her şeyi
söyleyebilirdi, “böyle yapmayın. Neden böyle yapıyorsunuz?” diyebilirdi. Bu sayede, bu ego kırılır. Ama eğer sen, başkalarının
çocuğunu düzeltmelerine izin vermezsen, egoları asla kırılmayacaktır ve bu ülkelerde, Batı ülkelerinde, neden böyle olduğunun,
insanların çok ego merkezli olmalarının sebebi budur. Onlar bunun dışında büyümediler. Bunun dışında büyümediler. Her şeyden
önce, o çocuklar asla düzeltilmediler, asla. Hatta bu yaşımda bile, eğer annem yaşasaydı, Beni düzeltebilirdi ve Ben asla kendimi
bu konuda kötü hissetmezdim, herkes, arkadaşlarımızdan herhangi birisi veya herhangi bir kişi. Çünkü bunu yapmalarının
nedeninin Benim iyiliğim olduğunu biliyorum. Ama bir tür, bakın, şey oldu burada, orada Arneau`nun çok fazla bir tarafa doğru
gitti. O posses oldu ve çok fazla gitti ve bu başka insanlara da oldu. Patrick de orada aynı problemlere sahip oluyor ve her
ashramdaki herkes aynı problemlere sahip oluyorlar. Bu şey, çocuklarınızı domine etmeniz gerektiği değildir, hiç bir şekilde ama
eğer yanlış bir şey yapıyorlarsa, onların hata yaptığını gören kişi, onu düzeltebilir. Bu, “Benim çocuğum. Sen ona böyle söylemeye
nasıl cesaret edersin?” şeklinde olmamalıdır veya bu konuda kötü hissetmeye gerek yoktur. Bir kere bu, “benim çocuğum, benim,”
türünde bir şey geliştirmeye başladığınız zaman, çocuklar kesinlikle ego merkezli olurlar ve siz asla onların bunun dışında
büyümesine izin vermezsiniz. Onlar asla başkalarının bakış açısının ne olduğunu göremezler. Örneğin, biz onun sayesinde,
sadece annemiz vasıtası ile değil, babamız, herkesin sayesinde bunu öğrendik. Onlar bize “böyle yapmamalısın” dediler. Yani bir
çok şeyi biliyoruz, küçük küçük şeyler. Bu küçük kızların Bana söyledikleri gibi. Buradan değil bir başka ashramdan, İsviçre`de
değil. “Onlara bakın. Sıcaktan geldiler, bu suyu alıp, için.” Hindistan`da hiç kimse yapmaz bunu. Nasıl, nasıl biliyoruz? Çünkü eğer
birisi bunu yaptığımızı görürse, der ki, “Hayır, sen önce biraz bir şeyler yemelisin, biraz karbonhidrat al, sonra suyu iç. Neden onu
aldın?” Kimse buna itiraz etmeyecektir. Yani bütün toplum çocuğu eğitecektir. Hiç kimsenin itirazı yoktur. Guido`nun da aynı
şekilde bir problemi oldu. O çocukları düzeltmeye çalıştı, ebeveynler eleştirdiler. Hindistan`da hiç kimse öğretmene karşı bir şey
söylemeye cesaret edemez. İşte bu yüzdende öğretmenlere saygı gösterilir. Eğer öğretmen böyle söylerse, tamam. Hiç bir
şekilde saygıları yok, onların kendi ana babalarına bile saygıları yok çünkü onlar ego merkezli olduğumuzu keşfettiler. Burada
çocukların ebeveynleri ile konuşma şekilleri, davranış şekilleri, kimseye saygıları yok ve sonra, kendilerine saygıları yok. Kesinlikle
utanmaz kişiler oldular. Yani siz çocuğunuzu uygun şekilde büyütün, onların kolektivite içine tamamen girmelerine izin verin.
Demek istiyorum ki, kocamın ailesinde en az yüz kişi var. Düğün için, festival için veya bir şeyler için bir araya geldiğimiz zaman,
aynı çatı altında olan, tek mutfakta olan en azından yüz kişiyiz. Ve herkes ne kadar ileri gideceğini bilir. Hiç kimse kötü hissetmez.
Demek istiyorum ki, muhakkak çocukları da severler, onlar için her şeyi yaparlar ama eğer çocuğun düzeltilmesi gerekirse de, bu
düzeltilecektir ve hiç kimse kötü hissetmez. İşte bu yüzden çocuklar bu kadar bağımlılar ve onların ego kabuğuna nüfuz etmek
imkansız. Bu sürüp gider, büyür, büyür, büyür. Hatta daha sonra aydınlanma bile alsalar, eğer hissetseler bile, ego hala oradadır
çünkü o hali hazırda ebeveynler tarafından ego şişirilmiştir, ana baba, “Sen özel bir şeysin” diyerek, çoktan bu egoyu onların
kafasının içine soktular. İşte bunlar böyledir. Demek istiyorum ki, geçen gün, benim küçük kızım, o kesinlikle büyük, vesaire. O
oradaydı ve kendi kızını azarlıyordu. Bunun üzerine Worlikar geldi ve “Lütfen azarlama. Ben bunu daha fazla dinlemeyeceğim”
dedi. Kızım sadece sessiz kaldı. O bu konuda kendini kötü hissetmedi. Bu konuda kötü hissetmedi çünkü, bakın, biz Hintliler bunu
anlarız. Herkes bizi düzeltebilir ve bizler bunu iyi bir şey olarak kabul ederiz. Tanrıya şükür ki, bizi düzeltecek birisi var. Aksi
takdirde bizler ağaçlara asılmış olacağız. Avdhut`un küçükken bir keresinde Bana sorması gibi, o dedi ki, “Varsayalım biz
ailemizden ayrıldık, o zaman bhootlar da giderler – ana baba da ne varsa –onların bhootları da gider mi?” Ben, “Hayır, onlar
seninle birlikte geleceklerdir” dedim. Bunun üzerine o dedi ki, “O zaman bu insanlar neden ana babalarından ayrılırlar? Çünkü farz
etki, anne babamdan uzağa gittim ve ertesi günde ben sigara içmek istedim, kim beni düzeltecek? Eğer ebeveynlerim yanımda
değilse, beni düzeltecek hiç kimse yoktur.” Demek istiyorum ki, bu iyi bir şey olarak kabul edilir, sizi düzeltecek, size bir şeyler
söyleyecek olan ebeveynlerinizin, büyüklerinizin olması büyük bir kutsamadır. Kızlarım evlendiği zaman, biz büyüktük, demek
istiyorum ki, genç falan değildik, C.P., Gemicilik Organizasyonunun Başkanı idi, onun kız kardeşi, sekiz – dokuz yaşında, dedi ki,
“bu evlilik için tırnaklarını boyamalısın.” Düşünün CP, tırnaklarını boyuyor ve o boyadı. O boyadı ve sonra onun on kere dhoti
giymesi gerekti. Onun bunu yapması gerekliydi, o kesinlikle (duyulamıyor). Biz başka bir düğüne, bir şeylere gittik. O dedi ki,
“Onlara bak. Onlar da takım elbise ve her şeyi giyiyorlar.” Ben dedim ki, “Tanrıya şükür, senin bir kız kardeşin var.” Ne yapılması
gerektiğini sana söyleyecek birisi. Bu itaatı siz öğrenmelisiniz. Siz itaati öğrenmedikçe, her kim çocuğunuzu düzeltirse, ona hiç
bir şey söylemeyin. Siz sadece hiç bir şey söylemeyin. Bırakın çocuğunuz herkes tarafından idare edilsin. Aksi halde bu onlar
içinde çok kötü gidecek. Aydınlanmış olarak doğmuş olmalarına rağmen, onlara siz doğru eğitimi vermiyorsunuz, hayır. “Benim
çocuğum” (ifadesi) derhal bırakılmalıdır. Onlar herkesin çocuğudur. Şimdi, Anand geldi ve onunla birlikte kaldı. Ona, nasıl bir
oğlan çocuğu olduğunu sorun. Sahaja Yogi: Bir mücevher. Birisinin mücevheri. Eğer, eğer o, ona birisi “Anand, böyle yapma”
derse, asla kötü hissetmez. Bizi uyaracak birisinin olmasını büyük bir kutsama olarak hissederiz. O zaman, daha sonraları, Benim
bulduğum şey, bu egonun bir balon gibi olduğudur. Eğer balon, eğer onu tamamen şişirmezseniz, o şişmez ve o zaman onu



şişirmek zordur. Çok kolay ego geliştirmeyenler, işte bu yüzden geliştirmezler. İşte bu yüzden Hintliler, bu ego tripine kolayca
girmezler. Onların balonu şişirmelerine asla izin verilmez. Ama bu Batıdakiler, egodan başka bir şey değiller. Bir şeyler yapın,
biliyorsunuz, balon başlar. Sonra, bizimle birlikte olan bir … (duyulamıyor) oldu ve ne zaman arabaya binse, o çok komik oluyordu,
bilirsiniz, çok kibirli biri. Bu nednele Ben birilerine sordum, “neden bu kadar kibirli o?” Onlar dediler ki, “Anne çünkü o bir
mercedesi sürüyor.” Ben dedim ki, “Ne? Mercedes? Bu araba ne onun ne de Benim. Neden bundan dolayı gurur duysun ki?”
Demek istiyorum ki, aptalca bir şeyler. Yani bir ego size aptallaştırır. Esas şey budur: O sizi tamamen aptal yapar. Ramayana`da,
bir kişinin nasıl aptal olabileceği hakkında büyük bir hikaye var. İşte bu yüzden sizler çok kolayca aptallaştınız. Geçenlerde birileri
Bana söyledi, “Anne, onların benimsedikleri yeni modalar başladı, bütün hanımlar saçlarını alınları üzerine şöyle bırakıyorlar.” Ben
dedim ki, “Gerçekten mi?” O, “evet, bakın Anne.” Bütün Sahaja Yoginilerin saçlarını böyle yaptıklarını gördüm. Dün, programda da,
hepsinin saçları böyleydi. Demek istiyorum ki, onların şahsiyetleri yok. Birileri bir şeyler başlatırsa, onlarda bunu yaparlar. Onların
özgünlükleri yok. Hiç geleneksel temelleri yok. “Hayır, bu modern bir elbise. Ben böyle bir şeyi giymeyeceğim. İşte ben bu şekilde
giyinirim, işte bu şekilde yaşarım. Neden, neden onu yapmalıyım?” Şimdi, yarın da derler ki, senin kabarık saçın var. Yani herkesin
kabarık saçı olacak. Onlar diyecekler ki, erkeklerde de olması gerek, kadınlar yağ sürmemelidir. Yani kel olacaklar, bitti. Ama,
bakın, yirmi yıl kadar önce her erkek, filmlerde saçlarına, saçlarına yağ sürer, uygun şekilde saçını tarardı ve şık bir adam olurdu.
Bu günlerde herkes çok gündelik giyiniyor, onlarda şıklık yok. Eğer sıradan olursanız, yaşamda sizde sıradan olacaksınız. Bir tür
sıradan şeyler giymek, bir tür torba gibi olan pantolonu veya dar bir pantolonu veya şu, bu, çünkü bunda şahsiyet yok. Sadece
egodur. Şahsiyet yok, bilgelik yok. Yapacağınız ilk şey, başkalarının çocuklarınızı düzeltmesine izin vermektir, bu çocuklarınıza
yapacağınız iyi bir şeydir. Bırakın başkalarına saygı göstersinler. “Onlar da benim amcalarım. Onlarda benim halalarım. Onlar beni
düzeltebilirler.” Sonra, itaat etmek ve çok fazla sorgulamamak. Demek istiyorum ki, burada bir çocuk vardı, bir keresinde bir
Sahaja Yogini ile seyahat ediyordum. Onun oğlu sürekli olarak soruyordu, “Neden bu? Neden şu?” ve annede ona cevap veriyordu.
Ben bu oğlana dedim ki, “şimdi sus sen” ve bundan sonra oğlan asla neden diye sormadı. Sanki size sorma hakları varmış gibi
sorular sormaya devam ediyorlar. Size soru sormaya nasıl cüret ederler? Sizler anne babasınız. Bizler ebeveynlerimize soru
sormayız, asla, asla. Bizler bu dünyadaki hiç kimseden daha az değiliz. Aksine, şunu söylemeliyim ki, bu kültürde ortaya çıkan
insanlar çok iyi Sahaja Yogiler. Onlar çok duyarlılar. Onlar ne kadar ileri gideceklerini, ne yapacaklarını anlarlar. Yani anlamamız
gereken şey ne, bu bizim Sahaja Yoga kültürümüz, bu mutlak olan bazı şeyleri öğrenmek zorunda olduğumuzdur. Her şeyden
önce, en azından lütfen çocuklarınızı, ego merkezli olmaya ne diyorsanız, bu kadar çok yapmayın. Şunu görün, çocuklarınız
hepsine aynı şekilde saygı gösterirler, onlar herkese “Namaste” derler ve onlar herkese karşı çok, çok itaatkardır ve birileri onları
düzeltse bile, bunda incinecek ne var? Ben gerçekten şaşırdım çünkü Batıda çocukların ailelerine veya hiç bir şeye bağımlı
olmadıklarını düşünürdüm ama bu böyle değil, çünkü onlar ana babaya yapışmışlar. Sadece yapışmak da değil ama bir şansları
olur olmaz da, ebeveynlerinden kaçarlar. Çünkü siz onların kafalarında çok delice seversiniz. Işte bu. Özgürlük yok. Her zaman
kıskançlar. Bayanların Beni de kıskandıklarını duydum çünkü Ben Anneyim. Evet, çok aptalca. Şunu buldum ki, demek istiyorum
ki, varsayalım eğer birileri benim çocuğuma annelik ederse, Ben bu bayanla ilgileneceğim, ona bir sari göndereceğim. Ona bir
hediye göndereceğim. Benim çocuğuma baktığın için çok mutlu olacağım. Reaksiyonlar çok komik değil mi? Neden böyle
tepkiler ve reaksiyonlar? Burada bir müzik programınız olmasını varsayalım, komşularınız gelecektir, polise git, herkesi ara.
Yoksa, siz ölseniz bile onlar oralı olmazlar. Aksine Hindistan`da, varsayalım sizde müzik var, “Oh Tanrım, onlar müzik
yapacaklar.” Tamam. Her şeyi getirin, onlar için halı getirin, her şeyi. Onlara yemek verin. “Ne olacak?” ve orada tüm bölge size
yardım edecektir, şu ve bu. Eğer uyumak isterlerse güzelce uyuyacaklar. Onların kolektiviteleri çok iyidir ve çocuklarına bakın, her
hangi bir kişi, herhangi bir çocuğu azarlayabilir, herhangi bir kişi. Çünkü sizler ego merkezlisiniz, lütfen dikkatli olun, çocuklarınızı
da ego merkezli yapmayın. Sizin egonuzdan kaçınmanız çok zor, bunu biliyorsunuz. Hiç bir şey, biliyorsunuz, o bir yılan gibi
oradadır, tekrar geri. O zaman Ben merak ederim, onların egoları nasıl ortaya çıkıyor? Bu, (duyulamıyor) Bana dediler ki, “Anne,
kocamı, biliyorsunuz, bu ego nedir?” Ben dedim ki, “Ne?”. “Kocam zaman bana derki, bende ego var. Bu nedir?” diye Bana sordu.
“Bu hastalık nedir, ego? Ego, ego, ego?” Ben dedim ki, “Bakın, bu Ahamkar demektir.” O dedi ki, “O zaman, kocam neden onunla
övünüyor?” Ahamkar bir günahtır. Hatta, “Senden nefret ediyorum,” demek bile. Bu söylenmesi günah olan bir şeydir. Demek
istiyorum ki eğer siz Hintçe, “Ben nefret ediyorum,” derseniz, “Sen delirdin mi, nedir?” derler. Senin delirmiş olman gerektiğini
düşünürler. Bu günahı işlediğimi söyleyemem. Yani bu ne ise odur ve böyle davranan her hangi bir kişi, Hindistan`da bile, kötü
olabilir, Hindistan`da bile, ebeveynleri tarafından çok pohpohlananlar veya bir tür bunlardan çok fazla yapılanlar, vesaire. Ama
ana babamızın bizi sevdiklerini, bize değer verdiklerini biliyoruz. Annem sert, olabildiği kadar sert bir insandı ama Ben bu gün
neden bu kadar iyi yemek pişirebiliyorum? Annem sayesinde. O Bana, ne diyorsunuz, kaşığı bile nasıl tutacağımı söylerdi. Ben
beş yaşlarında küçük bir kızken, biliyorum. O zamanlar bizim bu tavamız vardı, çok siyah bir şey, yuvarlak, içinde roti yaptığımız.
O, Bana “onu temizle” derdi. Evde bir sürü uşağımız vardı ama hala, hatırlıyorum, Benim küçük beyaz ellerim tamamen böyle



siyah olurdu, görüyorsunuz, Ben temizlerdim. Ama Ben temizlikte çok iyiyim. Ben her şeyde çok iyiyim, Nasıl? Bu annem
sayesinde. Hiç bir şey yapmıyorlar. En azından çocuklarınızı sabah kaldırın. Çocuklarımıza daha iyi bir şeyler vermeliyiz, daha iyi
bir eğitim. Bayanlarda gördüğüm ile aynı. Burada veya başka bir ashramda yaşayan hanımlar anlamak zorundalar, onlar ev
hanımı ve onlar bilmeliler. Bütün bu yolu gelen insanlara sorduğum zaman şaşırdım. “Ne yaptınız?” Onlar dediler ki, “Hiç bir şey.
Bizim bu samosalarımız vardı ve yiyecek bir şeyler. Hepsi bu.” Demek istiyorum ki, onlar evde misafirler. Hiç kimsenin hiç bir şeyi
yok. Ben her tür yiyeceği alıyordum ama onların böyle yaptıklarını asla bilmiyordum. Demek istiyorum ki, kötü hissetmeyin. Aksi
taktirde eğer Ben bir şeyler söylersem, siz orta kalpte catch edeceksiniz, bunun için değil. Bu sadece ego nedeni ile bir başka
özellik. Bu kafanın içine hiç bir şeyin gitmemesi yüzünden. Bu kimi merkezlere gider, biliyorsunuz. Anne böyle söyledi? Tamam.
Orta kalp catch ediyor veya benim sol vishuddhim catch ediyor. Baba, fakat hayır, neden beyninizi düzeltmiyorsunuz? Çünkü
onunla yüzleşmek istemiyoruz. Onu düzeltmek istemiyoruz. Bu yüzden onu sol vishuddhiye veya orta kalbe koyun. Eğer evinize
misafirler gelirse, – Gregoire size anlatacaktır, bir gün hepsi oradaydılar, yaklaşık 25 kişi, onlar üst balkonda oturuyorlardı. Kızım
oradaydı. Ben gidip kızıma dedim ki, onlar oradalar, uzun kalabilirler. Bu yüzden onlara bir şeyler pişirsen iyi olur. Biz bitirdiğimiz
zaman, hatırla Gregoire, programımızı bitirdik. Ben dedim ki, “haydi akşam yemeği yiyelim.” Buna onlar şaşırdılar. Dediler ki,
“Nasıl?” Bende, “Ona söyledim, hazırlamış olması lazım” dedim. “Bu kadar kısa sürede?” Ben dedim ki, “evet, o hazırlamış olmalı.’
Kızımda, “Yemek hazır” dedi. Hepimiz oradaydık. O dedi ki, eğer birisine yirmibeş kişi gelecek dersen, kadınlar biterler, bunun gibi.
Onlar “Şimdi, alışverişe gitmemiz lazım…” diye düşüneceklerdir. Onlar başlarlar… güven yok. Yok, çünkü şahsiyet yok, şahsiyet
yok. Benim kocam,dün ona, Ben yüz kişiye pulao pişirdim, vs dedim. Ben çok fazla şey yapmadım. O dedi ki, “Yüz kişi, hiç bir şey
mi?” Dedim ki, “Hayır, bir şey değil. Beş yüzden daha fazlası olmalı, ama sadece bunu tek başıma yapamam. Kızım bunu
yapabilir.” Yani bizim kendimize güvenimiz var, bakın, bize söylediğiniz her şey hakkında. Tüm programlarınızı gördünüz, turlara
gidiyorsunuz, Hintliler her şeyi nasıl ayarlıyorlar, ormanlarda, her şeyde. Ama burada ilk önce hemen düşünmeye başlarız,
düşünürüz, çünkü problemle yüzleşmek istemiyoruz. “Bizler onu şimdi yapmalıyız. Haydi yapalım.” “Bu böyle değil. Haydi
oturalım ama plan out,” o zaman siz bittiniz. Ben sizler hakkındaki eğitimimi gayet iyi yaptım. Orada bulundum ve Ben hayret de
ettim. Eğitim yok çünkü Anneniz de sizi eğitmekten kaçınıyor. Eğitim yok, hiç bir şey. Onlar hiç bir şey bilmiyorlar. Ben
söylemeliyim. Onlar hala küçük bebekler gibiler. Orada olmalı, bir kız nasıl dikiş dikeceğini bilmeli, bir kız nasıl yemek yapacağını
bilmeli, bir kız ev işleri ile nasıl ilgileneceğini bilmeli, alışverişi ve iyi etin ne olduğunu, kötü etin ne olduğunu bilmelidir. Onun, neyin
elmas olduğunu, neyin elmas olmadığını, neyin ipek olduğunu, neyin olmadığını bilmesi gerekir. Tüm bunlar aile içinde öğretildi.
Kariyer sahibi bir kız olsanızda, olmasanızda, siz kariyer sahibi bir kızsınız, tamam, ama esas olan şey budur. Bu bir kadının
bilmesi gereken temeldir. Bizler kadın olmaksızın, kadınız. Ve bir tür muhabbet, başkaları için bir şeyler yapmak, bir şeyler
vermek. Ben size kız torunumu anlatacağım. Onlar küçükkken, her ikisi de, onların üçü, Ben onlara “Ne olmak istiyorsunuz?” diye
sordum. Onlar dediler ki, “biz hemşire veya hostes olmak istiyoruz” dediler. Bunun üzerine Ben dedim ki, “Neden bu ikisi?” O dedi
ki, “biliyorsun, Büyükanne, sadece bu iki meslekde yemeleri için başkalarına yemek verebilirsin.” Bakın nasıl, nasıl hissediyorlar.
Geçenlerde, bir yıl kadar önce, o sadece on sekiz yaşında, büyük olanı, yirmi beş kişiyi yemeğe davet etti. Yani ben düşündüm ki, o
hizmetkarlara veya birilerine söyleyecek. O, “Hayır, yemeği ben pişireceğim” dedi. Ve yaptı, herkesi besledi ve herkes onu övmeye
başladı. O dedi ki, “hayır, hayır, hayır. Biliyorsunuz ki, onlar sadece öyle söylüyorlar çünkü ben pişirdim ama biliyorum ki bunların
hepsi tatsız tuzsuz. Hepsi tatsız. Hiç şey iyi değil. Ama onlar sadece ben pişirdiğim için böyle söylüyorlar.” O yirmibeş kişi için tek
başına pişirdi. Çünkü bunu yaptıkları için mutlu oluyorlar. Onlar çok mutlular, bilmiyorsunuz. Bu sadece siz çok varlıklısınızdır, siz
çok zenginsinizdir, her şeyiniz vardır ama hala cömertlik yoktur. Kocam son derece cömerttir ama geçen gün bir bey vardı, bir
Sahaja yogi. Sanat öğretmeni olan daha yaşlı bir bey. O benim için bazı çizimler yapmaya geldi. Ben dedim ki, “Ona ne
vermeliyiz?” Ben, C.P.`ye dedim ki, “C.P., hiç yedek takım elbisen var mı?” O dedi ki, “Belki. Haydi gidip bakalım.” Ben dedim ki,
“Ben bir tane gördüm. Şuna bakarmısın?” Bu onun sahip olduğu mükemmel bir takım elbise idi. “Oh!” dedi, “Lütfen bunu ver. Bu
çok iyi. Ben bunu sadece bir kez kullandım ama asla dışarıda giymedim; sadece denedim. Yani eğer beğenirse, lütfen ona bunu
ver.” Yani öğretmen elbiseyi aldı, Ben ona verdiğim zaman çok mutluydu ve dedi ki, “Anne, ben bir takım elbise arıyordum ve bir
takım elbise istedim.” C.P.’nin gözleri neşe ve yaş ile doldu, ve dedi ki, “Biliyorsun, o takım elbise istedi, biliyormusun? Bizim ona
istediği şeyi vermemiz ne kadar hoş.” Şahsiyetin zarafetine bakın, yani o bey takım elbise istediği için çok neşelendi ve çünkü
Ben, o ne istiyorsa bunda çok iyiyim, bakın, ama o, o çok sevimliydi ve çok mutluydu. Bu kadar uzun bir süre sonra onun
gözlerinde neşeyi gördüm. “Aman Tanrım! Yani biz ona istediği şeyi verdik.” Bu öylesine bir, nihayetinde, bakın, nihayetinde orada
ne var? tüm bu zenginliğin ne faydası var, bunlar (duyulamıyor) ve şeyler? Biz ne elde ettik? Hiçbir şey, neşe yok, hiç bir şey. Her
şeyden önce, düşündük ki, bizler karı kocayız, o zaman her zaman kavga etmeliyiz, tamam. Ben orada çok fazla sevgi olduğunu
da düşünmüyorum. Sahaja Yogileri bilmiyorum, ama aksi halde, Sahaja Yogileri de bilmiyorum. Sonra bu kavga bitti. Sonra
“benim çocuğum, benim çocuğum.” Sonra kavga da ederler, tartışırlarda, onlar kaçarlar da. Yaşın gelmesi ile birlikte, on altı



yaşında olduklarında nereye kaçacaklarını düşünüyorlar. Onlar neden kaçıyorlar? Ama bizim çocuklarımız sülük gibi yapışırlar.
Bizler onları asla bu hale getirmedik ama onlar hala yapışırlar. Neden? Onlar ego merkezli değiller. Çünkü onlar ayrılar. Sizler
farklı bir kimliksiniz. “Ben. Ben bunu severim. Ben şunu severim.” Ben demek, böyle söylemek bir günahtır. Sen kimsin ki böyle
söylüyorsun, “Ben severim”? “Ben” ne anlama gelir? Yani tüm bu şeyler, bizler değişmek zorundayız ve bizler anlamak zorundayız.
Tek ihtimal ashram içindedir. Nasıl saygı göstereceksiniz, nasıl yaşayacaksınız, herkese nasıl selam vereceksiniz, nasıl
davranacaksınız, bu bizlerin içimize çekmemiz gereken bir kültürdür. Eğer çocuklarımıza çok iyi bir zaman vermek istiyorsak,
bizler içimize almalıyız. Hindistan`da komik insanları sevmediğimizi söylemeyeceğim. Bizim oynak karakterli insanlarımızda var,
her tür şeyimiz var. Ama sayıları çok az ve onların etkisi olmaz. Diğerlerinin sayısı burada, onlardan çok daha fazla. Onların etki
çok. Herkes şimdi saçlarını böyle yapıyor. Yani, sen saçlarına sahip değilsin, sizde saçlarınızı böyle yaparmış gibi
hissedeceksiniz. Bu bir, bu, bunun neden olduğunu bilmiyorum ve saçlarımızı darmadağın yapmamızda yanlış bir fikirdir. Bakın,
Benim bu Tanrıçalık işinde, saçlarımı açık tutmam gerek ama Ben onları derli toplu tutarım. Darmadağınık değiller. Benim onları,
Benimkiler olarak tutmam gerek, Muktakeshi – vibrasyonların akması için Onun saçlarını açık tut. Ama Ben asla, sizler asla
saçlarımı böyle karmakarışık görmeyeceksiniz. Çünkü o zaman bhootlar sizi yakalarlar. Onlar görürler. “Bu kafa. Oh, iyi bir tane!
Bu karmakarışık bir kafa. İçine girelim!” Bhootlar size modern zamanlarda, alışık olduklarından daha fazla yakalarlar çünkü bizler
bhootlar gibi yaşıyoruz. Biliyorsunuz, caddeye gidersiniz ve bhootlar gibi giyinmiş bir çok kadın ve erkek görürsünüz. Yani
bhootlar gidebilirler. “Bu bhoot!” Neden Hindistan`da bu kadar bhoota catch etmiyorlar. Bir kez birileri aydınlanmasını alırlar, Ben
bhootlar tarafından catch edilmiş çok fazla kişi ile tanışmadım. Çünkü bizler böyle giyiniriz, bizler ego merkezliyiz, böylece de
bhootlar gelir. Ben kuaföre gitmelisiniz, vesaire demiyorum ama kişinin bir bhoot gibi olan yüze veya saça sahip olmaması
gerekir. Şimdi eğer bir bhootun nasıl göründüğünü bilmek istiyorsanız, Ben de sizlere göstereceğim. Yani, yetiştirmemiz sırasında
eksik bir şeyler olduğunu kişinin anlaması gerek ve biz değiştirmeliyiz ve değişim bizim iyi bir aile meydana getirmek, iyi bir
çocuğa sahip olmamız şeklinde olmalıdır. Bizim kimlere saygı göstereceğimiz, nasıl saygı göstereceğimiz, nasıl anlayacağımıza
dair kesin fikirlerimizin olması gerek. Demek istiyorum ki, Gupta`nın Dr. Talwar`a kızması gibi. Bunun üzerine Ben ona dedim ki,
“Sen git ve onun ayaklarına dokun.” O derhal bunu yaptı. “O senden daha büyük, ve senin öfkelenmekle bir işin yok. Git ve onun
ayaklarına dokun.” Derhal yaptı ve dedi ki, “bak şimdi, Anne, beni o kızdırdı ve benim adım kötü oldu.” Ben dedim ki, “Sen git ve
onun ayaklarına dokun,” o derhal gidip onun ayaklarına dokundu, soru yok. Herkes, herkese cevap verebilir, bir çocuk, genç birisi
herhangi bir kişiye cevap verebilir, anneye, babaya her zaman. “Git ve onun ayaklarına kapan. Çabuk ol. Bir şey olduğu yok.” İşte
onlar bu şekilde öğrenirler. Sizler çok iyi seekerlarsınız. Sizler gerçeği arıyorsunuz, vesaire ama bununla birlikte, bu gerçeği
taşımak, bizlerin, sizin onu taşıyabileceğiniz türde bir kültüre sahip olmamız gerek. Aksi halde bu ego sizi her zaman sağ tarafa
fırlatıp atacaktır. Sağ kanal Batının problemidir. Bunda siz hemfikir misiniz? Sahaja Yogiler: Evet, Shri Mataji. Ama siz bunu
kendinizde değil, liderlerinizde fark edeceksiniz. Problem budur. Otoritesi olduğunu iddia edenlerde bunu fark edeceksiniz ama
bu problem sizde de olduğunu kendiniz fark etmeyeceksiniz, gerçek bu değil mi? Liderlerin eşleri de, onların anneler olduklarını
ve son derece tatlı bir tabiatları olması gerektiğini, pek çok saçmalığı tolere etmeleri gerektiğini, sadece bu da değil, her zaman
kocalarını sakinleştirmeleri gerektiğini bilmeliler. Size anlatayım, kocamın Denizcilik Organizasyonundaki ofisinde, herkes Bana
güvenirler. Eğer bir şeyler ters giderse, eğer C.P. onlara kızgınsa, gelip Bana söylerler. O zaman C.P.`ye yavaşça derim ki, , “Onlara
neden bu kadar kızman gerek? Sonuçta, bak, onlar insan ve onlar bunu yaptılar-” “Oh! Yani onlar sana mı geldiler?” “Evet, geldiler.”
Sonra onlara, Ben ona söyleyeceğim, Ben ona söyleyeceğim, dedim. “Çünkü onlar Benim senden daha cömert olduğumu
düşünüyorlar.” “Tamam, bende daha cömertim.” Sonra o yapacaktır. Yani o (liderin eşi), kendisinin lider olduğunu
düşünmemelidir, hayır, asla. O, “Ben bunların hepsinin annesiyim,” diye düşünmelidir. O buraya gelen insanları görmelidir,
yemekleri var mı, yok mu? Katılıyorlar mı, katılmıyorlar mı? bunlar misafir ve misafirlere Tanrı muamelesi yapılmalıdır. Buradaki
sorun, herkes evinizin içine bir misafir gibi girer veya sizinle bir misafir gibi kalırlar. Şaşıracaksınız, Hounslow da bir evim oldu. Bir
çok Sahaja Yogi orada kaldı, asla tek bir pie ödemediler. Elektriği, gazı, herşeyi Benim ödemem gerekti. Londra`da bulunmaya
başlamamdan bu yana, her şeyi Ben ödüyordum. Shudy Camp için bile, paranın çoğunu ama Ben gittiğimde orada yaşayan ve
hiçbir şey için tek bir penny bile ödemeyen yirmibeş kişi vardı. Ama Hintliler kendilerine saygılarından ötürü böyle yapmazlar.
Şimdi söylüyorum, Mathias, “bu sefer senin telefonunu Ben bir çok kez kullandım,” ve onun parasını alması gerekir. Eğer almazsa
Ben uyuyamam. Yani, birilerinin telefonunu istediğiniz kadar kullanın, birilerinin bir şeylerini istediğiniz kadar kullanın, onun evinde
özensizce kalın. Bu Batıda çok yaygın, Ben asla bilmem. Ben, “onların çok dürüst insanlar olduklarını sanmam, onlar senin evine
bu şekilde asla gelmeyeceklerdir.” Eğer duymak isterseniz, Gregoire size bütün hikayeyi anlatacaktır. Yani, yaşadığınız bu
ashram, sizler Sahaja Yogilersiniz, eğer dışarıdan bile geliyorsanız bir şeylerin kirli olduğunu görürseniz, onu temizlemeye çalışın.
Burası sizin eviniz. Yani burası, şimdi sanki hiç kimsenin evi gibi. Gerçekte, o herkesin evidir. Yani, kötü hissetmeyin, üzgün
hissetmeyin, bir şekilde sizi eleştirmek isteğimi düşünmeyin ama size söylemeliyim ki, bu çocuklarınızın ve sizin de egonuzu



geliştirecektir. Beraber yaşamak, beraber olmaktan neşe duymak, biz batıda bulunmayan belli bir kültüre sahip olmalıyız. Batı son
derece bireycidir, son derece bireysel insanlardır ve onlarda bu problem vardır, onlar bu yüzden çok acı çektiler. Bizler birbirini
seven, birbirinden neşe duyan, birbirini anlayan ve sadece bu da değil, sahip oldukları kolektif bilinci kendi yaşamlarında ifade
eden yeni bir dünyanın insanlarını yaratmalıyız. Birilerine, “Sen bir bhootsun, sen böyle cacth ettin,” demek de, uygun değildir. Bu
sizin, insanlarla nasıl anlaşacağınıza dair anlayışa sahip olmadığınızı gösterir. Asla, “Sen bir bhootsun,” veya hiç bir şey demeyin.
En fazla eğer gerekli ise, “bu çakra catch ediyor,” diyebilirsiniz ama bunu bile söylemeye gerek yoktur. Bizim “eğer bir kral
olacaksınız, taç giymelisiniz,” dememiz gibi. Yani eğer, eğer bir Sahaja Yogi olacaksanız, bu kültürü sizler giymelisiniz. Bhootlar
gibi olamazsınız, olamazsınız. Hare Rama, Hare Krishna gibi değişik bir şeyler olmanız gerekli değil. Ben bunu söylemiyorum,
sizler özel bir şeyler olmalısınız. Özel olmak, punk olmak veya bir şeyler olmakla gelmez. Punklar, bu tür bir saç şekli yaparak çok
özel olduklarını düşünürler. Özel olmak, sizin kendi içinizdedir. Bu bir tür kültürdür. Yani her şeyden önce, kendi egonuza bakın.
Ruhu aramak orada olmalıdır. Çünkü Ben Rus insanlarını okuduğumda, kitaplarını, şunu fark ettim ki, romantizmden bahsetseler
de, her hangi bir şeyi tarif etseler de, her kitabın arkasında bütün bu ruh arayışı var. Onlar “ben neden bunu yapıyorum? ben neden
şunu yapıyorum? Neden ben böyleyim?” konularının (cevabını) bulmaya çalışıyorlar. Ruh arayışı oradadır. Yani bizler ruhlarımızı
aramalıyız. Yani her zaman, ben neden bunu yapıyorum? Neden ben böyleyim?” deyin. Bu yapılması gerekendir. O zaman bu ego
gider. Bu komik bir şey çünkü o zaten çok büyüdü. Yani siz onu aşağıya itersiniz, o lastik gibi geri gelir, onu aşağıya itin, en
küçücük şeyle yukarı gelir. Cehalet, sesli konuşmak, yanlış davranmak, tüm bu şeyler ile sağ vishuddhi çok kötü catch eder.
Tamam mı? şimdi bu bir şekilde sizi düzeltmek değildir, bu size rehberlik etmektir. Kötü hissetmemek, orta kalp veya bir şeyler
orada catch ediyor, bu tür bir şey değildir. O, hiç bir yerde catch etmeyecektir ama bu size normal yolla düzeltmelidir. Ben onlarla
ilişkide olduğum zaman, onlarla konuştuğumda Hintlilerin problemi çok farklıdır. Ama en azından onların kültürel problemleri yok,
bu bir şeydir. Şüphe yok ki, demek istiyorum ki, eğer aptal ailelerden geliyorlarsa, eğer saçma sapan şeylerle gelmişlerse, o
zaman tamam. Normalde yüzde doksan dokuzu, yüzde biri de kötü olabilir. Ben onların kötü olmadıklarını söylemiyorum. Ve
herkes çalışmalıdır – bu üç dört kişi çalışıyor değildir. Siz her gün öğrenmek zorundasınız. Siz pek çok şey öğrenebilirsiniz, sizler
seekersiniz. Sadece bu da değil, sizler Sahaja Yogilersiniz. Siz bu kadar çok dinamizme sahipsiniz. Böylesi çok şey yapabilirsiniz.
Yani sizler hakkındaki her fikir, sizin çok yüce olduğunuz veya bu gibi şeyler bırakılmalıdır çünkü siz Sahaja yogilersiniz, bizler
zaten yüceyiz. Yüce olanlar zaten yüceler. Demek istiyorum ki, varsayalım eğer biri Sen Adi Shaktisin derse, Ben bunun büyük bir
şey olduğunu düşünmüyorum çünkü Ben buyum. Eğer Ben bu olmasam, öyle hissedeceğim ama Ben Adi Shaktiyim Yani ne? Eğer
Ben Adi Shakti isem, bundan neden gurur duyayım? Çünkü bu sadece oradadır. Ne yapmalı? Her ne zaman “Jai”, vesaire deseniz,
siz başka birilerinin “Jai” nidasını söylüyorsunuz diye hissediyorum. Bazen sizinle birlikte söylemeye başlayabilirim diye
korkuyorum. Bu asla kafama girmez biliyorsunuz. Sizin aklınıza nasıl girdiğini bilmiyorum. Ben dedim ki, belki de delik çok büyük,
bu yüzden hiç bir şey kalmıyor. Ama bakın, işte bu Benim söylediğim şey. Şimdi eğer Ben sizin için bir modelsem ve eğer siz Beni
anlıyorsanız, o zaman Benim kültürümü anlamak zorundasınız. Nasıl, ayaklarıma merhem sürdüklerinde veya bir şeyler sürdükleri
zaman, Mathias`ın şaşırması gibi, Ben dedim ki, “şimdi, biraz havlu getirin çünkü bu çarşafın kirlenmesini istemiyorum.” Demek
istiyorum ki, bu çok, bu çok büyük bir şey değil Benim için ama o, Benim son derece, ne- alçak gönüllüğü veya her ne ise
olduğumu hissetti. Ama orada ne var? Onlar Benim ayaklarım olsa da veya bir başkasının ayakları olsa da, her halukarda bir
çarşaf kirlenecek. İşte bu şekilde olmalı. Yani demek istiyorum ki, kültürel olarak bizler çok zenginiz. Ben asla Hintlilerin nasıl
zengin olduklarını anlamadım. Şimdi anlıyorum. Varsayalım birisi oradan ayrılıyor. Bu birine ait, küçük bir kalem orada kaldı. Bu
şey değerli bir taş gibi muhafaza edilecektir, biliyorsunuz. Bu kişi ile bir araya gelip, ona verene kadar herkes diyecektir ki, “bunu
verdin mi? bunu ona verdin mi vermedin mi?” “Baba, o kişi henüz gelmedi. Bir yerlere gitti.” O gelir gelmez, ilk iş biz gidip bu
kalemi vereceğiz. O kişi de der ki, “Ne? Bu kalemi bana mı getirdiniz?” Bu konuda çok kötü hissedecektir, ama hayır, kalem ona
ait, tamam, onu değerli bir taş gibi muhafaza et. Demek istiyorum ki, onlar sizinle mukayese edildikleri zaman fakir insanlar.
Hizmetkarlar bile hiç hırsızlık yapmazlar. Bu politikacılar bir yerden toplamış olmalılar. Nereden olduğunu bilmiyorum, Warren
Hastings den olmalı. Ama normal de evde hırsızlık yoktur. Her şey açıkta bırakılmıştır, her şey oradadır, hırsızlık yoktur. Devlette
rüşvet var, rüşvet olarak bütün korkunç şeyler vardır, bu oradadır ama toplum söz konusu olduğunda, bizler çok dürüstüz. Ben
“Sarat Chandra” dilerim, sizler için bu kültürün bu güzelliği olarak tercüme edildi. Bizler bu olmalı, sizde bu Shrikanth şeyi olmalı,
“Shrikanth” ın filmi siz de olmalı? Sahaja Yogi: Emin değilim, Shri Mataji: İngilizler geliyorlar. Onlardan getirmelerini isteyin. Bu
göreceğiniz en iyi filmlerden birisi. Bir başka Sahaja Yogi: Onlar, Shri Mataji. Onlar havaalanındalar, Shri Mataji. İngilizler
geliyorlar. Shri Mataji: Tamam, diğer sefere. Sahaja Yogi: Onlar buraya geliyorlar. Sahaja Yogi: Diwali, Diwali. Sahaja Yogi:
Teşekkür ederiz, Shri Mataji. Tanrı hepinizi kutsasın.



1990-1021, Diwali Puja, Derinliğinize Dokunun, Venedik, 1990

View online.

Diwali Puja. Chioggia, Venedik (İtalya), 21 Ekim 1990.

Bu geçit töreninde hepinizi görmek öyle bir süprizdi ki. Aslında bekliyor ve bekliyordum.  “Bu insanlar neden Beni puja için
çağırmaya gelmiyorlar?” diye düşündüm. Bu güzel bir süprizdi, çok neşe verici bu. Neşe gözlerinizde dans ediyordu. Işıkları
gözlerinizde görebildim ve gerçek Diwali budur.

Diwali kelimesi, iki sözcükten meydana gelir:  ‘Dipa’ ve ‘awali’. Dipa, bilirsiniz, ışıklar demektir ve awali ise diziler, sıralar, ışık
dizileri anlamındadır. Bu çok, çok eski bir fikir gibi görünüyor ve tüm dünyada, bakın, her ne zaman bir şey kutlamaları
gerektiğinde, onlar ışıkları koymuşlardır. Ve ışıklar, çünkü ışık neşe verir, mutluluk verir. Bu nedenle, cehaletin karanlığının
üstesinden gelmek için, bizler de kendimizi aydınlatmalıyız ve işte bu yüzden herkesin kendi içindeki ışığı hissetmek için
aydınlanmasını alması gereklidir ve bu önemlidir. Ve aydınlanmadan sonra gözlerin dahi ışıldadığını fark etmiş olmalısınız. Her
Sahaja Yoginin gözlerinde ışık vardır.

Bu gün bizim Lakshmi’ye, Nabhimizde bulunan Lakshmi prensinbine ibadet ettiğimiz zamandır. Lakshmi prensibi anlaşıldı, Ben
pek çok kez size anlattım, Onun bir lotus üzerinde ayakta durduğu, ellerinde iki lotus tuttuğu şeklinde Lakshmi’yi size tarif ettim.
Bunlar, Onun çok hayırlı olduğu, kimseye baskı yapmayacak kadar müşfik olduğu anlamına gelir ama normalde bunu pek
görmezsiniz. Para sahibi olan herkes, sadece baskı yapmaya ve sizleri aşağıya itmeye çalışacaktır. Sahaja Yoga da bile Ben
böyle insanlar gördüm. Eğer onlar daha iyi durumdaysalar, sanki bu durumun sahip oldukları paradan elde ettikleri bir güç
olduğunu düşünerek, insanları itelemeye, organize etmeye, onları kontrol etmeye çalışırlar.

Ama O, bir lotus üzerinde ayakta durur – bu Onun güzelliğin üzerinde durduğu anlamına gelir. Onun hiç kimseye rahatsızlık
vermediği şeklinde, kendi varlığının güzelliği gösterilir, O bir çiçeğin üzerinde ayakta durabilir. Yani ilk şey, Lakshmi’ye ibadet
etmesi gerekenlerin hatırlaması gereken tek şey şudur ki, onlar hiç kimseye baskı yapmazlar, hiç kimseyi itelemezler, hiç kimseyi
kontrol etmez veya yok etmezler.  O, lotusun üzerindeki ayakları ile lotusu besler.

Onun her iki elinde lotuslar vardır. Lotus güzelliğin işaretidir ve onlar pembe renkli olarak, sevgidirler. Yani bu neyi sembolize
eder? Parası olan, sağlığı olan, Lakshmi’si olan bir kişi, korkunç bir sivrisinek gibi, siyah, kirpi gibi, dürten cinsten küçük bir
böceğinde dahi yapraklarının içine  gelip uyumasına izin veren bir lotus gibi, son derece cömert olmalıdır. O, böyle birisinin
lotusun içinde rahat etmesi için güzel bir yatak sağlar.  Böcek siyahtır, üstünde dikenleri vardır ama teslim olarak oraya
dinlenmeye geliyor ve sonra O, taç yapraklarını ile kapatır, burayı konuk için rahat ve korunaklı kılar.

Yani parası olan bir kişi, böyle bir tabiatta olmalıdır. Aksi takdirde parasını çok hızlı kaybeder veya o kişi, her zaman kendi parası
için endişe eder. Ne yapacağını bilemez. Parasını buraya koymak, oraya saklamak, buraya saklamak, oraya saklamak ister ve
böyle bir kişide zarafet yoktur. Böyle bir evde asla kendinizi rahat hissetmezsiniz çünkü onlar her zaman halı kirlenecek, bu
kirlenecek, şu kirlenecek diye endişe ederler ve bu böyle olmamalıdır. Size baş ağrısı yaratan böyle bir eve sahip olmanın ne
yararı var ki? Genel anlamda demek istiyorum!

Bir ev, özgürce yaşayabileceğiniz şekilde olmalıdır, en azından bir ev böyle olmalıdır ama kısa zamanda bizler maddeci kişiler
olup, Lakshmi prensibimizden uzaklaştık. Zenginliğimizin tüm güzelliği bitti. Evlerine bırakın insanları,  bir farenin bile girmediği
insanlar gördüm. Gümüşlerini parlatırlar, pirinç eşyalarını parlatırlar, mobilyalarını parlatırlar, evleri güzel kağıtlardan, pahalı
şeylerden yapılmıştır ama bir fare dahi içeri girmez.

Ve batı materyalizminin olduğu şey işte budur: Biz her şey hakkında çok endişe ederiz. “Neden bu kadar endişe ediyorsunuz” diye
onlara sordum. Onlarda, bu bir yatırım ve biz evi satabilmeliyiz, dediler. Her şey bir yatırım, onların kendileri de bir yatırım, sanırım.
Nasıl neşe duyacaklar ki? Zenginliklerinden neşe duyamazlar çünkü her şey onlara bir yatırım gibi görünüyor. Kafaları bir yatırım,
saçları yatırım, burun yatırım, kulaklar yatırım, her şey bir yatırım! İnsan olmanın ne yararı var? Siz yatırımdan başka bir şey
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değilsiniz.

Eğer ev birazcık satılırsa önemli değil, biraz az fiyat alırsınız. Ne önemi var? Sonuçta bu evde yaşadınız ama eğer bir misafir
oturuyorsa ve çocuk bir şeyleri dökerse, misafirden önce, onlar temizlemeye başlarlar, Ben bunun çok yaygın olduğunu gördüm.
 Bu çok kötü davranışlar. Bir insana kıyasla bu halının değeri nedir? Yani Lakshmi prensibi, maddenin sevginizin ifadesi için
olduğunu anlamaktır. Başkaları için ne kadar fazla şey yaptığınızdır, başkalarını ne kadar rahatlık verebildiğinizdir. Kimi
insanlarda gördüm, Gruha Lakshmi olan insanlarla beraber oldum, evdeki kadın, insanların çayları ile bile ilgilenmez, hiç bir şeyle!
! ! Kadın sadece kendisini beğenmiş ve halılarla ilgilenir veya bilemiyorum, sabun hakkında, bunun hakkında. Demek istiyorum ki
çok düşük seviyede bu, bu insanca bile değil! ! !

Yani Lakshmi prensibi sevgi anlamına gelir. Çok az sayıda kişi bunu anlar. Onlar için Lakshmi, bankadaki para demektir. Hayır, bu
o demek değildir. Bu sevginizi ifade etmek için olan para veya başka bir şeyler anlamına gelir.

Onun hakkındaki diğer bir sembolik şey de, Onun bir anne olmasıdır ve anne sadece nirvajya verir. O her ne verirse,  bunun için hiç
bir ücret istemez. O sadece verir. Onun neşesi vermektir. Demek istiyorum ki, Ben her zaman sizlere ne pişirmeliyim diye
düşünürüm. Eğer bunu yapabilirsem, bunu satın alabilirim, size bu hediyeyi alabilirim. Demek istiyorum ki, Diwali Benim için, size
vermek istediğim pek çok şeyi verebileceğim güzel bir gün ve Ben bunu seviyorum. Vermenin keyfi gibisi yoktur. Eğer daha fazla
şeyiniz varsa, bu bir baş ağrısıdır. Bu bir baş ağrısıdır ama siz, ben şimdi bu şeyi almalıyım diye düşünürsünüz. Şey için ne
almalıyım,  bunu vermeliyim, bu şu kişiye yakışacaktır. Yani bu kolektif hissiyatla, çok güzel bir duygu ile ilişkilidir.

Yani Batılı insanlar, bu materyalizmin onların kafalarında çok ileri gittiğini anlamalılar. Her şey sigortalanmalıdır, ama ne için?
Ama Hindistan’da, eğer böyle insanlarımız varsa, bir veya iki kişinin böyle olduklarını biliyorum, bir şehirde, küçük bir şehirde. O
zaman, onlar eğer sabah bu insanları görürlerse, gidip hemen  banyo yaparlar veya birilerinin o taraftan geldiğini görürlerse, bu
tür insanların onlara doğru geldiğini, onlar diğer tarafa doğru giderler. Ben, “bu gelen kişi, buraya geldiği zaman neden böyle
oluyor Baba?” diye sordum. “Korkunç bir maddiyatçı adam! Bu taraftan gitmek daha iyi!” dedi. Ama burada, Batıda ne
yapmalısınız? Herkes böyle. Kendinizi nereye saklarsınız?

Yani bizler anlamalıyız, tüm gözleminizle anlamalıyız ki, çok fazla maddiyatçılığa gömüldük. Bu para kazanmamalısınız anlamına
gelmez. Bu siz çalışmamalısınız, tembel olmalısınız, “oh, Anne söyledi, artık lotus yiyenlerden olalım,” anlamına gelmez. Bu değil.
Anlamaya çalışın. Eğer para kazanıyorsanız, bu sadece vermek içindir, aksi takdirde durumunuz kötü olacaktır, para konusunda
her zaman güvensiz olacaksınız ve bu para sahibi olanlar, kendilerini güvende hissetmek yerine bütün gün böyle titreyecekler,
Ben gördüm. Yani sahip olmanın ne faydası var? Bir yerlerde küçük bir külubede oturmak ve Sahaja Yoga’dan keyif almak daha
iyidir.

Yani Lakshmi tattwa, para odaklı olmak değildir. Varsayalım bir köpek aldınız veya bir eşek aldınız ve üstüne bir sürü not
yapıştırdınız, siz ona bir lakshmipati der misiniz? Veya gösteriş yapmak için on tane arabası olan, havalı bir arabası olan, öfkeli,
seğiren başka bir insanı ele alın, ona lakshmipati der misiniz? Bu insanların sahip oldukları bu tür parada bir zarafet yoktur. Onlar
delidirler, gelenekleri yoktur, tatlılıkları, hiç bir şeyleri  yoktur. Şeker kamışındaki tüm su çekilmişcesine kurudurlar, onlar
böyledirler ve hiç kimse bu gibi evlere gitmek istemez ama çok dürüst şekilde, eğer Ben böyle evlerde yemek yersem, kusarım.
Benim Lakshmim bundan hoşlanmaz.

Yani, başkalarına verebileceğiniz hususunda mecburiyet hissetmelisiniz. Başkaları için bir şeyler yapabileceğiniz konusunda
mecburiyet hissetmelisiniz. Bu bir Sahaja Yoginin ilk işaretidir. Ben söylememeliyim ama pek çok insandan işittiğim şey,
insanların Sahaja Yoga için para harcamak istemedikleri yönünde. Başka şeyler için para harcarlar. Bir şeyler alırlar, ne
diyorsunuz, yüzünüz için, onlara ne diyorsunuz? Kozmetikler. Veya erkekler pahalı şeyler alırlar, saatler, kimi şeyler ama Sahaja
Yoga için harcama yapmak istemezler.

Şunu bilmelisiniz ki, Sahaja Yoga tüm dünyanın kurtulması içindir. Bu kozmetik nedir, bütün dünya için neyi yapacak? Veya sizin
saatiniz, o ne yapacak? Veya giyinme şekliniz veya gösteriş yapma şekliniz, bu dünyaya yardım edecek mi? Sizler kendinizi
süslemek için değil, dünyaya yardım etmek ve sadece Sahaja Yoga için avantaj meydana getirmek için buradasınız!



Yani bu çok keyiflidir. Sahaja Yoga son derece keyiflidir. O, size para veren Laksmi’nin ilk işaretini verir. Kutsandınız ve
sonrasında ise bu, ilk baştan çıkaran şeydir ve yeme atlar ve sonra aşağı düşersiniz.

Yani Laksmi prensibi, kendi uygun şekli içinde anlaşılmalıdır. Sahaja Yogiler için çok önemlidir çünkü bu, bizlerin düşündüğü
kadar suni değildir. Bu içimizde çok daha derindir ve bizler kendi derinliğimize dokunduğumuzda, bu kendini gösterir.

Ondan sonra gördüğümüz diğer iki sembol vardır, O, sol eli ile verir. Bu mecazı pek çok kez verdim, eğer tek kapıyı açarsanız,
içeriye hava girmez. Diğerini de açmalısınız, bu sayede hava dolaşır. O vermek zorundadır, yani kendilerinde gelişmiş Laksmi
Tattwa olanlar, ne vermek gerekir diye düşünürler ama ellerindeki en kötü şeyi vermezler. Atık kağıt sepeti olan bir arkadaşın, “bu
işe yaramaz, bunları atmaktansa şu arkadaşa versem daha iyi” demesi gibi. Sonra da arkadaşı der ki, “tamam, bu hoş, bende
bunu başka bir arkadaşa vereceğim”. Bütün arkadaşlar atık kağıt sepeti olarak kullanıldılar. En kötü olan neyse o verilir.
Derinliğinize nasıl dokunabilirsiniz? En iyi olan ne ise, eğer verebilirseniz, eğer vermekte özgürseniz, en iyisini vermelisiniz.

Yani engellerden birisi, bizlerin asla verme sanatını öğrenmemizdir. Eğer verme sanatını öğrenirsek, o zaman bu neşe verir, çok
güzeldir. Çünkü bizler çok ego merkezliyiz, bize neyin keyif verdiğini anlarız ama başkalarına neyin keyif verdiğini anlamayız. Ve
başkalarına neşe veren şeyin ne olduğunu anladığımız zaman, bu neşe, bizde bin kez daha fazla yansır.

Ama o zaman dediğim gibi vardır, çevrede her iki şeyde işe yarar. Bir taraftan cimridir, diğer taraftan istismarcılardır. Yani eğer
cömert olursanız, istismarcılar oradadırlar. Yani o zaman bir antitez olarak, sinirli, ne yapacağını bilmeyen, nereye gideceğini
bilmeyen başka türde insanlar olursunuz.

Sahaja Yogada sizler her zaman insanlara güvenirsiniz. Verirsiniz. Tabii ki, istismar edilirsiniz. Yani önemli değildir, bu sizin
dikkat ettiğiniz bir şey değil. Sizler hiç bir günah işlemediniz. Sizi istismar edenler günah işlediler ve bu kişi acı çekecektir, yani
neden siz endişe edesiniz ki? Ama bu Tanrısal gücün yardımı ile, istismar eden kişi acı çekecektir ve siz kaybettiğinizden on kat
fazlasını elde edeceksiniz. Sahaja Yogiler tarafından anlaşılması gereken şey budur. Bu Tanrısal güç tarafından, işte bu şekilde
kutsanırsınız. Bizler yanlız değiliz. Bu her zaman bizi kutsuyor. Yani vermek, hiç bir şey benim değil, anlamına gelir. “Benim,
benim, benim, benim” davranışı bırakılmalıdır. Sahaja Yoga da bile, Batıda çocuklarına çok fazla bağlı olmayan insanların, kendi
çocuklarına çok fazla düşkün hale gelmelerine şaşırdım ve başka hiç bir şeyi değil, sadece kendi çocuklarını düşünürler. Bu da
başka türde bir bencilliktir. Eğer başka hiç kimseyi değil sadece kendi çocuklarınızı düşünüyorsanız, o zaman bu çocuklar şeytani
hale gelip, size bir ders vereceklerdir. Sizde, “Tanrım, bir daha ki sefer bana hiç çocuk verme, yetti!” dersiniz. Fakat eğer çocuğu
kolektif yetiştirir ve çocuğa, başkalarına vermeyi ve bundan neşe duymayı ona öğretirseniz, o zaman küçüklüğünden başlayarak
çocuk son derece cömert olur. Demek istiyorum ki, cömertlik enkarnasyonun kalitesidir,  – aishwarya. Aishwarya sadece para
anlamına gelmez, sağlıktır, cömertlik parayı gölgede bırakır. Bu aishwaryadır ve bu bir enkarnasyonun işaretidir ve bir Sahaja
Yoginin işaretidir. Diğer el ise şöyledir, bu Onun sizi koruduğu anlamına gelir. Eğer para ile korunduğunuzu hissetmiyorsanız, atın
gitsin. Sadece ondan uzağa kaçın. Baş ağrısı ama O aynı zamanda başkalarına da koruma verir. Laksmisi olan bir kişinin, ailesi
vardır, çocukları vardır, her şeyi vardır. Batıda gördüğüm en kötü şey, ebeveynlerin büyüdüklerinde çocuklarına hiç para
vermemeleridir. Onlara bakmazlar ama onlar çok hükmedicidirler. Bunun tam aksine, Hindistan’da bizler tüm yaşamımızı
çocuklarımıza veririz ve en az hükmedici olan bizleriz. Batılılar torunları için bile hükmedicidirler. İşte bu yüzden aileler burada
böyleler. Yani tüm sistem çok komik bir şekle, kaotik bir şekle girdi.  Sahaja Yogiler için, ilk olarak kendi çocuklarına
bakacaklarını, onların ihtiyaçları her ne ise onlara vereceklerini, onları besleyeceklerini, onlara rehberlik edeceklerini, onları
şımartmayacaklarını anlamaları önemlidir. Ve ikinci olarak, bir kez evlendikleri ve çocukları olduğunda ise, onlara hükmetmeye
çalışmayacaklar ve çocuklarına, karılarına hükmetmeyecekler.

Verilen bu koruma, bir annenin korumasıdır. Deyin ki, bir ofiste çalışıyorsunuz, bir hastahanede çalışıyorsunuz, bir fabrikada
çalışıyorsunuz, her nerede çalışıyorsanız, sizin altınızda çalışan diğer insanlar sizin çocuklarınızdır, onlara böyle muamele edilir
ve onlarda böyle hissederler. Onlar burası bir aile diye hissetmeliler. Deneyin bunu!

Kocam,  kendisine bunu söyledim, ona “ofisindekiler ailen olarak davran” dedim. Onlar sabahları çok erkenden, saat beş civarı



uçakla Kaküta’dan gelirlerdi ve Ben kahvaltılarını hazırlar onlara verirdim. Onlar, sadece sıradan memurlardı. Çünkü bu koruma
vasıtasıyla, ilgi vasıtasıyla, sevgi vasıtası ile işte onları bu kadar dinamik kılabilirsiniz ve işte Lakshmi Tattwa bu şekilde artar.
Aksi takdirde grevler olur, kavgalar olur. Bu aydınlanmadır!

İşte bu yüzden kapitalist olduğunu düşünen bir kişi, eğer Laksmi prensibini nasıl kullanacağını bilmiyorsa, kapitalin hiç bir şeye
değmeyeceğini anlamak zorundadır. İşte bu yüzden de, onların sonu hapiste biter, onların sonu akıl hastahanesinde biter veya 
kaçakçı olurlar  veya bir şeyler olurlar. Onlar sadece bozulurlar, asla saygı görmezler ve hiç zengin olduğu için garland takılmış bir
adamın heykelini Ben görmedim!

Yani eğer zenginseniz, hiç kimse size saygı göstermeyecektir ama cömertlik için, önemli bir şey için, siz ne yaptınız. Başkaları
için, toplum için, Sahaja Yoga için önemli bir şeyler yaptınız mı.

Şimdi ashramlarda, projelerde ve bütün bu şeylerde çalışıyoruz ama iş paraya gelince, Sahaja Yogiler, “Oh, hayır, bu benim işim
değil. Ben sadece çocuğumu oraya gönderebilirim” diye düşünürler. Anne bütün çocuklara baknmak zorundadır. Anne bunu
yapmak zorunda, Anne bunu bulmak zorunda, O bunu sağlamak zorunda. O her şeyi yapmalı ve sana ne demeli? Ben sadece
bankalara paramı yatıracağım, özellikle de İsviçre bankalarına.

Yani kişi karar vermelidir, “paramın ne kadarını Sahaja Yoganın işi için veriyorum?” Ben paranızı istemiyorum. Aydınlanmanız için,
bu anlamda, Sahaja Yoga için para verilmez ama bir salon tutmanız gerekirse, bir program yapmanız gerekirse, bir ashrama
sahip olmamız gerekirse, her hangi bir şey yapılacaksa, paraya ihtiyacınız var. Ve bunu için herkes, “Tamam, her biriniz bir pound
verin” der, onlarda vermezler. “Hayır, neden bir pound vereyim ki?” ve bu konuda ulusal bir yarışma vardır, ulusal yarışma.

Bu, hala derinliğinize dokunmadığınızı gösterir. Eğer derinliğinize dokunursanız, vereceksinizdir ve vermenizden neşe
duyacaksınız. Sizler kendi derinliklerinize dokunmalısınız. Yani aydınlanma henüz tamamlanmamıştır.

Şimdi bunu tek tek hepinize söylüyorum, kendinizi izleyin ve kendiniz için görün. Haydi bakalım, Sahaja Yoga işi için Benim ne
kadar para verdiğimi hesaplayın, hepiniz, tek tek. Şimdi Bana hediye vereceksiniz çünkü bunun size kutsama verdiğini
düşünüyorsunuz. Mesele bu değil. Mesele şu, “-ben gelirimden ne kadar parayı Sahaja Yoga için ayırdım?” Lakshmi prensibinin ilk
sorusu budur.

Şimdi, Mahalaksmi tattwa nasıl gelir? İlk olarak Lakshmi. Lakshmi denizden doğdu. Neden O denizden doğdu? O denizden doğdu
çünkü babası cömert bir kişiydi. Denize bakın. Kanatlarını her yere yayar, kendisini tamamen ısıtır, böylece bulutlar oluşur ve bu
bulutlar gidip, yağmurun yağdığı bu yüksek dağlara çarparlar. Nehirleri meydana getirirler ve sonra da denize geri dönerler ama
tüm bunlarda, deniz tüm tuzu kendi içinde tutar, bütün tuz onun kendi içindedir. Ve sonra o tuz verir. İsa, “Siz tuzsunuz” dedi. Tuz
nedir? Yiyeceğe tadını veren tuz, bu sizin Guru prensibinizdir. Eğer cimri birisiyseniz, bir Guru olamazsınız, bir lider olamazsınız.
Olamazsınız. Nasıl da korkunç görünüyor, sadece düşünün!

Yani O, Guru prensibinden doğmuştur ve sizler bu uyanmış Lakshmi prensibine sahip olduğunuz zaman, bu Guru prensibi sizde
çalışmaya başlar. Para değil, Ben para demiyorum. “Başka birisine hangi tatlı şeyi vermeliyim” diye düşünmeye başladığınız
zaman, “başkaları için ne yapmalıyım” diye düşünmeye başladığınızda, bu Lakshmi prensibidir. Sizler son derece tatlı, yumuşak,
olmalısınız, kuru değil, kuru insanlar değil. “Sevgimi nasıl ifade edebilirim?”

Yani ilk şey, denizin kanatlarını açıp, “tamam, bırakayım güneş suyumu alıp götürsün, bırakayım beni kaynatsın, bırakayım da
bulutlar oluşsun”, demesi gibidir. Aynı şekilde sizlerde şunu anlamalısınız ki, Ben güneşe bu suyu Benden buharlaştırmasına izin
vermedikçe, ki bu Ruhtur, bu başkalarına vermek anlamına gelir, ben bu guru prensibini kendi içimde nasıl geliştiririm? Yani bu
suyun, bu servetin, sahip olduğunuz paranın buharlaşmasına izin vermediğiniz sürece bir guru olamazsınız. Ama deniz gibi
yeterince olgunlaşmamışsanız, o zaman dünyanın tüm pisliğini toplayarak çamur gibi, böyle bir seviyede kalacaksınız ve
nihayetinde bu iş bir akıl hastahanesinde sonlanacaktır. Çünkü tüm maryadalar kayboldu, bütün dharma kayboldu. Guru prensibi
olmadan, nasıl dharmanız olabilir?



Hiç kimseyi düşünmezsiniz, babanızı, annenizi bile düşünmezsiniz veya hiç kimseyi, kolektif işinizi düşünmezsiniz, dünyayı
düşünmezsiniz. Bu çok fazla. Yani sizler küçülür, küçülür, küçülür, küçülür, küçülürsünüz. Ama Lakshmi tattwa başladığı zaman,
bu sevginin, başkaları için duyulan sevginin ilk işaretidir.

Ben hepinizin, Beni çok sevdiğinizi biliyorum ama bu Annenizin tam bir yansıması değildir. Sizler birbirinizi sevmeli ve herşeyi
sevgi ile birbirinizle paylaşmalısınız. O zaman bu, sevginin ilk ışığıdır, Lakshmi sizde görülmeye başlar. Bu ışıkta hareket ettiğiniz
zaman, çok derin bir şekilde cömert olur, cömertliğinizden neşe duyarsınız.

Ama Ben insanların Sahaja Yogadan önce, kendi çocuklarına aldırmadıklarını, kendi karılarına aldırmadıklarını, hiç bir şeye
aldırmadıklarını gördüm. Publara da giderler veya başka kadınları da tutarlar veya bunun gibi şeyler ama Sahaja Yogadan sonra
ise, bir sarkaç gibi diğer bir aşırılığa giderler. O zamanda onlar için karıları en önemli şeydir. O kadın bir bhoot, her ne ise, olsa bile,
en önemli şey odur. Sonra da çocuklar, kendi çocuklarını, kendi karılarını, kendi evlerini, kendi şeylerini, şahinler gibi kaparlar.
Sonra onlar için, “Anne dedi ki, bizlerin iyi ailelere sahip olmamız gerek”, esas görev olur. Ama Ben size ailelerinizin kölesi olun
demedim. Ben ailelerinizi kırın demedim, ama kendi darlığınızla da, ezmeyin onları. Bırakın büyüsünler, bırakın serpilsinler.

Yani bir aşırılıktan bir diğer aşırılığa gidiyorsunuz. Merkeze gelmelisiniz. Yani bu sevgi kendisini göstermeye başlamalı, bütün
alçakgönüllüğü içinde kendisini ifade etmelidir. Bunu başkaları için yapmıyorsunuz, kendiniz için yapıyorsunuz. Eğer Ben birisine
para ile yardım etmeye çalışıyorsam, kendime yardım etmeye çalışıyorum çünkü ben o kişinin sıkıntıda olmasına dayanamam,
yani, zorunluluk değil bu ve Ben bunu gizlice yaparım. Bu konuda konuşmak istemem çünkü gizlice bundan hoşnut oluyorum.
Kendimden hoşlanıyorum. Ben bunu başkaları için yapıyorum fikrinden keyif almıyorum, sadece kendim için yani. Yani bu
içimizdeki ego kısmı, para ile daha fazla şişer. Demek istiyorum ki, Parası olan bir adamı dışarı çıkarabilirsiniz. Onlar diğer
insanlardan ayrı yerde duracaklardır. Onlar farklıdırlar, bilirsiniz. O zamanda düşünürsünüz, “bu adam akıl hastahanesinden mi
geliyor?” “Hayır, hayır, hayır, hayır. Onlar zenginler, zengin insanlar, çok zenginler.” Onlar sanki akıl hastahanesinden çıkmış gibi
bakarlar ama onlar, “Hayır, hayır, hayır, hayır. Onlar zenginler, zengin insanlar onlar, çok zenginler.” Onlar bir kanatta dururlar,
sevimsiz bir şekilde, diğerlerine sevimsiz bir şekilde bakarlar, çok aptal insanlar.

Yani işte bizim anlamamız gereken şey budur, bu bir çeşit saçmalıktan çıkıp, bir diğerine atlamamamız gerektiğidir ve Sahaja
Yoga için burada bulunduğumuzu görmeliyiz. Bizler Sahaja Yoga için özellikle seçildik. Başka bir şey için değil, Sahaja Yoga için
çalışmalıyız. Tüm ailemiz, bütün ev halkımız, her şey,  her şey önemsizdir sadece Sahaja Yoga çünkü bizler derinden bunun
içindeyiz, bizler adandık.

Yani bulduğum tüm bu sorunlar, - kadınlar erkekleri domine ediyor, erkekler kadınları domine ediyor – içimizde Mahalaksmi
prensibini uyandırmamız gerektiğine karar verdiğiniz an, hepsi kaybolacaktır ve Mahalakshmi prensibi, sizlerin sadece gerçeği
aramaya başladığınız prensiptir.
Ama elinizde hiç ışık olmadan gerçeği nasıl arayabilirsiniz? Bu bir çeşit soyut bir şey veya sadece bir drama değildir. “Oh,
gözlerim kapalı ve elimde karanlıkla gerçeği arıyorum, gerçeği arıyorum!”

Lakshmi prensibi sizde yerleşmediği sürece Mahalakshmi prensibini nasıl elde edebilirsiniz? Birbiriniz için olan bu sevgiyi
hissetmedikçe, sizler bu sevgiyi hissettiniz, bu sevgiyi ifade ettiniz, cömert oldunuz, kendi cömertliğinizden neşe duyuyorsunuz.
Ancak bundan sonra spiritüel bir prensip olan, Mahalakshmi prensibine yükselebilirsiniz.

Ve eğer bakarsanız, bu spiritüel prensip, tüm deitylerin yaşadıkları kefaretleri ile içimize yerleştirildi. Görün, Sita’ya bakın. O büyük
bir kralın kızı olarak doğmuştu, çok zengin bir ailede evlendi ve sonra ayakkabiları dahi olmadan ormana gitmek zorundaydı ve
bizim uğrumuza kendisini aç bırakması gerekiyordu. Ve sonra da bütün bu acılar ile, hiç bir konfor olmadan yaşadı ve ondan
sonra da, bu korkunç Ravana tarafından saldırıya uğradı. Onunla birlikte yaşadı ve iffeti ile saflığını korudu. Sonra bu zorlu
sınavdan kurtuldu ve O bunu başlatmak için, Mahalakshmi prensibini yarattı. Bunu neden yaptı? O, Ravana’ya karşı koymalı ve
bundan neşe duymalıydı. Demek istiyorum ki, normalde insanlar bunu yapmazlar. Neden bu kadar acı çekti? Çünkü O bizim
iyiliğimiz için daha asil bir yaşama yol açmalıydı.
O, bizim kurtuluşumuz için bu çileyi çekmeliydi ve bunu yaptı. Yani O,  Mahalakshmi prensibinin ilk enkarnasyonuydu, diyebiliriz.



Onun geçmişine bakın ve nereden nereye gitti. Sakshat Mahalakshmi, eğer içinizde Mahalaksmi prensibine sahip olmak
istiyorsanız, o zaman ne tür bir kadın olmanız gerektiğini göstermek için tüm bu şeyleri yaşamalıydı. Bu her şeyde ve Onda
gördüğümüz ilk şeydir.

Sonra, Ondan sonra gelen ise Radha’dır. Radha geldi, Ra-dha. “Ra”, enerjidir, “dha”, sürdürecek olan kişidir, Radha’dır. Eğer Onun
yaşamına bakarsanız, tüm yaşamı boyunca O bizim Kundalinimizi çalıştırdı – Raasa. Tatlılıkla dolu, güzel cömertlikle dolu, O
dans etti ve dans etti ve dans etti. Shri Krishna onları ovduğu zaman ayakları ağrırdı ve O, Shri Krishna ile birlikte gitmedi. Shri
Kirshna kral olduğu zaman O, “Sen git, sorun yok, Ben gitmiyorum. Hala gopalar ve gopilerle Mahalakshmi prensibini
çalıştırmalıyım.” dedi. Küçük bir sarayda geride kaldı. Ama Onun adanmışlığı, Shri Krishna’ya idi, Onun adanmışlığının büyüklüğü
Virata’nın işineydi. Bildiği şey, “Ben Virata’nın işini yapmalıyımdı.” Ve geride kaldı. Ona dair pek çok güzel öykü vardır. Yani
Radha’da bu bizim bildiğimiz, Mahalaksmi’nin ikinci kefaretidir.
Sonra üçüncüsü, İsa’nın Annesi olarak geldi. O çocuğunu çarmıha gerilmesi için verdi. Bizler sadece kendimizin ne olduğuna dair
iç gözlem yapacak mıyız! Çocuklarımıza şahinler gibi ne kadar bağlandık. Eğer birileri,  çocuklara bir şeyler söylerse, insanlar
bundan hoşlanmazlar. İsviçre’den raporlar aldım, eğer birileri çocuklara bir şeyler söylerse, ebeveynler bundan hoşlanmazlar.
Hayır. Hiç kimse onların çocuklarına hiç bir şey söylememelidir. Burada O, insanlığın kurtuluşu için çarmıha  gerilsin diye
çocuğunu veriyor. Ben haça bakamam bile. Bizler çocuklarımıza çok fazla düşkünken, onlara ne öğreteceğiz?  Onlara hiç
fedakarlıkta bulunmayı öğretiyor muyuz? Onlara hiç paylaşmayı öğretiyor muyuz? Bizler onlara hiç tolerans göstermeyi öğretiyor
muyuz? Bizler onlara hiç affetmeyi öğretiyor muyuz? Aksine, bırakın çarmıha gerilmeyi, bırakın biraz cezalandırmayı, eğer birileri
çocuğa bir şeyler söylerse bundan hoşlanmıyoruz, Şimdi çocuklar,  Sahaja Yogiler için en büyük çile haline geldi. Size
anlatabilirim, bunu çok açıkça görebilirim.

Çocuğa bağımlı olmak Batıda çok fazla ve Ben buna şaşırdım. Herkes çocuk sahibi olur, bunda büyütecek ne var? Büyütülecek
şey, ne türde çocuklar olduğunuzdur.

Yarın bu çocuklar…. Lütfen çocuğu bu tarafa götürün. Bunu yapmayın. Dışarı çıkın! Lütfen dışarı çıkın ve konuşma sırasında bunu
yapmayın. Kadınların burada dikilip arabalarını sallamalarından hoşlanmıyorum ve bu …. Biraz saygı gösterin! Bunu bir kilisede
yapabilir misiniz? Bakın, bazen  anlamıyorum, kesin bir protokol var, kadınlarda anlayorlar. Lütfen çocuğu dışarı çıkartın ve bu
şeyi (çocuk arabası) burada tutmayın, dışarı çıkın! Lütfen ona söyleyin. Bebek arabalarınızı, Adi Shakti’nin içinde bile oturmadığı
kilisenin içine almazsınız, alır mısınız? Çünkü prensip esas olarak kendi çocuğunuzdur, bu sizi ele geçiriyor, size söyleyeyim, bu
sizi ele geçiriyor. Çocuklarınız sizi ele geçiriyor ve sizler de, onları ele geçiriyorsunuz.

Yani anlamak zorundayız. Çocuklarımızın büyük bir şekilde büyümesine izin veriyor muyuz? Onlar cömertler mi? Onlar azizler mi?
Onlar güzeller mi? Başkaları ile nasıl konuşuyorlar? Onlar kendilerine güveniyorlar mı? Yarın, Onlar Sahaja Yogilerin liderleri
olacaklar. Shivaji’nin annesi gibi, Jijamata gibi, o oğlunu nasıl yüce birisi yaptı! Çocukları yüce kişiler yapan annedir ve eğer o her
zaman bir şekilde, çocuğu ele geçirmeyi isterse ve çocuk da anneyi ele geçirirse, o zaman bu bir intihar gibidir, sizin için bir
intihar gibi ve çocuk içinde intihar gibidir. Çocuklarımıza ne yaptık?

Çocuklarının büyüdüğünü görmek her Sahaja Yoginin görevidir, büyük insanlar olarak büyüdüklerini,  sizden daha büyük
olduklarını görmek. Onlar dünya ile ilgilenmeliler. Eğer çocuklarınızla zaman geçirirseniz, onlara şekil verirseniz, onları sevgi ile
besler ve onlara başkalarına sevgi vermelerinin gerektini, onların bu şekilde davranamaları gerektiğini anlatırsanız, herkes
onlardan gelen sevgiyi hissedecekir. Aksi takdirde Ravana gibi şeytanlar olacaklardır. Ravana aydınlanmış bir ruhtu ve annesi
tarafından şımartıldı ve bir şeytan oldu.

Eğer çocuklarınızın şeytan olmasını istemiyorsanız, her şeyden önce şunu anlamalısınız ki, onlar sizin çocuklarınız değiller, onlar
size emanet edilmiş Benim çocuklarımdır ve sizler çocuklarınızı bodur ve ufak yapmayacaksınız. Bu Sahaja Yogada gelişen
insanlarda gördüğüm yeni bir şeytana uyma şekli, yani dikkatli olun. Ben sizleri uyarmak istedim çünkü bizler çocuklarımızı ışıklar
gibi yapmalıyız. Işık, başkaları için yanar, kendisi için değil.

Işıklardan bahsediyoruz, Diwali, tamam ama bu ışıklar her an başkaları için yanıyorlar. Onlardan öğreniyor muyuz? Bizler
başkaları için yanıyor muyuz? Çocuklarımız başkaları için yanacak mı? Onları çok bencil yetiştiriyorsunuz. Yani binlerce ve



binlerce çocuk gelecek ve onlar aydınlanmış olarak doğsalar bile, Ben sizin onları bozduğunuzu gördüm. Demek istiyorum ki, bir
elması alın ve batağa koyun, kaybolacaktır. Bu böyle. En iyi çocuklara sahip olsanız da, “bu benim çocuğum, benimki bu” gibi, bu
türden aptalca bir fikirle onları mahfedebilirsiniz.

Çocuklarınıza iyi şeyler gösterin. Onlara neyin iyi olduğunu söyleyin. Başkalarına karşı nasıl iyi olacaklarını onlara anlatın, onlarla
ilgilenmelerini onlara anlatın, onlara başkalarının ayağına nasıl basılmadığını, saçın nasıl tarandığını, başkalarına nasıl yemek
verildiğini anlatın. Öğretin onlara! Bırakın küçük tepsileri taşısınlar ve başkalarını beslesinler, kuşları beslesinler, bırakın çiçeklere
su versinler. Onları küçültmeyin. Çocukların bazıları gerçekten dinamikler, yüce azizler sizlere doğdular ama onları
mahfediyorsunuz ve Ben sizleri bu konuda,  Mahalakshmi tattwa da uyarmalıyım. Eğer onlara vermeniz gerekiyorsa,
Mahalakshmi’nin bütün büyük enkarnasyonlarının böylesi bir çile içinden geçtiğini lütfen hatırlayın.

Yani, Mary’nin (Meryem) enkarnasyonunun bize öğrettiği nedir? Bir çok kişi der ki, “Mary neydi? Sonuçta O hiç bir şeydi. ” Mary’nin
enkarnasyonuna bakın. O bizlere ne öğretti? Sizin Hristiyan olduğunuz farz edilir. Sizin Hindu olduğunuz farz edilir. Varsayılır,
ama Mahalakshmi prensipleri bize ne öğretir? Son Mahalakshmi prensibi, Fatıma olarak geldi. Fatıma, Gruha Lakshmi. O evde
kaldı. O kendisini göstermedi. O dışarıya çıkan birisi değildi. Evde kaldı ve ev halkı ile ilgilendi, çocuklarına baktı ve onları iki büyük
savaşçı olarak yetiştirdi. Çocukları ve kocası, doğru olan için savaştılar, gerçek için savaştılar. O, bir Gruha Lakshmi idi.

Ben gördüm, bazen çok da şaşırdım, eğer televizyonda bir çocuğun kaybolduğunu görürseniz, anne konuşur, baba konuşmaz.
Baba, anneden daha fazla şok olmuş gibidir. Anne gösteriş yapmaya çalışır çünkü kendisinin televizonda görüneceğini düşünür.
Anne acısını unuttu, her şeyi unuttu. Konuşan anne, baba sessizdir. Baba, anneden daha fazla şok olmuştur. Bu yaygın bir şey,
görürsünüz. Normalde, annenin şok olması gerekir.

Yani, Mahalakshmi prensibi nedir? Bu ilk olarak fedakarlıktır. Kendi çocuklarını, gerçeğin altarı üzerinde feda etmek. Tabii ki,
Sahaja Yoga’da buna gerek yok. Hepiniz kutsanmış insanlarsınız, her ne ise, sizlerin hiç bir şeyi feda etmesi gerekmez ama eğer
çocuklarınızın uygun şekilde gelişmelerini sağlayamazsanız, onlar sizi sorumlu tutacaklardır ve “neden bize gelişmeye dair tam
bir görüş vermediniz?” diyeceklerdir.

Eğer çocuklarınızın dikbaşlı olduklarını görürseniz, eğer çocuklarınızın cimri olduklarını görürseniz, eğer çocuklarınızın başkaları
ile sevgiyi paylaşmayı bilmediklerini görürseniz ve domine ettiklerini görürseniz, derhal bunu zapt etmeye çalışın. Çocuklar çok
akıllıdırlar, son derece akıllı. Sevginizi kaybedeceklerini anladıkları an, kendileri gibi davranırlar.

Yani bu Mahalakshmi prensibi, kadınlar arasında olduğu kadar erkekler arasında da büyümelidir. Ailelerimiz var ve bu işe
yaramalıdır, bütün aileyi oturtun ve meditasyon yapın? Çocuklarımıza, Shri Mataji’nin doğru protokolünü öğretiyor muyuz?
Toplantı salonuna bebek arabası getiren bir hanım gibi, bu saçmalık! Demek istiyorum ki, kiliseye çocuk arabası getirebilir misin?
Burası bir kiliseden çok daha fazlası. Kiminle yüzleştiğinizin farkında mısınız? İşte çocuklarınıza söylemeniz gereken şey bu,
çünkü en büyük zaman budur. Burada olduğunuz zaman, spiritüellikteki en büyük zamandır, çocuklarınızın güzelliğin gerçek
çiçekleri olmaları gereken yerde, Tanrıça’nın güçlerinin tam olarak kendisini göstermesidir. Lütfen onları altında kalan ruhlarının
öldüğü, onlara  duyduğunuz sözüm ona sevginin örtüsü ile onları sarmalamaya çalışmayın.

Şimdi bizim görmüş olduğumuz, üç Mahalakshmi prensibimiz var ve dördüncüsü  Kendimim. Benim ki, çok daha derin bir iş,
daha geniş ve inanılmaz bir sabır gerekli. Eğer Ben birilerini feda edersem bu işe yaramayacak. Ben Kendimi kurban etmeliyim.
Ben sözde Ailemi feda etmeliyim. Ben uykumu feda etmeliyim, rahatlığımı, güneşin altında mümkün olan her şeyi feda 
etmeliyim. Tek bir  gerekçe ile feda etmeliyim, bu da sizin Mahalakshmi Tattwanızın kendisini ifade etmesinin gerekiyor olması.
Bunun kendi meyvelerine sahip olması gerek. Gerçeği arayanlar olarak Sahaja Yogaya geldiniz, halihazırda da Mahalakshmi
prensibi ile kutsandınız ve eğer bu böyle ise, haydi bunu hissedelim. Annemizi seviyoruz. Neden? Neden seviyoruz? Neden Onu
seviyoruz? Çünkü O bizleri seviyor.

Ama sevgi, hiç bir çabaya gerek yok, hiç bir iş yapmaya gerek yok, hiç bir fedakarlıkta bulunmaya gerek yok anlamına gelmez.
Ben fedakarlık hissetmiyorum. Ben hiç bir şekilde böyle bir şe hissetmiyorum. Görünüşte pek çok kişi, “Anne, ne kadar çok
seyahat ediyorsunuz! Anne, bunu ne kadar çok yapıyorsunuz”, derler. Ben böyle hissetmiyorum çünkü bundan keyif alıyorum ve



önemli olan şey budur.

Eğer bizler tam şahsiyetimizi geliştirmeliysek, sevgimizin sadece lafta bir şey olmaması gerektiğini bilmeliyiz. Çalışmalıyız. İş,
Sahaja Yoga için çalışmaya gelince sadece kaçan insanlar gördüm. Nerede onlar? Hiç kimse müsait değil, hepsi kayıp. Sadece
beş altı kişi çalışıyor ve geri kalanlar neredeler? “Oh, Anne onlar sadece, siz geleceğiniz zaman gelirler.”

Hangi işe katkı verdin? Hangi çabayı gösterdin? Biz, biz sadece kendi kendimizden keyif alıyoruz, tamam. Ama herhangi bir çaba
göstermeden keyif almak, hiç bir fedakarlık göstermeden keyif almak, tam olamaz. Eğer rahatlığınıza, tembelliğinize,
bencilliğinize ve tüm bunlara bağımlı iseniz, tabii ki bu orada olacaktır ama siz neşe duyamazsınız. Keyf alamazsınız. Siz ancak,
keyfin kendisine önem verdiğinizde,  sadece keyif alırsınız ve gerisi bitmiştir. Şimdi önünüzde duran Anneniz. Dün insanların çok
uykulu olduklarını gördüm. Bu günde, burada oturup, gözlerini açamayan uykulu olan pek çok kişi var. Neden? Çünkü onlar henüz
içinde değiller ama Ben, üç gece, on gece, on iki gece uyanık kalabilirm ve eğer istersem, bir saat veya bir yıl uyuyabilirim. Çünkü
her şey kumanda altında. Neden kumanda altında? Çünkü Ben seviyorum. Bu sevginin gücüdür. Sevginin gücü size, her şey
üzerinde tam bir kumanda verir – bedeniniz üzerinde, aklınız, egonuz, her şey üzerinde. Tam bir kumanda -sevginin gücü.

Ben, Yunanistan’a gittim ve oradan buraya neler getirdiğimi biliyorsunuz ve sonra  Diwali Pujanız için bir şeyler almak için bu
dükkana gittik ama onlar çok pahalıydı. Ben de, “Hayır, hayır, hayır, hayır, bu çok fazla, çok fazla” dedim. Ama onlar bir şeyler
alacaklardı. Biz şunu bulduk, bu burada, İtalya’da satılıyordu ama bunun Padova’da satıldığına inanabiliyor musunuz? Burada
puja yaparken, burada hediyeler çok ucuza, on kez daha ucuza satılıyor! Bunu kim ayarladı? Bu sevginin gücü.

Eğer hiç bir beklentiniz olmadan birisini severseniz, o zaman sevginin bu gücü, bir şeyler, fikirler, her şeyle sel gibi akar size ama
sadece anlamaya çalışın. Bu saf sevgi olmalıdır, düşünmeden, saf sevgi, sadece ben bundan, her şeyden neşe duyuyorum
duygusu. Tüm gün boyunca Ben oraya gittim ve Hamir oldukça üzgündü, Anne, zavallı şey, yemeksiz kaldı, kalmalıydı diye
düşündü ama Ben sadece keyif alıyordum. O, Ben  çok çalışıyorum gibi hissediyordu. Ben böyle hissetmedim, sadece keyif aldım
ama bu keyif, saf sevgisi olmayan bir kişi için mümkün değildir. Sıkıntı budur. Neşenin kaynağı, sevginin gücüdür ve bu sevgi
olmayan bir kalbi doldurmayacaktır, bu kadar basit.

Burada, bu gün kutlama yaptığımız zaman, bu ışıklar nedir? Onlar sevgidir. Onlar sadece size neşe vermek için yanıyorlar.
Çiçekler bile, meyveler bile, bütün tabiat. Meyveler ne yapabilirler, biz onları yeriz, onlardan keyif alırız. Onlar bunu severler.
Çiçekler ne yaparlar? Kısa bir süre için ortaya çıkarlar, yaşarlar, biz onları buraya getiririz, onları yayarız, onlardan neşe duyarız.
Onlar bundan mutlu olurlar. Onlar Annenin ayaklarına dokundukları için mutlular ama yarın kaybolacaklar. Yarın ölecekler. Uzun
yaşamayacaklar ama bu onlar için en büyük an bu.

Bir çiçeğe sorarlar, “ne istiyorsun?”  diye. O dedi ki, “ben hiç bir krallık istemiyorum, ben hiç bir şey istemiyorum ama lütfen beni
Adi Shakti’nin yürüdüğü yola fırlatın. Hepsi bu. Bütün isteğim bu.” Bunda olan şey, böylesi neşe nedir, yani biz hiç bir krallılık
istemiyoruz, biz bir şey istemiyoruz, hiç bir şey istemiyoruz? Orada olan bu şey nedir? Bu, sevgiyi sizin içinize dökmektir. Sizi
tamamen doldurmaktır. Bu görebileceğiniz büyük bir kanıttır, önünüzdeki yaşayan bir kanıttır. İşte bu Benim hayatımı nasıl
yaşadığımdır. Ben kendimi uykulu hissetmiyorum. Beni asla hiç bir programda uyurken görmediniz, uyudum mu? Ama şimdi bile,
pek çok kişinin uyukladığını görebiliyorum. Demek istiyorum ki, onları uyandırmalısınız. Anlayamıyorum, çünkü kalpleri açık değil.
Eğer kalplerini açsalar, uyuyamazlar, isteseler bile. Onlar Benim önümde oturuyorlar, nihayetinde neden gözlerini kapamaları
gereksin ki? En şaşırtıcı olanı da şu ki, gidip fotografımda ayaklara dokunurlar ama gelip Benim önümde uyuyacaklardır. Bu
saçmalık!

Bilmelisiniz ki, hepiniz bu derinliğe sahipsiniz. Hepiniz içinizde bu güzelliğe sahipsiniz ama “bu konuya dokunduk mu?”
meselesini görmeye yetecek kadar zeki olmalısınız. Bu konuda kaybolduk mu? Şimdi iç gözlem yapın. Ben ne söylüyorsam, bu
konuda başkalarını düşünmeyin, kendinizi düşünün. Biz buna sahip miyiz?

Bu Diwali gününde, onları düşündüğümüz, onların çok mutlu olduklarını düşündüğümüz anda bile kaybolacak olan bu güzel
ışıklara bakarak, içimizde ezeli olan bu güzel şeye bizler dokunduk mu? Buna dokunduk mu? Birisine sorun, “meditasyon yapıyor
musun?” Yemeğini yiyorsun, tamam. Neden meditasyon yapıyorsun? Ben sizlere meditasyonu sordum, neden bu böyle? Kendine



bakıyor musun? Yaşamlarımızı boşa harcayarak, neye bakıyorsunuz? Her an çok değerli, her gün çok değerli, her yıl çok değerli.

Sahaja Yoga çok hızlı gelişiyor ve sizler Mahalakshmi tattwanızın kendi meyvelerini vermesine karar vermelisiniz. Haydi bakalım.
Ben sizleri, mutlu, neşeli görmekten dolayı mutluydum. Ben bu neşeyi birbirinize verebilmenizi dilerdim. Bu Bana en büyük zevki
verir. Tabii ki, çok fazla kavga yok ve böyle şeyler sürmüyor ama insanların birbirleri hakkında garip duyguları olduğunu
gördüğüm küçük küçük şeyler var. Yani unutun bunları. Sizler Sahaja Yogilersiniz. Sonuçta, ne olacak? Her durumda herkes
ölmek zorunda ama en azından ebedi bir yaşam, ruhsal bir yaşam sürdünüz. Onlara (mumlara) bakın. Hepsi ölmek zorunda
olduklarını biliyorlar ama “haydi yanabildiğimiz kadar yanalım” diyorlar. Işığımız var. Herkesin ışığı yok. “Haydi yanalım”. Bu
anlaşılmalıdır ve o zaman neşe duyarsınız. Ölü bir kişinin sıkıcı yaşamındansa, kayan bir yıldız gibi geçen, en kısa yaşam bile bir
şeylere değer.

Çocuk ağlıyor, ona çocuğu götürmesini söyleyin.

Bunun için, protocol anlaşılmalıdır. Protokolü anlamak çok önemlidir ve protokol şudur, sizler Beni sorgulamayacaksınız. Siz Beni
sorgulamayacaksınız, Benden şüphe etmeyeceksiniz. Eğer Sahasraranızı açık tutmanız gerekiyorsa, bu çok önemlidir. Eğer
herhangi bir şüpheniz varsa, o zaman orada olmadığınızı bilmelisiniz. Lütfen Sahasraranızı açık tutun. Sahasraranız açık
olmadan, hiç bir şey yapamazsınız. Teslim olmak, Sahasraranızı açık tutmaktan başka bir anlama gelmez. Büyümenizin yolu
budur.

Bana teslim olmak için ne yapıyorsunuz? Dünyalar ardına dünyalar yarattığım gibi, tüm dünyayı yaratabilirim. Bana ne
vereceksiniz, sadece teslimiyet. Anneye hiç bir şey vermeniz gerekmez, sizler Onunla bir olmalısınız. Sizler Onda kaybolmalı,
Ondan neşe duymalı, Onu bilmelisiniz. Bu tüm dünyada mükemmel Diwali’nin olacağı gündür. Ben, çocuklarımın bilginin,
gerçeğin, barışın ve neşenin yüce ışıkları olduğunu göreceğim. Bu, bizlerin işi tamamladığımızı hissedeceğim gündür. Haydi
gerçek bir Diwali kutlayalım ve eminim ki, bu çok yakında gerçekleşecek. Saçmalıklar için yarışmak yerine neden Rusya gibi,
Bulgaristan gibi diğer ülkelerle bu konuda yarışılmasın. Haydi yarışalım. Kaç tane Sahaja Yogimiz var? Sahaja Yogaya verilecek
neyimiz var?

Bütün bunlar kendine saygılı öyle güzel bir kişilik meydana getirecek ki, çünkü kendinize dair bilgiye sahip olmadıkça, buna saygı
duyamazsınız ama şimdi kendinize dair bilgie sahipsiniz ve bu sayede bütün herşey değişecek. Bu gün pujadan daha çok, sizlerle
konuşmayı istedim. Bu kısa bir puja, Lakshmi için çok büyük bir puja değil çünkü zaten sizin içinizde. Ama bu kısa pujada,
Mahalakshmi tattwaya saygı göstermek zorunda olduğunuza dair sizlerle konuşmak istedim.

Mahalaksmi tattwanın dört yönü vardır. İlk olanı, size anlattığım gibi sevgidir, kendi Lakshmi prensibinizi ifade etmek, cömert
olmaktır. Sonra Raja Lakshmimiz var. Raja Lakshmi prensibi, sizin bir kral gibi olmanızdır. “Ben aydınlanmış ruhum, Ne olmuş,
ben bir kral gibiyim!” Krallar dilenmezler, dilenirler mi? Demek istiyorum ki, eğer dilenirlerce, o zaman dilencidirler, kral değiller.
Tabii ki bu günlerde kralların ne yaptığını Ben bilmiyorum.

Ama bizler kralız, bizler asiliz. Bizler kraliyet mensupları gibiyiz. Bazen insanları, Sahaja Yogi gibi davranmayan bir şekilde
yürürken, Sahaja Yogi gibi davranmayan bir şekilde yaşarken görüyorum. Bizler bir kralın asaleti içinde yürümeliyiz ve kral hiç bir
şey almadan, veren kişidir. Bu sizdeki Raja Lakshmi prensibidir. Bütün hanımlarda bu ortaya çıkmalıdır.
Bakın, hanımlar modaya geçit vermemeli. Eğer modanızı değiştirmeye başlarsanız, hiç bir şekilde kraliyet ailesinden değilsiniz
demektir. Ben Japonya’ya gittim. Şaşarsınız, onlar Bize karşı çok saygılıydılar, son derece saygılı. Anlayamadım, bilirsiniz, Ben ve
kızlarım. Bu yüzden tercümana sorduk. Dedim ki, “Bize karşı neden bu kadar saygılı davranıyorlar? Gittiğimiz her yerde bize
hediye verdiler ve önümüzde eğildiler?” O dedi ki, “çünkü onlar sizin kraliyet ailesinden olduğunuzu düşünüyorlar”. Bende, “neden,
neden bizim kraliyet ailesinden olduğumuzu düşünüyorlar?” dedim. “Çünkü siz saçlarınızı çok güzel taramışsınız ve kuaföre de
gitmiyorsunuz. Kraliyet ailesi asla başlarını yaptırmak için kuaföre gitmezler. Çünkü saçlarınız çok iyi yapılmış. İşte bu yüzden
sizin kraliyet ailesinden biri olmanız gerektiğini düşündüler.”

Düşünebiliyor musunuz? Bizler bhootlar gibiyken, nasıl Sahaja Yogiler olabiliriz? Yarın sizin taç takmanız gerekecek. Bizler
dilenciler gibi giyinemeyiz. Bunun kraliyet ailesinden biri olmanın işareti olduğunu düşünüyor musunuz? Sizler iyi, muntazam,



temiz giyinmek zorundasınız, bir sanyasi gibi değil, renkli, güzel ama asil. Bu moda olmamalı. Modayı sıradan insanlar takip eder,
kaba insanlar. Kral modayı takip etmez, eder mi? Kendisi moda yaratır, o modayı takip etmez. Yani siz modanın elinde oyuncak
olursunuz, bu … Geçenlerde kadınlar için modanın saçlarının burada olması olduğunu duydum. (alnı kapatarak) Neden? Agnya’yı
böyle kapatarak?

Bu modern girişimcilerin, moder fikirlerin ve bütün bu şeylerin elinde oyuncak oluyorsanız, o zaman sizde bir Sahaja Yoginin
şahsiyetinin bulunmadığını bilmelisiniz. Bir Sahaja Yogi, kendi kişiliğine sahiptir. O, birilerinin, “tamam, herkes böyle, bu nedenle
sen böyle olmalısın” demesine bağlı olarak değişmez. Onun kendi stili vardır ve onun kendi giyim tarzı vardır.

Günlük yaşamda da kraliyetten bir kişide, bir kraliyet mensubunun tüm asaleti vardır. Başkalarından para almazsınız.
Başkalarından borç para almazsınız. Kral borç para almaya başladığı gün, artık bir kral değildir.

O zaman bir kraliyet mensubu, başkalarının asaletine saygı gösterdiği şekilde, bir asalet içinde konuşur. O, ucuz kelimeler ve argo
kullanmaz. Kraliyet dilini kullanır. Bu argoyu Ben bilmiyorum, çok fazla bilmiyorum ama argo tarzı ile devam ettiğinizde bu moda
içinde çok. Birisine bazı sorular sorarsınız, “eaah! eaah!” der. Bir kralın konuşma tarzı bu mudur?

Size söyleyeyim, her davranışta, eğer bir kral olduğunuzu ve bir kraliçe olduğunuzu biliyorsanız, tüm kişilik değişecektir ama bir
dilenci, eğer bir dilenciyi getirip, bir kralın sandalyesine oturtursanız, o hala, gelen herkese, “Lütfen bana bir şey ver” diyecektir.
Başında taç ile der ki, “Oh, lütfen bana ver”.

Şimdi sizler tahtlarda oturuyorsunuz. Sanskritçe kelime şudur, Hintçe de derler ki, virargji, virargji. Krallık davranışlarınızla
görülsün. Tanrının krallığını, davranışlarınızda gösterin. Eğer sefil bir yaratıksanız, bir Tüberküloz hastası, nasıl kraliyet ailesinden
olabilirsiniz? Eğer bir dolandırıcı iseniz, nasıl kılıçlarınızı kuşanabilirsiniz? Geçen gün tutmam için Bana bir kılıç verdiler. Size
söyleyeyim, pek çoğunuz tutamaz, çok ağır ama Kraliyet Ruhum içerisinde Ben bunu yapabilirim.

Hanımlar içinde aynı, eğer kraliyet ailesi mensubunun elbisesini giymeleri gerekiyorsa, taç takmak için bile, bunu yapabilecek bir
kafanızın olması gerek. Yani bu kraliyet tabiatı, başkaları ile konuşurken veya herhangi birisi ile konuşurken, davranışlarınızda
olmalıdır. Kraliyetten kimseler asla soru sormazlar, asla. “Hmm,” derler. “Hmm.” Ama bir dilenci soru soracaktır. Biz ona sawali
deriz, sürekli soru sorana böyle deriz ama tüm cevapları bildiği zaman bir kralın neden soru sorması gereksin ki. Neden herhangi
bir soru sorması gereksin? Bu şekilde baş ağrısı olan bazı insanlar tanıyorum.

Diyelim ki, Ben yoldayım. “Beyaz suyu mu alacaksınız yoksa mavi suyu mu?” “Baba, mavi olsa da, beyaz bir şey olsa da, su
alacağım, hepsi bu.” Sonra derler ki, “Beyaz bir tarak mı yoksa kırmızı bir tarak mı alacaksın?” “Arey bhai, ver bir şeyler.” 
Sormalarından sadece bıkar ve “hiç bir şey istemiyorum, şimdi yoldan çekil lütfen”, dersiniz.

Sonra bir başka tarz da, “bir problemim var, bir problemim”. “Hiç bir şey problem değil” “Problem nedir?” “Mesleğime nasıl devam
edeceğimi bilmiyorum”. Problem. Çünkü sen bir problemsin, problem olan bu olmalı ama Anne bunu söylemez, tamam. O sana
bir şey önerecektir. “Ama bunda bu var” , sonra O başka bir çözüm önerir, “ama bunda da bu var”, o zaman Anne üçüncü bir
çözüm önerir. Anne on çözüm daha önermeye devam edecektir. Sen hala, bunun senin problemin olduğunu unutursun ve bunun,
senin üzerinde tartıştığın Annenin bir problem olduğunu düşünürsün. Kralların tarzı bu değildir. Kral çözüm sunar, çözüm
istemez. Aksi halde nasıl bir kral olabilir? Ve bir kez, “ben kralım ve ben problemlerimi çözeceğim” diye karar verdiğinizde,
problemler böyle çözülecektir. (Anne, parmaklarını iki kez şıklatır)

Ben size hiç bir zaman kendi problemlerimi anlatıyor muyum? Ben bu kelimeyi de asla kullanmam –problem. “Problem” lafını biz
sadece matematikte kullanırdık. Sanırım şimdiye dek, geometride, gerçekten. Bunun gündelik yaşamda kullanıldığını bilmezdik.
Yani eğer bir kralsanız, kendi problemlerinizi çözersiniz. Eğer probleminizi çözerseniz, o zaman bir kralsınız. Eğer kendi
probleminizi çözemezseniz o zaman bir dilencisiniz.

Sonra bu ucuz şeyler. Ucuz malzeme, ucuz şeyler, ucuz dil kullanmak, her şey ucuz, bu bir kralın işareti değildir. Tüm yıl boyunca
Ben tek bir sari alırım ama iyi kalitede bir sari ve evliliğimden beri kullandığım, hatta evliliğimden önce aldığım sarilerim var.



Bütün bu sariler Bende çünkü yılda bir kez,  iyi kalitede sadece tek bir sari alırım, bitti ve geleneksel olanlarından, ucuz olanlardan
değil. Ama insanların yirmi tane sarileri olur ve ne giyeceklerini bilemezler. Hala dışarı çıkıp derler ki, “Bir problemim var, sarim
yok”. Çünkü aldığım bütün sariler çok ucuz. Erkeklerde aynı. Erkeklerde aynı. Para tasarruf etmeye çalışırlar, onlara sorarsanız,
penny akıllıcadır pound aptallıktır, derler. “Anne, ne olduğunu biliyorsunuz, kıyafetim yok.” “Tamam, o zaman elbisen olmadan gel,
ne yapalım o zaman?” “Hayır, ama bu var”. “Tamam, o zaman bir şey yap”.

Bunun aptallık olduğunu onlara söylemek imkansızdır. Siz kralsınız, birbirinizle konuşma şekliniz, bir kral çok fazla konuşmaz,
konuşmaz. Eğer çok konuşkansanız, o zaman onlar, sizin bir kral olmadığınızı hatırlarlar. Kral çok fazla konuşmaz, çok az
konuşur, ‘evet’ veya ‘hayır’. Veyahut her ne zaman konuşması gerekirse, anlamlı konuşur. Aynı zamanda asık suratlı değildir. Bir
diğer aşırılıkda, asık suratlı kimselerdir. Onların yanında nasıl duracağınızı bilmezsiniz.

Yani kişi bilmelidir ki, bir kral veya kraliçe olarak,  yükümlüsünüz ve kendinizi bu asaletle taşımalısınız. Bağırmazsınız. Bir şeyleri
sanki boğazınızda takoz varmış gibi yavaşça söylemezsiniz. Kimi Sahaja Yogiler böyle konuşurlar. Onlar bunun çok, kendilerinin
Bana karşı nazik olduklarını düşünürler, özgürce ama Bana bağırmayarak ve asil bir şekilde. Asalet öğretilemeyen bir şeydir.  Bu
içinizde olmalıdır. Bir kişi kendisini bilmez ama asaletinin farkındadır. Ucuz şeyler yapmaz, asla. Asla ucuz şeyler yapmaz,
bilirsiniz.

Bir keresinde bir beyefendi kocamla tanıştı. “Neden gelip dans etmiyorsunuz?” dedi. Kocam da, “Hayır, ben dans etmem çünkü
eşim dans etmez” diye cevap verdi. O da, “Onu İngiltere’ye getir, dans etmeye başlayacaktır” dedi. “Onu aya da götürseniz, bunu
yapmayacaktır” dedi, işte kocamın söylediği bu oldu. Kocam, “O, bu tür balo dansları ile dans etmeyecektir. O dans etmeyecektir”
dedi.

Bu erkeklerin ve kadınların anlaması içindir, bu asil bir tavır değil. Bu noktada karar vermelisiniz, “eğer bu asil bir tavır değilse, biz
bunu yapmayacağız. Bizler Shalivahana kraliyet ailesindeniz ve asilce olmayan hiç bir şeyi yapmayacağız”. Bütün hanımlar, bütün
erkekler, bütün Sahaja Yoginiler ve Sahaja Yogiler, diğerlerinden çok farklıdır. Bu bizim anlamamız gereken şeydir, işte bu Raja
Lakshmi için nasıl asil olmamız gerektiğidir. Sonra da Gruha Lakshmi, zaten size anlattım ve Lakshmi tattwayı da size anlattım.

Ama alakshmi denilen diğer bir prensip vardır ve bu alakshmi prensibi,  her şeyde bulabileceğiniz prensiptir, bir dilencisiniz,
alakshmi.  Ve bu kaçınmanız gereken şeydir. Alakshmi, herhangi bir Lakshmi prensibi olmaksızın. O zaman kulakshmi, vardır.
Kulakshmi, paranızı yanlış şeyler için kullandığınız zamandır. Paranızı uyuşturucu için, şunun, bunun için, kötü işler için
kullanırsınız. Yaptığınız iş her ne ise, ne yaptığınızı bilmelisiniz, bunun içindir. Kulakshmi. Sahaja Yogilerin veya Sahaja Yoganın
parasını kapmak, en kötü tipteki Lakshmidir. Bu çok, çok ciddidir. İşte bu şekilde aşağıya düşersiniz.  Tüm dünyanın nasıl
olduğunu gördüğünüzde, onun nasıl olduğunu, onu çekip çıkarmanız gerektiğinde, daha dirençli olmalısınız, onu çekip çıkarmak
için daha dirençli, sevginin direnci. Biz tekrar aynı noktaya geliyoruz, sevginin direnci. Bu direnç Beni herzaman güler halde ve
kendimden neşe duyar bir halde tutar. Bu neşenin küçük bir parçasını bile bırakamam. Aynı şekilde hepinizi Lakshmi prensibi ile,
 Mahalakshmi prensibi ile, ama tüm sevgi prensibinin ötesinde, hiç bir beklenti olmaksızın saf sevgi ile, nirvajya ile kutsuyorum.

Hepinizi bu kutlu günde kutsuyorum. Tanrı sizi kutsasın!

Bilge olun ve Annenin bunu kalbinden, sevgisinden, bizler için olan hislerinden söylediğini anlayın.

Tanrı sizi kutsasın! Çok teşekkür ederim.



1990-1203, Pune’de Puja , Hindistan, 1990.

View online.

Pune’de Puja (Alıntılar), Hindistan, 3 Aralık 1990.

Yurtdışından gelen tüm Sahaja Yogiler, hoş geldiniz. Sizin de görebileceğiniz gibi tepeler ve vadilerle dolu olan Maharashtra
turumuza,  bugünden itibaren başlıyoruz. Ayrıca, atmosferde son derece kırsal olacak. Tabii ki bu yerin konforu istenilen seviyede
olmadı, ama gelecek yıl daha iyi olacaktır, bundan eminim. Bu araziyi satın almaya,  karar bile verdik, ama bildiğiniz gibi orada
yukarıda bir arazimiz var,  tepede de, en üstte. Orası, bu bölgedeki en yüksek zirvelerden biri. O yeri çoktan satın almıştık zaten ve
orada bir aşramımız olacak ve burası da park alanı olarak kullanılacak. Umarım buradaki atmosferi ve doğayı, çevreyi
beğenirsiniz.

Maharashtra'daki insanlar büyük azizler ve Gyaneshwara gibi Nathlar (13. Yy da ortaya çıkmış olan Shiva’cı bir Hindu gelenek)
tarafından kutsanmışlardır ve işte bu yüzden de onların inanılmaz bir ruhani temelleri var ama yine de aydınlanmalarını almaları
için onlara rehberlik edilmesi gerekiyor. Bildiğiniz gibi, spiritüellik olmadan yaşam çok büyük dengesizlik içindedir. O yaşamda bir
neşe bütünlüğü yoktur. Bunun aksinde de, her hangi bir neşe olup olmadığını bilmiyorum çünkü sadece makineleriniz ve
maddeciliğiniz ile yaşarsanız, bunlar size keyif veremezler. Ve işte sizin fark ettiğiniz şeyde,  hayatın boşluğudur.  Ve sizin
spiritüelliği arzulamanızın sebebi, kendi kişiliğinizi tam olarak dışa vurabilmektir ki bu da gerçekleşti. Neyse ki bu oldu. Bunu
hissetmiş olan, bu kadar çok insanı burada görmekten dolayı son derece mutluyum. Ve bu da Hintliler tarafından da anlaşılması
gereken şey, çünkü onlar kendileri öyle değillerken sizin maddi olarak çok varlıklı olduğunuzu düşünüyorlar, onlar spiritüel olarak
ve sizlerde maddi olarak varlıklısınız. Ve bu şeylerin ikisi de son derece önemli. Temel kuvvetli olmalıdır, manevi temel ve
sonrasında, bunun üzerine her ne şekilde bir bina inşa etmek istiyorsanız, onu inşa edebilirsiniz. Ama eğer bu temele sahip
değilseniz, o zaman her şey ve bina çöker. Büyüyen bir ağaç gibi, ağaç kendi gıdasının kaynağına ulaşamazsa, kesinlikle
devrilecektir. İşte Sahaja Yoga’nın olduğu şeyde budur, sizler kendi besininizin kaynağına dokunuyorsunuz, medeniyetinizin
gıdasının kaynağına dokunuyorsunuz. Ve bu gıda bir kez akmaya başlarsa,  sizler insanlarının düşüncesiz olduğu, aşırıya kaçtığı
ülkelerde neyin yanlış olduğunu ve onların neden acı çektiklerini görürsünüz. Buradaki insanların bu konuda hiçbir fikri yok. Bizim
ülkemizde ise,  insanlar çok basit ve çok savunmasız oldukları için pek çok sorunumuz var. Ama Batı'nın sorunlarıyla ilgilenmek
için, Sahaja Yoga dışında bir çözüm olmadığını hissediyorum. Kurtarabileceğimiz kadar fazlasını kurtarmaya çalışmalıyız. Batı'da
elde edilen başarılar her ne olursa olsunlar, bunlar bir bumerang etkisi gösterip tüm toplumu yok edebilirler.

Bu yüzdende, burada başladığınız ilk günde, sizler spiritüelliği ve spiritüelliği kutsamalarını istemelisiniz ama aynı zamanda da,
Batı'nın kuru maddeciliği içinde boğulanlara yardım edeceğinize söz vermelisiniz. Bu gerçekleştirmeniz gereken çok önemli bir
görev. Hepiniz bu güzel hayatın tadını çıkarıyorsunuz ve kendinizle barış içindesiniz ama bu maneviyat şarabı paylaşılmalı yoksa
hayat son derece bencil ve benmerkezci olur. O insanlardan korktuğunuzu biliyorum, çünkü o insanlardan size bulaşacağını
düşünüyorsunuz. Bu turda pek çoğunuzun badhaya karşı dirençli ve korkusuz olacağınızı umuyorum. Size söylediğim gibi, sizler
kendi derinliklerinize dokunmalısınız. Eğer yüzeysellik içinde yaşıyorsanız, sizde bulunan tüm yüzeysellik fırlatılıp atılmalıdır,
yoksa batacaksınız. Bizlere Batı uygarlığının bir kutsaması olarak gelmiş olan ve Hindistan'da da, bizim başka bir şekline sahip
olduğumuz her tür yüzeysellik var ama sizinle konuşurken, Batı'da sahip olduğumuz yüzeyselliklerden bahsetmek istiyorum.

Her şeyden önce, normlarımız ve fikirlerimiz başka bir tarzda. Aslında bunların hepsi akli bir aktivite, size söylediğim gibi Batı'nın
bütün sanatı bitti artık.  Artık bir Rembrandt'a sahip olamayız.  Artık bir Michelangelo'muz olamaz. Bunun sebebi de, modern
zamanlarda bu sanat eleştirisinin çok fazla yapılmasından dolayı, hiç kimsenin eleştirilecek bir şey yapmak istememesi ve artık
geriye kalan tek şey, eleştirmenlerimizin eleştirileri eleştirmesi, hepsi bu;  sanat yok, çünkü onların yapacak bir işleri yok. Bu
yüzden herkesi yere sermenin ve bir sanatta ustalaşmanın bu zihinsel aktivitesi çok tehlikeli ve son derece yıkıcı. Her tür aktivite
alanında, endüstri, müzik, sanat, bulabileceğiniz her şeyde; binalarda, her işletmede, politika bile, hissettiğim şey, olmakta olan
şeyin bu olduğu. Her şey o kadar yüzeysel hale geldi ki her türlü karşılıklığa ve soruna karşı hazırlıklı olmalısınız. Yine de, sizler
kendi derinliğinize sahip olduğunuz sürece, hepsini sükûnetinizle, kendi mizacınızla ve sahip olduğunuz güçlerinizle hepsinde
ustalaşabilirsiniz. Bu toplumdan korkmadığınızda ve kendi içinizde o sükûnete ve cesarete sahip olduğunuzda,  pek çok şey
yapabileceğinize eminim.  Kuşkusuz ki Batı'da Sahaja Yoga'da son derece dinamik bazı insanlara ve Batı'da çok dinamik
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kadınlara da sahibiz. Ne olursa olsun caymaz onlar ve Sahaja Yoga'nın kurulduğunu görmek için, mümkün olan her şeyi yapmak
için çok çalıştılar. Bu yüzden bu insanlar,  sizlerin idealleriniz olmalılar ve hepiniz onları takip etmeye çalışıp elinizden geleni
yapmalısınız.

Bu tur, bizim için bir festival. Kuşkusuz Ben bunun bir hac olduğunu söylüyorum, ama görünüşe göre hiçbir hac sembolü yok,
çünkü hacıları görürseniz,  hepiniz karşıdan güller gibi gözükürken onlar berbat görüneceklerdir. Bu yüzdende,  bu bizim için bir
festival ve kalbinizde bu şenliği, kalbinizde bu mutluluğu hissetmeli ve küçük küçük şeyler için endişelenmemelisiniz, çünkü bu
şeyler her yerde sunulamazlar. Zaman içinde ziyaret ettiğiniz her yerde aşramlar inşa edeceğiz, ama Hindistan'ın yıllardır
geçirdiği, her şeyin geciktiği bu kötü aşamada bunun ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. O yüzden de, tavrınız şu olmalıdır:
''Buraya yükselişimiz için geldik.'' Her sorunu bu tavırla, buraya biz yükselişimiz için geldik tavrı ile çözmemiz gerekiyor ve
yükselişimizin her anı bir şenliktir. Her şey bir şenliktir. Eğer bunu anlarsanız, her şeyin içinde güzellik göreceğinize, her şeyin
tadını çıkaracağınıza eminim, ne kadar gösterişsiz olursa olsun. Belki de, bu ışıkların rengini beğenmeyebilirsiniz, sanırım çünkü
bunlardan çok fazla keyif almayabilirsiniz. Kendi ülkenizde çok daha iyi şeyler alabilirsiniz. Ama olan her ne ise, sizin bunun tadını
çıkarmayı bırakmanız gerektiği şekildeki bir şartlanma, sizin bir şartlanmanız değildir. Lütfen şimdi, sizlerin evrensel bir toplumun
parçası olduğunuzu hatırlayın ve bizler mutluluğumuza ve neşemize zarar verecek şartlanmalara sahip olamayız. Bu yolculuktan
tam olarak, bütün yönleriyle, asla daha önce hiç bir şeyden almadığınız bir zevk almanızı istiyorum.

Tanrı sizi kutsasın.



1990-1217, Shri Çakra ve Shri Lalita Puja

View online.

90/91 Hindistan Turu sırasında 17 Aralık 1990 da Satara yakınlarında Brahmapuri (Hindistan) da yapılan Shri Lalita ve Shri
Chakra Puja. Kundalini hakkındaki bilgi birçok Sanskrit Shastrasında (Kutsal Yazılar) uzun süre önce ifade edilmiştir ve hatta
Ayurveda da, bu tarif edilmiştir, bununla da kalmayarak eğitim müfredatı için olan kitaplar da, Kundaliniden ve çakralardan
bahseder çünkü Ayurveda, Sahaja Yoga’ya çok, çok yakındır. Hatta başlarda batı tıbbında bile, onların ilgi gösterdikleri bu üç
doshanın (bedende dolaştığına ve fizyolojik aktiviteyi yönettiğine inanılan üç enerjinin her biri) tarihine bakmalısınız. Onlar bizim
Ayurveda da sahip olduğumuz bu üç problemle ilgilendiler. Sağ kanalda safra anlamına gelen bita; sol tarafta balgam anlamına
gelen cuff ve orta kısımda gaz anlamına gelen vayu problemleri. Şimdi şanslıyızki çok sayıda Batılı, Sahaja Yogaya geldi ve tüm
permütasyon ve kombinasyonları, onlar sol, sağ ve orta kanaldan kaynaklanan basit gerekçelere indirgediler ama Sahaja Yoga
bilgisi kesinlikle temeldir; temelleri anlatan Ayurveda'da bile, bu gerçeklikten bir adım uzaktadır. Yani siz bir insanın bina edildiği
temellerle uğraşıyorsunuz. Ve eğer bu bilgi çok uzun zaman önce Hindistanda bulunmuşsa, bizi onu kabul etmeyelim mi?
İnsanların o günlerde meditasyon yapmalarının ve kendilerindeki bu derin şeyleri bulmalarının nedeni, onların doğayla
savaşmamalarıdır. Siz doğanın nasıl güzel olduğunu gördünüz. Siz tüm yaşamınızı bir ağacın altında geçirebilirsiniz, batıda ise
evden çıkarken bile, dışarı çıkmak için en azından 15 – 20 dakika boyunca hazırlanmak zorundasınız. Bu ciddi bir -mücadeledir.
Yani doğa çok şefkatlidir ve insanların meditasyon yapmalarının ve kendi içlerinde bu derin şeyleri bulmalarının nedeni budur.
Onlar bunu buldukları zaman, tüm bunlar Sanskrit dilinde yazılmıştı. Benim tüm Shaktileri, Pithaları ve bütün Shri Çakralarını,
Brahma Çakrayı, Lalita Çakrayı, tüm bunları tarif eden, bunlar hakkında yazılmış böyle büyük kalın bir kitabım var. Fakat bunlar
sadece yazılmıştı, onların herhangi biri zor bela aydınlanma almamıştı. Fakat sıradan insanlar tarafından konuşulan ve yazılan
Marathi ve Hindi gibi diğer dillerde hiçbir şey yapılmamıştı. Hiç kimse bunun hakkında bir şey bilmiyordu; sadece çok az insan
bunun hakkında okumuştu. Özellikle Shaiwa’lar, onlar araştırmaya giriştiler ve dünyaya gittiler ama çok az insan gerçekten
aydınlanma aldı, çok çok az. Sonra 12. yüzyılda, Sankskritçe hususunda uzman olan, bir ustanın başkaca bir öğrencisi
olmaksızın, sadece tek bir öğrencisinin olduğu ve öğrencinin sıkı bir şekilde (Guru’yu) takip ettiği Nath Panthi’ler. Bu onların
geleneği idi. 12. yüzyılda başka bir Nath Panthi olan ve “lütfen tüm bunları ben açıkça anlatayım” diyerek gurusu olan kendi
ağabeyinden izin alan Ganadeva Gnaneshwara, en azından Marathi dilinde buları anlattı çünkü sıradan insanlar bu bilgi hakkında
hiçbir şey bilmiyorlardı. Yani ağabeyi ona bu izni verdi ve O, içinde Kundaliniyi tanımladığı Gnaneswarinin 6. bölümünü yazdı.
Fakat bu 12. yüzyıldaydı. Bundan sonra birçok aziz bunu anlattı ve bunun hakkında konuştu. Satara da dün gittimiz yerin, Shri
Ramsada’nın yaşadığı yer olduğunu biliyorsunuz. O dedi ki, kundalini - biri ona “Kundaliniyi yükseltmek için ne kadar zaman
gerekir?” diye sordu – O da, “Tatshan” dedi. Bunun anlamı “bir anda” demektir. Fakat almak isteyenin bunu hak etmesi ve vermek
isteyenin de bunu yapmaya muktedir olması gerekir. Bu büyük bir şarttır. Bu öylesine büyük bir değerdir – demeliyimki ciddi bir
değerdir. Bu durumun bir sonucu olarak çok az sayıda insan aydınlanmasını aldı ve aydınlanmış ruh olarak doğanlar da, bunu
başkalarıyla konuşmayı imkansız buldu. Gnaneshwara öylesi aydınlanmış bir ruhtu ki, kendisi Benim size tercüme etmeye
çalışacağım “Amruta Anubhar” adında çok neşe veren güzel bir kitap yazdı. En azından bu Bana göre çok neşe veren bir kitap. O,
bu neşeyi anlamanın en derinlerine gitti. İngiliz dilinin bu kitabı çevirecek kadar incelik (latiflik) sağlamasını dilerdim. Tüm bunları
O sadece 23 yaşındayken yazdı ve 23 yaşında bunlardan öyle bıktı ki bir mağaraya kapanarak kendini öldürdüğü yaşayan bir
Samadhi(kurtuluş, ölüm) seçti. Onların hepsine çok işkence ettiler. Bugünlerde bu saçma şey ‘Andha Sharadda’ya, bu kadar
işkence edilmiyor fakat bu ülkede bulunan yada diğer ülkelerdeki azizlere çok fazla işkence edildi ve hiçbir polis koruması yoktu.
Bu insanların neyle uğraştıkları hakkında yayın yapan hiç kimse yoktu. Tüm bunlara rağmen bir çok Sahaja Yogi hükümette çok
büyük makamlara geliyorlar ve her şeyin patlayacağı bir gün gelecektir. Ülkemizin en büyük problemi, bunlar sizde olmadığı için,
bu sizin anlayamayacağınız bir şey. Bu da A dan Z ye her şeyde olan yolsuzluğun fazlalığıdır. Öyle ki siz bunu anlayamazsınız,
demek istiyorum ki Ben yozlaşmanın bu düzeye geldiği başka bir ülke bilmiyorum. Hatta diyelim ki, Filipinler de bile, bunu yapan
sadece bir kişi var. Burada herkesin bu parayı alması ve Johnları işe alması için para ödemesi gerekir. Yani, siz Sahaja Yogaya
gelmediğiniz sürece bu çalışmayacaktır. Ve Sahaja Yoga sadece eğer insanlar bunun kendilerinin mirası olduğunu ve kendilerinin
Sahaja Yogayı anlama ve yayma kapasitesine sahip olduklarını anladıkları zaman çalışacaktır. Maharastrada vibrasyonlar çok
daha iyi olmasına rağmen, bu Kuzey Hindistanda çok daha iyidir, garip bir şey. Maharastrada vibrasyonlar çok iyidir. Kuzey
Hindistandaki insanlar çok iyi Sahaja Yogilerdir ve onlar sayıca çok, çok fazladırlar. Bombay’da bile programlarım için insanlar
gelip gidiyorlar fakat hala bunun Kuzey Hindistandaki yayılma şekli çok şaşırtıcı. Bu orada da yayılıyor. Burası Satara çünkü bu
bölge Ramdasa tarafından kutsandı. Sanırım, her nerede bir çiçek varsa orada dikenlerde olduğunu düşünüyorum ve bu bölgede
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gerçekten çok kötü suçlular var. Ahmetnagar çok daha iyidir. Aurangabadda çok daha iyi şeyler yapıyoruz; Bu Aurangabadda çok
daha iyi çalışacaktır. Ve sonra geldiğim yer olan diğer tarafa, Berhar’a giderseniz orası çok daha hızlı çalışacaktır. İşler çok hızlı
ilerliyor. Çok sayıda insanın Bana Amravati’de ve Akola’da bir çok Sahaja Yogi olduğunu söylemesi Beni hayrete düşürdü.
Şaşırdım, Ben oraya hiç gitmemiştim. Bu şekilde o (Sahaja Yoga) Maharastra’da yayılıyor. Yani sizin “Maharastra Desha” şarkınız
çalışıyor. Başarısız olmuyor. Kanımca Satara en zor yer. Burada dün çalıştık ve onlar ne iseler, solu ve sağı verdim. Bunun onlara
çok yardımı oldu, çünkü Aapoe’ye kim geldiyse oturdu ve aydınlanmasını aldı. Yani onlar bir çeşit yeni kültürü başlatmak üzere
yanlış yönlendirme yapan insanlar, bu tıpkı sizin hippiliği başlatmanız gibi. Onlar genç insanları topluyorlar ve bu genç insanlar
okullarını terk ediyorlar. Bazı ebeveyneler Bana gelip bunun için şikayette bulundular. Öğrenciler çalışmalarına dikkat etmiyorlar,
sınıfta kalıyorlar ve bu insanlar, onları aptalca kullanıyorlar. Bazı oğlanlara sordum “sizin politikanız nedir?” “Bizim bir politikamız
yok.” diye cevapladılar. O zaman “amacınız nedir?” dedim. “Bir amacımız yok.” O zaman “neden bu saçmalığı yapıyorsunuz”
dedim. “Yaşlılar bize ne diyorsa, biz onu yapıyoruz” dediler. “Sizin bir kişiliğiniz yok mu?, hiç bir şey yok mu?” dedim. Bu tıpkı hippi
haraketi başladığı zaman olan şeyin aynısı. Bazı sözde entellektüeller bu korkunç hippi hareketini batıda başlatmışlardı ve
kendileri onunla ilgili bir şey yapamayacaklarını fark edince bu hareketin başarısız olacağını anladılar. Bir çok çocuk eğitim
alamadı. Benim bildiğim birçok kız hamile kaldı; kızlar ve oğlanlar (hiçbir şey yapmadan) oturmaya başladılar. Tüm bunlar onları
ekstremlere götürdü ve onlar şiddet eğilimli oldular ama kendi içinizde bir değişim olmadığı sürece, dışınızdaki bir şeyi nasıl
değiştirebilirsiniz? Yapamazsınız. Ve Ben ilk mücadele ettiğim insanlar hippilerdi, çok zordular. Onlar kendilerine hippi diyorlardı
ve domuz gibi içmeye alışmışlardı. Tüm konforlarını, herşey onlara bedava olacak şekilde istiyorlardı, fazlasıyla domine edici ve
geçimsiz insanlar. Fakat onlarda temel bulunmaktaydı. Bu çok şaşırtıcı. Fakat Benim onların üstünde yıllarca düzenli bir şekilde
çalışmam gerekti. Yani Sahaja Yoga işte böyle başladı ve sizler bugün onun ne kadar yayıldığını ve ne kadar ilerlediğini
biliyorsunuz. Maharastrada bu problem sadece kendilerine entellektüel diyenlerde var fakat onlarda hiç zeka yok. Bir adamla
konuştum. Ondan bıktım. Ruhaniyet hakkında hiç bir şey bilmiyor, tıp hakkında hiç birşey bilmiyor, bilim hakkında hiçbir şey
bilmiyor. “Peki sen ne biliyorsun” dedim. Bu imkansızdı. Bir çok insan işsiz, biz onlara bırakıcı (dönek) diyoruz, onların hiç bir işi
yok. Onlar tüm bu işleri başlatıyorlar ve bizim onlar için üzülmemize gerek yok. Onlar problem yaratmaya çalışıyorlar ve bazı
kaynaklardan para alıyorlar. Korkuyorlar. Sanırım politikacılar belki de Sahaja Yoganın onların masasını devirmesinden
korkuyorlar, çünkü biz dürüstlüğe inanıyoruz ve belki bir gün gelecek ve o zaman bu dürüst insanların kendilerine zarar
vermesinden korkuyorlar. Niçin böyle bilmiyorum. Bu insanların bizden korkmalarının bir nedeni olabilir yada bu her ne ise, bizler
büyük bir iş yapmak için kişinin fedakarlık yapması gerektiğini bilmeliyiz. Kuşkusuz siz İsa gibi çarmıha gerilmeyeceksiniz, hayır,
ne de Benim ebeveynlerimin bu ülkenin bağımsızlığı için yaptıkları gibi bir fedakarlıkta bulunmayacaksınız, ne de işkence
göreceksiniz ama ufak tefek sıkıntılarınız olabilir. Fakat sizlere buraya geldiğiniz ve Marathi şarkıları söylediğiniz için teşekkür
etmeliyim. Onlar bundan oldukça etkilendiler ve bunun sadece siz Sahaja Yogi olduğunuz için mümkün olduğunu, aksi takdirde
bunu gerçekleştiremeyeceğinizi düşündüler. Eğer bazı sıkıntılar varsa da siz bunun bir şaka olduğunu düşünün, hepsi bu. Bugün
şimdiye dek hiç yapmadığımız Shri Çakra ve Lalita Çakranın Pujasını yapmayı düşünüyordum. Burası bu iki çakrayı bugün
yapmanın doğru yeri. Shri Çakra ve Lalita Çakra hakkında bir çok şey yazılmıştır fakat sol kanalı kökten anlamak için o
Vishuddiye ulaştığında sağ tarafta Shri Çakrayı, sol tarafta Lalita Çakrayı kendini ifade edebilmek için kullanır. Bu iki çakra sizin
tüm gördüklerinizi tezahür ettirenlerdir. Çünkü bu çakralar farklı çeşitte vibrasyonlar yayarlar ve tıpkı sürekli dönen bir kartonun
altında bulunan değişik renkli küçük deliklerden farklı renkler görmemize benzer şekilde, onların açılı yapıları nedeniyle siz farklı
permitasyonlar ve kombinasyonlar görürsünüz. Aynı şekilde bu değişik permütasyon ve kombinasyonlar yaratılmıştır ve bu sizin
Sahaja Yoganın tüm avantajlarınızı nasıl aldığınızın açıklamasıdır. Yani bu iki çakra çok önemlidir. Shri Çakra için hiç mantra
biliyor musunuz, bilmiyorum fakat size bir kitap vereceğim. Sonra onu size tercüme edeceğim ve siz Shri Çakra için bazı besteler
yapabilirsiniz. Shri Çakra sağ tarafta, Lalita Çakra ise sol taraftadır. Yani bugün gerçekten ibadet edeceğimiz Maha Saraswati
gücü ve Maha Kali gücüdür fakat onları bir araya getirerek. Yani bugün birşeyleri bir araya getirmeye başlıyoruz, kendi başlarına
değil. Şimdi bu iki enerji çok önemlidir. Enerji olmadan, güç olmadan hiçbir şey var olamaz, örneğin bu ışık, ışık verme yada
yakma gücünde olmazsa, o gereksizdir. Aynı şekilde aydınlanmanızı almadan sizler işe yaramazsınız çünkü gücünüz
uyandırılmamıştır. En azından tamamen. Fakat bu iki güç aydınlanma olmadan bile, bize bir sürü fayda sağlar. Bu dünyada
gördüğünüz yaratılmış ne varsa, Adi Shaktinin bu iki Çakrası ile yaratılmıştır. Burada güç hareket etmez, hareket etmez. Fakat
insanda bu güç hareket etmeye başlar ve hareket etmeye başladıktan sonra biz onun başka bir dünya yaratmaya başladığını
söyleyebiliriz. Fakat hareket tek şey değildir. Bu güç çalışır, size zeka verir, insanlara sizin sahip olduğunuz her çeşit şeyi verir.
daha sonra bu güç sizin içinizde aydınlanmış hale dönüşür. Sağ ve sol kanalda her ikisi birden aydınlanır. Bu aydınlanma,
kendiniz aydınlanmanızı aldığınız zaman bu size gelir, fakat hemen değil, derhal değil, kişinin bunu anlaması gerekir. Örneğin
eğer ağrınız varsa yada çakranız tıkanıksa, ellerinizi kullanmanız gerekir. Şöyle diyemezsiniz, “enerji içimde akıyor, herşey tamam,



ben halledebilirim” bu böyle bir şey değil. Bu gücü kendinizde ve başkalarında çıkarmak için ellerinizi kullanmak zorundasınız.
Eğer midenizde ağrı varsa, eğer midemde enerji varsa niçin midemde ağrı olsun ki diyebilirsiniz. Fakat çakraların bu oyunu
oluşmalı ve bu nedenle sizler ellerinizin gücünü kullanmalısınız. Eğer ellerinizi kullanamazsanız bu enerji ile iletişime
geçemezsiniz. Birçok insan Bana, “Anne bu ne zaman yatay olarak hareket edecek?” diye soruyor. O şüphesiz yatay olarak
hareket edecek, bunu yapacak, fakat bu yatay hareket bile bu iki çakra tarafından yönlendirilmelidir. Yani siz içinizdeki bu iki
çakranın önemini anlamalısınız. İşte bu yüzden sizlere bir çok kez kafanızı çok fazla hareket ettirmeyin dedim ve çok sayıda
insan bu şekilde konuşuyor, bu şekilde “ hayır, budur, şudur” tarzı konuşma özellikle Fransızlarda çok yaygın. Bu çakralarınıza
saygı göstermemenizin başka bir yolu, omuzlarınızı çok fazla hareket ettirmemelisiniz. Onlar çoğunlukla bu şekilde konuşuyorlar
bu anti çakradır, anti çakralar. Omuzlarınızı düz tutmalısınız. Şarkı söylerken tüm üst kısmınızı oynatabilirsiniz fakat omuzlarınızı
değil. Bu kişinin anlaması gereken bir şeydir, bu merkezlere iyi bakılması gerekir. Boynunuzu, vücudunuzu şarkı söylerken hareket
ettirebilirsiniz, bu önemlidir, bunun faydası olur fakat omuzlarınızı değil. Omuzlar hareketsiz tutulmalıdır fakat siz evet derken,
”evet, evet, evet, evet” demeye devam etmenize gerek yok. Bu çok basit bir şey, fakat çok kötü etkileri olabilir ve omuzlarını çok
oynatanlar, vibrasyonları çok hissetmezler çünkü çakraları iyi durumda değildir. Bunların bizim en önemli çakralarımız olduğu ve
bu Paramachaitanyadan her ne kullanılacaksa bu iki çakra tarafından kullanılması zorunluğunun anlaşılması basit bir şeydir.
Hatta diyelim omurilik üzeindeki bazı çakralarda tıkanıklık olsun, sizin ellerinizi kullanmanız gerekir. Bazılarınız “ancak daha şimdi
dikkat koyabildim” diyebilir. O kadarda iyi çalışmıyor. Dikkatiniz henüz Lalita Çakra ve Shri Çakranın sizin dikkatinize uyduğu o
seyiyeye yükselmiş değil. Yani ellerinizle çalışmalısınız, dikkatli olun, omuzlarınızı çok hareket ettirmeyin. Ve eğer bhajan
söyleyen Hintliler görürseniz, onlar tüm vücutlarını oynatıyorlar. Onlar bu şekilde yapıyorlar ama omuzlarını asla kıpırdatmıyorlar.
Omuzlar boynun hareket ettiği gibi, aynı şekilde hareket edecektir. Onlar boyunlarını da oynatabilirler. Fakat omuzlarını asla bu
şekilde hareket ettirmeyeceklerdir ve bu Hint standartlarına göre hayırlı olmayan bir şey olarak kabul edilir. Çünkü azizlerin
söylediklerine, bir çok görücünün söylediğine dayanan bu kültür, materyalist hayata nazaran ruhani hayatla daha ilgilidir.
Materyalist yaşam ,eğer ruhani yaşamın temeli mevcutsa, ancak kısmı bir gelişme sağlayabilir. Fakat tam bir gelişme elde etmek
için temelinizin ruhaniyet üzerinde olması gerekir. İşte bu yüzden temel olacak ruhaniyetin, derin, tam teçhizatlı, kesinlikle
mükemmel olması gerekir. Ondan sonra tüm bina inşa edilebilir. Batıda neyin yanlış gittiği önemli değildir, şimdi siz bunu inşa
edebilir ve sonra nasıl gerçekten sağlam kişiliklere dönüştünüze şaşırabilirsiniz. Bu Shri Çakra hakkında, çok kısa bir konuşma.
Oturup tüm bunlar hakkında yazmayı düşünüyorum ve bu sizin okumanız için elverişli bir şey olacaktır. Fakat bilmelisiniz ki
düşüncenin ötesine geçtiğinizde bu çakralar fazlasıyla etkili olurlar çünkü düşünceler onlar üzerinde baskı yaratırlar ve bu baskı
yüzünden bu çakralar yavaş ve etkisiz hale gelirler. Fakat düşüncelerinizden kurtulup düşüncesiz farkındalık konumuna
girdiğinizde, bu çakralar çalışmaya başlarlar ve kendi benliğiniz içinde siz daha derine doğru hareket etmeye başlarsınız. [End of
talk 1] [Talk 3; 4:35 minutes.] Hintçe konuşmak zorunda kaldığım için üzgünüm çünkü çoğu Hintçe kullanan insanlar. Onlara
sadece Bombay'ın önemini ve bu kadar çok enkarnasyonun neden buraya geldiğini anlattım. Ve neden Shri Rama'nın köylerde
yürümesi ve Maharastralı Sandesh'i iyileştirmesine neden [emin değilim] gerek vardı? Ve bunun gereği, hepsinin onların kendi
Sahaja Yogasını geliştirmesinin gerekmesidir. Ayrıca, bu hepiniz için Hindistan'da son puja olacak. Umarım hepiniz bu farklı
pujalarda ve gittiğiniz bu farklı yerlerde çok şey kazanmışsınızdır. Tek şey şu ki, Krita Yuga'nın başladığını hatırlamak istiyorum.
Şimdi Kali Yuga bitti, Krita Yuga başladı. Ve bu Yuga'da, Param Chaitanya'nın kesinlikle etkili ve çok verimli olduğunu hatırlayın.
Şimdi eğer siz yanlış bir şey yaparsanız, sizi cezalandırır. Hemen cezalandırmayabilir ama size bir öneride bulunacaktır, sizde bir
şeylerin ters gittiğine dair münasip bir sinyali size verecektir. Ancak adımlarınızı kontrol etmek istemiyorsanız, o zaman çok hızlı
aşağı inebilirsiniz. Bu yüzden buna çok dikkat etmelisiniz. Aslında birçok kez size bunun gibi çalışan iki güç olduğunu söyledim,
biri sizi içeriye çeken, bir diğeri de sizi dışarıya fırlatan. Bu nedenle, hepimiz için bu Krita Yuga'da olduğumuzu ve Param
Chaitanya'nın aşırı etkili olduğunu hatırlamamız önemlidir. Ayrıca siz gelişiyorsunuz. Bana Sahaja Yoga'nın nasıl çalıştığını,
bunun nasıl sahaj olduğunu anlatıyordunuz. Hepiniz Bana çok güzel hikayeler anlattınız. Ama bu sizin Sahaja Yoga oyununuzun
ve Tanrı'nın krallığına yerleştirilmenizin bir parçası. Yani Tanrı'nın krallığında, siz oradasınız, bundan neşe duymaya çalışın.
Yapmanız gereken tek şey, Tanrı'nın krallığının keyfini çıkarmaktır. Ama bir şekilde kendinizi bu sevinçten uzaklaştırmaya, gerçek
olmayan bir tür düşünceyle bu neşe bağlantısını koparmaya çalışırsanız, o zaman kendinizden siz sorumlusunuz. Bu yüzden,
bağlantıyı sürdürmeniz gerektiğini size söylemeliyim. Sadece buda değil, daha güçlü ve daha da güçlü hale getirmeye çalışın. Ve
içinizden akacak ve sizi sadece aydınlatmakla kalmayacak, size pek çok güç verecek olan o İlahi güç ile kalıcı şekilde bir olun. Ve
bu yeni yılda, bu yeni hayatı göreceksiniz. Sizden dün rica ettiğim gibi, bizim bunu şimdi halletmemiz gerekiyor. Bireysel olarak,
Sahaja Yoga'yı yaydığımızı görmek ve bunun hakkında konuşmak üzere her şeyi yapmalıyız. Bu gün Sahaja Yoga'yı yaymak için
istediğiniz şeyi yapmanız hususunda size tam bir özgürlük veriyorum. Benden hiçbir bir izin istemenize gerek yok ve istediğiniz
her şeyi deneyebilirsiniz. Ama bu düzgün bir şey olmalı, uygunsuz bir şey olmamalı ve bir Sahaja Yogi'ye yakışmayan bir şey



olmamalıdır. Etrafa mektup yazıp öyle bir şey söylemek zorunda kalsanız bile, öfkenizi göstermeniz gerekse bile, bu çok terbiyeli
ve güzel bir şekilde yapılmalıdır. Ve konuşanın bir Yogi olduğu göstermelidir. O zaman diğer şeyler, her ne sorununuz olursa
olsun, bu kısa sürede çözülecektir ama asıl sorun kendinizsiniz, meditatif bir yöntemle sizin tarafınızdan çözülmesi gereken bir
şey. Ve tüm ders dışı etkinliklerimize o kadar çok dikkat ediyoruz ki, ama bu kesinlikle başarısız olacak. Eğer bir Sahaja Yoga
temeliniz yoksa, bu üzerinizdeki bir bumerang olacaktır. Dikkati her zaman Ruhunuzda tutmanız çok önemlidir, böylece ne
yaparsanız yapın, yansıttığınız her şey bir temele sahip olur ve siz kaybolmazsınız. Bu çok önemli bir şey ve eminim ki köklerden
beslenmeden büyüyemeyeceğinizi anlayacaksınız. Dolayısıyla bu beslenme canlı tutulmalıdır. Tanrı sizi korusun. Çok
teşekkürler.
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Shri Mahalakshmi Puja. Kolhapur (Maharashtra-Hindistan), Hindi Konuşma, 21 Aralık 1990. Bu şekilde üç buçuk shakthi
(Kundalini) Maharashtra'da ikamet eder ve Shri Çakra da burada ikamet eder. Hepiniz orta kanalda Mahalakshmi’nin olduğunu ve
Kundalini'nin orta kanalda  uyandığını biliyorsunuz. Binlerce yıl boyunca bu Mahalakshmi tapınağında Amba Kundalini'yi
uyandırmak için UDE UDE AMBE (Tanrıça Amba Yüksel) şarkısı okunur ve Mahalakshmi'deki Kundalini Shakti uyanır. Bu sayede
Mahalakshmi tapınağında ikamet eden Amba yükselir. Kolasur burada öldürüldü ve bu yüzden buranın adı Kolhapur’dur. Kolasur
adında bir rakshasa varmış ve burada öldürülmüş. Kolasur’un adından dolayı, burasının adı Kolhapur’dur. Prithvi tattwa'nın
(Toprak Ana) swayambhu olan heykellerini yarattığı tapınaklarda, nereye giderseniz gidin, orada, insanlar bundan tam olarak para
kazanmaya başladılar, bu nedenle de orada daha az miktarda Chaitanya (vibrasyon) olacaktır. Şimdi sizler geldiniz ve
Mahalakshmi'nin (vibrasyonlarının) yeniden saflaşması mümkün. Sushmna Nadi, üç nadi olarak meydana getirilmiştir ve onun
arkasında çok süptil bir Nadi vardır ve buna Brahma nadi denir. Kundalini ilk olarak bu Nadi’de uyanır. Bu süptil Brahma Nadi'den
geçer ve Brahmarandra'yı uyandırır (açar). Onun Brahmarandra'yı uyandırmasıyla aydınlanma başlar, yani bu özel yolun içinde,
Kundalini'nin orta yolu meydana getirilmiştir. Engeller (badhalar) her ne olursa olsun, yavaşça, Kundalini uyanışı yavaş yavaş
meditasyon yoluyla kendisini dengeler. Sahaja Yoga'da önce zirveye (tepeye) ulaşır daha sonra bunu kendimizde oturturuz. [Bu
cümleden sonra kelimeler duyulmuyor ve Anne Maharashtralılara Marathi olarak, herkesin bu yerin ve tapınağın özelliğini nasıl
bildiğini anlatıyor. Hintçe ve Marathi dillerindeki konuşma burada sona eriyor.] Yurt dışından gelen sizlere hoşgeldiniz diyorum ve
Kolhapur, üç buçuk Deity’e sahip olan Tanrıların tapınağı olarak kabul edilir veya siz buna Kundalini'nin üç buçuk sarımı
diyebilirsiniz, bu yüzden Maharashtra'nın bu üçgen kemiğinde -çünkü buranın üç tarafı dağlarla çevrilidir ve plato ise merkezdedir,
yani bu üç kenar, güzel bir üçgen oluşturur- bu da tüm evrenin, tüm dünyanın Kundalinisidir, Maharashtra'da bu Toprak Ana
tarafından tzezahür ettirilmiştir. Bunlar birbirine sarılmış haldeki üç buçuk enerjidir. İlki Mahakali'ye aittir. Bu Mahakali gücü
Tuljapur'da, Bhavani olarak ifade edilir ve Shivaji Maharaj, Tuljapur'da bu Bhavani'nin (Parvati'nin bir görünümüdür. Bir elinde iblis
Mahishasura'nın başını, diğerinde bir kılıç tutar) darshanını elde etmek için at üzerinde kilometrelerce yol yaparak buraya gelirdi:
O bunu biliyordu; Bhavani Talwar adında bir kılıcı (Kılıç şimdilerde Londra’da sergilenmektedir) vardı ve insanlar bu kılıcı
kendisine Tanrıça'nın verdiğini söylediler. Şimdi ikincisi Mahasaraswati, buda Mahurgadh'dadır. Biz her zaman Mahurgadawari
şarkısını söyleriz, bu Mahasaraswati'dir, Renuka Devi olarak da bilinir, bu sağ kanaldaki Mahasaraswati'dir. Sonra üçüncüsü
Mahalakshmi, bu Kolhapur'dadır. Kolasur adında çok kötü bir şeytan Anne tarafından burada öldürüldü, bu yüzden burası hepimiz
için özel olarak çok kutsaldır; çünkü Kundalini Mahalakshmi ilkesiyle beslenen Sushumna Nadi'nizden geçerken, sizler
Aydınlanmanızı aldınız. Yani onlar Tapınakta oturuyorlar - bu bir Mahalakshmi'nin Tapınağı, ama onlar şu şarkıyı söylerler: "Oh
Ambe, lütfen yüksel, lütfen yüksel, lütfen yüksel." Bu, Sushumna Nadi'nin tam olarak anlaşılmasıyla birlikte gelir, ancak yüzde
doksan dokuz nokta dokuz kişi bunu bilmez çünkü Shakti hakkındaki tüm bilgiler farklı zamanlarda kayboluyor ve insanlar
bundan dolayı asla endişe etmediler. Bu nedenle kişi, Hint shastralarındaki, kutsal metinlerindeki Shakti'nin en önemli şey
olduğunun farkına varmalıdır. Bunun nedeni anlaşılmalıdır: çünkü şimdi söyleyin, eğer bir ışığınız varsa ya da ateşiniz varsa,
ateşin gücü nedir? Ateşin gücü, size ışık vermesi olabilir, o bir şeyleri yakabilir, ancak onun bir güce sahip olmadığını varsayalım,
ateş kimin umurunda olur ki? Hiç bir şeyin. Yani Ruh olma gücüne sahip olmayan biri için, bu işe yaramaz. Yani bu güç, bu Shakti,
bizim içimizde uyandırılmalıdır, çünkü biz Ruh'un gücüne sahip değiliz. Ruhun gücüne sahip olmalıyız. Bu ancak Aydınlanmanızı
alırsanız mümkün olur. Bu nedenle kendi gücümüze dikkat etmemiz çok önemlidir. Şimdi bu güç, bir Annenin gücü olarak
meydana getirilmiştir. Anne, en sevgi dolu ilişkidir ve bu ilişki aracılığıyla tüm sevgi ifade edilir. İşte bu yüzden Shakti bir
Anneninkidir ve Annenin çocuklarına olan şefkati, sevgisi, sabrı ile, Shakti de aynı güçlere sahiptir, bilirsiniz ve işte bu yüzden
Shakti size asla zarar veremez. Tüm bu Shaktiler içinde, tüm bu güçler içinde en yükseği Kundalini dediğimiz şeydir, çünkü O
olmadan Aydınlanmayı elde edemezsiniz. Ancak bundan daha yüksek olanın veya bunun tamamlayıcısı olanın, Mahalakshmi
gücü olduğunu da söyleyebiliriz. Mahalakshmi olmadan yükselemezsiniz. Kundalininin bu gücünün yükselebileceği merdiven
budur. Dolayısıyla her iki güç de çok önemlidir ve birbirleriyle çok bağlantılıdır. Mahalakshmi ilkesi, Lakshmi ilkesi ile işimizi
bitirdiğimiz zaman başlar. Batı'da olduğu haliyle, insanlar bolluktan bıkmışlar, onca zenginlikten bıkmış haldeler ve bu yüzden de
şöyle düşünüyorlar: “Biz neyi başardık? Dengesiz olduk, peki ne yapmalıyız? Kendimizi dengelemeliyiz.” Peki kendimizi nasıl
dengeleyeceğiz? Ruhun bilgisine sahip olmalıyız. Buna adhyatma (Aşkın ruh, en yüksek ruh) denir. Ruh'un bilgisinin ne olduğunu
bilmelisiniz ve Ruh'un bilgisini bilmek için Kundalini'nin uyanması gerekiyor ve bu her yeri kaplayan Güce bağlı olmanız gerekiyor.
Bu gerçekleştiğinde, o enerjiyle sadece bir olursunuz ve kendi içinizde bir dönüşüm elde edersiniz, çünkü ışık vardır ve ışık altında
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tüm sorunlarınızı, tüm kusurlarınızı görebilirsiniz ve ayrıca eğer siz onu nasıl düzelteceğinizi biliyorsanız, yapılacak en kolay şey
Sahaja Yoga'da bu dönüşümü elde etmektir. Hepiniz çok değiştiniz ve şimdi sizleri tanımakta bile zorlanıyorum çünkü hepinizin
yüzleri değişti, tavırlarınız değişti, çok farklı, çok güzel görünüyorsunuz. Mahalakshmi'nin uyanmakta olduğu bu Mahalakshmi
Tapınağında bu gün Benim için özel bir gün gibi görünüyor ve Ben gerçektende Kendimi bu düşüncesiz farkındalık konumu içinde
hissediyorum. Nasıl konuştuğumu bilmiyorum; ve Ben sadece bu meditatif ruh hali içinde, kesinlikle meditatif ruh halinde eriyip
gidiyorum. Çünkü merkezdeyken düşünmezsiniz, meditasyondasınız. Bu yüzden Mahalakshmi çok önemlidir. Yani bıktığınız
zaman, bir şeylerin eksik olduğunu hissedebilirsiniz ve o zaman Mahalakshmi ilkesine geçersiniz. Ama Hindistan'da çok fazla
aziz olduğu için biz onu kısa devre yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Önce kendi adhyatmamızı geliştirelim, atma bilgimizi
geliştirelim ve sonra bilime götürelim, bu sayede içimizde daha fazla dengesizlik olmasın; çünkü adhyatma temeli, Ruh bilgisi
olmadan, siz herhangi bir ilerlemenin içine girerseniz, devrilebilirsiniz. Bu yüzden bütün Batılı teşebbüsler, girişimler ve ayrıca
dinin izdüşümleri, denge olmadığı için boşa gitti. Önemli olan kendi içimizde dengeye sahip olmamızdır. Şimdi Hindistan'da bu
fikre sahip olan insanlarımız var, en azından siz materyalizmden daha yükseğe çıkmalı, bütünün parçası olmalı, Virata ile bir
olmalısınız. Onlar bunu biliyorlar ve işte bu odur, bunu bilerek, bir kez Sahaja Yoga'ya ulaştıkları zaman, onlar çok derinden
büyürler; derinlik, bu inançla elde ettikleri derinlik, aydınlanma almamız ve her yeri kaplayan Gücü hissetmemiz gerektiği inancı.
Bu inancın kendisi onlara derinlik verir ve bu yüzden aydınlanmaya ulaştıkları zaman çok derinlere inerler. Ama en şaşırtıcı olanı,
Ganesha'yı hiç duymamış, Kolhapur'u hiç duymamış, Mahalakshmi'yi hiç duymamış insanlar bazen tüm bunları ezbere bilen
insanlardan çok, çok daha iyi, çok daha derindir. Dolayısıyla, dışarıdan bilenlerin, kitaplarıyla veya onlara bir şeyler öğreten bazı
gurular vasıtasıyla bunları bilenlerin kesinlikle dışarıda oldukları sonucu çıkarılabilir. Onların içlerinde bize anlatacak hiçbir şeyleri
yoktur çünkü Benlik deneyimine sahip değillerdir, özlerinin deneyimine sahip değiller. Bu ancak Kundalininiz yükseldiği ve
Brahmarandra'nızı kırdığı zaman mümkündür. Bu, her yeri kaplayan Gücün ilk deneyiminin sizde oluştuğu zamandır. Yani sadece
Mahalakshmi'ye dua eden, O'na giden, bir sürü kefaret ödeyen, oruç tutan, bunu, şunu yapan, oruç tutan tüm bu insanların,
Mahalakshmi'nin ne istediği konusunda hiçbir fikirleri yok ve Bana sürekli olarak şikayet ediyorlar: “Anne, Biz bunu yaptık, şunu
yaptık.” İnsanlar çok dindar. Her türlü ritüelizmi tatbik ediyorlar, bizim karmakanda (Maddi çıkarlar veya kurtuluş için ritüeller
yapmak) dediğimiz şeyi yapıyorlar ama siz bununla varmanız gereken yere ulaşamıyorsunuz. Bu yüzden, Hindistan'daki tüm bu
harika şeyler hakkında her ne yazılmış ve ne söylenmişse, insanlar kelimelerle bunları biliyor olabilirler, ancak deneyimlerinde
bilmiyorlar. Bu yüzden Sahaja Yoga ile onlara bu deneyimi sunmak çok önemlidir, böylece ruhsallık biliminde Aydınlanma
almakla ilgili söylenen her şeyin kesinlikle gerçek olduğunu hakikaten doğrulayabilirler. Sadece buda değil, aynı zamanda bu çok
pratiktir ve Aydınlanma alan her bir kişi onu çok iyi anlayabilir. Yani biz buradayız, kutsal olmayan insanlarla dolu olan, çok kutsal
bir yerdeyiz ama yine de burada da çok çok iyi olan insanlar var ve Mahalakshmi sayesinde onlar çok iyi takılar yapıyorlar çünkü
bu takılar Tanrıça'ya sunuluyor. Orada bir tür bastırılmış Tanrı hissi, maneviyat hissi hissedebilirsiniz, ama onlar sizin sahip
olduğunuz deneyime sahip değiller, bu yüzden siz onların hepsinden çok daha yükseksiniz. Ve deneyime sahip olanlar, Tapınağa
gittiklerinde bunu daha fazla hissedebilirler, eğer Tapınağa gidip o yeri de görebilirseniz; ama kendinize büyük bir bandhan verin
çünkü Ben bunu gördüm, Deity’nin yanında oturan çok garip insanlar var. Onlar her türden ticari faaliyette bulunuyorlar. Çiçek
satıyorlar, onu bunu satıyorlar, her şeyi satıyorlar. Bu yüzden dikkatli olmalısınız, bir bandhan verip, gidip kendiniz görebilirsiniz.
Şimdi bu Tapınağın bir swayambhu olduğu için yapıldığını söylüyorlar – o Toprak Ana'dan çıkandır – eğer vibrasyonlar varsa
bunu kendinizi görebilirsiniz ve dahası, bilmelisiniz ki bu Deitylerin bu pujası, hiçbir şekilde dindar olmayan bu insanlar tarafından
yapıldı, onlar sadece tüccarlar. Ticaret size hiçbir zaman doyum sağlamaz, hiçbir zaman asla tatmin sağlayamaz. Bunun dışında
sizi bilinmeyen, tehlikeli kıyılara götürebilir. Ama inancınız safsa, hırssız, talepsizse, o zaman kendi içinizdeki derinliği
geliştirirsiniz; Sahaja Yoga'dan sonra bu çok faydalıdır. Bu Shri Çakranın burada olması ve Shri Çakranın nasıl tam olarak
hesaplamasını yaptıkları, bu olağanüstü bir şeydir. Rusya'da, Moskova'da, bu Shri Çakra üzerinde çok büyük araştırmalar yapan
bir bilim adamıyla tanıştım. Şimdi, sağ kanalda Shri Çakramız var, sol tarafta Lalita Çakramız var, yani Aydınlanmadan sonra
ellerimizle yaptığımız her şey, sağ tarafta Shri Çakra, sol tarafta Lalita Çakra. Şimdi, bunun nasıl çalıştığı çok karmaşık bir şeydir,
ama bunun için endişelenmemize gerek yok. Siz elinizi birinin üzerine koyduğunuzda, çakra onu nasıl çalıştıracağını bilir. Sanki
belirli bir kişiye belirli bir neden veya belirli bir amaç için ne tür vibrasyonlar verileceğini bilen içimizde yerleşik bir mekanizma
varmış gibi, o kendi kendine çalışır. Eğer o kişinin de belirli kusurları varsa, bu çakralar neyin yayılacağını, nasıl çalışılacağını
bilirler. Yani sadece bizim Kundalininin uyanışına sahip olmamız değildir, bu çakralar uyandı, aynı zamanda Kundalini sayesinde
içimizde bu iki çakra da uyandı. Ama eğer Vishuddi probleminiz varsa o zaman elinizin kaskatı olduğunu ve size rehberlik
edilmediğini hissedebilirsiniz ya da diyebilirsiniz ki, Aydınlanmanının Tanrısal niyetini hissedemezsiniz, çünkü ellerinizi
kullanmaya başladığınızda, hiç vibrasyon hissetmezsiniz, yani ne olduğunu nasıl bileceksiniz ki? Bu çok karmaşık bir şey ve bu
karmaşık şey için, bu entrümanlar zaten yapılmış, zaten hazırlanmış; gerekli olan tüm bilgi ile tam olarak donatılmıştır, buna sizin



geri besleme diyebileceğiniz bir şekilde veya biz buna, orada olan tam bir programlama diyebiliriz. Yani siz bir kişinin üzerine
elinizi koyar koymaz, programlama bunu halletmeye başlar. Programlama Yüce Tanrı tarafından yapıldığı için, bu asla yanlış
olamaz. Sahaja Yoga söz konusu olduğu zaman, bu iki farklı şey olamaz. Hindistan'daki tüm bu büyük, büyük peethalar
(Tanrıça’nın oturduğu yerler) hakkında yazmayı düşünüyordum, bu sayede bu size olduğu kadar Hindistan'da bulunan diğerlerine
de faydalı olacaktır. Ama burada atmosfer o kadar kötü ki, sanki Tanrı'yı düşünmek, Tanrı'dan bahsetmek kesinlikle yanlış.
İnsanlar bir yanılsama içindeler ve tüm bu konuşmaların bize hiçbir şey kazandırmadığını düşünüyorlar. Onlara göre Batı'nın
ilerleyişi daha etkili, daha belirgindir, onlar sizin materyalizmde nasıl ilerlediğinizi görebilirler ve fiziksel veya zihinsel gelişme
alanlarında adhyatma ile nasıl çok fazla gelişebileceğimizi anlayamazlar. Şimdi, tüm Batılıların adhyatma temeline sahip
olmasının çok önemli olduğunu anladığımız bir noktaya geliyoruz. Bunun için bazı şartlanmalarımızdan vazgeçmeniz önemlidir,
çünkü bu bilgi kesinlikle Hindistan'dan gelmektedir. Demek istediğim, Hintliler sizin tıp biliminizin, şu bilimin, bu bilimin, o bilimin
tüm bilgisine sahip oldular. Ama Tanrı'nın bilimi Hindistan'dadır ve bu konuda siz ne yapacaksınız? Tanrı'nın bilimi söz konusu
olduğunda, bu konuda ne yapacaksınız? Bunun Tanrı'nın bilimi olduğunu ve Tanrı'nın biliminin tam bir özveri ve bağlılıkla
anlaşılması gerektiğini nasıl çözeceksiniz? Batı etkisinin, Batı ilerlemesinin şartlanması nedeniyle, bazen bu bilgiyi kendi içimizde
nasıl kavrayacağımızı bilmiyoruz; bu çok zor. Ama eğer anlayabilirseniz, iş bilime gelince, biz bunu tamamen Batı'dan kabul
etmek zorunda kaldık, Doğu Ruh'un bilgisine sahiptir, Doğu'dan Ruhunuzun bilgisini kabul etmelisiniz, bunun için, siz bunu almaya
hazır olmalısınız. Ama eğer siz hala kibir içindeyseniz, hala kendi şartlanmalarınızdaysanız, o zaman bunu yapamazsınız. Köyden
gelen, bilimden hiç haberi olmayan bir çocuk örneğindeki gibi, siz onu birdenbire bir bilim kolejine yerleştirirsiniz, "Bu ne saçmalık,
bütün bunlar ne? Bunları ben hiç bilmiyorum. Neden deney tüpü kullanayım, neden laboratuvara gideyim ki?” der. Her türlü şeyi
söylemeye başlayabilir ve bu şartlanma oradadır. Sonra bir ya da iki yıl içinde okuldan kaçacak, belkide daha erken ve Benim
gördüğüm şey onların şartlanmaları, ki bu da birçok insanı bir süre sonra Sahaja Yoga'dan uzaklaştırıyor. O halde
şartlanmalarımıza, ne tür şartlanmalara sahip olduğumuza dikkat etmeliyiz; Hintliler bu sözde dini inançlarının şartlandırmalarına
sahipken ve bu ritüelizme, şuna, buna, onlar da oldukça şartlanmışlardır. Ancak, ibadetiniz her ne olursa olsun, siz bunu fark
ettiğinizde bunun üstesinden gelmek kolaydır: örneğin, Hindistan'da herkesin bir Kuladevata'sı vardır, yani ailenin Tanrıçası,
herkesin vardır; onların bu Tanrıçaya, belirli bir Tanrıçaya ibadet etmeleri gerekir, bu herkesde vardır. Yani onlarda olması lazım,
eğer onlar sadece “Anne, Siz o Tanrıça mısınız?” diye sorarlarsa, vibrasyonlar akmaya başlar. Bu şekilde şartlanma çok kolay bir
şekilde ortadan kaldırılır, ancak bir şeyin zihinsel olarak kabul edilmesi çok zordur ve evlendiklerinde de ya da evlilik
ayarlandığında, akli hareket ediyorlar. Zihnen hareket ediyorlar. Akli hareket ederseniz, o zaman pek çok şeyi anlayamazsınız
ama eğer spiritüelseniz, o zaman anlayabilirsiniz. Örneğin, Toprak Ana'nın bize bu çiçekleri verdiğini görüyoruz ve tüm bunları,
bunun hakkında nasıl akli davranabiliriz? Bu yaşayan bir süreçtir. Herhangi bir yaşayan süreç için akli davranamayız. Şimdi
diyeceksiniz ki: “Pekala, tohum buna sahip olduğu için bu oluyor ve tohum ekildi”; ama nasıl, neden? Buna cevap veremezsiniz,
asla cevap veremezsiniz. O zaman susacaksınız. Ama deyin ki, eğer bir bilge varsa, "Pekala, bu Toprak Ana, O çocuklarına bu
çiçekleri, meyveleri, bu ağaçları vermek istiyor, bu yüzden O çalışıyor." Yani kişi, materyalizmin bir şartlanmasının içine atlamak
zorundadır. Şimdi maddede görmelisiniz, enerji asla hareket etmez. Enerji durağandır, asla hareket etmez. Ve ayrıca elektrik gibi,
şu, bu sözüm ona hareket eden enerjiler de kesinlikle kördür. Diyelim ki burada akan elektrik var, tamam, iyi ve güzel, ama birinin
onu durdurduğunu varsayarsalım, o duracaktır. Onun aklı yoktur, bu akılsız bir şeydir. Yani materyalizmde siz akılsız bir hale
gelirsiniz. Kendi içinizde de akılsızlaştığınızı görmeye başlarsınız; ve kesinlikle, kesinlikle, söylemeliyim ki, bazen robotlar gibi,
akılsız, sabit, onlar sabit bir nicelikteler. Ve bunu çok açık şekilde gördüm, Batı'da, insanların çok sabit fikirleri olduğunu çok net
gördüm. Bundan kurtulmaları zordur çünkü kişinin bir şeyler yapmak için zihnini kullanabileceği ruhsal süptilliğe doğru giden bu
harekete sahip değiller. Toprak Ana'nın akla sahip olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi, Batı'da Sahaja Yogiler dışında hiç kimse buna
inanamaz. Toprak Ana'nın bu vigrahaları (formları) ürettiğine, Bu Deityleri ürettiğine kimse inanmaz. Böyle bir şeye nasıl
inanırsınız, bu Toprak Ana'nın düşündüğüne, bu Toprak Ana'nın bunları ürettiğine? Ama mantıksal olarak, mantıken bunu
görebilirsiniz. Mantıksal olarak. Diyelim ki bir ağacın belirli bir yüksekliği var, meyvelerin belirli bir şekli, belli renkleri, çiçekleri
aynıdır: tüm bu mevsimleri kim değiştirir, özellikle Hindistan'da altı mevsim çok belirgindir? Hatha Yoga'da buna Ritambhara
pragya (bilmeye yol açan sezgisel zihin yetisi) denir. Şimdi, bir Hanımefendi olan, düşünen O'dur. Onun Kendine ait bir zihni vardır,
O karar verir ve her şeyi O çözer. Bu kavram Batı'da iki açıdan reddedildi, ilki onların bir Tanrıçayı kabul edememeleridir. Kadının
rolü yoktur. Sokrates'ten bu yana, hiç kimse kadın hakkında fazla konuşmadı, tabii ki Athena ve tüm bu şeylerin var olması
dışında, ama onların sahip oldukları roller çok küçüktür. Yunanlıların tıpkı insan gibi olan Tanrıçaları vardı, bu yüzden bu göz ardı
edildi ve çok azı kabul edildi; ve Hristiyanlık geldiği zaman, şu yada bu şekilde Hristiyanlar şunu gördüler, Anne'den hiçbir şekilde
söz edilmemeli ama buna rağmen, insanlar Anne'ye ibadet ettiler. İncil'e çok aşağılayıcı bir üslupla hitap edilerek, Ona “bir kadın”
olarak yer verilmiş olsa da, bazıları İsa'nın Annesine bir Tanrıça gibi tapıyorlardı. Yani insanların şartlanması, havada bir yerde



asılı duran Tanrının gücü hakkındadır, O’nun orada olduğu ve bize her şeyi verdiğidir ama iletişim nedir? Bunun gerekçesi veya
mantıklı olan nedir, bu nasıl açıklanır? Yani şunu söylemelisiniz: “Bu bir gizem. Tanrı bir gizemdir. O bir yerlerde havada asılı
durur. O her şeyi yapar." Ve insanlar buna nasıl inanabilirler? Yani Hıristiyan şartlanması, Bence, Yahudi şartlanmasından bile
daha kötüydü çünkü Onu, yani İsa'nın Annesi'ni sadece dışarı çıkardılar; ressamlar, sanatçılar bunu yapmasalar da, onlar bunu
kabul etmezlerdi: Anne oradaydı ama tüm bunlara rağmen, İncil'de olması gereken Anneliğe saygı gösterilmemiştir, ki bu çok
yanlış bir şeydir, Mahalakshmi'nin Kendisi Meryem Ana olarak enkarne olmuştur. Ve Mahalakshmi'den “bir kadın” olarak
bahsetmek Bence büyük bir hakarettir. Ve kadınların bu şekilde aşağılandığı, Tanrıçaların aşağılandığı yerde, siz onun Shakti
olduğunu, bizimle Tanrısallık arasındaki tek iletişim olan Annelik olduğunu kabul etmedikçe herhangi bir ruhsal gelişim
bekleyemeyiz. Dolayısıyla, Annelik söz konusu olduğu zaman, bu şartlanma, bu Hıristiyan şartlanması bırakılmalıdır. Bazen bu
insanların Tanrıça seviyesini nasıl böyle sadece bir kadın seviyesine indirmeye çalıştıklarını görmek çok şaşırtıcı. Yani bu
Hindistan'da çok büyük bir kutsamadır, onlar Anne'ye, Shakti olarak saygı duyarlar ve her şey sadece Shakti'nin hareketiyle,
Shakti'nin düşüncesiyle, eşgüdümüyle, Onun anlayışı ve planlamasıyla yapılır. Bu Kadir-i Mutlak Tanrı tarafından yapılmamıştır, O
sadece bir seyircidir. Her şeyi Shakti yapar. Bu kavram kafanıza tam olarak oturduğunda, o kadar çok şartlanmanın ortadan
kalkacağını göreceksiniz ki; çünkü din örgütlüydü ve örgütlü bir dinde istediğiniz şeyi, istediğiniz gibi ortaya koyabilirsiniz ve bu
çok büyük bir hataydı. Bununla insanlar bir sürü ego geliştirmiş, kadınlara karşı pek çok şey yapmışlardır, ayrıca “orjinal günah”
(Havva’nın Adem’e bilgi agacının meyvesini yedirmesi) dedikleri ilk günahı getirdiler ve bunların hepsi bir kadın yüzündendi,
kadınlara gerçekten kötü davranmışlardır ve onlara saygıları yoktur. Bu yüzden kadınlar rollerini değiştirdiler, Anne ve Tanrıça
olmak yerine aktris gibi bir şey olmaya çalıştılar. Ama güç olmadan hiçbir şeyin anlamı olmadığını anlayabilirsiniz ve buda
Sevginin gücüdür ve bu Gerçeğin gücüdür. Ve bir kez bu gücü elde ettiğinizde, bizler alçak gönüllü olmalıyız ve bu gücün içimizde
olduğunu, bize tüm bu bilgileri verdiğini, bize Kundalini'yi yükseltmek için tüm bu yeteneği vermiş olduğunu bilmeliyiz. Bütün
bunlar içimizdeki enerji yüzündendir, içimizdeki Shakti yüzündendir. O olmadan biz bir hiçiz. Ve bunu yapan da Anne'dir. Bu
noktanın üzerinde ne kadar duracağımı bilmiyorum ama bu önemli; çünkü özellikle İngiltere'de bazı gazetecilerin gelip: “Bir guru
olarak, bir kadın olarak kendinizi nasıl hissediyorsunuz?” dediklerini görüyorum. Demek istediğim, bu bir tür şey, “bir kadın”, sanki
Ben bir çeşit, kadınların erkeklerle kavga etmeye başladığı bir hareket, bir çeşit bir şey ve şimdi: “Bu da kadın olan diğer bir guru,
öyleyse O desteklenmeli” ya da bunun gibi bir saçmalık. Bu işi yapan sadece Anne, bu yüzdende böyle bir soru sormaya gerek
yok. Ama bu neyse odur, bizim öncelikle bir kadının bir anne olarak feminen kalitesinin çok güçlü olduğunu bilmemiz gerekiyor.
Ama biz onu teşvik etmeli ve geliştirmeye çalışmalıyız ki, spiritüelite ile siz iletişim kurabilesiniz, ruhsal olarak bu nitelikleri kendi
çocuklarınız için özümseyebilesiniz. Adhyatma'sı olmayan anneler, asla uygun duygulara, uygun ahlak değerlerine sahip iyi
çocuklar yetiştiremezler. Bu yüzden her annenin, anne olduğu için çok gurur duyması ve anne olacak kızların, anne olacakları için
kendileriyle çok gurur duymaları ve Shakti'yi temsil etmeleri çok önemlidir. Öyleyse şimdi, erkeklerin görevi, bu gücü anlayarak,
tamamlayarak, onu kollayarak bu güçten tam olarak yararlanmaktır. Sadece eşlerinizden bahsetmiyorum. Kız kardeşlerinizden,
kızlarınızdan, annelerinizden ve kadınlara saygı duyması gereken tüm toplumdan bahsediyorum ve kadınlarda saygıdeğer
olmalılar. Ve kadınlar saygın olmaya çalışmalı, kendilerinin güç olduğunu ve bu İlahi gücün kanalı olarak erkeklerden daha fazla
kullanılacaklarını bilmeye çalışmalıdır. Ama eğer onlar işe yaramazlarsa, o zaman elbette onlar bunun için endişe etmezler, o
zaman erkekler için endişe etmek isterler, sizden çok daha fazla. Bu yüzden Sahaja Yoga'daki rolünüzün ne olduğunu anlamak
önemlidir. Bu sizin Sahaja Yoga'daki rolünüzdür. Ve eminim siz bunu halledebilirsiniz. Bu kısmı yönetebilirsiniz. Çok güzel ve çok
iyi olan bu rol için kendinizi donatabilirsiniz. Mahalakshmi hakkında çok şey söylenebilir ve bunun sonu yok, ama bence daha
sonra bu programı her yıl devam ettirmeliyiz ve hepiniz burada Mahalakshmi Tapınağı'na, yani Kolhapur'a gelmelisiniz ve sonra
Ben Size yine Anne'nin nitelikleri, O'nun Mahalakshmi olarak ne olduğu hakkındaki her şeyi anlatacağım. Ve bugün Shri Sukta
(Vedalardaki ilahiler) okuyacağız. Shri Sukta, Mahalakshmi'nin nitelikleriyle ilgilidir. Sanırım Ganesha Stuthi de okuyacağız ve
sonra bunu okuyacağız. Cidden bunun ne olduğunu anlamalısınız… Bugün sadece meditatif bir ruh halindeyim, ne dediğimi
bilmiyorum; çünkü bu Mahalakshmi, giden bir şeydir, diğer her şeyi bitirir. Sol, sağ şimdi bitti, siz sadece Mahalakshmi
konumundasınız: ne yapmalı? “Mahalakshmi konumu” nirvichar, nirvikalpa anlamına gelir, bunun ötesinde hangi aşamalar
olduğunu bilmiyorum. Biraz azalıyor sonra yine aynı hale geliyor. [Konuşmanın İngilizce bölümünün sonu]
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Mahashivaratri Puja. Chianciano Terme (İtalya), 16 Şubat 1991. Bu gün, içimizde Shiva olarak, ruh olarak yansıyan Sadashiva’ya
ibadet etmek için burada topladık. O kalbimizde aksetti ve gördüğünüz gibi, hayatımızın amacı ruhun bu konumunu elde etmektir.
Geçen gün, bu aydınlanmanın, ruhu bilmenin nasıl yapılabildiğine ve insanların nasıl işkence gördüklerini dair bazı kitaplar
okuyordum. Her şeyden önce, onlardan şu veya bu şekilde bedenlerini inkâr etmeleri, ayıplamaları, reddetmeleri istenirdi. Şimdi,
eğer beden konfor isterse, o zaman onlara önce yatakta değil, halı üzerinde uyumaya çalışmaları söylenirdi. Sonrasında bu hala
yeterli değildir; o zaman da siz halıdan bir paspasa geçmelisiniz ama bu yine de yeterli değildir. Ondan sonrada belki, Toprak
Ana'ya geçersiniz, Toprak Ana üzerinde uyursunuz. Eğer vücut hala iyi değilse, o zamanda taşın üzerinde uyumaya başlarsınız.
Ama yine de Himalaya'lar uzaktadır, çünkü Shiva, Kailasha'da yaşıyor. Bu yüzden siz Himalayalara gidip buz üzerinde uyursunuz.
Minimum gereksinim buydu. Sonra iyi yemeklere düşkün olduğunuzu, görkemli yiyecekler yemek istediğinizi, çok yemek
yediğinizi söylediniz, tamam; bu yüzden başlarken sevdiğiniz her şeyi, hoşlandığınız her şeyi reddedersiniz. Örneğin, İtalyanlar
makarna yiyemezler! O zaman bunu reddedin ama bu yeterli değildir. Bundan sonra siz çok acı olan şeyler yemeye başlarsınız.
Zen sisteminde olduğu gibi, size yemeniz için yoğunlaştırılmış kinin gibi, kesinlikle acı - ya da kesinlikle tatlı bir şey verirler. Yani
dilinizi teste sokun ama mide hala oradadır. Eğer çok fazla yiyorsanız, bir gün boyunca oruç tutuyorsunuz. Buda yeterli değildir.
Sonra yedi gün boyunca oruç tutun, daha sonra da kırk gün. Yani, bir ayda sadece otuz gün var; kırk gün oruç tutmakla siz zaten
bitmişsiniz demektir. İşte Nirvana için, bu şekilde kefaret yapmak zorunda kalırsınız. Çünkü siz zaten sanki bir nirvana almış
gibisiniz çünkü siz bittiniz ve öldünüz, bakın, sizden geriye hiçbir şey kalmadı, geriye kemiklerden başka bir şey kalmadı ve o
zaman bu kemikler nirvana olurlar. Nihayetinde bunu ölüm takip eder, yani siz bittiniz, nirvana var, buna şüphe yok. O zaman siz
bir evde yaşamıyorsunuz çünkü ev konfordur. Karınızı bırakın, çocuklarınızı bırakın, herkesten vazgeçin. Şimdi sadece belinize
doladığınız bir bez gibi bir şey giyin ve gidip insanlardan sadaka isteyin. Bu kıyafetlerle de hala sorun vardır, çünkü siz elbisenize
bağımlısınız. Bu yüzden sizi görecek kimsenin olmadığı Himalayalara gidersiniz, elbiselerinizi çıkartır ve o soğukta tamamen
titrersiniz. O zaman nirvananızı alacaksınızdır. Bu şekilde nirvanaya ulaşırsınız. Tüm bu şartlar en başta bedeninizin taleplerini
yok edecek şekilde oluşturulmuştur. Bedeninize "Hayır, sen hiçbir şey yapmazsın. Nirvananı halletsen iyi olur", dersiniz. İkinci şey
ise, sizi duyulara, neşeye götüren zihninizi yok etmekti. Varsayalım ki, bir şeye sahip olmak istiyorsunuz, bir şeyi çok istiyorsunuz,
bu yüzden siz onu inkâr edin, inkâr edin. Zihninizin söylediği her şeye, sadece "Hayır, hayır, hayır" deyin. Sanskritçe olan shloka
(Belli bir ölçü taşıyan şiir veya ilahi) şöyledir, "Yat neti neti vachane, nigamo vacha" – yani siz "neti, neti" demeye devam edersiniz:
"Hayır, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil." Ve sonrasında – siz üzerinde tartışabilirsiniz, sadece tartışırsınız – evet, nirvana.
Bundan önce nirvanayı tartışmaya bile değmezsiniz. Bu kitabı okuduğumda, "Baba,(kardeşim) Ben pes ediyorum. Bu çok fazla"
dedim. Ama Sahaja Yoga'da bu, tam tersidir, bu önce binanın tepesini sonrada temelini inşa etmek gibidir. Ulaşılan ilk şey
Sahasraranızı açmaktı. Ve sonra Sahasrara'nın ışığında kendinizi izlemeli ve kendiniz görmelisiniz. Yavaş yavaş iç gözlem
yapmak daha iyi bir şeydi, vibrasyonlar vasıtasıyla yoluyla sebebini görmek: ben bunu neden istiyorum? Dikkatim neden
rahatlığıma yöneliyor? Dikkatim neden yemeğe gidiyor, en yüksek seviyeye ulaşmam gerektiğinde dikkatim neden aileme, neden
çocuklarıma gidiyor? Yani siz kendiniz iç gözlem yapmaya başlarsınız. O zaman sizde yanlış giden bir şey olduğunu,
vibrasyonlarınızlada biliyorsunuz. O zaman başkalarının nesinin yanlış olduğunu, başkalarını görmeye çalışmaz, kendinizi
görmeye başlarsınız; çünkü başarmanız gereken şey, sizin kendi yükselişinizdir. Ama eski zamanlarda, bütün bu şeyler bireysel
olarak yapıldı. Nirvana yoluna başlayan bir kişi, ekant'a girer, bunun anlamı o kişinin yalnız olduğu yerlere gitmesidir, insanlardan
uzak durur, onlardan kaçınır, yapacak bir şeyleri yoktur ve bu yükselişe ulaşır, kendi aydınlanması sadece kendisi içindir.
Başkaları için değildi. Sonra da bu beyefendi kesinlikle seçkin birisi olurdu. Kimseyle konuşmazdı, kimseyle tanışmazdı ve uzak
bir dağın tepesinde bir yerde otururdu. Onunla buluşmaya çalışan herkes taş atar veya her türlü korkunç şeyi söyler ve o kişiyle
asla tanışmazdı. Fakat Sahaja Yoga aynı şey değildir. Sahaja Yoga ise bütünün yükselişidir. Bu tür bireysel başarılar insanları
hiçbir yere götürmedi. Azizler elbette ki insanlarla konuşmaya, onlara aydınlanmadan bahsetmeye, Tanrı hakkında, doğruluk,
değerler sistemi hakkında konuşmaya çalıştılar; ama onlar da insanlar için garip bir şey olarak görüldüler, işkence gördüler ve
rahatsız edildiler. Dolayısıyla, bireysel bir yükseliş düzeyinde, Sahaja Yoga gelene dek, bunun hakkında konuşmak, anlatmak
dışında, başkaları için onlar hiçbir şey yapamazlardı. Bu konuda konuşmak bile yasaklanmıştı. Hindistan'da on ikinci yüzyıla
kadar hiç kimse halkla bu konuda konuşmadı. Hepsi Sanskritçeydi, sadece çok zor olan Sanskritçe kitaplar çok az sayıda adayın
erişimine müsaitti. Çok, hatta çok az sayıda kişiye, az sayıda insana açıklandı ama aydınlanma verilmesi reddedildi. Yani bir
üstadın sadece bir müridi vardı ve bunların hepsi bireysel yükseliş, bireysel çalışma idi. Böyle bir öğrenci başkalarından ayrılırdı

http://amruta.org/?p=36256


ve gizli tutulurdu, onun üzerinde çalışılırdı ve o kişi sadece şarkı söyleyebilir, şiirler yazabilir, bunun hakkında konuşabilir, kendi
sevincinin ne olduğunu anlatabilirdi ama kimseye aydınlanma verme hakkı yoktu, zaten ne de nasıl aydınlanma vereceğini
biliyordu. Şimdi, siz ne kadar ilerlediğinizi görüyorsunuz. Çok fazla şeyi bırakmadan aydınlanmanızı aldınız. Çok daha geniş bir
ölçekte çalışabilir, başkalarına aydınlanma verebilirsiniz. Sahaja Yoga hakkındaki bütün süptil bilgileri biliyorsunuz. Ama bugün
size bilmemiz gereken bir şey daha söyleyeceğim. Bunu bilmek çok önemlidir, çünkü insanlar tarafından tarif edildiği gibi, onlar
Sahaja Yoga'yı kalpten değil kiliseye gider gibi uyguluyorlar. Ve kalp ruhun meskenidir - içimizdeki Shiva'dır. Bu yüzden kalp
hakkında daha fazla şey bilmeliyiz ve bu çok önemlidir. Sizler sahip olduğumuz bu üç nadiyi biliyorsunuz: Ida, Pingala, Sushumna;
ama kalbin içinde dört tane nadi vardır. Ve bir nadi, Mooladhara'ya gider ve eğer siz Mooladhara'nın sınırlarını aşarsanız
cehenneme gidersiniz. Bu yüzden Shiva'nın bir yok edici olduğunu söylenir. Aslında kendi yıkımınızı siz istersiniz. Ve kendi
yıkımınızı istediğiniz zaman, ona sahip olursunuz. Söylediğim gibi eğer bu, her şeyi yok etse bile, bu sanki bir meyvenin
oluşmasının gerekiyor olması gibidir, taç yapraklar tahrip edilmiş gibi görünür – Ben yok etmişim gibi, demeliyim ki, sizin birçok
şeyiniz: buna sizin şartlanmalarınız, egonuz, ırkçılığınız, fanatizminiz gibi şeyler diyebilirsiniz. Tüm bunlar Sahaja Yoga'da yok
edildi. Güzelliğin ortaya çıkması için bu yok edilmelidir. Yani maryadalarınız belli bir noktanın ötesine geçtiğinizde, kendi
kendinizin yıkımınıza başlıyorsunuz. Dört yönde, dört nadi olduğu için, içinizde bina edilmiş yıkımlar vardır. Şimdi ne yapmalı? İlk
nadi aracılığıyla cehenneme gidecek olan bu yıkımı, biz nasıl durduracağız? Shiva'nın kalitelerinden biri, Onun Masum olmasıdır.
O son derece masumdur. Çocuk gibi masumdur. O kişileşmiş masumiyettir. Bu yüzden bedensel arzularımızı bırakmalı, onları
eritmeliyiz, onları masumiyet içinde, masumiyet okyanusunda eritmeliyiz. Siz onu masumiyet okyanusunda çözmelisiniz.
Masumiyet takdir edilecek, anlaşılacak, neşe duyulacak bir şeydir. Hayvanlara bakın, onlar masumlar; çocuklara bakın, onlar
masumlar; çiçekler, onlar masumlar. Dikkatinizi tüm bu şeylere yönlendirin. Bakın, sokakta yürürken görülecek en iyi şeyler nedir,
onlar yaklaşık bir metre yüksekliğindedir. Bir metre yüksekte bütün çiçekleri, tüm bu güzel çimleri görüyorsunuz, boyu bir metre
olan bütün çocuklar en iyisidir. Bunun üzerinde olan insanları görmenize gerek yoktur. Sadece bir metre seviyesinde olanları
görün. Birisinin bacaklarını görebilirsiniz, sorun değil. Ama birisinin masum olmayan gözlerini görmezsiniz. Yani bu arzuyu
masumiyet içinde eritin. Ve masum olan bu Mooladhara ölmedi, bitmedi, masumdur, o doğrudur, bu Shri Ganesha'nın kaliteleridir,
o saftır. Yani bu dünyada olsanız bile, bir insan gibi yaşıyor olsanız bile, çocuklarınız olsa bile, siz hala masumsunuz. Bir
zamanlarda Shri Krishna'nın eşlerindeki gibi – başlarda Onun on altı bin tane eşi oldu ve beş tane daha başka eşi vardı. On altı
bin, bunlar O'nun güçleriydi ve beş tanesi ise, elementlerdi. Shri Krishna’nın eşleri gidip, iyi bilinen birisine dua etmek istiyorlardı,
demeliyim ki, bir aziz gelmişti, bir maharishi oraya gelmişti. Bu yüzden gidip onu görmek ve saygı göstermek istiyorlardı. Bu
yüzden Shri Krishna'nın iznini istediler, ama gittiklerinde nehrin tamamen taşmış olduğunu gördüler, sel basmıştı, onlar
geçemediler. Geri döndüler ve "Bu nehri nasıl geçebiliriz? Her şey su altında" dediler. Krishna, "Tamam, siz sadece gidin ve nehre,
eğer Shri Krishna Yogeshwara ise ve eğer O seks konusunda kesinlikle masumsa, sen alçal deyin", dedi. Onlar, "bunu nasıl
yapabiliriz? Biz bir sürü eşiz. O neden bahsediyor böyle?" dediler. Bunun üzerine aşağı inip, nehre bunu söylediler ve nehir alçaldı
ve "kocamız bize bütün bu şeyleri söylüyor" diye şaşırdılar. Karşıya geçtiler, rishi'ye ibadet ettiler ve geri dönüyorlardı, nehir yine
taşmıştı. Bu yüzden rishi'ye geri döndüler, "Şimdi nasıl geçeceğiz? Çünkü sel basmış" dediler. O da "buraya nasıl geldiniz?" dedi.
Bunun üzerine Shri Krishna'nın hikâyesini anlattılar. Şimdi, onlar rishi'yi yiyecek ve meyvelerle beslemişlerdi ve o kadar çok şey
yemişti ki. "Tamam, siz gidin ve bu nehre bu rishi'nin hiçbir şey yemediğini söyleyin", dedi. Onlar da "bu nasıl olabilir? Sen şimdi
bizim karşımızda yedin" dediler. Oda "sadece gidin ve görün" dedi. Geri döndüler ve nehre bunu söylediler. Nehir yine alçaldı. Yani
bu dünyada yaşamak, eş ya da koca olmak, evlenmek, bu her neyse, siz masum olabilirsiniz, kesinlikle masum olabilirsiniz.
Saflığınızın işareti budur. İkinci nadi, sizi yıkıma götürebilecek ikinci kanal ise arzudur. Bu yüzden Buddha, insanların, ne
hastalanmadan ne de endişelenmeden, kendisinin yaşlanmamasının tek yolunun arzusuzluk olduğunu söyledi. Şimdi Batı'da
sahip olduğumuz “Bunu istiyorum” arzusu başka her hangi bir yer olduğunudan çok daha fazladır çünkü girişimciler her gün yeni
şeyler üretiyorlar. Deyin ki, örneğin bir kuaför, yani kadınlar bu peruğu veya şu peruğu satın almak istiyorlar, "Bu benim arzum,
kafama takmak için bu peruğu almalıyım." Bir diğeri, "Tamam, ben buna sahip olmalıyım" diyor. Ve erkekler için arzu ise, "Oh, eğer
o kişi Rolls Royce'a sahipse, ben neden bir tane almıyorum?" Onlar başka birisinin Rolls Royce'unun tadını çıkaramazlar. O sizin
olmalıdır, "ben sahip olmalıyım." Arzular sadece maddi değil, her türden olabilir. Arzular oldukça zihinsel de olabilir, "Bu kadına
sahip olmalıyım, bu çocuğa sahip olmalıyım." Sizde arzu olarak çalışan her tür sahiplenme. Ama bunun bağımlılık yüzünden
olduğunu söyleyemem. Bu bağımlılık değildir, sadece daha fazlasına sahip olmaktır. Bir şeyler toplamaya, bir şeyler elde etmeye
devam ediyor ve hala kendinizi mutlu ve tatmin olmuş hissetmiyorsunuz. Bu tür bir arzunun nedeni, onun saf bir arzu
olmamasıdır. Bu saf olmayan bir arzudur. Bu saf olmayan bir arzudur ve böyle bir arzu çalışmaya başladığında, Hitler gibi
Saddam Hüseyin gibi, kesinlikle herhangi bir sınırlamanın ötesinde olmaktan başka bir şey olmayana dek, bu sizi ileriye götürür.
Başkalarına hükmetmek istemeniz de, başka bir arzudur. Tüm bu arzular sizi nihayetinde bir yıkıma götürür, çünkü neşe yoktur,



mutluluk yoktur. Örneğin, şimdi Ben bir sari istiyorum, bu yüzden de bir sari satın almak istiyorum. Bütün dikkatim o sariyi nasıl
alacağımda, o sariyi almalıyım, bu şey, şu şey olsun, dikkat bunun üzerinde olacaktır. Bir sari gibi saçma sapan bir şey için dikkat
bozulur, rahatsız olur. Neşe duyması gereken, ruhtan neşe duyması gereken, ruhu beslemesi gereken dikkat, arzular yüzünden
rahatsız olur. İlk olarak, masum olmadığımız için dikkat bozulur. İkincisi, dikkatimiz karmaşaya giriyor, çünkü arzumuz var. Peki,
arzu söz konusu olduğunda ne yapmalıyız? Güzel şeyler için duyulan arzu – arzumuzu, maddi şeylere olan arzumuzu estetiğe
kaydırabiliriz ve tek bir şeyimiz olabilir ama bu şey estetik açıdan gerçektende zengindir; çünkü bu, her şeye estetik veren
Shiva'nın kalitesidir. Şimdi varsayalım ki, bu çok sade, basit görünüyor ve birisi bunun mekanik olduğunu söyleyebilir. Ama eğer
bu Shiva'nın işi olsaydı, O bu konuda güzel bir şey yapmış olurdu. Yani Shiva'nın kalitesi, Brahmadeva tarafından yaratılan, Vishnu
tarafından geliştirilen her şeyi güzelleştirmesidir. Estetik yaratmanın süptil işini yapan odur. Fotoğraflarımı birçok ışıkla, şununla,
bununla defalarca gördünüz, bunların hepsi Onun işidir. Bunu O yapıyor. Işıkları öyle bir fırlatır ki, öyle bir çalışır ki. O sizi sadece
Benim hakkımda ikna etmek istiyor. Bu Onun işidir. Yani Onun işi estetik yaratmaktır, davranış estetiği, şiir estetiği. Yaratılan her
şey Shiva tarafından güzel kılındı, neşe verir, bu onun kalitesidir. Yani ne isterseniz, eğer bunu halletmeye başlarsanız, estetik
olarak el yapımı, güzel bir şey istiyorsanız, yavaş yavaş vibrasyonlarla karşılaşacağınızı göreceksiniz, çünkü bütün güzel şeylerin
vibrasyonu vardır. Ve vibrasyonlara sahip olmak için saf arzuya gitmek durumunda kalacaksınız. Yani çılgınlık olan, sizi delirten,
sizi donuk ve sıkıcı hale getiren bu arzu, saf arzu haline gelir çünkü bütün arzularınızı vibrasyonlarda eritmelisiniz. Bir süre sonra
vibrasyonlardan başka bir şey istemezsiniz. Vibrasyonu olmayan hiçbir şeyi satın almayacaksınız. Vibrasyonu olmayan birisiyle
konuşmayacaksınız. Eğer bir kişinin vibrasyonu yoksa ondan kaçacaksınız. İnsanların bazı insanlardan sanki arkalarında
maymun varmış gibi kaçtığını gördüm. Etrafıma baktığımda, orada ayyaş olan birini gördüm, ya da gelen birini ya da bir şey
olduğunu görüyorum. Bir zamanlar kendileri de ayyaş olabilirler ama şimdi onlar bundan kaçıyorlar, "Hayır, hayır, hayır, hayır.
Şimdi değil. Şimdi hayır, artık istemiyoruz." Benim birlikte Hindistan’a gelen üç, dört tane hippimiz vardı. Onlarda sizin gibi
normaller, görüyorsunuz, onlar Sahaja Yogi oldular. Ve dört, beş tane hippi programıma geldi, sanırım Rahuri'deydi. Hayatlarından
korkuyorlardı, "Ah hayır, oh Tanrım!" "Sizin sorununuz ne? Neden bu kadar korkuyorsunuz?" dedim. Bu hippileri görmek için
döndüm ve döndüğümde gitmişlerdi, artık orada değildiler. O zaman ne olur, bütün arzu chaitanya'ya, vibrasyonlara dönüşür. Ve
eğer bu olmazsa, hala eksik bir şey olduğunu bilmelisiniz. Ama eğer bunu yapmazsanız, o zaman kendi yok oluşunuz ile
karşılaşırsınız. Yani O'nun yok edici olduğunu söylemek, tek yönlü bir ifadedir. Onda her iki güçte var. Onun size vibrasyon verme
gücü vardır. Size vibrasyon veriyor. Tanrıça güçtür, Shakti, ama vibrasyonları O meydana getirir. Bu sanki parmaklar gibidir,
tamam, ama eğer onlar sizi gıdıklıyorlarsa o zaman bu Shiva’dır. Parmaklar Tanrıça'nın parmaklarıdır, tamam, ama eğer
gıdıklarlarsa, biliyorsunuz, bu size neşe, mutluluk verir, bu Shiva’dır, bhakti’dir. Bhakti'nin neşesi Shiva'dan gelir. Bugün sadece
Devi bhakta olan ve çok fazla bhakti çalışması yapan ve çok şey bilen bir hanımın Benimle nasıl kaynaştığını açıklıyordum. Onun
nasıl yaptığını, ne yaptığını anlayamadım, çünkü normalde insanlar bunu yapmazlar. Onlar Devi’nin hakkında bir şey okurken
“Tamam, bu Devi, bu Mataji” diye düşünüyorlar. Bakın, bunlar ayrı şeylerdir. Devi hakkında okuduklarını bilmiyorlar. Dedi ki, "Anne,
ben az önce tespit ettim. Sizin nasıl nazik olduğunuzu, Tanrıça nazik olduğu, Bana nasıl dokunduğu, benimle nasıl ilgilendiği,
dikkatinin nasıl üzerimde olduğu", bunları yazıyor. "Kataksha, kataksha, nirikshana, her bakış bir teftiştir", şeklinde bir cümle var.
Ama "teftiş" çok iyi bir kelime değil, "nirikshana" denetim, Tanrısal denetim anlamına gelir. "Yani ben her zaman onun Sizin
olduğunuzu hissediyorum, Siz, her zaman Sizsiniz - şimdi müzik dinlediğimde, hissediyorum, O bana bakıyor, O beni hissediyor,
beni besliyor. Ben her zaman Sizin sevginizi hissediyorum." İşte bhakti bu şekilde devreye giriyor. Peki, kuru bir şey olmayan
anlamına gelen vibrasyonlarınız varsa, anlıyor musunuz? Hayır, bu bhaktinin neşesi anlamına gelir. Bhakti, siz buna tapınmak,
veya şudur, budur diyebilirsiniz. Bu Tanrı olan sevgi okyanusudur. Siz sadece bunun içinde sırılsıklam olursunuz. Bunun için
hiçbir kelime yok. Ve bunu hissettiğiniz zaman ruhu, sizinle Anneniz ya da Babanız arasında gerçek bir bağlantı olarak aldığınızı
bilmelisiniz. Bir fark yoktur. Siz okyanusla birsiniz, okyanus içinde sırılsıklamsınız. Siz damlasınız, siz okyanussunuz. Siz bu
bhakti ile birsiniz. Ve bu bhakti mekanik olamaz, çünkü insan yapımı değildir. Yani Sahaja Yoga'nın tadını çıkarmak için bunun
sadece kuru vibrasyonlar değil, bhakti olduğunu da bilmelisiniz. Bu, Shiva'nın kalitesinin neşesidir, Onun hayatımıza kattığı neşe
kalitesidir. Her şey çevrelenmiş, yankılanıyor gibi görünüyor. "Ben Tanrı tarafından çok seviliyorum, Tanrı beni seviyor, hayatta bir
anlamım var", cümlesi ile neşe aynıdır. O zaman ilk olarak ego biter ve şartlanmalar da biter. Şimdi bu üçüncü nadi: üçüncü nadi,
bizim bağımlı olduğumuzu hissettiğimiz, birine bağlı olduğumuz nadidir. Bu benim çocuğum, bu benim kocam, bu benim ailem,
bu benim eşim, bu benim babam, bu benim annem. Herkes Sahaja Yoganın başındayken, onlar sadece yeni başlayan kişiler
oldukları zaman, onlar ailelerinin bütün bireyleri hakkında konuşurlar, "Babam böyle, annem hasta, annemin kız kardeşinin erkek
kardeşi bu, bu bir gerçektir, bu şey iyi değildir." Sanki bakın, hepimiz sanki bir sözleşme imzaladık. Ben ne yapmalıyım ki? Bugün
olduğu gibi, biri Bana dedi ki "Görüyor musunuz, onlar ilk çocuklarını kaybettiler. İlk çocuklarını kaybettiler, çünkü çocuk başka bir
odada uyuyordu." "Küçük çocuklar anne ile beraber uyumalı ve anne çocuklara bakmalıdır", dedim. Bu basit bir şeydir - yani



Hindistan'da hiçbir anne böyle bir durumu kabul etmeyecektir. Kocayı fırlatıp atacak, "Nedir bu? Ben çocuğa bakmak
zorundayım", diyecektir. Yani Ben,"sen onlara çocukla birlikte aynı yerde yatmaları gerektiğini söyle", dedim ama onlar buna
inanmıyorlar. Pekâlâ, - biz ne yapabiliriz? Bizi dinlemek istemeseler dahi, onların çocuklarına bizim bakmamızı gerektiren bir
sözleşme mi yaptık? Fikir şudur, başlangıçta her zaman "Ah anne, ben bir aydır Sahaja Yoga yapıyorum, ancak şu ana kadar
finansal durumum iyileşmedi." Sanki bunun için Beni dava edecekler, sanki Ben onları hayal kırıklığına uğratmışım gibi. Ama onlar
Sahaja Yoga'ya yeni geldiğinizi ya da siz uzun yıllardır Sahaja Yoga'da olsanız bile, henüz bir Sahaja yogi olmadığınızı görmek
istemiyorlar. Sahaja Yogada değil, sizde yanlış olan bir şey var ama onlar Sahaja Yoga'yı sözleşme imzaladıkları bir şey olarak
düşünüyorlar. Derhal sizi bilgilendireceklerdir, "Şimdi orada birisi hasta, o kişi birisinin birisinin birisinin birisi. Beş tane Sahaja
Yogi gönderin." Ne için? Bu bağımlılıklar içimizde çalışmaya başlar. Şimdi gördüğüm şu, bazı insanlar çocuklarına çok bağımlılar
ve onları şımartmaya devam ediyorlar, "Ah, benim çocuğum, benim çocuğum." Ve şimdi aniden onlar bu çocuğun, şeytanın
çocuğu olduğunu keşfettiler. Çocuk karşılık vermeye, size her tür şeyi söylemeye, ebeveynleri dövmeye, yanlış davranmaya
başlar ve sonra aniden "bu benim baktığım, çok fazla sevgi verdiğim çocuk", gibi bir keşifte bulunuyorlar. Ve onlar daha da kötü
hissediyorlar, çünkü "ben, karım için çok şey yaptım ve o bana böyle davranıyor." "Kocam için çok şey yaptım ve o bana böyle
davranıyor." Sen neden bu kadar çok şey yapıyorsun ki? Buna gerek yok. Ve eğer bunu yapıyorsanız, sadece yapar ve onu
unutursunuz. Ben asla böyle hissetmem. Onlar için çok sıkı çalıştığım Sahaja Yogiler biliyorum ve onlar düştüler. Eğer Ben
herhangi bir şey hissedersem, olan tek şey şudur, nereye zıplayacaklarını sadece Tanrı bilir? Cehennemde nerede olacaklar?
Onlara ne olacak? Tek endişe konusu budur. Ne olduğu Beni ilgilendirmez çünkü Bana hiçbir şey olamaz. Ama eğer onlar
günahkârlarsa, Ben sadece onların gelecekleri, hayatları için endişe ediyorum. Bu farklıdır. Yani bu Sanskritçe bizim "mamatva"
dediğimiz bu tür bir bağımlılıktır - "bu benim, bu benim çocuğum, bu benim şeyim, bu benim şuyum." Akrabalarınız kimler, onlar
Sahaja Yogilerdir - bunu hatırlayın. Hatırlamak zorunda olduğunuz bir cümle, "Akrabalarım sadece Sahaja Yogiler. Ve Sahaja
Yogilere karşı oyunlar oynayan, Sahaja Yogileri rahatsız eden - o kişi benim karım olabilir, kendi çocuğum olabilir – o kişi benim
değildir." Çünkü Ben böyle bir şeyin olmasına izin vermeyeceğim. Bu ilişki, Sahaja Yogiler birbirleriyle bir olana dek, iyidir. Bir kişi
herhangi bir Sahaja Yogiye zarar vermeye çalıştığında, o zaman Ben o kişiyle birlikte değilim. Bunun gibi pek çok şey olduğunu
gördüm, ama onlar çok iyi Sahaja Yogiler. Asla eşlerinin tarafını tutmayacaklardır, asla çocuklarının tarafını tutmayacaklardır
çünkü onların tarafını tutmanın onları günahkâr yaptığını biliyorlar, onları yok ediyorsunuz. Onlar kendi yükselişleri için endişe
ediyorlar, bu yüzden asla buna izin vermeyeceklerdir, asla kimsenin, kendi akrabalarının başkalarını rahatsız etmesine izin
vermeyecekler. Çok yaramaz olan bazı çocuklar gördüm, onlar baş belası, çok zalim ve ebeveynler ise sadece "Anne, onları Siz
düzeltin. Biz bunu size bırakıyoruz", diyorlar. Onlar düzeltilmeliler ama diğerleri, "Oh, hayır, hayır, hayır, hayır; benim çocuğuma
bakın, o böyle bir şey yapamaz, bilirsiniz." Yani kişi bunun ayrımcılık kısmını anlamalıdır, "ben neden bağlıyım?" Bu benzetmeyi
birçok kez verdim, ağacın öz suyu yükselir, ağaçların çeşitli yerlerine gider, çeşitli bölgelere, kabukla ilgilenir, dallarla ilgilenir,
yapraklarla, çiçeklerle ve meyvelerle ilgilenir ve geri gelir ya da buharlaşır. Bağlanmaz. Eğer bunlardan sadece tek bir tanesi ile
ilgilenirse, bütün ağaç ölecektir ve öz suyuna bu kadar yakın olan kısım da ölecektir. Fakat özsu, bizden çok daha mantıklıdır.
Onlar için kocası çok önemlidir - kocaların, eşlerin, bu kadar çok sorunu, şudur, budur demek istiyorum. “Tanrım,” bazen “nedir
bu?” diye düşünüyorum. İşte bu yüzden onlar "Sanyasi al" derlerdi - böylece kimse karısı, çocukları hakkında, hiçbir şey hakkında
konuşamaz. Bir sanyasi olmalısınız, her şeyden önce siz bir sanyasi olmalısınız. Yani guru için bir baş ağrısı yoktur. Siz herhangi
bir akrabanız hakkında konuşmaya başlar başlamaz, guru “Tamam, sen çık dışarı. Hiçbir şey yapmıyorsun. Bu iyi değil” derdi.
Ama Sahaja Yoga'da - Sahaja Yoga'nın yapacak daha derin işleri var. Onun, siyasi hayata, ekonomik hayata girmesi gerekiyor.
Sizler tüm dünyayı özgürleştirmelisiniz. Sorumluluğunuzu anlamaya çalışın. Siz sadece çilekeş bir yükseliş için burada değilsiniz.
Tüm dünyanın özgürleşmesi için, ne kadar bilgesiniz, ne kadar sevginiz var ve ne kadar ayırt edicisiniz? Yani, şimdi, bu sözde
sınırlı sevgi ile sizi yok oluşa götüren çözüm nedir, bu sınırlı sevgidir. Çünkü Shiva sevgiden başka bir şey değildir, Shiva sevgidir.
Sevgi düzeltir, besler, sizin iyiliğinizi ister. Shiva budur. Bu sizin iyiliğinizi ister. İyiliğinizle ilgilenir. Dolayısıyla, sevgiyle
başkalarının iyiliğiyle ilgilendiğinizle, o zaman bütün yaşam değişir, tüm desen değişir ve bundan gerçekten hoşlanırsınız çünkü
siz pek çok şey ile bir olursunuz, pek çok aile ile ilgilenirsiniz, pek çok şeyle, başkalarının bir sürü problemiyle ve sadece pek çoğu
ile, siz bir olduğunuzu hissedersiniz. Bakın, bugün burada çok sayıda Sahaja Yogi bir aradayız. İtalya'ya ilk geldiğimde size
söylemeliyim, Christine ile birlikte geldim - hayır, Gregoire'nin karısının adı nedir? Katherine. İtalyanca bilen tek kişi oydu. Ve bazı
gazetelere bir şekilde salon ayarlamasını ve bizim için reklam vermesini söylemiştik. Hiçbir şey yapılmamıştı. Bu yüzden
geldiğimiz zaman kimseyi bulamadık. Bunun üzerine posterleri asmak için Ben onunla birlikte dolaştım, ama yine de kimse
gelmedi. Ve bugün çok sayıdayız. Ama bilmeliyiz ki, birbirimize sevgi ile bağlıyız ve bu sevgi bizim iyiliğimiz, bizim yükselişimiz
içindir. Ve o zaman herkesten neşe duymaya başlarsınız. Ve o zaman hangi ırktan olduğunuzu, hangi ülkeden olduğunuzu, ne
olduğunuzu, hiçbir şeyi düşünmezsiniz - bir Sahaja Yogisiniz, bitti! Bu şekilde evrensel bir varlık haline gelirsiniz. Ve bu tutuma



ulaşılması gerekiyor. Bazı Hintli kızlara eziyet edildiğini ve rahatsız edildiklerini duyunca, "onlar bunu nasıl yapabilirler?" ya da
siyah tenli birisine nasıl yapılır, onlara eziyet edildi veya Hintliler birilerine karşı düşük kasttan olmasından dolayı böyle
davranıyorlar. Bu mümkün değil, çünkü onların hepsi tek bir bedenin parçasılar. Hepsi aynı Anneden doğmuş olan kız ve erkek
kardeşler. Bu ancak siz sınırlı ilişkilerinizi, bu sınırsız büyük sevgi okyanusu içinde çözdüğünüz zaman mümkündür; ancak o
zaman mümkündür. Ve eğer bu orada yoksa haklı çıkarmaya çalışmayın - sadece kendinizi izleyin. Kendiniz görün: Gerçekten
herkesi seviyor musunuz? Bakın, Ben sürekli olarak derim ki, - bazen alışverişe gittiğim zaman, Ben sadece, "Ah, bu şey şu kişi
için iyi olur, şu şeyde bu kişi için iyi olur" diye düşünüyorum. Eğer kendim için derseniz, Benim kendim için bir şey almam
imkânsızdır, bu imkânsız bir durumdur. Tabii ki kesinlikle acil olana dek, ya da Benim onsuz yapamamla ilgili bir sorun varsa.
Susadığımda bile, kendim için bir içecek bile almam. Çünkü her şey başkalarının neşesidir. "Ah, bu şey şu kişi için iyi olur. Şu kişi
için ise bu iyi olacak." Bütün bunlar en eğlenceli şeydir. Yani, bütün bunlar neden oradalar? Sonuçta, kendinizi düşünün, "ben
neden buradayım? Ben herkesten neşe duymak için buradayım - herkesten. Onların hepsi aydınlanmış ruhlar, çok güzel lotuslar.
Çamurun üzerine eğilmeyeceğim. Şimdi, ben bir lotusum." Kalbi, sizin kalbinizin lotusunu açmanın yolu budur. Ve böyle bir kişinin
kokusu çok güzeldir, çok güzel. Yani siz artık bölücü değilsiniz, birbirinizden ayırmak istemiyorsunuz. Her yerde bu yapılıyor olsa
da, siz bunun burada, orada veya şurada yapılması gerektiğini düşünmüyorsunuz, ama biz her yerde - ama biz hep birlikte
olmalıyız. Yani sizde olan küçük bağımlılıklar, Shiva olan bu sevgi okyanusunda çözülmelidir. Dördüncüsü ise, hepimiz için en
önemli şey, sol Vishuddhi'den kalbe geçen bir nadi olduğunu bilmektir. Kalpten başlar, yükselir, Agnya'dan geçer. Bunun dört
yaprağı vardır ve açılır. Size turya denilen konumu veren budur. Bizler üç konumda yaşarız. Yaşarken – uyanık konumdayken,
jagruti, dikkatimiz buna, şuna ve bütün bu şeylere gider; dikkatimizi bozuyoruz. Ama bunun ikincisi dediğimiz şey ise
uyuduğumuz zamandır. Uyuduğumuzda da, olmuş olan şeylerin hepsi geçmişimizden bize gelir ve bunun gibi şeyler. Ama sonra
sushupti olarak adlandırılan daha derin bir uykuya gireriz. Bu bizim derin uykuda olduğunuz ve gerçek bir şeyin hayalini
kurduğunuz bir konumdur. Beni hayal edebilirsiniz. Bu bazı güzel bilgilerin aktarıldığı, bilinçaltının ruhani kısmı gibidir. Diyelim ki
İtalya'ya geldim. İtalyanlar sushuptilerinde Benim buraya geldiğimi biliyor olabilirler, ya da belki de herkes biliyor olabilir – bu
değişir. Ama bu dördüncü konuma turya denir. İki konum daha vardır. Turya konumundasınız, bu dördüncüsüdür, "turya"
dördüncü anlamına gelir. Dördüncü konum, sizin bir düşüncesiz farkındalık konumunda olduğunuz yerdir. Hiçbir düşüncenizin
olmadığı zamandır – bunu sadece düşünün - hiçbir düşünce olmadığı zaman masum olmalısınız. Düşünce olmadığında, siz
vibrasyonlara sahip olmalısınız. Düşünce olmadığı zaman, kimseye bağımlı olamazsınız. Şimdi ulaştığınız bu düşüncesiz
konuma "turya sthiti" denir. Ve bu konumda olduğunuzda, içinizdeki bu dört yaprak beyninizde açılmalıdır. Onlar kalbinizden
beyninize gelirler. İşte o zaman siz, Tanrı'nın ne olduğunu kesinlikle anlarsınız, Tanrı'nın ne olduğunu kesinlikle bilirsiniz. İşte o
zaman gerçek bilgiyi alırsınız. Ancak bu dört yaprak açılmadıkça, kişi düşebilir ve bu yüzden hala yapmamaları gereken şeylerle
uğraşan Sahaja Yogilerin bazıları aşağı düşerler. Ve onlar Tanrı'nın ne olduğunu anlamıyorlar ama bu sizin tek bir küçük noktayı
anlamanız gibi bir anlayış değildir, o beyninizden kalbinize değil, kalbinizden beyninize gelir. Bu sanki Bhaktinizin ambrosia’sı
(Tanrıların yiyeceği) beyninizi kaplıyor gibidir, kesinlikle. Örneğin, Shankaracharya, "Viveka Chudamani" adı verilen Tanrının ne
olduğunu, şunu bunu tarif eden güzel bir eser yazdı; ve "viveka", şuur, bilinç anlamına gelir ve o oldukça fazla şekilde tarif etti.
Ama onunla tartışmaya başlayan Sarma adında korkunç bir adam vardı ve Shankaracharya ondan bıkmıştı. "Onlarla konuşmanın
faydası yok" dedi. Bunun üzerine "Saundarya Lahari" kitabını yazdı. "Saundarya Lahari", kitap Anneyi öven bütün mantralardan
başka bir şey değildir. O, "Neden, Ben Annemi tanıyorum, şimdi onu övmeme izin verin. Hiçbir şey yapmıyorlar - bu insanlarla
konuşmanın ne yararı var ki? Aptal şeyler, onlar bunu nasıl anlayacaklar?" dedi. Şunu anladı, "Bu insanlar benim bildiklerimi
anlayacak kapasiteye, bu duyarlılığa sahip değiller." Gerçek bilgi budur, Tanrı'nın ne olduğunu bilmektir. Ve eğer Tanrı buysa, siz
bir şeyden nasıl şüphelenebilirsiniz, bir şeyi nasıl analiz etmeye çalışabilirsiniz? Bu Tanrı’dır. Her şeyi bilen, her şeyi yapan, her
şeyden keyif alan Yüce Tanrı'dır. Bu Gyana’dır, bilgidir, gerçek bilgidir, saf bilgidir demelisiniz. Bu çakraların bilgisi değildir,
vibrasyonların bilgisi değil, kundalininin bilgisi değil, Yüce Tanrı'nın bilgisidir. Kadir-i Mutlak Tanrı'nın bilgisi zihinsel değildir. Yine
söylüyorum, bu kalbinizden başlar ve beyninize gider, bu sizin neşe deneyiminizden çıkıp ve beyninizi kaplayan bir şeydir. Bu
sayede beyniniz artık bunu inkâr edemez. Mesela - bazen anneniz olduğunda, küçük anneniz olduğunda, annenizin sevgisini bilir
ama açıklayamazsınız, bu kalbinizden gelir ve siz "Hayır, bu benim annem, o böyle yapmayacaktır. Ben annemi çok iyi tanıyorum"
dersiniz. Size doğuran anneniz hakkındaki bilgi; olmayabilir de, anne çok iyi olmayabilir ya da her neyse. Ama Tanrı hakkındaki
bilgi, O sevgidir, bu O gerçektir, Onun her şeyi bilmesi, O sizin varlığınızın bir parçasıdır, kesinlikle, bu bizim nirvana olduğunu
söylediğimiz zamandır. Bu yüzden, bu özellikle Batılılar için önemlidir, şimdi kalplerinizi açın, çünkü bu beyninizden değil, kalpten
başlar. İnsanları vibrasyonlarla yargılamayın. Her zaman kendinizi yargılayın. Shiva Puja'nın daha fazla açıklama, daha fazla
anlayış, daha fazla şey demek olduğunu söylemiştim; çünkü diğer pujalarda bütün bu mantraları, şunu, bunu yapıyoruz ama bu
puja bilgiyi bilmektir, bu Tanrı'dır. Ve bu sizin, Tanrı'nın kendisinin çok yüce olduğunu bildiğinizi bilmektir. Her ne olursa olsun – O



(dişi) Mahamaya olabilir, her şey olabilir, ama ben Onu tanıyorum. Bu bir kitapta tarif edilemez, yüz kitapta tarif edilemez.
Kelimelerle tarif edilemez, ama Tanrı olduğunu bilmek - ne de olsa O Tanrı’dır, Kadir-i Mutlak Tanrı. Ve bu size, kendinizi o sevgi
okyanusunda kesinlikle güvende hissettiğiniz o güzel teslimiyeti verir. Hepinizin bu konuma ulaşmanızı dilerim. Tanrı sizleri
kutsasın. Puja oldukça kısa, çok büyük değil ve görüyorsunuz, ilk önce Ganesha Pujayı yapacağız, her durumda Ona ibadet etmek
zorundayız. Sonra da Devi, biraz. Ve sonra sadece Shiva'nın 108 ismini okuyacağız.



1991-0325, Shri Rama Puja

View online.

Shri Rama Navami Puja, Kalküta, Hindistan, 25/03/1991 Burada Ram Navami (Shri Rama’nın doğum günü) vesilesiyle toplandık,
herkes Bana “Anne, lütfen bize Shri Ram'dan bahsedin” dedi. Bildiğiniz gibi Shri Rama çakralarımızda çok önemli bir yer
tutmuştur. O bizim sağ kalbimizde oturur. Shri Rama, bir baba yerindedir, bu nedenle babanın sevgisindeki ve baba olarak yerine
getireceği görevindeki eksiklik, bu çakrada bir catch oluşmasına yol açabilir. Sahaja Yoga'da, Rama'nın ve diğer bütün Tanrıların
yeryüzüne farklı güçlerle (Shakti) geldiklerini anlayabiliriz, Onlar işlerini yapmaya geldiler. Shri Rama'nın özel bir işi olduğu
anlamında, Sokrates iyiliksever kralın dünyaya gelmesi gerektiğini söyledi. Bu yüzden Shri Rama geldi. Shri Rama tamamen insan
formunda dünyaya geldi. Hatta kendisinin, Shri Vishnu'nun bir enkarnasyonu olduğunu bile unuttu. Bu Ona unutturuldu. Ama O,
dünya üzerinde bulunan Purushottam’dı (mükemmel insan), hepiniz Onun niteliklerini ve çocukluğunu işitmiş olmalısınız. Sahaja
Yogada, herhangi bir Tanrıya ibadet ettiğimizde, hangi niteliği onlardan kazanırız, onlardan hangi kaliteleri alırız? Shri Rama’nın
pek çok kalitesi vardı. Bunlardan birisi şudur, O başka bir idealdi, O bir kraldır, O halkını kendisinden, eşinden ve çocuklarından
daha yüksekte tuttu. Bugün politikacılar, eğer bu noktayı anlarlarsa onlara bencil denilmezdi, bencil olmazlardı ve Dharma'nın
takipçisi olurlardı. Bugüne kadar hiç kimse, Shri Rama'yı bir rol model olarak takip etmedi. Onun Bhajanlarını söyleyerek veya
Onun adına bir kurum ve tapınak inşa ederek, Shri Rama size geliyor mu? Onun ışığını hayatınıza sokuyor musunuz? Sadece bir
Sahaja Yogi, Shri Rama'nın ışığını, dikkatini kendisinin üzerine çekebilir. O, tamamen bunun ötesindedir. Temelde bütün tanrılar
papalardan ve punyalardan (insanın yaptığı iyi ve kötü şeyler) yoksundurlar, sözde günahlar, onlar asla günah işlemezler. Shri
Krishna birçok insanı öldürdü. Shri Rama, Ravana'yı öldürdü. Bu, dünyasal anlamda bir günah olabilir ama Tanrının gözünde böyle
değildir. Kötülükleri yok edip ortadan kaldırırken, Onların her şeyi yapmaya hakları vardır. Devi, rakshaları öldürdüğü zaman, bir
günah işledi mi? Onların işi rakshaları yok etmek ve azizleri korumaktır. Shri Rama'nın hayatında Ahilya'nın ( Shri Brahma
tarafından yeryüzünün en güzel kadını olarak yaratılmış olan Ahilya, aziz Gautama Maharishi'nin eşidir. Efsaneye göre, onun İndra
tarafından baştan çıkarıldığı ve bu ihanetinden ötürü kocası tarafından lanetlenerek, taşa çevrildiği ve daha sonra Shri Rama’nın
ayağının taşa değmesi ile tekrar özgürlüğüne kavuşturulduğu anlatılmaktadır.) kurtarılması en önemli şeydir, Ahilya kocası
tarafından lanetlenmişti. O zamanlarda, eğer herhangi bir kadının dharma dışına çıkarsa ve bu kadının kocasının büyük bir aziz
olması durumunda, kocası onu lanetleyebilirdi. Ama Ahilya, gerçek dışı bir şekilde suçlandı ve taş oldu. Bunun üzerine Shri Rama,
Ahilya’nın kurtardı. Onun kalitesi özellikle, sadece tek bir eşinin olmasıdır, Onun tek eşe duyduğu sevgi anlaşılmak zorundadır.
Sitaji'nin Mahalaxmi olduğunu bilmesine rağmen, Sita’nın kendisi bir Tanrıçadır. Ama bir insan olarak O, asla karısından başka
hiçbir kadına bakmadı. Rama hakkında konuştuğumuz zaman, koca saf olmalıdır. Shri Rama'ya ibadet etmek için kadınlar, Sitaji
ile aynı inanca sahip olmalıdırlar. Kocaların, tek bir eşe sahip olunması gerektiğine inanan Shri Ram'ın kalitesine malik olmaları
gerekir. Bu Sahaja Yogiler için zor değildir. Kadınlara saygı gösterilmeli, eşlere saygı duyulmalıdır. Ravana, Sitaji'yi kaçırdığı
zaman, Shri Rama Onu kurtarmanın kendisinin görevini olduğunu hissetti ama krallığında, Sita’yı kurtarmak için pek çok yıl
harcadıktan sonra, halkı için Onu terk etti. Sitaji'nin bir Devi olmasına rağmen, bunda bir etkisi olmadı. Shri Rama, üzerinden
şüpheler olan bir kadını toplum kabul etmeyeceğinden dolayı, kamu yararını gözettiği için bunu yaptı. (Sita’yı sürgüne gönderdi) O
her ne kadar bir Saf Devi ve Nirmala (saf, temiz, erdemli) olsa da, bu olandan sonra Sita da, bir şekilde Onu terk etti, bir kadın
olarak Ondan ayrıldı ve bir erkek olarak Shri Rama'yı terk etti. Sitaji Toprak Ana içinde kayboldu ve Shri Rama ise, Sarayu nehrinin
içine gitti. Hayatları olaylıydı ve mucizelerle doluydu. Shri Sita ve Rama'nın birbirlerine karşı nasıl iyi bir tavır içinde olduklarına ve
onların birbirlerine karşı nasıl sadık olduklarına bakın. Sita terk edilse bile, bu yapmanın kendi görevini olduğunu düşündü. Asla
şikâyet etmedi veya asla Shri Rama kötü konuşmadı. Ve zahmetsizce çocuklarını büyüttü. Shri Rama’nın çocuklarının isimleri,
Luv ve Kush’dur. Onlar adanmışlar olarak geldiler ve bizler onları müritler olarak görebiliriz. Onlar Shisya’yı (gurunun öğrencisi),
Shisya'nın gücünü temsil ederler, böylece bizler birisinin öğrencisi olabiliriz. Müritler olarak, küçük yaşta okçuluk öğrendiler ve
Ramayana'yı (destanı) öğrendiler ve müritlerin Guruya tamamen adanmış olmak zorunda olduğunu göstererek, müzikte yetkinlik
kazandılar. Bizde de müritler var. Onlar Shakti olan Anneye tamamen teslim olmuşlardır. Kendileri Shri Rama ile savaşmak
üzereyken bile, Anneyi dünyadaki en yüce şey saydılar. Anne, onları korudu ve tamamen dharmik yaptı. Onun ilk görevi buydu, bu
bugün kadınların "kocam beni terk etti" diye ağlanması gibi değildir. Ama kocaları ile her zaman kavga eder sonrada adam
giderse oturup ağlarlar. Koca gitti, sorun yok, benim çocuklarım var, onlarla ilgileneceğim, neye ihtiyaçları varsa onu alacaklar.
Sitaji'nın hayatı, cesareti ve dayanıklılığı ile özeldi. Her kadının buna sahip olmak zorundadır. Eşinizden ayrılmış veya eşinizden
uzakta olsanız bile, çocuklar için herhangi bir kayıp veya yoksunluk söz konusu olmamalıdır. Çünkü kadının görevi, en önemli
şeydir. En önemli olan şeyden vazgeçmemeliyiz. Sahaja Yoga'da, tüm kadınlar bu gücü elde etmelidir. Shri Rama'nın hayatı çok
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saf ve Nirmal’di, karısı için her şeyden vazgeçti. Karısı gitmişti, yalnız yaşamak zorunda kaldı, onu terk etmek zorunda kaldı.
Yaşamındaki tüm konforu bıraktı, bilirsiniz, yerde, çimenlerin üzerinde uyur, çıplak ayakla gezerdi ve azizlerin giydikleri gibi
kıyafetler giyerdi. Bütün bunlar hikâye değil, gerçektir. Hindistan'da birçok insanın yüksek standartta bir yaşamı vardı ve onlar
asla küçük ve düşük seviyeli şeyler hakkında düşünmezlerdi. Ama ülkemizin tüm bu idealleri, uyduruk hale geldiler. Ram'a
bhajanlar söyleyerek, bunu hallettiğimizi düşünüyoruz, bir tür ikiyüzlülüğümüz var. Bu ideallerin bulunmadığı ülkelerdeki insanlar,
kendilerini düzeltmek için ideal olmaya çalışıyorlar. Eğer önümüzde bir ideal varsa, siz Shri Rama ya da Krishna olmazsınız, ya da
sizin onlarla bir işiniz yoktur. Biz böyle hissediyoruz. Ama içimizde Shri Rama varsa, onun ışığı dikkatimizde olabilir. Shri
Rama'nın dünyaya geldiği zamanki şartları anlayalım. Sahaja Yogi bunu anlamalıdır. Shri Rama'nın ele durumunu alırsak, Shri
Rama gibi olmaya karar verdiğimizde, bütün siyasi sorunlarımız çözülür. O zaman herkes iyi olur, öncelikle dharma, başarı ve
eğitim, sonra idealler. O bunun için hayatını çok idealist hale getirdi. Birisi size bir şey söyler ama kendi bunu yapmaz. O zaman
ona nasıl güvenebilir ve onun kalitesini nasıl alabilirsiniz. Şuna buna inandığını söyleyen pek çok insan var ve buna karşın, onlar
bunun karşısındalar. Ram'ın takipçileri en büyük sahtekârlar olan politikacılar gibi duruyorlar ve bir sürü eşleri var, imkânsız bu.
Sahaja Yogilerin hayatlarındaki görevleri nedir? Tanrı'nın ışığını dikkatimize getirmeliyiz. Görmek ve Shri Rama gibi davranmak
zorundayız. Shri Rama veya Sita bu durumda ne yapardı? Sitaji ne derdi? Sita nasıl davranırdı? O da Gruhalaxmi'dir. Bildiğiniz
üzere, Sitaji pek çok kez doğdu. Gruhalaxmi, Fatima-bi formundaydı. Alçakgönüllü bir şekilde evindeydi O ama bütün dharma
Onun gücüyle yapıldı. Onun dışarı çıkıp ve büyük dersler vermesi gerekli değildi. Bu işi siz evde çocuklar, akrabalar ve
arkadaşlarla yapabilirsiniz, Sahaja Yoga’yı evde yayabilirsiniz. Her şeyi topladıktan sonra, dışarıya cemiyete gidebilirsiniz. Ama
bayanlar öncelikle Sitaji gibi bir saflığa sahip olmalılar. Saflıktaki ilk şey, annelik ve sevgidir. Sita sürgündeyken asla kocasının
kazanmadığından şikâyet etmedi. Rama bunu yapmaz, O şunu bunu satın almaz. Eğer O ormanda ise, demek ki bende öyleyim. O
ne yiyecekse, ben ondan önce yemeyeceğim, önce ona ve kayınbiraderime hizmet edeceğim, ben daha sonra yemek yiyeceğim.
Bugünlerde kadınlar üzerlerinde çok fazla iş baskısı olduğunu düşünüyorlar ama bu böyle değil. Bir kadın toprak elementi gibidir,
o emebilir. Birçok şey dünya tarafından verilir. Aynı şekilde, kadınlar da dünya gibidirler. Bizim kadınlar olarak pek çok gücümüz
var, biz her şeyi kendi içimize alabilir ve sevgi yağmuru yağdırabiliriz. Tanrı bize güç verdi. Örneğin, bu fan hareket ediyor, hangisi
daha büyüktür, güç mü yoksa fan mı? Fan hareket ettikçe, siz onun daha büyük olduğunu düşünüyorsanız, o zaman bu yanlıştır.
Kadınlar Shakti okyanusudur. Bu destekle, erkekler işlerini yaparlar. Onlar potansiyel ve kinetiktirler. Kadınlar potansiyel, erkekler
ise kinetiktirler. Ama siz onlar gibi koşmaya başlarsanız bu iyi değildir, kadınlara gerek yoktur. Bunların her biri benzersizdir ama
aynı derecede önemlidirler. Ama kadınlar, her ikisi için de iyi olabilirler. Zamanı gelirse, kadınlar daha üretken olabilirler.
Maharashtra'da Tarabai (Kraliçe Tarabai, 1675 – 1761 yılları arasında yaşamıştır. Maratha İmparatorluğunun ilk ve tek
kraliçesidir. 1700-1707 yılları arasında tahtta kalmıştır. Kocası Chatrapati Rajaram, İmparatorluğun kurucusu olan Shivaji'nin
oğludur.) adında 25 yaşında olan bir dul vardı. O Shivaji'nin geliniydi, Aurangzeb'i (Evrengzib Muhammed Muhyiddîn, 6. Bâbür
hükümdarı) ancak o yenebilirdi. Mezarı inşa edildi. Kadınların acımasız olmak üzere, tüm güçlerini kendi içlerinde tutabilirler.
Ama kadınlar O güçlerini eğer kavga etmek, tartışmak, şikâyet etmek ya da anlamsız şeylerde harcasaydılar, güç ortadan
kalkardı. Kadınlar, isterlerse erkeklerden daha fazla çalışabilecek kadar güçlüdürler. Ama her şeyden önce onlar kendi güçlerine
saygı duymak zorundalar, saçıp savurarak, ziyan ederek kadın güçsüz hale gelir, bu türden bir kadın iyi değildir. Kadınların işi çok
önemlidir ve çok saygındır. Kadınlar çok mütevazı ve çok bilge olmalılar. Bırakın kötü sözleri erkeklerin kullansınlar, ama kadınlar
bunu yapamazlar. Erkekler tartışabilirler ve onlar kavga edeceklerdir, bırakın yapsınlar ama kadınlar yapmazlar. Kadınların işi
barış getirmek, korumak ve insanlara yardım etmektir. Kadın kalkan gibidir, o kılıç gibi değildir ve kılıç da, kalkan gibi olamaz.
Kalkan kılıca dayanabildiği için, kılıçtan daha büyüktür. Kılıç kırılabilir, ancak kalkan kırılmaz. Yani kadının en önemli gücü
alçakgönüllülüktür. Alçakgönüllülükle birlikte tüm güçler ona gelir. Bu Sahaj Yogiler için hiç de zor değildir. Pek çok Sahaja
Yogini’nin her yerde erkeklerle sohbet ettikleri, çok sohbet ettiklerini görüyorum. "Anne yardım edin" "Ne oldu?" "Bu bayan çok
konuşuyor, lütfen bana yardım edin ", " bıktım ondan ". Erkeklerle konuşacak fazla bir şey yoktur. Buna ne gerek var? Kadınlar
arasında, Sahaja Yoga'da erkekler daha fazla öğreniyorlar, Sahaja Yoga ve çakralar hakkında onlar daha fazla çalışıyorlar. Hangi
çakra insanları sürüklüyor ve catch ediyor? Erkek, bütün kadınların geride bırakılacağını bilir. Kadınlar öğrenmek zorundadır.
Erkekler için Shri Rama, bizim idealimizdir. Bu anlamda Müslümanlar inanılmazdırlar. Kötü şeyler söylemek istemiyorum. Diyelim
ki, eğer Riyad'a giderseniz, hiçbir Müslüman sizi görmeyecektir, kadınlara saygı duyacaklardır, eğer kadınlar caddeden karşıya
geçiyorsa, onlar kadınlara saygı göstererek arabayı durduracaklardır. Ama burada, olan şey işte bunun tam tersi, kadınları biraz
kasıtlı olarak görüyoruz, bunun neden böyle olduğunu bilmiyorum. Her kadına bakarak, boyunlarını kıracaklar. Her kadına
bakmak, büyük bir günahtır. Sahaja Yoga'da bu tamamen yasaktır. İlk olarak gözlerinizi ve Sahaja Yoga'yı bozacaksınız. Aksi
takdirde kör olabilirsiniz. Bazen insanların daldan dala konan gözleri olduğunu görüyorum. Konuşurken, gözler de kadınları
izliyor. En büyük kayıp, dikkatinizdir. Dikkatiniz oraya buraya gider, o zaman da aydınlanmanın ne yararı var ki. Konsantrasyon



olmadan Chitta aktif olamaz. Konsantrasyon kazanılmalıdır. Batı'da hastalıklar erkekler arasında daha yaygındır. Batılı Yogiler
böyle değiller, bunun kötü olduğunu biliyorlar. Benden çözüm istediler. Siz sadece yere bakın, ayaklarınıza kadar, daha yukarısını
görmenize gerek yok. Yere bakın, Yogiler yurt dışında yere bakarak yürüyorlar. O zaman bütün güzel şeyleri, çiçekleri ve çocukları
görürsünüz. Yukarıda görecek bir şey yok. Öyleyse, işte bu şekilde chitta'nızı kontrol edebilirsiniz. Shri Rama buna ihtiyaç
duymuyordu. Eğer Shri Rama'ya saygınız varsa, sizde Chitta'nızı Onun gibi kontrol etmelisiniz. Eşinize ona shakti olarak saygı
duyduğunuzu söyleyin ama o da bunu hak etmelidir. "Yatr naryan pujante tatr ramante devata "" Tanrı kadınlara saygı duyulan
yerde oturur". Ama kadınlar da saygıdeğer olmalılar. Lütfen oturun. Puja sırasında hareket etmeyin. Eğer kadın kendisine ibadet
edilebilir kalitede ise, "Pujyante", bu onun "ibadet edilebilir" anlamına gelir. Kim kötü bir kadına, acımasız rakshasi'ye ibadet etmek
ister? İbadet edilebilir olanlara, ibadet edilmelidir. Tanrılar orada ikamet ederler. İlk olarak kadınlar çocukların anneleridir. Eğer
koca eşini, çocukların önünde azarlarsa, o zaman çocuklar anneye asla saygı göstermezler. O başbakandır ve bakan
yardımcısıdır. Kadınlar da, eşlerine hakaret etmemelidir. Güç çocuklara, babadan geçer. Bu temel anlayış olmadan, onlar kontrolü
almak için savaşırlar. Eğer kadın, erkeği nasıl idare edeceğini bilirse, kavga olmaz – Onlar çocuk gibi oldukları için, erkekleri idare
etmek çok kolaydır, onlar çocuklar gibi masumdurlar. Saçma sapan konuşarak onları idare edemezsiniz, çocuklara yaptığınız
gibi, onları affetmek zorundasınız. Dışarıda kavga ederlerse, rahatsız olurlar. Onlar sadece karılarına kızabilirler. Evde
öfkelenmeleri, olabilir. Bu hissiyatı elde edene kadar, siz karşılıklı anlayışı, sevgiyi ve neşeyi yaşayamazsınız. Erkekler de karının
ihtiyaçları ile ilgilenmelidirler, eğer karısı yanlışsa, kocanın hayır, "bu yanlış, ben bunu yapmayacağım" deme görevi vardır. Ama
küçük şeyler için kavga etmeye gerek yoktur. Sahaja Yogiler de bu iyi görünmüyor. Sahaja çiftlerin birbirleriyle kavga etmelerine
şaşırdım. Birbirlerini şikâyet etmeye geliyorlar. Ben tüm dünyada barıştan bahsederken, Sahaja çiftler nasıl barış içinde birlikte
olamıyorlar? Eğer böyle kavga ediyorsanız, bu çözülmez. Koca öncelikle karısını tam olarak anlamış olmalıdır. Ve şunu bilin ki,
diğer tüm kadınlar sizin kız kardeşleriniz ve anneleriniz gibidir. Sahaja Yoga'dan sonra bile, birileri eğer temiz değilse, o zaman
çıkış yolu yoktur. Sahaja Yogi olmayan İsviçreli bir adam vardı, Hintli değil. O bir Sahaja Yogininin babasıydı Kızın kocasının
gözleri, her tarafta dolanıyordu ama Sahaja Yoga'ya geldi. İkisi de Sahaja Yoga'ya geldiler. Kız çok iyi ama adam böyle yapmaya
devam ediyor. Yogi olmayan baba kızına, bu adamı bırakmasını söyledi. "Sahaja Yoga'dan sonra bile temizlenemiyorsa onu terk
et", dedi. "O bir Sahaja Yogi değil, onunla ilişki kurma" dedi. Sahaja Yogi olmayan birisi bile, bu kişinin temizlenemeyeceğini
anlayabilir. Sabit bir dikkati yok, o zaman bu kötüdür. Bizim kültürümüz, erkeklerin ve kadınların, kız ve erkek kardeşler olmak
zorunda olduklarıdır. Ama konuşkan bir kadının sadece erkeklerle konuşmaya gittiğini görüyorum. Bunu anlamıyorum. Onlar
diğer bayanlarla oturmuyorlar ama gidip erkeklerle oturuyorlar. Erkeklerde de bu aynı, onlarda sadece kadınlarla sohbet ediyorlar.
Hizmetçiyle ya da başkalarıyla bile, konuşmaya başlıyorlar, özgüvenleri yok. Bunu erkeklik olduğunu düşünüyoruz ama Shri
Rama, O en yüksek seviyede mükemmel bir adamdır. Ama en altta olanlar kendilerinin mükemmel olduğunu düşünüyorlar,
mükemmellik nerede? Shri Rama'ya inanmayıp, şeytanlara inanmak. Eğer Shri Rama'ya inanıyorsanız, Onun idealini takip edin. Bu
nedenle çocuklar ve kadınlar bozuluyorlar, ama yine de Hintli kadınlar burada, iyi bir kültürü sürdürdüler. Eğer onlarda
Amerikalılar gibi olsalardı, ne olurdu o zaman? Erkekler orada bu korkunç şartlar altında sıkıştılar. Evlilikten sonra erkekler iflas
ediyor ama kadınlar bir saray yapıyorlar. Amerika'da kötü bu. Çocuklar evden kaçıyorlar. Hintli kadın, evini, kocasını ve çocuklarını
idare eder ama bu değişiyor. Onlarda aynı kocalar gibi düşünüyorlar. Eğer adam kadınlarla kaçarsa, o zaman bizde erkeklerle
gideriz, diyorlar. Eğer koca cehenneme gidiyorsa, ben ondan önce gideceğim. Kadınlar bunu yapmamalıdır. Dharmanın temeli
kadının elindedir. Kadın onun anlamasını sağlayarak, kocayı dharmik şekilde idare etmelidir. Dharmik olmak kadının en büyük
görevi ve gücüdür. En büyük dharma, affetmektir. Bu olmadan hiçbir şey yolunda gitmez. İlk şey şudur, kadın affetmek
zorundadır. Çocukları, kocayı affedin, evdeki hizmetkârlara barınak verin, bunların hepsi kadının görevidir. Bu, Shri Rama'nın
yapamadığı iştir, ne Shri Krishna'nın, ne de Shri Jesus’un. Rama, işe yaramaz, adharmik ve flört eden herkesi öldürürdü. Kaç
tanesinin işini bitirirdi bilmiyorum. Krishna, sudarshan çakrasını (Sudarshana Çakra, Shri Vishnu tarafından kullanılan ve 108 tane
tırtıklı kenarı olan, dönen disk benzeri bir silahtır. Kelime olarak "hayırlı vizyon diski" anlamına gelir. Sudarshana Çakra genellikle,
bir shankha (deniz hayvanı kabuğu), bir Gada (topuz) ve bir pedma (nilüfer) tutan Vishnu’nun dört elinden birinde, sağ arka
tarafında tasvir edilmiştir.) kullanırdı ve bir savaş olurdu. İsa kendisini çarmıha gererdi. Bir kez çarmıha gerilmek, her gün
gerilmekten daha iyidir. Sevginin gücü ile, sadece Anne bu işi yapabilir. Her şey Onun sevgi gücüyle çözülebilir. O her şeyi o kadar
sevgiyle tutar ki, çocuklar düzeltilmekten rahatsız olmazlar. Örneğin sıkıntı ortaya çıktığı zaman, sadece anne bununla nasıl başa
çıkacağını bilir ve sonrada azarlar. Çünkü çocuklar annenin sevgisini anlarlar ve bu onlar içindir. Babayla çocuklar tepki
verebilirler ama beklentisi olmayan annenin sevgisinde tepki vermezler. Anne çocuklarının iyi olması, çocukların onun tüm
güçlerini, kendisinde olan bütün iyiliği almasını istemekten başka bir şey istemez. Eğer anne bunu hissediyorsa, onun çocukları
iyi olacaklardır. Ama bazı anneler çok karışıyor ve her şeye müdahil oluyorlar. Koca geride dururken, her zaman o öne çıkar.
Çocuklar bu şekilde şımaracaklardır. Bu kadar zararlı bir ortamda, çocuklar çok duygusal olabilirler. Yani kadın arkada kalmalı ve



kocasını öne çıkarmalıdır. Koca her ne yaparsa yapsın eşleri onun arkasında olup, ona yardım etmek zorundadırlar. Kocanın
gücü, karısıdır. O zaman, o kişi nasılda saf ve çok çalışan birisi olmalıdır. Ben her şeyi kadının üzerine yıkıyorum çünkü sizin
içinizde büyük güçler olduğunu biliyorum. Bana bir Anne olarak bakın. Ben herkesi aziz yapmak zorundayım. İnsanları aziz
yapmak için, birçok hastalığı tedavi ediyorum. Hiç kimse bu işi yaptı mı? Sadece Ahilya kurtarıldı. İsa insanları kurtardı, şimdi Ben
herkesin işini yaparak, dünyayı dolaşarak insanları kurtarmalıydım. Bu hala devam ediyor ama sevgi yüzünden bir şey
hissetmiyorum. Belki de ne tür insanlarla tanıştığımı bilmediğim için, bandhan yapmam gerekiyor ama insanlar Bana gelir
gelmez, Ben tüm sorunları içime çekiyorum. Yani sevgi kendiliğinden hareket ediyor. Her şeyin sevgi ile yapıldığını biliyorum. Ne
olursa olsun kötü hissetmiyorum. Sadece Anne acıya dayanabilir. Bu yüzden engeller olmadan istikrarlı bir şekilde büyümenizi
istiyorum. Erkekler de eşlerine tam olarak yardım etmeliler. Onları anlayın ve saygı gösterin, tekerlekler dengeye gelene kadar
araba ilerlemiyor. Tekerleklerin her ikisi de aynı olmalıdır, ama biri solda, diğeri de sağda olmalıdır ve eğer bunu değiştirirseniz, bu
çalışmayacaktır. Bu durumda hareket ediyor ve çalışıyor çünkü onlar aynılar ama eşsizler. Boy ve genişlik anlamında aynılar ama
farklı şekilde çalışıyorlar. Yaşamımızda bu aynıdır, Shri Rama sadece karı ve koca hakkında düşünmedi, çocuklar ve aile hakkında
düşünmedi. Normal bir insan olarak, erkek kardeş, kız kardeş, anne, baba ve herkes için düşündü. Shri Rama, toplum üzerine
düşündükten sonra, halk, devlet ve ülke hakkında düşündükten sonra, bir insan olarak faaliyetlerinde, insan ideallerini
göstermiştir. Karısını çok seven bir kişi olarak, karısının saf olduğunu biliyordu ve onu terk etti. Artık insanlar kendi karısına pek
çok şey veriyor ama onlar, fakir insanlara asla bir şey vermezler. Veyahut sadece kendi akrabalarına verirler. Bu politikacılar
arasındaki bir hastalıktır. Ama karısı “sakshat Devi” olan birisi, ondan ayrılmak zorundaydı, bunun akrabalara ve mülklere
bağımlılık olduğunu anlamalıyız. Batı’da evlilik ilişkisi iyi değil ama Sahaja'dan sonra, karıları onların her şeyleri oldu. Burada
liderler ayrılmak zorunda kaldılar çünkü karıları iyi değildi. Karılarının vaazları ile dikkatleri bozuluyordu. En az beş Yogi, karıları
yüzünden ayrıldılar. Karıları Sahaja Yoga'yı ve bu kişilerin buradaki rolleri anlamalıdır. Bu durumda kocalar, karıları aynı fikirde
olmamalılar. Ona “sen çok konuşuyorsun, sessiz ol” deyin. “İşe yaramazsın, senin çakraların iyi değil” deyin. O sadece bu şekilde
düzelecektir ama onun yerine, siz kendinizi suçlayıp karınıza mı itaat mi edeceksiniz? Eğer karınız size çalmanızı söylerse, bunu
yapar mısınız? Sahaja Yoga'dan sonra bile, hala dikkat etmeniz gereken bazı catchler var. Shri Rama vesilesiyle, Onun büyük bir
müridi olarak Hanuman hatırlanmalıdır ve O hizmeti ile nasıl da meşguldü. Yaşamının, Shri Rama'ya hizmet etmek için olduğunu
biliyordu. Biz Sahaj Yoga'da, Onun farkındalığına sahip olmalıyız. Ama bu sizin, yemediğim yemekleri Benim için pişirmeniz
anlamına gelmiyor, çok fazla yemek pişirmeniz Beni rahatsız ediyor, şudur, budur. Zorla birisine hizmet etmeye devam etmeyin.
İhtiyacımız olan şey, hizmet etmeye heves etmektir. (Sewa) Hanuman, Shri Rama’ya yemek vermedi. Delhi'deki insanlar çok fazla
yemek servis etmeye devam ettiler, onlara eğer durmazsanız artık gelmeyeceğimi söylemek zorunda kaldım. Ne yapmanız
gerekiyorsa, yapın. Birisini, birbiri ardına yemek yemeğe zorlamak kötü bir şey ve Benim hiç bir şeye ihtiyacım yok, yorgunum, size
sadece çiçekleri söyledim, ama buna çok da fazla harcamayın, bazen bir sürü çiçek Beni endişelendiriyor. Lütfen Anneniz
dengede. O bütün bunlardan anlamayan basit bir kadındır. Hizmet etmenin coşkusunun Hanuman ji'den geldiğini öğrenmeliyiz.
Benim için yapılan özel bir hizmet yok. Ama eğer Bana hizmet etmek isterseniz, Sahaj Yoga'ya hizmet edin. Sahaja Yoga'ya
hizmet etmek, Bana hizmet etmektir. Kaç tane aydınlanma verdiniz? Kaç kişiyi dönüştürdünüz ve onlara ilham verdiniz? Ama yeni
insanlara, onlar da bhoot olduğunu söylerseniz, var, onlar sadece çekip giderler. Bir beyefendiye onun içinde bhootlar olduğunu
söyledi, bu yüzden Sahaja Yoga'dan ayrılmıştı, hatta ona bhootların sayısı bile söylendi, çünkü bu Yogi yerelde bir otorite olduğu
için, o kişi buna inandı, onun kim olduğunu bilmiyorum ama bu kişi ayrıldı. Öyleyse Hanuman'dan öğrenmemiz gereken şey,
hevestir, "Ram kaj karne ko tatpar" (Ram'ın işini yapmaya istekli olmak) Bizim işimiz nedir? Benim işim Sahaj Yoga’dır. Benim
işim Sahaj Yoga’dır, Kundaliniyi yükseltmektir, insanları huzurlu ve sevilebilir kılmaktır, sevgiden bahsetmektir. Sahaja Yoga
hakkında konuşun, çakralar hakkında konuşun, onların anlamalarını sağlayın. Bu, siz onlara ders vermeye başlayın anlamına
gelmiyor. Bazı insanlar çok fazla ders vermeye başladılar. Onlara durmalarını söylemek zorunda kaldım. Aksi halde Sahaja Yoga
bitecektir. Sadece uzun dersler var, Annenin konuşması ve Aarti için zaman yok. O sadece duramadığını söyledi, neden böyle
olduğunu bilmiyor. "Bunu nasıl düzeltebilirim?" "Supari'yi (baharatı) ağzınıza koyun" Sonra "Ne kadar?" deyin. "Bu ağzının
büyüklüğüne bağlıdır" " Bunu bile bilmiyorsunuz, o zaman Sahaja Yoga hakkında nasıl konuşuyorsunuz? " Bunu bile
bilmiyorsunuz. İnsanlar ders vermeyi seviyorlar. Sahneye çıkıp, mikrofonu bırakmayacaklar. Mikrofonu olan kişi, onu bırakamıyor.
Bu yeni bir hastalıktır. Bu yüzden, neden ders vermek gerektiğini anlamalısınız, Anne’nin o kadar çok konuşması var ki, her
programda bir kaset veya video koyabilirsiniz. Sonra insanlar kâğıda soru yazabilirler ve onlardan bir sonraki programa sorularını
getirmelerini isteyin. Hasta veya başı dertte olan biri varsa, şimdi, bir Yogi var, Kalküta'ya tedavi etmeye geliyor. Şimdi Rusya'ya
çağrıldı. Tek bir kişi, her yere Hanuman gibi koşuyor. Hepiniz iyileştirebilirsiniz. Bütün kadınlar bunu yapabilir, bütün erkeklerde,
ama hiç kimse bunu yapmayı denemez. Ders vererek kaç tanesini tedavi ettiniz? Neden Hindistan'da sadece bir insan var, ne
olduğunu bilmiyorum. Şu ana kadar Hindistan'da insanları tedavi edebilecek tek bir adam var. Londra'da tedavi edebilecek ~



kadar insan var ve Fransa'da da. Kişi, Bandhan vermek gibi, insanlar üzerinde çalışmayı öğrenmelidir. Yurtdışından birini davet
etmeye gerek yok. Tedavi edemiyorsanız, Sahaja Yoga rozetlerini kaldırın. Kendinizi bile tedavi edemezseniz diğerleri üzerinde
nasıl çalışırsınız? Herkesin birisini tedavi etmek için gereken bütün gücü vardır. Birini davet etmek yerine, bunun üstadı olmayı
öğrenin. Tedavi etmek için dışarı çıkmaları gerekir. Sadece çalışmak için biraz cesaretiniz olsun. Hiçbir şey olmaz. Çalışarak,
yayıldığı ölçüde derinleşen bir ağaç gibi, sizde derinleşirsiniz. Sahaja Yogiler Enkarnasyonlardan çok farklıdır. Onlar daha önce
hiç toplum içinde çalışmadılar. Hiç kimse bir kitlesel güce sahip değildi. Sadece bir kişiden bir kişiye aktarılma, Kral Janaka’dan
Nachiketa’ya olduğu gibi. Ama şimdi hepiniz buna sahipsiniz. Sadece büyütün bunu, hepsi bu. Kendinizi ve başkalarını iyileştirin.
Sahaja Yoga'yı anlayın, her şeye sahipsiniz. Ama yine de dikkatiniz hala şaşkın. Neyin peşinden koşuyorsunuz? Bunu hala
anlamıyorsunuz, Sahaja Yoga sadece bir kutsamadır. Hiçbir şeyden mahrum olmayacaksınız, sadece Sahaja Yoga için çalışın.
Çalışmasanız bile kutsanmış olacaksınız. İş veya terfi, bu ve şu. Herkes kutsandı ve hiçbir şeyden vaz geçmeyin. Diğer taraftan,
bizler özgürlük savaşı sırasında işkence gördük, buzun üstünde yattım, elektrik şoku aldım. Ailem hapse girdi. Evimiz satıldı. Bir
kulübede yaşadık ... çok fedakârlıklar yapmak zorunda kaldık. Ve siz bunu yapmak zorunda değilsiniz, ama sadece alın bunu.
Eğer bir kapı açıksa bir diğeri de olmalıdır, sadece tek bir tanesi işe yaramayacaktır. Herkes Bana aldıkları kutsamaları bildiriyor.
Başkaları için ne yaptığımızı görmek zorundayız. Ama liderlik için bir sürü kavga var. Bunların hepsi Annenin oyunudur. Oradan ne
zaman düşeceğinizi bileceksiniz. Özellikle kadınlar buna karışmamalılar, çok yakında düşecekler ve erkekler de, bakan falan gibi
bir şeyin olmadığını bilmeliler. Bu, Annenin oyunudur. Buna karışmayın. Ben neden bir lider var derim, bu bir oyundur. Liderler
yoktur. Eğer egonuz varsa, bu bir testtir. Eğer sizde ego varsa, siz gittiniz. Bu hemen gösterilecektir. Sahaja Yoga'da her şey açığa
çıkacaktır. Ben bir şey söylesem bile, bu yüzlerinde görünür. Bir keresinde bazı liderler gelip kendi hatalarını itiraf ettiler. Onların
daha iyi, tatlı, mütevazı ve sevgi dolu olmak, herkesle yakın olmak ve paylaşmak için, daha fazla sorumlulukları var. Şimdi Shri
Rama'nın hayırlı vesilesiyle, neyi gösterdiğimizi anlamak zorundayız. Sadece birazı bile Annemizi memnun ederdi. Shri Rama
uzun bir süredir ormanda sürgündeydi. Sadece babasına itaat etmek için, çıplak ayakla yürüdü, çok çalıştı. Şimdi, Bana itaat
etmek için sizin sürgüne gitmenize gerek yok, çıplak ayakla yürümeye, aç kalmaya gerek yok. Bunların hepsi sizin için orada. Ama
Sahaja Yoga'da insanları nasıl iyileştireceğinizi, Sahaja Yoga hakkındaki her şeyi bilmek zorundasınız, çoğunlukla da sevgi ile ilgili
olanları. Bu sevginin gücünden başka bir şey değildir. Herkes faydalanacaktır. Bu sadece özel insanlar için değildir. Bu sadece
tek bir ülke için değil, tüm dünya içindir. Dikkatinizin nasıl olduğunu izleyin. Eğer iyi değilse, bunu düzeltmeliyiz. Ruhun gücünü
bunun içine koyun. Her şeyi konsantre olarak yapın. Adanma ve sevgi sizi derinleştirecektir. Aksi takdirde çok fazla çöp var. Eğer
çöp gibi kalmak istiyorsanız, bunun sonunda nereye gittiğini biliyorsunuz. Özellikle, her şeyde yetenekli olduğunu hissetmek
istiyorsanız, ilk şey alçak gönüllülüktür, sadece Bana karşı değil, herkese karşı. Sevgi ile, alçakgönüllü bir şekilde konuşun ve
insanların Sahaja Yoga'da her yere koku yaymak için, lotus gibi çiçek açabildiklerini gösterin. Eğer siz bunu bu şekilde
yapacaksanız, insanlar sizin harika olduğunuzu söyleyeceklerdir. Bir gün siz de, Maryada Purushottama olarak
adlandırılacaksınız. Siz Rama’nın tapınağısınız, bu yüzden içinizde buna sahip olun. Buna puja yapın. Kendinize saygılı olun.
Kendi içinizde aydınlanmanın faydalarını elde edin. Buna adanmanızın ve saygınızın olması gerekir. "Şimdi anladık". "Biz Yogiyiz,
nasıl yanlış yapabiliriz" deyin. Hemen kutsamaları alacaksınız, derhal. Ben “Rokra Devi” olarak adlandırıldığıma göre, bunu
istediğinizde, siz kutsamayı alacaksınızdır. Herkes bununla kutsanıyor ve bunu dünyaya geri veriyorlar. Shri Rama, ideal olanı
göstermek için, tüm güçlerini insanların hayrı için kullandı. Zamanı geldiğinde nasıl bu kadar yükseğe çıktığınıza şaşıracaksınız.
Hiçbir hastalığınız olmayacak, bütün kötü alışkanlıklarınız üzerinizden akıp gidecek. İhtiyacınız kadar yiyecekolacak, konuşacak
ve izleyeceksiniz. İç gözlem için zihninizi izleyeceksiniz. "Aklım nereye gidiyor?" “Ben bir Sahaja Yogi'yim, kes şunu” deyin. Bunu
yaparak meditasyonda olacaksınız. Kundalininiz tatmin olacak ve size kutsamalar verecektir. “Anne nasıl bir kutsama bu”
diyorsunuz, ama siz bunun içine atlamak zorundasınız, ancak o zaman bunu bileceksiniz. O zamana kadar sıkı çalışmanız
gerekli. Shri Rama gece yarısı doğmuştu, bu yüzden pujayı geç saate yapalım. Shri Rama Puja özellikle uzun olan bir puja değildir.
O insan formunda olduğu için, O zekâmızla anladığımız, içimizdeki insanlığımızdır ve düşüncelerimiz değişti. Shri Rama
sayesinde bizler düşüncelerimizi değiştirebiliriz. Tabiatımız değişebilir çünkü O bizim idealimizdir. Onun ideallerine ulaştıktan
sonra, bir başkasına ulaşıyoruz, çünkü O insan ideali idi. Bizim idealimiz olmak için, Tanrının bu dünyaya bir insan formunda
gelmesi harikadır. Dharma'yı muhafaza etme gücümüzü bize göstermek için, O tüm zorlukların üstesinden geldi. Bu Vishwa
Dharma’dır ve Yoga konumudur. Tanrı hepinizi kutsasın.
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Bugün Mahavira’nın doğum gününü kutlayacağız. Mahavira, Bhairavanath’ın enkarnasyonudur yada Ona Saint Micheal
(Başmelek Mikail) diyebiliriz. Şimdi, bildiğiniz gibi bu iki aziz, biri Gabriel (Cebrail) - Hanumana ve diğeri ise Saint Micheal. Biri
Pingala Nadide yer alır ve diğeri de, Saint Micheal İda Nadi üzerindedir.

Mahavira`nın bir çok araştırma yapması gerekliydi. Şüphesiz o gerçek bir melekti fakat bir insan olarak gelmişti. Sol kanalla ilgili
şeyleri, sol kanalın nasıl hareket ettiğini bulmalıydı. Bu çok karmaşık bir şeydir, sol kanal. O, sağ kanaldan çok daha komplikedir.
Sol kanalda da yedi nadimiz vardır ve bu yedi nadi, birbirini ardınca yerleştirilmiştir. Kitaplarda tarif edilmişlerdir ve onlara değişik
isimler verilmiştir.

Şimdi, sol kanalımız üzerinde bulunan yedi nadi, bildiğiniz gibi geçmişimize hitap eder. Bakın, örnek verirsek, her an geçmiş olur.
Her şu an, bir geçmiş olur. O zaman bizler bu hayatımızın geçmişine sahip oluruz ve daha önceki yaşamlarımızdan da bir
geçmişimiz var. O zaman, tüm geçmiş, yaradılışımızdan itibaren içimizde gömülüdür. Bu yüzden tüm psikosomatik hastalıklar,
bildiğiniz gibi, sadece sol kanal üzerinde beliren varlıklar tarafından tetiklenir. Birisi için, varsayalım ki, karaciğer rahatsızlığından
acı çektiyor ve aniden sol kanaldan saldırıya uğradı, özellikle Mooladhara veya herhangi bir sol kanal, sol nabhi. Çünkü sol
kanalla, İda Nadi ile bağlantılı olan yalnızca Mooladharadır ve sağ kanal ise, Pingala Nadi, Swadishthan ile bağlantılıdır.

Bakın, Mooladhara problemleri gerçekten insanların erişimi ötesindedir. Ve sol kanaldaki çakralardan herhangi birisi ne zaman
saldırıya uğrarsa, insanlarda psikosomatik hastalıklar o zaman belirir. Size pek çok kez anlattığım gibi, şimdi bu bir merkezdir, bu
da diğer bir merkezdir, sağ ve sol. Onlar birbirinin üstündeler. Sağ kanalı çok fazla kullanıyorsunuz –bu bir noktaya kadar gider ve
aniden solda bazı şeyler olur ve tetiklenir.

Bu yüzden, tüm hastalıklar, hatta diyabet diyebiliriz, psikosomatik etkilerden kaynaklanır. Çok sıkı çalışan bir kişi, çok düşünür,
çok sağ kanaldır, aniden bir şeyler olur –belki diyabeti kalıtımsal olarak da almış olabilir, geçmişi nedeni ile, bu tetiklenir ve bu
psikosomatik problemlere sahip olursunuz. Şimdi, psikosomatik problem ancak sol kanaldaki problemin ne olduğunu bilirseniz
tedavi edilir.

Mahavira sol kanal üzerinde oldukça derinlere gitti. Sol kanalın üzerinde olmak neden çok zordur çünkü sol kanalda hareket
etmeye başlayınca, hareket doğrusal olur, şüphesiz, fakat sağ kanalda hareket yukarı doğru iken, sol kanalda hareket aşağı
doğrudur. Hareket böyle aşağı doğru gider ve sonra sarmallaşır, sarmallar oluşturur. Ve siz bununla hareket etmeye devam
edersiniz, böylece sarmalın içinde kaybolursunuz. Fakat diğeri yukarı doğru hareket eder ve sarmallar çok fazla değildir, çünkü
yukarı doğrudur. Ondan kurtulmak kolaydır.

Böylece herhangi bir nedenle sola giden insanlar, kendi geçmişlerini çok düşünerek, kendileri için ağlayarak ve daima şikayet
ederek, sağ kanal insanlardan çok daha zordurlar. Fakat sol kanal insanlar kendilerine sıkıntı yaratırken, sağ kanal insanlar
başkalarına sıkıntı yaratırlar.

İşte sol kanalın doğru biçimde keşfedilmesi bu şekilde oldu ve Mahavira tarafından yapılmıştı. Şüphesiz, O bunun hakkındaki her
şeyi biliyordu, sanırım. O, böylece o pratik olarak, detayları ile, sol tarafa giden bir kişinin başına bir çok şeyin gelebileceğinden
bahsetmişti. O cehennem fikrini verdi. Aynı zamanda yedi çeşit korkunç cehennemi de tarif etmiştir, demek istiyorum ki, o çok
korkunçtur, size cehennemin ne olduğunu anlatmak istemiyorum. Korkunç derecede insafsız, korkunç derecede neşesiz ve
korkunç derecede iğrenç öyle ki, bu hatayı yaptığınızı anladığınız zaman, bu günahı, bunu işlediğiniz zaman, kendinizden nefret
edersiniz ama sonra sonuç ne? Ne elde edersiniz, cezalandırma kısmını. Mahavira, halletti, her şeyi. O, sol kanal olmaya çalışan
insanlardan ötürü, ne tür bir cezalandırma olduğuna dair tüm detayları vermiştir. O aynı zamanda sağ kanal insanlar hakkında da
(bilgi) verdi fakat bu kadar değil çünkü O kombinasyonlarla ilgilenmeliydi fakat daha fazla sol kanalla.

http://amruta.org/?p=9280


Benim daha önce bir çok insana anlattığım gibi ve belki burada da, beş elementin tümünün kozal bedenlerinden yapılmış olan bir
ruh vardır. Kozal, diyelim ki, örneğin, dünyanın kozalı kokudur. Yani vücudu oluşturan beş kozal bedenden meydana getirilmiş
olan bu Ruh ve merkezleriniz, artı, diyebilirsiniz ki, onun parasempatik üzerinde de bir kontrolü vardır. O dışarıdan omurilik
üzerinde oturur ve parasempatik sinir sistemini aktive eder. Böylece Onun her merkezle bir bağlantısı vardır.

Şimdi öldüğümüz zaman bu ruh, kundalini ile birlikte ruhumuz, gökyüzüne gider ve bu varlığımızın hareketine rehberlik eden
ruhtur. Geride ne bırakıldı ise, yeni varlığın içine gider ve işte bu böyle çalışır.

Şimdiye kadar yaptığımız her şey bu ruh üzerinde kaydedildi. Bana sorduğunuz zaman ”Anne, bu bir tür yuvarlak, yuvarlak şey,
görüyorsun, birlikte yerleşiyorlar, bu nedir?“ Ben size anlattım, bu bizim -bu ölü bir ruhtur. Şimdi onlara ne anlattığımı keşfettiler
çünkü, bakın bir kişi öldüğü zaman, onun ruhu size gösterir –gibi, şimdi bile, yuvarlak, yuvarlak şeyleri görebilirsiniz. Bir çok
olabildikleri gibi, tek de olabilir, bir dizi olabilirler. Ben onlara söylediğim zaman mikroskop altında onu gördüler, içimizdeki ruh
hücre üzerinde yansıdı, bu her hücrenin yansıtıcısıdır.

Hücrenin bir tarafında yerleştirilmiş olan ve hücrenin yansıtıcı olan kısmı da, yansıtılan bu ruha sahiptir ve arkada olan ana ruh,
her hücre ile ilgilenen bu yansıtılan ruhu kontrol eder. Şimdi onlar, bu yansıtıcının içinde, bu tür yedi çevrim -loop, olduğunu
buldular. Yedi loop çünkü o sekizincinin üzerinde oturur, yedi çakra ve Mooladhara.

Şimdi Onun bulduğu şey, (Mahavira’nın), kimi ruhların sadece birkaç gün sonra tekrar doğduklarıdır ve bu insanlar sadece çok
sıradan tipte insanlardır. İşte bu yüzden O, bir tür kategori getirmiştir. Yani onlar ölen insanlar, onlar bir kategorinin insanlarıdır,
çok kısa bir süre için kolektif bilinç altında var olanların bir kategorisi ve sonra tekrar doğarlar. Onlar çok sıradan insanlardır,
amaçsız, yararsız insanlardır. Fakat bazı ruhlar vardır, onlar öldükleri zaman, sadece havada asılı kalırlar ve onların arzularını,
henüz tamin edilmemiş arzularını yerine getirecek olan birisini bulmak için sadece beklerler. Bir ayyaş var ve bu ayyaş, içmekten
hoşlanan ve yaşamakta olan başka bir insanla   birleşebilir. O buna bir kez başladı mı, içme alışkanlığına bir kez başladığında, bu
ruhlardan bazıları o kişinin üzerine atlayabilirler ve bu kişinin üstüne atladıklarında onu gerçek bir ayyaş yapabilirler.

İlk kez gittiğimde, Amerika’da, Küba’dan gelen çok kısa, minyon bir hanım hatırlıyorum. Bana, kendinden bıktığını söyledi. Kocası
Bana, onun bütün bir şişe viskiyi içebildiğini söyledi, bazen muntazaman. Ona baktım, ne de küçük bir şeydi. Bunu nasıl yapabilir?
dedim. Bunun üzerine ona bandan verdim ve kocaman büyük bir zencinin arkasında dikildiğini gördüm. “Tanıdığın bazı zenciler
var mı?“ dedim. O derhal Bana doğru zıpladı ve “Anne bunu gördün “Sen onu gördün? İçen o, ben değilim“ dedi. Şüphesiz onu
tedavi ettim ve bundan sonra içmeyi tamamen bıraktı.

Her ne zaman kötü bir yola, kötü bir alışkanlığa başlarsanız kendiniz üzerindeki bütün kontrolü kaybedersiniz ve ruh tepenizde
oturur ve o sizi kontrol eder. Sonra herhangi bir alışkanlıktan nasıl kurtulacağınızı bilemezsiniz. Alışkanlıklardan kurtulmak her
zaman zordur.

Şimdi Sahaja Yogada, Kundalini yükseldiği zaman, bu ruhlara ne olur, bu ölü Ruhlar sizden ayrılırlar, sizler iyi olursunuz ve
bırakırsınız. İşte bu şekilde çalışır. Mahavira’nın tüm bunları anlatmadığını, ne de tüm bunların farkında olmadığını söylemek
istiyorum çünkü O bilim adamı değildi, bence yada nedenini bilmiyorum. Fakat hakkında konuştuğu şey cehennemdi ve O,
yaşamınızda bu tür işler, şeyler yaparsanız ne türde bir cehenneme gideceğinizi söyledi. O cehennemi tarif etti, adlandırmalıyım
ki, açıkça ve çok detaylı bir şekilde… Ve kendi iyiliğini düşünen bir insanın, sonunda bu tür bir cehennemi elde edeceğini ve
bazılarının sürekli orada olmaya mahkum edildiğini bilmek gerçekten korkunç.

Fakat enkarnasyonlar doğarlar, aynı zamanda bu şeytanlar da, bazıları tamamen cehennemde yaşamaya mahkum edilmiştir ve
doğdukları zaman, bizi rahatsız etmeye çalışırlar ve onlar bildiğiniz gibi gurularımız olarak ve bu şeyler olarak doğabilirler. Her şey
oluyor şimdi. Bizleri tamamen bloke etmek için, bu insanların nasıl doğduklarının ve bizleri nasıl yanlış yönlendirdiklerinin, sol
Swadishthanı yada sol kanal diyebilirsiniz, nasıl kullandıklarını bulduk.



Bir kişi poses olduğunda, görmüş olmalısınız, bir kişi posses olduğunda, vibrasyonları hissedemez, sonra bu kişideki her tür
semptom. Fakat Sahaja Yogada, yapmamız gereken şey, Mahavira’nın ismini anmaktır çünkü Mahavira bütün yolu geçer, İda
Nadi üzerindeki bütün yolu geçer ve süper egomuz diye adlandırabileceğimiz noktaya gelir ve kalır. Ve O kişi Sahaja Yogaya
geldikten sonra, kişiyi doğru yola sokmak için değiştirir, kontrol eder, halleder, temizler ve gereken her şeyi yapar.

Bizler gerçekten, çok pis ve kirli olan bu tarz işleri yaptığı için O’na minnettar olmalıyız çünkü bu insanlar banyoda oturmaya bile,
ya da diyebilirsiniz ki, her şeyle oturmaya ve meditasyon yapmaya aldırmazlar. Onlar her şeyi yapabilirler. Onlar çok pis
insanlardır, kesinlikle pis ve onlar tantrika oldular. Onlar her tür pis şeyi denerler ve bununla gerçekten kendileri ile Tanrı arasında
problemler yaratırlar. Onlar Tanrıçanın mabetlerine gidecek ve oradaki bir kadınla yanlış davranışlara başlayacaklardır. Bu yüzden
Tanrıça ortadan yok olacaktır, Tanrıça bu bölgeden bir kez kaybolunca, sol kanaldan bütün bu bhootları çağırırlar.

Şimdi tüm bu ruhlarımız var, uzanan, havada asılı bilinçlilik haline geri dönmeye çalışıp, posses etmek için bekleyen. Artı, bizim,
bu insanları nasıl yakalayıp elinde tutacaklarını bilen ve onları bir insana yerleştiren veya onları birisi üzerinden alabilen veya bir
başkasını yerleştirebilen sol kanalın üstadı olan kişilerimiz var. Bu sürekli bir işlemdir ve bu bir insanı kesinlikle delirtir ve işe
yaramaz hale getirir. Şimdi tüm bunları bildiğimiz zaman, hala sol taraftan catch alıyoruz. Sahaja Yogiler catch ediyor. İşte bu
nedenle, Bana göre, bu Mahavira Jayanti bizim izlememiz için çok büyük bir şey.

Şimdi, Neden Ona Mahavira adı verildi. (Maha Vira-Büyük savaşçı) Çünkü sadece Onun gibi insan, gerçekten cesur, ve şövalye
gibi olan bir insan, çünkü sadece O bunu yapabilirdi, bu sayede O varlığın içine tamamen girebilirdi ve öldürecekti veya
diyebilirsiniz ki, bu korkunç rakshasaları, şeytanları, bize gelen tüm bu negatif şeyleri yok edecekti.

Şimdi bildiğiniz gibi, bize eziyet eden bir çok negativite için sol kanalımızı çok fazla kullanırız fakat eğer hiç destek yoksa, diyelim
ki Mahavira`dan, bunu yapamayız. Mahavira`nın ismini söyleyebilirsiniz, -Onu Saint Micheal olarak çağırabilirsiniz, Onu Bhairava
olarak çağırabilirsiniz, fakat Mahavira, çünkü O bir insandı. Tüm bunlar Onun yüzünden hallolur ve O ne büyük bir şahsiyettir. O
kendisi, insan olarak doğdu, [???] azizler için insan olarak doğmak. Veya, bakın, tüm bu cehennem konsepti ve bütün kutsal
yazılarda tasvir edilenler bir gerçektir, o mevcuttur ve eğer oraya girmeyi denerseniz -bakın -ne zaman oraya gitmeye ve bulmaya
çalışsam, Ben sadece uyur kalırım, bir şeyler. Kişinin ne yaptığını, ne hadar catch ettiğini, bu kişiye olan şeyler hakkındaki her şeyi
Ben uykumda buldum. Bir kişiye olmakta olan her şeyi keşfedebilirim, onun ne kadar catch aldığını, neler yaptığını. Bilinçli akılla
yapılması kolay bir şey değildir. Sol kanalda neler olup bittiğini anlamak için, bilinç altına gitmeli ve daha derin bir uykuda
Sushukti içine girmelisiniz zorundasınız. Benim düşünceme göre çok komik bir durum ve Sahaja Yogilere de onun içine
girmelerini tavsiye etmem. Fakat kişi sol kanal problemlerinden Mahavira`nın yardımıyla kurtulmalıdır.

Bu çakra catch ettiği zaman göreceğiniz şey, sağ taraftan gelmekte olan bir yığın bhoottur, sol taraftan gelen bu baskıyı ortadan
kaldırmak için sadece Mahavira’nın adını anmak zorundasınız. Şimdi birçok insan neden acı çektiğini bile bilmiyor. Yanlış bir şey
yapmadıkları zaman neden acı çeksinler? Çünkü onlar sahiplenilmişlerdir. Şimdi hatta virüsler ve tüm bu şeyler, kanser gibi
psikosomotik dertler, hepsi, diyebilirim ki tüm tedavisi imkansız hastalıklar biz sol kanalı tetiklediğimiz için oradadır. İşte bu
yüzden tedavisi mümkün olmayan bu hastalıklar nedeni ile acı çekiyoruz.

Bizlere sol kanal problemlerimizden kurtulma gücü veren, ellerimize bu ışığı veren, kendisi vibre eden, kendisi karanlık şeylerin
üzerine biraz ışık göndermeye çalışan, aynı zamanda Benim içinde, Mahavira’ya gerçekten çok teşekkür etmek zorundayız.
Ancak Onun sayesinde, bir çok fiziksel ve zihinsel problemlerimizi tedavi edebiliriz.

Bildiğiniz gibi eğer üç mum tedavisini kullanırsanız, sol kanal kolayca tedavi edilebilir. Bu Mahavira’nın sadece ışığa sevdiğini
gösterir. O karanlıktan hoşlanmaz ve Onun fikri şu ki, Bence O bu yolla, Benim hala bir sürü, çok fazla negativite bulduğum pek
çok ülkede Sahaja Yoga`nın yerleşmesine yardım etmek amacı ile, sol kanalı mümkün olabildiğince temizlemek için, bütün yol
boyunca ilerlemektedir. Bu yüzden O her yerde çalışıyor ve psikosomatik hastalıklarda, bütün bu hastalıklarda da, mum ışığı ile
sorunu halledebiliriz ve tüm bunları yapabiliriz. O da bunu yapabilir.

Sol kanala bu şekilde girmeyi başarıp, sol kanalımızda ne tür problemlerin var olduğunu bizler için bulduğundan dolayı Ona çok



şükran duymalısınız. Bu güne sahip olmamız ne kadar güzel bir şey, Onun doğum gününü, Onun tarafından gerçekten çok
sevilmiş olan bir yer olan burada kutlama şansımızın olması öyle güzel ki.

Şimdi, diyebilirsiniz ki, Mahavira bazen çıplak bir insan olarak görünür. Bu durum gerçekleştiği zaman, sol kanalda neler olduğunu
bulmak için Mahavira meditasyon yapmaya ormana gitmişti ve kalktığında, görüyorsunuz, çalılılardan birine dolandı ve
elbisesinin yarısını yırtmak zorunda kaldı. Bu yarım parçayı yırtınca çalılardan kurtulmuştu ve iyi durumdaydı, fakat aynı anda Shri
Krishna orada, köyden küçük bir çocuk olarak sahnede belirdi ve “Ben fakir bir adamım” dedi. Bu küçük erkek çocuğu, “Ben fakir
bir kişiyim, Benim hiçbir şey yok. Sen Kralsın. Her zaman elbiseler alabilirsin. Neden bu yarım elbiseni bana vermiyorsun?” dedi.
Ve insanlar, onun çocuğa verildiğini ve Onun kaçıp gittiğini söylerler. O Shri Vishnu’dan başkası değildi. Ve bu, gördüğünüz gibi,
Vishnu bu elbiseyi aldı ve Mahavira için en fazla iki-üç saniye idi çünkü O bir kraldı, gördüğünüz gibi, kendini yapraklarla örttü ve
sarayına gidip giyindi.

Fakat bugün insanlar, nasıl da negatif insanlar onlar. Onlar elbiseleri olmadan yürürler, Jainler. Onların gördüğünüz gibi tüm
kurtçuklara-solucanlara karşı her tür tabuları vardır, her şeye, bu insanların başlattıklarının dışında, eğer bu küçük küçük
hayvanlara saygı duymazsanız, diyebilirsiniz ki, hatta yılan ne kadar baş belası ve delice, fakat bu yaşayan bir şey, görünen o ki bu
Jainler deli. Sizlere onların vejeteryanlıkta ne kadar uç noktalara kadar gidebildiklerini anlatmıştım öyle ki hatta böcekleri bile
korumaya çalışırşar. Böcekleri kümese koyarlar ve kümesin içinde de bir Brahmin var. Şimdi bu böcekler Brahminin kanını
emerler ve bir kez Brahminin tamamen, demek istiyorum ki, kanı bu böcekler tarafından emilince yere yığılırlar. Sonra Brahminin
dışarı çıkmasına izin verirler ve ona bol bol dakshinat verirler, bunun anlamı, böceklerin onun kanını emmesine yardım ettiği için
onu para vererek ödüllendirirler. Bu tür bir vejetaryanizm oradadır.

Vejetaryenlere dikkat ediniz. Gördüğünüz gibi, hatta Hitler bile vejetaryendi, onun ne tür bir vejetaryenlik olduğunu hayal
edebilirsiniz. Bütün vejetaryenlik tuhaflıkları ve tüm bunlar tamamen gereksizdir ve işte Mahavira’nın yaşamında gösterdiği şey,
yiyecek yada bunun gibi şeyler için sıkıntıya girmenin tamamen önemsiz olduğudur. Bakın, vejetaryanizmle ilgili tüm teoriler o
kadar saçma noktalara kadar gitti ki, Ben insanlara vejeteryanlığı tamamen bırakmalısınız dedim. Şimdi Onun istediklerinin yan
yana sıralanışına da bakın. Eğer protein yemezseniz, bhootlarla savaşamazsınız. İçinde bhoot olan bir kişi karbonhidrat değil, çok
fazla protein yemek zorundadır, proteinleri böylece O, sol kanal düşmanlarıyla savaşabilir fakat burada onlar vejetaryen olmak
zorundalar. Şimdi şöyle bir gözünüzde canlandırın, sol kanal düşmanları onların içinde ve onlar vejetaryen olmak istiyorlar. Bitti.
Nasıl savaşacaklar ?

Yani tüm bunlar, demeliyiz ki, bir tür bir şey yapmaya çalışan kişi tarafından önceden planlandı, şöyle diyebiliriz, bakın, şeyi
ortadan kaldırmaya çalışan bir kişi veya diyebiliriz ki, bu daha küçük hayvanların yaşamasını sağlamaya çalışan kişi. Onlar
(diğerlerini) ezerlerdi. Onların yaptığı aptalca şey buydu. Bilinmek zorundadır ki Ben, bu kurtçuklara, bu balıklara ve hatta
tavuklara bile aydınlanma veremem. Bizim insanlara ihtiyacımız var.

Böylece tüm bunlar, insanoğlu aklı başında bir sıralama ile gitmekte olduğu için meydana geldi. İsa’nın dediği gibi “Zina yapan
gözleriniz olmamalı” Ben bugüne kadar, kadın yada erkek olsun gözleri zina yapmayan, Sahaja Yogi olmayan bir Hıristiyan ile
henüz karşılaşmadım.

Bize ne öğretildiyse sadece aksini yapıyoruz. Aynı durumlar Mahavira’ya da oldu. O her ne yapmaya çalıştıysa, bu vejeteryanizmi
büyük bir din yapmaya çalışan insanlar tarafından kesinlikle öldürülmüştür. Bir diğer şey, vejeteryanizm Jainizmin içine, Shri
Krishna zamanında bir Putangah olan Naminath adında bir adam vasıtası ile girmiştir. O evlenmek üzereydi. O günlerde onlar
evliydiler ve sade et değil ama onlar bütün et çeşitlerini yiyorlardı ve bu adamın düğün merasimi için bir çok kuzu ve keçi gelmişti.
O –uparadi- hissetti yani biz onu öyle adlandırırız, bu, O hoşlanmadı. O tiksinmişti. O bununla hayal kırıklığına uğramıştı. Bu hayal
kırıklığı ile ne yaptı? O, “Ben et yemeyeceğim“ dedi. Ve işte vejeteryanizm Jainler arasında böyle başladı ve hala böyle devam
ediyor. Ben bu Jainleri neşesiz buldum, kesinlikle neşesizler. Onlar paraya çok fazla düşkünler. Onlar paranın peşinden koşarlar
öyle garip bir davranış biçimleri var ki, onları anlayamazsınız ve onlar insan fakat onlar, davranış tarzları, onları anlayamazsınız.
Onlar (???)……değillerdir

Biz şunu anlıyoruz ki, Mahavira’nın tüm hallettiklerine rağmen, Onun müridi olduğu varsayılan insanlar, Jainler, onlar böyleler.



Şimdi bizim yapmamız gereken şey nedir, Sahaja Yoga içinde bu tür şeyleri yapmamamızın daha iyi olduğunu anlamaktır. Her ne
söylerseniz, bunun neden böyle olduğunu anlamalısınız. Modus Operandi’yi (iş yapma yöntemi veya alışkanlığı) biliyorsunuz.
Sahaja Yoga hakkındaki her bir şeyi biliyorsunuz. Tüm konuyu biliyorsunuz, bu nedenle bir şekilde, bu tür herhangi bir argümana
karşı veya herhangi bu tür büyük büyük konuşmalara karşı veya büyük büyük reklamlara karşı yenilmeniz ve yanlış olan şeyleri
kabul etmeniz sizler için uygun değildir.Bu çok önemli. Bizler Sahaja Yogiyiz ve bizler dengeyi anlarız

Şüphesiz, Ben daima batılılara, örneğin, belki de Avustralyalılara da, daha fazla karbonhidrat almalarını söylerim çünkü çok fazla
et yiyorlar. Bu yüzden onlar karbonhidrat alabilirler fakat bu hiç bir şekilde vejetaryenizm demek değildir. Benim demek istediğim,
eşitlemektir. Ve Hindistan’da, onlara daima daha fazla et yemek zorunda olduklarını söylerim. Bu onlar için iyi. Fakat bu sadece
et yiyin başka bir şey yemeyin anlamında değildir. Fakat bir denge bulunmalı ve bir kere bunu bulduğunuzda, o zaman ne kadar
rahatlamış, çok daha iyi, çok daha aydınlanmış hissettiğinize şaşıracaksınız ve vibrasyonlar normalden çok daha iyi akacaktır.

Yiyecek için, dikkatli olmak zorundasınız. Elbiseler konusunda da aynı. Her zaman bir kıyafetin ardından çılgın gibi
gitmemelisiniz, sıcak, soğuk yada şöyle böyle olsa da. Yapmak zorunda olduğunuz şey, size yakışan giysiler giymenizdir. Şimdi
örneğin, bunun gibi bir iklimde sizi koruyacak bir elbiseye ihtiyaç duyabilirsiniz fakat farz edin ki Ganapatipule‘de yada ona
benzer, ne sıcak nede soğuk olan, belki biraz kuru olan bir iklimde ne tür elbise giyeceksiniz, rahat olan. Bu bulunmalıdır ve her ne
bulursanız, bu bizler için bunun gibi öylesi rahat bir elbisedir ki. Çünkü orada başka ne var? Anlamı, görüyorsunuz, diyebilirim ki,
size her ne söylüyorsam bunu aşırılıkla almamalısınız ve çok az aşırılık bile olarak almayın. Fakat size bu şeyi söylediğim zaman,
sizin için iyi olan her ne ise, karakteriniz her ne ise, meyil gösterdiğiniz şey her ne ise onu anlamalısınız. Sizi besleyecek olan bir
şeyler, geliştirecek olan ve size denge verecek olan şeyleri almak zorundasınız. Böylece kendinizi dengelemek, eğer Mahavira’yı
düşünüyorsanız, aynı zamanda Shri Hanuman’ı da düşünmek zorundasınız. Bu her ikisi de çok önemli.

Bu kısa konuşmada Mahavira hakkındaki her şeyi anlatmak kolay değil fakat kanımca Onunla şimdi Sahaj ile kesin olarak
bağlandım ve Onun ne kadar önemli olduğunu, oynadığı rolün ne kadar önemli olduğunu görmek zorundasınız.

Tanrı Sizi kutsasın.

Mahavira hakkında düşünmek, Ben sadece, -bilinçli zihinde tutmak imkansız, sürekli sola gitti çünkü arabanın içinde, her şey sola
gittiğinden beri onlara Mahavira’dan bahsetmek daha iyi olur diye düşündüm. Bu çok zor ama hallolacak.

Tanrı sizi kutsasın.

Tanrı sizi kutsasın.

Sanırım, eğer herhangi bir probleminiz varsa, Bana da sormalısınız çünkü bu şeyleri konuşabileceğimiz sadece bu zaman. Eğer
herhangi bir sorununuz varsa, sol kanal hakkında Bana sorabilirsiniz, nasıl düzeltilir –üzerinde nasıl çalışılır –herhangi bir şey.
Lütfen Bana sorun çünkü sizler daima bu problemi alıyorsunuz.

Şimdi, kalp, size anlattığım gibi ruhtur, Her Şeye Kadir olan Tanrının yansımasıdır. Size daha öncede anlattığım gibi bizim iki tip
kalp problemimiz var. Birincisi çok aktif bir yaşamınız varsa sağ kanal ve anjine ve tüm bu şeylere yakalandığınız, sol kanal
uyuşuk kalp. Şimdi sizin durumunuzda, bir şeylerin iğne gibi battığını hissettiğini durumda, bunun anlamı, bu bir possesdir. Eğer
ellerde toplu iğne batması yada iğnelenme varsa, o zaman bu bir çeşit posesstir. Fakat temizlenebilir.

Başka bir soru ?

Her ne kadar başka bir alan olsa da. Sol Nabhi, çoklukla, karı koca arasındaki ilişkiden kaynaklanır. Fakat kadın çok şikayet eden
bir tipse, daima bir şeylere kin duyan, isteksiz hatta sinirliyse kocasını rahatsız eder, sıkıntı verir, ürkütür, bizim yaptığımız tüm bu
tarz şeyler. Görüyorsunuz, sadece bazen bunu kocalarını rahatsız etmek için yaparlar fakat bazen temelde onlar çok sol kanal,
posses kadınlardır ve bu posses edilmiş olan kadınlar size bu sol nabhiyi verirler. Herhangi bir kadın sol nabhi hissederse, kendi
varlığında,   ondan uzaklaştırılması gereken korkunç bir şeylerin var olduğunu derhal anlamak zorundadır. Sol nabhi için üç mum



tedavisi yapmak zorundasınız ve kocanıza saygılı davranmaya çalışın, ona nazik davranmaya çalışın çünkü bu ruhlar da domine
edebilirler. Biliyorsunuz, onlar sadece sizi sinsi yapmakla kalmaz, domine de edebilirler. Domine etmenin bir yolunu bulurlar. Bu
durumda, siz sanki sağ kanalmışsınız gibi görünebilirsiniz fakat gerçekte o, sol nabhi nedeni ile ıstırap çekiyordur ve o son derece
domine edicidir. Aynı şekilde, eğer koca iyi bir adam değilse ve karısına eziyet ediyorsa ve kadın bundan dolayı mutsuz
hissediyorsa ve bundan dolayı üzgünse, o zaman da kadının sol nabhisi catch eder.

Her iki durumda da, kişi kendi neşesini elde edeceğini anlamalıdır –Neşenin kaynağı sizin kendi özünüzdür, kendi ruhunuzdur. O
sizin kocanıza yada herhangi bir kimseye bağlı değildir. Siz bu yolda yalnızsınız.

Kocanız hakkında endişe etmeyin. Size nasıl davrandığını düşünmemelisiniz. Onun hakkındaki hiç bir şey için üzülmemelisiniz.
Fakat düşünmeniz gereken şey, “Sonuçta, ben onun karısıyım, onu desteklemeliyim, ona yardım etmeliyim. O hangi yolda olursa
olsun, onun olduğu gibi olmasına izin verin. Çünkü ona ne kadar söylersem söyleyeyim, düzelmeyecektir. En iyi şey ona bir şey
dememek. Bırakayım ne yapmak istiyorsa yapsın” diye düşünmektir. Ve kendi sol nabhinizi mumla temizleyin. Yolu budur….

Çünkü Ganesha tektir, O Mooladhara da oturan ve sizi sola kanala koyan Odur. O her zaman sizi fırlatır. Sizi korumaya çalışan ve
düzelten Mahavira’dır. Görüyorsunuz çalışan iki güç vardır.
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Shri Bhavasagara Puja, Brisbane (Avustralya), 6 Nisan 1991 Brisbane’de puja yapmamız, bu ilk kez gerçekleşiyor ve farklı
yerlerden pek çok kişinin buraya gelmesine sevindim. Biliyorsunuz ki, puja ile siz içimdeki çakraları harekete geçiriyorsunuz ve
bol miktarda vibrasyon alıyor ve aniden farkındalığınızda bir yükseklişe ulaşıyorsunuz. Buna ulaşıyorsunuz, ancak bir süre sonra
onlar “Anne, biz yine düştük” diyorlar. Bir de onlar, “Hindistan’a gittiğimizde iyiyiz ama döndüğümüz zaman yine düşüyoruz”
diyorlardı. Neyse ki şimdi bir aşramımız var, bu çok iyi bir şey. Bir aşrama sahip olmak, söylemeliyim ki, çok, çok olumlu bir şey,
çünkü Ganesha burada işte bu şekilde oturtuldu. Yani aşram, kolektif bir yaşam olması için burada var, ancak bu ruhaniyetin
kolektif yaşamı içindir. Bu, sadece burada yaşamak değildir, burada söz konusu olan şey, ruhaniyetle ilgilidir. Ve bizler muhafaza
etmemiz gereken disiplinle ilgili olarak, bazı şeyleri bilmeliyiz, bu çok önemlidir. Bu sadece bazı insanların birlikte yaşamak için
bir araya geldiği bir ev değildir ve bunda bir disiplin olmalıdır. İşte size, ancak o zaman yardım edilecektir – çünkü eğer siz
aşrama, kendinizi yükseltmek için oraya gideceğiniz fikriyle gelmezseniz, bu siz bir evde mi kaldınız yoksa aşrama mı gittiniz
arasında bir fark yaratmayacaktır. İki tür meditasyon vardır, iki türde, bunlardan biri, kendi içimizde yaptığımız meditasyondur,
“antarmana” [içe dönük] diyebileceğimiz meditasyon, kendimizle ilgili neyin yanlış olduğunu ve bunu nasıl düzeltmemiz
gerektiğini, bu konuda ne yapmamız gerektiğini kendimizin görmesi içindir. Diğeri ise “bahirmana” [dışa dönük], bu dışarıdadır,
dışarıda nasıl yaşamamız gerektiğiyle ilgilidir. Size empoze edilmeyen, memnuniyetle kendinizin kabul ettiğiniz ama
içselleştirmiş olduğunuz bir disipline sahip olmalısınız. Herhangi bir sanat dalında, deyin ki Hindistan'da, Ben buradakini
bilmiyorum, belli bir noktaya gelebilmek için, sizin kendinizi sıkı bir eğitim içine sokmanız gerekir. Bu konuda gelişigüzel hareket
edemezsiniz. Her şeye kolayca sahip olamazsınız. Sahaja Yoga'da tapascharya [çilecilik] yoktur, sizin için kefaret yoktur. Hepsi
lütuftur. Ancak eğer kendi içinizde bunun derinliği içine tam olarak girmeniz gerekiyorsa, kişi bu kutsamalar içinde
kaybolmamalıdır. Bu nedenle, "antarmana" için, sabah ve akşam meditasyon yapmanız önemlidir, her gün. Eğer dişlerinizi
fırçalamasanız bile bu sorun değildir, ama meditasyon yapmak zorunda olmanız önemli bir şeydir. Batı'da insanların catch
etmeye devam etmesinin, tekrar temizlenip, yeniden tekrar catch etmesinin sebebi olarak gördüğüm şey budur. Ne zaman
gelsem... birinin acı çektiğini görüyorum... ya bir çeşit şartlanmadan, ya da diyelim ki, bir çeşit baddha’dan, bazende egodan ya da
başka bir şeyden. Bu gelir ve gider. Bu kalıcı olarak bağımsızlık olmak gibi bir şey değildir. Her gün banyo yapmamızın gerekli
olması gibi, her gün kendimizi yıkamamızın gerekmesi gibi, aynı şekilde bizler kendimizi, içimizde yıkamalıyız. Yani meditasyon,
sizin adlandırabileceğiniz şekliyle bu, “antarmana tapaha”dır, ama o bir “tapaha” gibi (çile) bile değildir. Siz Himalayalara gidip,
orada kalmak zorunda değilsiniz. Siz sadece bu meditasyonu sabahın erken saatlerinde yapmalısınız. Sahaja Yoga sisteminde,
bence bu en iyi şekilde Almanya'da ve Avusturya'da çalışıyor, bu ikisinde; ve İngiltere de ama orada bu ölçüde değil. Bu ikisinde
en iyi şekilde çalıştığını söyleyebilirim ve üçüncüsü de, Roma'da. Onların da aynı türden aşramları var, ama onlar için, Sahaja
Yoga'nın doruuklarına ulaşmak çok önemlidir. Kesinlikle. Hiçbir şey bundan daha önemli değildir. Tüm bu aşramlarda, insanların
her zaman saat dörtte kalktığını görüyorum. Ben de her gün saat dörtte kalkarım. Bazen daha sonra (yine) uyuyabilirim, ama saat
dörtte kalkarım. Onlar banyolarını yaparlar, puja için hazırlanırlar ve sonra fotoğrafın karşısında oturur ve yaklaşık beş, on
dakikalık bir puja yapıp, sonrada meditasyon yaparlar. Sonra gidip kahvaltı eder veya bir şeyler yaparlar. Sonra işten eve
geldiklerinde, onlar meditasyon yapmak için bir araya gelirler, bu durum bunun kolektif kısmıdır yada onlar birarada, ne yapılması
gerektiği, ne , Sahaja Yoga'yı nasıl yayabileceğimizi tartışırlar. Onlar sadece Sahaja Yoga hakkında konuşurlar veya ne yapılması
gerektiğine, Sahaja Yoganın sorunlarını çözmede en iyi yolun ne olduğuna karar verirler. Ve sonra gece, uyumadan önce, her
zaman onların hepsi, hepsi, tek tek hepsi, hatta çocuklar bile uyumadan önce tuzlu su yaparlar, meditasyona oturur ve (sonrada)
uyurlar. İşte bu yüzden, Ben Avusturya'yı çok iyi şekilde yükselmiş bulurum ve Almanlar. Bilirsiniz, Almanlar böyledirler. Onların
akıllarına bir şey yatarsa, onlar için en önemli şey budur; o zaman tereddüt etmezler. Bu konularda onların hiç tavizleri yoktur. Ve
bedenlerini çok çalıştırırlar. Şimdi, burada bahsi geçen Tapa nedir – kefaret midir? Bu, bizim vücudumuzun bir yaşam biçimine
alışmasıdır. Hindistan’da da, Hindistan'da hepimiz böyleyiz- sabah herkes kalkacak ve puja için oturacak ya da meditasyon
yapacaktır. Demek istediğim, bu söylenmeksizin bu şekilde sürüp gider, sizin onlara söylemeniz gerekmez. Çünkü bu
Hindistan'da yapılan geleneksel bir şeydir: her zaman kalktıkları zaman, banyolarını yaparlar, mutlaka bir puja yaparlar, hepsi.
Eğer bu kişiler Hristiyanlarsa da, oturup dua edeceklerdir. Müslümanlar, namaz kılacaklar. Bu, bir tür alışkanlık ve aile terbiyesidir.
Buradaki ebeveynlerin, çocuklarının kendilerini disipline etmeleri konusunda, onlara herhangi bir bilgi verme sorumluluğunu
almadıklarını görüyorum, çünkü çocuklar da son derece saldırganlar. Bu konuda onlar bir şey bilmek istemiyorlar. Yani
ebeveynler de, onlara şunu söylemeye cesaret edemiyor: “Bu senin için iyi, lütfen sen bunu böyle yap; meditasyon yapman daha

http://amruta.org/?p=62336


iyi olur." Onlar eğer böyle söylerlerse yada “dua et” ya da “bu saatte kalk” derlerse, çocuklarını kaybedebileceklerinden
korkuyorlar. Siz, onlara şu saatte kalk demeye cesaret edemiyorsunuz. Eğer onlara "saat dörtte kalkmalısın" derseniz, bu
Batı'daki en büyük suçtur. Bu sanki en büyük ceza gibi. Ancak bir kez sabah kalkmaya başladığınızda, bu alışkanlığı kazanacak ve
o zamanda erken yatacaksınız. O halde erken uyuyabilirsiniz. Sabah kalkmanın, gerçekten de, tüm gün boyunca size faydası
olacaktır. Öyleyse, siz bu tür bir alışkanlık edinin. Her gün meditasyon yapmak zorundasınız ve bu yüzden, Ben ne zaman gelsem,
insanları yine catch etmiş, bir şeyler onlarda ters gitmiş halde buluyorum. Bu yanlış, şu yanlış; orada burada onlar catch ediyorlar.
Neden catch edesiniz? Gün be gün yükselmelisiniz. Gün geçtikçe, siz çok daha yüksek bir konumda olmalısınız ve bizlerin Sahaja
Yogiler olduğumuza dair bu yeni terbiye içimizde oturmalıdır. Ve biz sadece iyi yemek yemek ve güzel vakit geçirmek veya hoş
toplantılar yapmak için burada değiliz, aynı zamanda, insanlığı daha yüksek bir konuma ulaştırmak için ihtiyaç duyulan o eşsiz
kişilikler haline gelmemiz için buradayız. Bu yüzden şimdi kendinizden sorumlu olmalısınız. Kendinize iyi bakmalısınız ve
kendinize şunu söylemelisiniz: “Bay Filan, Bayan Falan, lütfen şimdi kendine gel." Aksi takdirde, Sahaja Yoga, sizin için bir kayıptır.
Bunun size pek de faydası olmayacaktır. Sayısal olarak artabiliriz, ancak nitelik olarak eksik kalırız ve tek bir negatif saldırı, bu çok
büyük olduğunu düşündüğümüz sayısal büyüklüğe son verebilir- bir keresinde bu oldu da. Şimdi, hepiniz kendi probleminizin ne
olduğunu ve onu nasıl düzeltmeniz gerektiğini bulmak üzere, kendinize olan adanmışlığınızı geliştirmelisiniz. Eğer bu her gün
yapılırsa, sizi temin ederim ki, sizler herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Düşünceleriniz duracak, sorunlarınız çözülecek ve
onlardan arındığınız içinde, hiçbir catchiniz olmayacaktır ama eğer onları kendi varlığınız üzerinde bırakırsanız, o zaman onlar
büyürler ve büyük bir hale gelirler. Yani meditasyon söz konusu olduğunda rehavet olmamalı, bir süre sonra, bunu neşeyle
yapmaya başlayacaksınız. Eğer meditasyon yapmadıysanız, mutlu olmayacaksınız. Ama başlangıçta kendinizi teşvik etmeniz ve
bu bedenin temizlenmesi gerektiğini, kendinize söylemeniz gerekecektir; fakat bu, bedenden daha fazlası da, bu akıl ve zihin, her
ikisi de iyileştirilmelidir. Tanrı'nın enstrümanı olmak için sizin mükemmel, mükemmel bir kişilik olmanız gerekir, aksi takdirde
Sahaja Yoga'nın mesajını doğru şekilde iletemeyebiliriz. Birçok insan şöyle der: “Anne'ye teslim olduk ve biz Ona teslim olduk ve
teslim olduğumuz içinde, her şeyi elde edeceğiz. ” Ama siz neyi teslim ediyorsunuz? Bu saf bir kalp mi, yoksa türlü türlü
yanlışlarla dolu bir kalp mi ya da çok üstün tipte bir zeka mı, bu? Yoksa siz tüm küstahlığınızla mı ortaya çıkıyorsunuz? Yani
Sahaja Yoga'nın akan Ganjları var olsa da, yine de siz (içine su girebilmesi için) bir testinin derinliğine sahip olmalısınız. Bir taş,
içine su almaz. Çocuklar için de aynıdır. Elbette Hindistan'a giderlerken, onların uygun rutinler ve doğru meditasyon yöntemleri
oluşturacaklarına eminim. Batı'da hiçbir zaman Tanrı hissiyatına sahip olmadığımız açıktır. Her neye sahiptiysek, kiliseden veya
herhangi bir sinagogdan ya da benzer bir merciden her ne elde ettiysek, sadece bu pazardan pazara, bu pazardan pazaradır; bir
Müslüman için bu Cuma'dan Cuma'ya, Cuma'dan Cuma'yadır, bitti ama bu şey onları hiçbir yere götürmedi. Bu yüzden, bu konuda
bir şeyler yapmalıyız. Sorunlar kısa sürede çözülecektir. Oturup endişelenmenize gerek yoktur: probleminizi nasıl çözeceksiniz?
Bu çözülecektir. Çözemediğiniz şey, geliştirdiğiniz alışkanlıklar, rehavet içinde davranma alışkanlıklarınızdır.Eğer insanlar
tembelse, Londra'da bunu anlayabilirim, ama değiller. Onlar son derece, son derece çalışkan, aktif ve ayrıca adanmış bir hale
geldiler. Onlar bunu nasıl başardılar? Yalnızca bu adanmışlığın tüm arınmayı ve tüm güçleri getirdiğini bilerek. Şimdi, varsayalım
ki bu enstrüman temiz değil. Siz Beni duyamayacaksınız bile, o zaman bu enstrüman işe yaramaz. Yani Sahaja Yoga'yı tezahür
ettirmek için, enstrümanımız mükemmel olmalıdır. Eğer değilse, tüm bu kusurların çifte etkisi olabilir; mesela, bu ilk önce sizi
etkileyecektir, Sahaja Yoga'nın tüm avantajlarını asla hissedemeyeceksiniz ve ikinci olarak, bu durum sizinle tanışacak insanları
etkileyecektir ve eninde sonunda onlar, sizde bir sorun olduğunu düşüneceklerdir. Sahaja Yoga için onlar, “bir çeşit bastırılmış
çılgınlık” diyeceklerdir, çünkü ben bu adamda muazzam olan bir şey göremiyorum. O biraz orada, biraz burada (başarılı
göstereceği bir avantaja sahip değil). Bir kez varlığınızın derinliklerine inmeye başladığınız zaman, kendinizde, şaşıracağınız
böyle kapasiteleri geliştirebilmenize şaşacaksınız. Elbette ki, kutsamalar vardır, mucizeler vardır ama siz kendi kapasitenizi bir
düşünün. Kapasiteleriniz nelerdir? İnsanları iyileştirme konusunda, siz ne kadar ilerleyebilirsiniz? Bombay'da çok az sayıda
insanımız var ve Pune'de de, çok az sayıda insan var ama onlar iyileştirmeye muktedirler. Bazıları köylere gidiyor. Şimdi onlar
Benden kendilerine bir jip vermemi istediler, böylece köylere bir müzik grubu götürüp orada şarkı söyleyebilirler ve daha fazla
sayıda Sahaja Yogi’ye ulaşabilirler ama geri döndüklerinde onlar hemen, ister gündüz ister gece geri gelsinler, fotoğrafın önünde
hemen ayaklarını yıkarlar. Ayrıca kendinizi korumak içinde, siz her zaman kendinize bir bandhan vermelisiniz. Bu sizin “ben
iyiyim” demeniz gerekiyor olması değildir. Sizler “ben mükemmelim” dememelisiniz. Siz, “ben artık bir Sahaja Yogiyim”
dememelisiniz. Asla, asla öyle düşünmeyin. Mükemmel olduğunuzu düşünmeye başladığınız an, bitersiniz. Bu yüzden dışarı
çıkmadan önce kendinize düzgün şekilde bir bandhan vermelisiniz. Uyumadan önce de, kendinize düzgün bir bandhan vermeli,
dikkatinizi Sahasrara'nıza koyun ve sonra uyuyun. Bunun nasıl olup, işe yaradığı çok şaşırtıcıdır. Bir kişinin meditasyon yapıp
yapmadığını hemen anlayacaksınız, derhal! Bu şuna benzer: Çocuğa banyo yaptıran bir kişi, o çocuğa banyo yaptırdığı halde
kendisi banyo yapmamıştır. İkisi arasındaki farkı, anlayabilirsiniz. Aynı şekilde, her gün, sabah ve akşam meditasyon yapanlar,



onlar fazla zamana ihtiyaç duymazlar- görüyorsunuz, tüm zamanımızı bizler saçma sapan bir şeylere harcıyoruz. Kendinize dair
tam bir anlayış ve bu vibrasyonlara dair tam bir anlayış olduğu zaman, ancak o zaman, siz onları doğru bir şekilde idare
edebilirsiniz. Tüm bu bilgiler sizin içindir. Bildiğiniz gibi bu tamamen ücretsizdir ve tüm bu ustalık sizin olabilir. O yüzden hemen
tatmin olmayın: “Tamam, bugün Pazar, kiliseye gideceğiz, ilahiler kitabını alalım, haydi şu şu numaralı ilahiyi bir söyleyelim ve
tekrar yerimize oturalım, kalk, otur.” Aynı şekilde, sonra oradan eve geri dönün. Bu yüzden bugün, içinizdeki derinliği geliştirmeniz
gerektiğini gerçekten hepinize söylemeyi düşündüm. Ve eğer bu derinliği geliştiremezseniz, o zaman hala sıradan birisiniz.
Aslında Tanrıça ya da O’nun güçleri hakkındaki tüm bu büyük sırlar, kimseye bu şekilde anlatılmadı. Asla. Onlar sadece bir olmayı
başardıkları zaman – diyebilirim ki fikrin tamamını onlar anlamadan, Tanrı’nın birliğini ve sizin O’nunla ilişkinizi tam olarak
anladığınız zaman, kesinlikle –bu olmadan önce, hiç kimse bir şey yapmazdı. Şimdi bu günlerde, Sahaja Yoga o kadar basittir ki,
aydınlanma alır almaz, siz başkalarına aydınlanma vermeye başlayabilirsiniz. Hemen. Elinizin altında Kundalini'nin hareket
edeceğini hemen göreceksiniz. Elinizi birinin başına koyun ve o kişinin aydınlanma aldığını göreceksiniz. Bu bir gerçek. Bu,
sadece bu şekilde çalışır. Ancak bu, birçokları için şu anlama geliyor: "Ah, yapılacak hiçbir şey yok. Ne de olsa, her şey Anne
tarafından yapıldı, biz sadece bir şeye ulaşmış olduk.” Annenin her zaman, zayıf bir enstrümanla değil, sadece çok iyi bir
enstrümanla çalışabileceğini anlayabilirsiniz. Şimdi, bunda çok derinlere inmiş olan, çok büyük Sahaja Yogilerimiz var. Ne zaman
sorsam onlar hep şöyle diyorlar: “Anne, biz her gün ibadet ediyoruz. Her gün sabah akşam ibadet ediyoruz, ya ayaklarımızı
yıkayıp, fotoğrafınızın önüne oturup, fotografınıza ibadet ediyoruz yada sabahları, biz yine bunun gibi bir şey yaparız.” Ve şaşırtıcı
bir şekilde, siz onları derhal tespit edebilirsiniz. Havaalanında altı yüz kişi olabilir ama Ben, kimin her gün meditasyon yaptığını
hemen anlarım. ‘Şimdi’, bu bizim için, son yirmi yıldır, yirmi yıldan daha fazla zamandır Sahaja Yoga yapıyoruz ve şimdi yirmi
birinci yıla giriyoruz diyebiliriz; ama Ben hazırım, görüyorsunuz, bu böyle, çünkü bu böyleydi, şimdi bu 1970’ti ve şimdi 1990, yani
hepsi bu şey, artı doksan bir. O kadar çok zaman geçti ki. Tabii ki aydınlanmanızı siz o zaman almadınız diyebilirim; ama
aydınlanmayı ne zaman almış olursanız olun, onda ne kadar ilerlediğinizi Ben yargılamadım. Dedim ki: “haydi onlar önce
aydınlanmalarını alsınlar.” Onlar aydınlanmalarını aldılar. Yani aydınlanmalarını bir kez aldıkları zaman, görüyorsunuz,
sorumluluğu gerçekten ilk günden itibaren hisseden insanlar, ilk günden itibaren, Ben onlara bir şey söylemek zorunda değildim.
Hintlilerden bahsetmiyorum, diğerlerinden bahsediyorum. Ve onlar bunu yaptılar, muazzam bir gelişme gösterdiler, muazzam.
Sizlere oradan Hintli erkekleri, buradan Hintli kızları gönderiyorduk, sadece onların Sahaja Yoga'da size de yardımcı
olabileceklerini bilmeniz için. Bu sistemin kesinlikle size faydası olabilir. Uygun bir insan tipine sahip olmalısınız, onların nasıl bir
yolda olduklarına, her şeyi aktarabilmelerine ve en azından egolarından dolayı çok çok az sıkıntı çekmelerine şaşıracaksınız. Hiç
ego yok. Yani tüm bunlara siz, egonuz için ulaşmıyorsunuz. Buna ulaşıyorsunuz çünkü siz arayış içende olan bir kişisiniz ve şimdi
bir Sahaja Yogi oldunuz. Yani anlaşılmalıdır ki bu, parasal anlamda bir avantaj ya da sahip olunması gereken güçle ilgili bir şey
değil; çünkü eğer meditasyon yapmazsanız sizin dikkatiniz bu tür şeylere gidecektir. Derhal “Lider olabilir miyim?” diye
düşünmeye başlayacaksınız. Pekala ve eğer değilseniz: “lideri küçük düşürmeli miyim? Onu nasıl aşağılayabilirim? Bunun için
nasıl savaşabilirim? Bunu nasıl yapabilirim? Bunu nasıl halledebilirim?” Siz hakaret etmeye de çalışırsınız. Eğer bu mümkün
değilse, bazen şiddet kullanabilirsiniz, öfke, çünkü henüz o kadar gelişmemişsiniz, o kadar olgun, o kadar da akıllı olmadığınızı
söylemeliyim. Şimdi, yapmanız gereken şey… sabah kalktığınızda ilk olarak, öncelikle siz şunu söyleyin: “bir Sahaja Yogi olarak
sorumluluğumun ne olduğunu görmeme izin verin” Bir süre sonra bundan neşe duymaya başlayacaksınız çünkü bu size çok
büyük güçler, muazzam deneyimler verecek. Şimdi çok alçak gönüllü bir zihin içinde oturun ve her şeyden önce şöyle deyin:
“Anne, eğer hala egom varsa, lütfen onu benden alın. Anne, eğer bir şartlanmam varsa lütfen onu benden alın; çünkü ben
tamamıyla arayış içerisindeyim, tüm bu şeyleri istemiyorum." Ama eğer meditasyon yapmazsanız, o zaman bu Bay Ego gizlice
üzerinize yapışacaktır ve siz lider olmaya çalışabilirsiniz ya da bir şekilde bunun iddiasında bulunacaksınız, Sahaja Yoga'da çokça
sahip olduğumuz bir tür aptal ego eylemleridir. Eğer bunları bir yere yazarsanız, kahkahanızı nasıl durduracağınızı bilemezsiniz.
Bu yüzden kendinizi uyarmak için, kendinizi korumanın tek yolunun, sabah ve akşam meditasyon yapmak olduğunu ve buna
ilaveten, kendinizi tam bandhan içinde tutmak olduğunu söyleyebilirim. Sizinki çok önemli bir rol ve çok önemli bir zaman, son
derece önemli. Ruhaniyet tarihinde, hiç kimsenin, sizin yapabileceğiniz kadar çok şeyi yapamadığına dair bir fikriniz yok. Yani,
eğer siz gerçekten “antarmana” yaparsanız, eğer gerçekten içinizi görürseniz, meditasyon yaparken kendinizi, çakralarınızı ve
bütün bu şeyleri görürsünüz ve sonra şu iç gözlemi yaparsınız: “Ben neden böyleyim?” Sadece kendinizden ayrılın, kendinizi
görün: “Neden böyleyim? Neden böyle yaptım? Neden böyle düşünüyorum? Ben kimim?" Bu sorular cevaplandığında, tüm
değerinizi, kendi kıymetinizi anlayacaksınız. Meditasyonun önemini her gün vurgulamak için, bunun üzerine ne kadar vurgu
yapmam gerektiğini, buna daha ne kadar vurgu yapmak gerektiğini bilmiyorum. Şu reklamlardaki gibi, bakın, her gün kafanız
bombardımana tabii tutuluyor ve size, "Bunu satın al, şunu satın al, al, al, al, al", diyor. Bu çalışır. Aynı şekilde, sizde her gün
kendinizi bombardımana tutmalısınız: “Şimdi meditasyon. Meditasyon yap. Meditasyon yap." O zaman şaşıracaksınız, dışarı



çıktığınızda çok güzel bir şey göreceksiniz; hemen düşüncesiz farkındalık içine gireceksiniz. Bir şey yapmanız gerekmez. Siz bir
Sahaja Yogi ile tanışır tanışmaz, diğer kişi, siz, her ikiniz hemen düşüncesiz kalabileceksiniz. Her şeyden çok farklı bir şekilde
neşe duymaya başlarsınız. Ve o kadar güzel duygular gelir ki, o kadar güzel bir koruma oluşur ki, buna şaşırırsınız: "ben nasıl
böyle olabildim? Bu var olan korumaların, kendilerini bu kadar güzel bir şekilde ifade edebildiklerini nasıl hissedebildim?” Çünkü,
diyelim ki, eğer siz yıkanmış ve temizseniz- bu basit bir şeydir, günlük yaşam- o zaman herhangi bir şeye, herşeye dokunmadan
önce, onları tekrar kirletmemeye dikkat edersiniz. Kirli, kesinlikle kirli olan bir sari varsa, o zaman onda iki tane leke olması
veyahut yüz tane leke olması, fark etmez ama sari tamamen temiz olduğu zaman, en ufak bir leke için bile endişe edebilirsiniz
çünkü bu lekeyi herkes görecektir. Aynı şekilde, kendinizi her gün temizlemediğiniz sürece, sizde yanlış olanın ne olduğunu
bilemezsiniz. Umarım bu gün burada söylediklerimi, tüm dikkatinizi iç varlığınız üzerinde tutarak, kendinize karşı sanki bir şahit
konumunda kalarak, bunu dışa yansıtıp dikkate alırsınız. Sadece başkalarıyla nasıl konuştuğunuza bir bakın: “Neden böyle
konuşmalıyım? Konuşmaya ne gerek var?" Ve o zaman tüm bunların arkasında olanın, beyimde süre gelen bir tür tuhaflık
olduğunu anlamaya başlayacaksınız ve bu beynin düzeltilmesi gerekiyor – Bu çok önemli. Şimdi, günün sonunda şunu
bulmalıyız: “Sahaja Yoga için ben ne gibi iyi şeyler yaptım?” Ayrıca, biz Sahaja Yoga'da o noktaya nasıl gelemediğimizi de
öğrenebiliriz. Eğer bu yapılabilirse: “Bu güçlerle Sahaja Yoga'yı yaymak için ben ne kadar ileri gidebilirim? Ne kadar
ilerleyebilirim?”, bunu siz bulabilirsiniz. Çünkü size söylediğim gibi, bu gerçekten dikkate değer; Avusturya'da sürekli Sahaja Yoga
hakkında araştırma yapan bazı çocuklarımız var. Onlar Benim henüz okumadığım Adi Shankaracharya'nın kitabını okudular. Sırf
ne kadar uzak olduklarını anlamak için, her tür şeyi okudular ve bunun sonucu olarak varlıklarının çok, çok derinlerinde gelişmeye
devam ettiler; ama gördüğünüz gibi yol, bakın, siz derin, derin, derin, derin, daha derin şekilde gelişmeye devam ediyorsunuz ve
siz daha derine indikçe şaşıracaksınız, gösteriş yapmayacak, gösteriş yapmayacaksınız. Siz sadece yayacaksınız. Mesela bir
keresinde bir beyefendi evime geldi ve onlar dediler ki: “Anne, içeriye bir serinlik geldi. Görünüşe göre içeriye bir serinlik girmiş.
Evet, bir serinlik geliyor." O, kendisi hiçbir şey söylemedi, o hiçbir şey yapmadı. Kendisi sadece evin içinde yürüyordu: "Bir serinlik
geldi." Siz sadece bunu hissedersiniz, işte bilirsiniz; ormanda olduğu gibi, eğer ormana giderseniz, orada tam bir sessizlik
bulursunuz, kuşlar bile şakımıyordur, o zaman siz orada oturan bir kaplan olduğunu bilirsiniz. Kaplan hiçbir şey yapmaz, belki de
sadece uyuyordur, zavallı şey. Ama tüm orman onun varlığı karşısında huşu (korku içinde saygı) içindedir, anlarsınız. Aynı şekilde,
bir Sahaja Yogi her yerde göze çarpacaktır. Şu azizlere bakın, onlar Kundalini'yi bile nasıl yükselteceklerini bilmiyorlardı ama çok
temiz insanlardı. Onlar asla hiç kimsenin Kundalinisini yükseltmediler. Hiç kimseye Aydınlanma vermediler. Son derece saf
insanlardı. İçlerinde kirlilik yoktu. Ve bu sayede, onlar ne kadar çok şey üretebilirlerdi: ne şiirler, ne eserler, ne manevi fikirler, ne
sözler; Demek istediğim, muazzam – onların yaptıkları her şeyde böyle bir derinlik, böyle bir etkileyicilik. Şimdi, bizler
ruhaniyetimizi kazanmak için buradayız, para kazanmak için değil, makam ya da güç kazanmak için değil- hiçbirini değil.
Ruhaniyetimizi kazanmak için buradayız ve işte her şey orada, bu ruhaniyetin içinde. Tüm tatmin, her şey orada. Bunun çocuklar
üzerinde etkisi olacaktır. Çevre üzerinde her açıdan bir etkisi olacaktır ve karakterde. Yani bu bireylerin bunu yapması meselesi
değildir, kolektif olarak bunun yapılmasıdır. Kolektivite güzel bir şey olarak değerlendirilmelidir. Yani, derim ki, bir aşramda, siz
kolektif bir meditasyonu deneyimlemelisiniz. Avusturya'da bunu sabah erkenden, saat dörtte, kolektif şekilde yapıyorlar. Yani kaç
kişinın orada olduğunu ve kaç kişinin eksik olduğunu, şunu, bunu biliyorlar. Ama Ben dedim ki: “buna dikkat etmeyin, bakalım bir."
Böyle bir disiplinle meditasyon yapanlar bu kadar yükselince, diğerleri de onları takip etmeye başlarlar. Bu yüzden o kişi ne
zaman kalktı diye, siz başkaları için düşünmeyin: Bu, ben, ben kendimle ilgilenmeliyim. Bu bencilliktir: "Swarth". “Swa”nın anlamını
bilmelisiniz – bu bencilliktir – ve bu anlamı bildiğinizde, o zaman siz birilerinin söylediklerinden, ya da yapmaya
çalışabileceklerinden rahatsız olmazsınız. Kocanızın tuhaf davrandığını varsayalım: “Ah, önemli değil. Düzelecektir. " Karınızın
garip davrandığını varsayalım: "Önemli değil, düzelecektir." Hiç bir şey önemli değildir. Sizin için yapılması gereken en önemli şey
budur ve böyle düşünüp böyle davrananların hepsi, onlar her şeyin üzerine yükseldiler. Hiçbir şey onları alt edemez. İşte bugün,
Brisbane'deki ilk gün. Neden bu dünyada olduğunuz ve yapmanız gereken büyük işler hakkında tam bir fikre sahip olmanız
gerektiği hususunda hepinizi kutsuyorum. Her biriniz yeteneklisiniz. Her biriniz bunu yapabilirsiniz, sadece siz… Sizden ricam,
zaten orada olan, içinizde olan bu nitelikleri özümsemenizdir. Aslında size “özümseyin” demezdim, ama siz onları tezahür ettirin
ve açığa çıkarmaya başladığınız zaman, nasıl bir mizacınız olduğunuzu görün. Çocuklarınızla ilgileneceğiz, merak etmeyin. Tanrı
sizi korusun
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Virata Puja. Lake Road Ashram, Melbourne (Avustralya), 10 Nisan 1991 Mesafeler nedeni ile ve bir diğer taraftan da bütün bu
süre zarfınca Melbourne’da da bir aşramımız olmadığı için, kolektivitenin burada henüz doğru şekilde dokunmamış olduğunu
gördüm ve bu durumda sanırım yapılacak en iyi şey şu, bu gün Viraat’a ibadet etmek zorundayız. Viraat için, Ezeli Baba veya
kolektivitemiz için çalışan, bizim beynimizde olan Kişi diyebilirsiniz. Kundalini yükseldiği zaman Onun aktivitesi, bıngıldak
kemiğinin delinmesi ile sona erer. Kundalini, buraya girmeden önce Sahasraraya girer. Sahasrara bin tane sinirle çevrelenmiş bir
bölgedir ve tıbbi terimlerde limbik bölge olarak adlandırılır. Şimdi, bu bin sinirin tamamı, Vishuddhi’nin on altı adet önemli sinirine
bağlıdır. İşte bu yüzden Shri Krishna’nın on altı bin karısı olduğunu söylerler, bu odur, O tüm güçlerine kendisinin eşleri sayesinde
sahip olmuştu, Ben de tüm güçlerime çocuklarım sayesinde sahibim. Yani yükselişimizde büyüdüğümüz zaman, dhyana’mız
(derin meditasyon) içinde, Sahasraramıza gitmeliyiz. Eğer Sahasrara açılmamış olsaydı, bu kitlesel aydınlanmayı yapamazdık. Bu
ne şekilde birbirine bağlı? Kolektivite, günümüz Sahaja Yogasına çok bağlantılıdır. Bundan önce, bu sadece Agnya çakraya
kadardı ama Kundalini Sahasraraya ulaştığı zaman, tüm sinirleri aydınlatır ve sinirler çok sessiz, güzel renklerde,bütün bu
VIBGYOR renklerindeki [Violet, Indigo Blue, Green, Yellow, Orange, Red – Menekşe, Çivit Mavisi, Yeşil, Sarı, Turuncu, Kırmızı
(sırayla gökkuşağı renkleri)] alevler gibi görünürler. Bunların görüntüsü o kadar rahatlatıcı, o kadar güzeldir ki, tüm dünyada
sanırım insanoğullarının görebileceği daha iyi bir manzara yoktur. Yani Sahasrara açıldığı zaman – ki, şimdi bildiğiniz gibi
Roma’da bir puja yapıyoruz – bundan önce de bunun kolektiviteye gitmesi gerekmişti, işte bu odur, Benim dikkatimi kolektiviteye
koymam gerekmişti. İnsanları görmeliydim, onların değişik problemlerini, hepsinin acı çektiği şeylerin permütasyonlarını ve
kombinasyonlarını görmeliydim. Bunların hepsi yedi ana notaya getirilebilir de diyebiliriz, ama onlar aynı zamanda yirmi bire
bölünmüşlerdir: Biri solda, biri sağda ve biri de merkezde. Yani bizim hepsinin bir araya toplarsak, yirmi bir adet temel
problemimiz var, içimizde çözmemiz gereken yirmi bir ana problem. Sahaja Yoganın başında, Ben sadece insanları iyileştirmeye
çalıştım, fiziksel problemleri, akli problemleri, onların ailevi problemlerini, finansal problemlerini iyileştirmeye çalıştım. Her tür
problem Sahaja Yoga’da çözüldü ve arada kimi bazı büyük talihsizlikler de oldu. Bildiğiniz gibi, onlar Agnya’ya geldikleri zaman,
bütün atmosferi, Tanrının otoritesi olmayan bir tür otorite ile ele geçirmeye başladılar. Bunun bir sonucu olarak, pek çok insan
Agnya dışına çıktı ama Sahasraraya gelenler, kolektivitenin yükselişinizin temeli olduğunu anlamalılar. Eğer kolektif değilseniz,
eğer merkezlere (toplantılara) gelmiyorsanız, birbirinizle buluşmuyorsanız, o zaman siz parmaktan kesilen tırnak gibisiniz
demektir ve Tanrının sizinle bir işi yoktur. Ağacın dışındasınız, ağaçtan çıkan çiçekler gibi, onlar bir süre var olabilirler, buna
şüphe yok ama bir süre sonra ölüdürler ve bitti. Bu yüzden hepinizin kolektiviteyi anlaması çok önemlidir, eğer Sahaja Yoga’da bu
oturtulmadıysa, Sahaja Yoga ölüp gidecektir. Şimdi kolektivitenin gerçekten de maksimum tabiatta olması gereken yer olan
Amerika’ya gidiyorum ama bu böyle değil. Amerika’daki kolektivitede pek çok sorun var ama hala şunu söylemeliyim ki, onlar tek
bir şeyi anlıyorlar, bu da onların çok kolektif olmalarının gerektiğini. Problemler şunlar: Orada Sahaja Yogi olan çok az kişi var
ama onlar birbirleri arasında sorumluluğu anlıyorlar. Hepsi çok çalışıyorlar. Sahaja Yoga’yı yayıyorlar. Şimdi bakın, bu “Divine Cool
Breeze – Tanrısal Serin Esinti“ dergisi orada başladı. Onların Amerika’da bu kadar az sayıda insanla yaptıkları pek çok aktivite
var, bu inanılmaz, bu şeyleri nasıl hallediyorlar. Ve bunu çok güzel bir şekilde yapıyorlar çünkü onlar bir araya geldiklerini
hissediyorlar. Onlar çok uzaktalar, Honolulu’dan New York’a kadar o kadar uzak bir mesafe var ki, ama bir o kadar çok anlayış, o
kadar çok sevgi ve sorumluluk duygusu var ki. Az sayıda oldukları içinde, “kesinlikle kolektif olmalıyız” şeklinde son derece büyük
bir sorumluluk hissediyorlar. Gruplar oluşması durumu yok. Eğer birileri hata veya böyle bir şey yapsa bile, hiç kimse ile bunu asla
konuşmaz sadece Benimle konuşurlar. Asla birbirleri ile tartışmazlar, asla birbirleri aleyhine konuşmazlar. Asla gruplar
kurmazlar. Dışarıdaki çocuklar, ... buraya gelebilirler. Yer var. Birazcık kayabilir misin, ortaya.. oraya. Sizin orada onlar yer bırakın,
buraya gelin. (Marathi dilinde: Sen öne gel. Öne gel. Baba istediğin kadar öne gel, gel ve bu tarafa otur. Eh, Hari, onu buraya al.
Öne gel, Baba onları biraz çek) Çocuklar önde oturabilirler. Çok fazla yer kaplamıyorlar. Çocuklar kucağınızda bile oturabilirler.
(Marathi dilinde: Dışarıda kaç kişi var?) Kayabilir misin? Arada boşluk bırakabilirsin. Bu kolektivite meselesi. Çocukları buraya
getirin. Bütün çocuklar buraya gelsin. Puja sırasında Bana yardım edebilirler. Onlar yardım etme hususunda çok iyiler. Evet.
(Marathi dilinde: Onları daha sonra yakabiliriz, şimdi ihtiyacımız yok) Evet, evet, gelin. Zavallı çocukları dışarıda kaldılar.
Düşünebiliyor musunuz? (Marathi dilinde: Gelin, gelin) Hımm, oturun, oturun, oturun. (Marathi dilinde: Dikkat edin, dikkat edin.
Onları sonraya bırakın) Oturun, oturun, oturun. Buraya, oturun. Şimdi, oh, Gelin, gelin, buraya gelin, buraya gelin. (Marathi dilinde:
Kendiliğinden yer oluşturulabilmeli, sadece büyük bir kalbimiz olmalı) Şimdi dışarıda kim var? Orada küçük çocuklar var mı?
(Yogi: Sadece çok küçük çocuklar, Sadece bebekler) Gelin, gelin. Sanırım eğer sen biraz oturabilirsen... böyle büyük bir asana ile
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değil de, daha küçük bir asana ile oturabilirsen, insanlar gelebilirler. Birini kaldır ve sanırım pencerenin birini açmak önemli.
(Marathi dilinde: Pencereyi açın) Evet, biraz yer var. Eğer üç tane kamera varsa, o zaman nasıl yer olur ki? Sanırım orada bir
kameramız olabilir ve onlarda içeride oturabilirler. Tamam mı? Hepiniz bu şekilde bir diziniz yukarıda oturmalısınız, bu sayede
daha fazla yer olur. Baba Mama’nın oturduğu gibi. (Marathi dilinde: Bir dizin yukarıda otur. Bu şekilde, her şey hallolacak) Bunu
Chaya’nın kucağına bırak. Kendinizi yaymayın. Bir bacağı bu şekilde biraz yukarıya çekin. Evet, biri düz, biri de böyle. Böyle
oturmak daha bile kolay. Oturması daha kolay. Şimdi, bu kolektivite duygusu, bu küçük salonda – önemli değil – hepimiz
beraberiz. Ve, “hepsini nasıl içeriye sokacağız?” Çünkü hepiniz bir arada olmadıkça, bundan keyif alamazsınız. Şimdi, herkes
sessiz olmalı, tamam, çocuklar? Hepiniz. Aksi takdirde sizden dışarı çıkmanızı isteyecekler. Yani şimdi bakalım: Kolektiviteyi
nasıl atlıyoruz? Çok pratik bir gerçekçi anlayış var. İlk önce, kolektivite olmaksızın var olamayacağımızı bilmeliyiz. Gövdenin
beyinle bağlantıda olmasının gerekmesi gibi, aynı şekilde, kolektivite olmadan Sahaja Yoga var olamaz. Bir kez bunu anlayın,
sonra da kolektivitenin, içinizde ve dışınızda kesinlikle oturmuş olması meselesini halletmelisiniz. Oturtmanız gereken şey daha
çok içinizdedir. İçinizde her ne yaptıysanız, dışınızda bu tezahür eder. Şimdi, bunu içimizde nasıl oturturuz? Her şeyden önce,
birbirimizle akraba olduğumuzu anlamalıyız. Gyaneshwara dedi ki, “Techi Soyarik hoti.” (Anlamı: Onlar senin akrabaların
olacaklar) Kim ağlıyor orada? Tamam, dışarı çıkartın. (Marathi dilinde: Bırakın gitsin. Annesini özlüyor) Bu yüzden ilk şey şudur ki,
kendi içlerimizde iç gözlemle şunu görmeliyiz, “zihnimizde kolektiviteye aykırı olan ne yapıyoruz? Aklımız nasıl çalışıyor?” Başka
bir kişi için insanın aklına ilk önce ne gelir bilmiyorum ama ilk şey şudur, bu kişiler sizin gerçek akrabalarınızdır ve başka hiç
kimse akrabanız değildir. Bu çocuklar sizin çocuklarınız ve bu adamlar da sizin erkek kardeşleriniz ve bu hanımlar da sizin kız
kardeşleriniz. Biz yekpare büyük bir aileyiz. Bizler tek bir bedenin parçalarıyız ve bu el, diğer ele vuramaz. Tanrıya şükür ki, el
düşünmez aksi halde insanoğulları diğer el hakkında da düşünmeye başlayabilirler. Ama bunu yapmazlar çünkü onlar tek bir
beyin aktivitesi ile birbirleri ile bağlantıdadırlar. Bu yüzden de kişininanlaması gereken ilk şey şudur – karşınızdaki kişinin
hatalarını görmeye çalışmayın, bunun yerine diğer kişideki iyilikleri görün. Bu gerçekten de, size en fazla yardımcı olacak olan
şeydir. Hindistan’da olduğu gibi – bilemiyorum, burada da belki de aynı – eğer onlar sizi biliyorlarsa, öyle varsayalım, onlar “bu
kişiden nasıl faydalanabileceklerini” derhal keşfedeceklerdir. Eğer birisi bakanın kardeşi ise, hemen bakanın kardeşine yanaşırlar.
“Tamam, bu işi benim için yapabilir misin?” Sonra birileri de der ki, “ben şöyle şöyleyim” İnsanlarda hemen, “Bu kişi ne şimdi? Bu
kişiden nasıl bir iş çıkartabiliriz?” Benzer şekilde, Sahaja Yoga dili içinde biraz daha ileri gidebilirsiniz. Birisini tanır tanımaz,
“onunla ne tür bir iş yapabilirim?” diye düşünmemelisiniz. Ben bunu gördüm, eğer birisinin parası varsa, hemen onun üstüne
atlarlar. “Tamam, hadi beraber iş yapalım”, Sahaja Yoga’da bile. Veya eğer böyle bir şey varsa, derhal o kişiyi amaçları için
kullanmaya başlarlar. Bunun aksine, yapmanız gereken şey şudur, birisini tanır tanımaz, o zaman bakın bu kişide hangi iyilikler
var? Ben bu iyiliği nasıl içime nasıl çekebilirim? diye düşünmelisiniz. Çünkü kendimizi spritüel olarak zenginleştirmek için
buradayız, bu yüzden de ilk ve en önde gelen şey olarak, “Bu kişinin iyiliğini kendi içime çekmek için ne yapabilirim?” diye
düşünmek zorundasınız. Yani ondaki kötü kalitelere bakmak yerine, siz bu kişinin iyiliğine dikkat ediyor olacaksınız çünkü kötü
kaliteler sizi hiç bir şekilde beslemeyecektir. Aynı zamanda da eğer bir kişinin kötü kaliteleri varsa, sizin bunun üzerinde
düşünmenizin bir faydası yoktur çünkü bunun üzerinde düşünmeye başlamanızla bu şeyler düzelmeyecektir, bu başka birisinin
problemidir. Yapılacak en iyi şey, o kişi bizden birisi ve ben neyi kullanabilirim diyerek, diğer kişiye hayranlık ve anlayışla
bakmaktır. Şimdi, eğer elim varsa düşünmem çünkü bizler bu şekilde programlandık. Eğer bunu tutmam gerekiyorsa, elimi
kullanırım, ayağımı değil. Ellerimin bunu yapacağını bilirim ama yürümem gerektiği zaman, ellerimle yürümem çünkü ayaklarımın
yürümesi gerektiğini bilirim. Aynı şekilde hangi Sahaja Yoginin kendinizi beslemeniz için size yardım edeceğini bilmelisiniz.
Aklınız derhal çok berraklaşacaktır. Şimdi olan gibi, Yeni Zelanda’da gerçekten de ölmek üzere olan bir oğlan gördüm ve oğlan
geri döndüğü zaman ona karşı gösterilen tavır, olması gerektiği şekilde kibarca değildi ama en iyi şans bu – görmeniz gerektiği
zaman, siz şefkatinizi nasıl tatbik edebilirsiniz. Bizler şefkatten, sevecenlikten bahsediyoruz. Haydi şimdi, bu oğlan bu kadar
hastayken, şefkatimizi nasıl tecrübe edebileceğimize bir bakalım. Aksine, herkes ona karşı çok acımasızdı. Ona şöyle yaparak, laf
atarak geçiyorlardı. Çünkü bizler şefkatli olmalıyız. Şimdi Anne dedi ki, “Şefkatli olmalıyız”. Güzel, nereden şefkat sahibi olacağız?
Duvarların üzerinde? Şefkatimizi nerede kullanacağız? Şefkatimizi nerede kullanacağız? Bu nedenle “Sahaja Yoga tatbik
edilmelidir” cümlesi, siz sürekli olarak fotoğrafımla beraber oturun demek değildir, bu anlama gelmez. Bu, siz şefkati tatbik edin,
bunu uygulayın demektir. Sonrasında ise sevgiyi tecrübe etmelisiniz. Başkalarını sevmeyi nasıl tecrübe edersiniz? Eğer birisini
severseniz, ne yaparsınız? Lütfen o kişiyi memnun etmeye çalışın. Küçük şeyler insanları çok mutlu edebilir. Biliyorum, hepiniz
Beni çok memnun etmeye çalışıyorsunuz. Bana hediyeler verirsiniz. Benim için iyi olan şeyler bulacaksınız. Benim için güzel
çiçekler, Beni memnun edecek güzel şeyler almak için yolunuzu değiştireceksinizdir. Şunu söylemek zorundayım, bununda son
derece memnunum. Ama eğer siz kolektiviteyi anlar ve birbirinizi memnun etmeye çalışırsanız, Ben daha da memnun olurum,
çok daha fazla memnun olurum. Beni en fazla memnun eden şey böyle bir kişidir, dikkat daha çok birbirinizi memnun etmektedir.



Siz birbirinizi memnun etmeye karar verir vermez, diliniz farklı olacaktır. Dil tatlı bir şey olacaktır. Makasın iki ağzı gibi (keskin)
olan dil, bal gibi tatlı bir şey olur. O zaman siz az konuşursunuz ama gerçekten de karşınızdaki kişinin üzerine bal dökersiniz ve
diğer kişi de bundan dolayı sahiden neşe duyar. Yani şimdi, sevgiyi tecrübe etmek için: siz bunu nerede tecrübe edersiniz?
Kendinize bir soru sorun. “Ben sevgiyi nerede tecrübe ederim? Neyi severim”. Evimizi severiz, fotoğraflarımızı,
dekorasyonlarımızı, her şeyi severiz, “ama ben bu sevgiyi karımda, kocamda veya diğer Sahaja yogiler üzerinde kullandım mı?”
Sahaj kültürümüzde, şefkatimizi ve sevgimizi kullanmalıyız ve üçüncü bir şey olarak ise sabrımızı kullanmalıyız. Biliyorum kimi
çocuklar biraz daha yaramazlar, kimileri ise daha az yaramaz. Belki de kimi insanlar çok konuşkanlar, bazen sahiden Benim de
başımı ağrıtıyorlar, konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor, ve konuşuyorlar, çok fazla. Bazen şöyle düşünüyorum, bu iyi çünkü ağzım
için bu bir dinlenme – bu bir bakış tarzı. Başka bir bakışla da, -siz sadece aklınızı kapatın, bırakın o konuşsun, her ne yapmak
istiyorsa bırakın onu. Bir kere bitirdiği zaman ve dili dışarı sarktığında, siz artık çok fazla sıkmaz ve gevezeliklerini birisi dinlediği
için kendini tatmin de olmuş hisseder. Yani sabır gereklidir ve sabrın, başkalarının sizin sabrınızı görebileceği bir şekilde
olmasına ihtiyaç vardır. Örneğin dün, sanırım yaklaşık üç saat boyunca her tür insanın elini sıkarak oturuyordum, her tür problem
ve en son gelen kişi Bana dedi ki, “sabrınıza bakarak, kendi sabrımı geliştirdim”. Ve sevgi size sabır verir. Bu sevgi sizi besler. Size
söylüyorum bu kesinlikle gerçekçi bir yöntem: Ben burada Tanrıya güvenmenizden bahsettim, Ben sadece kendinize güvenin
diyorum. Bu kesinlikle gerçekçidir çünkü beyniniz hakkında konuşuyoruz. Herkesi affetmemiz gerektiğini söylüyoruz ama bunu
uygulamıyoruz. Küçük küçük şeyler, delilerin hatırlamaları gibi. Demek istiyorum ki, eğer biri onu incittiyse, incitildiğini hatırlamak
hususunda, sadece bir yılanın bu kapasiteye sahip olduğunu işitmiştim. Ama burada, insanların bundanda daha düşük bir
kapasiteye sahip olduklarını görüyorum. On üç yıl önce, on beş yıl önce, her ne olduysa, hepsi bunları tek tek hatırlar, onları her ne
incittiyse hatırlarlar ama kendilerinin başka insanları nasıl incittiğini hatırlamazlar. Başkalarına karşı, nasıl da edepsizce
davrandıklarını hatırlamazlar. Çünkü bu egosu olan insan aklıdır, o başkalarını incitebilir ve hiç bir şey hissetmez. Bütün
kırgınlıkları almaya devam eden süper ego ise, durmadan bundan yakınır. Öyleyse şunun farkına varmalısınız, kolektiviteyi yıkan
sizlersiniz. Her şeyden önce, burada korkunç liderlerimiz oldu, işte bu yüzden kolektivitemiz çok zayıf ama şimdi daha ağırbaşlı,
daha iyi insanlar buluyoruz. Melbourne içinde, size lider olmak üzere biraz daha yaşlı birisini getirmeyi düşünüyorum çünkü
sanırım Greg’in sorumlulukları çok fazla. Bu yüzden de [Mr.] Henshaw’ı (John Henshaw, in 1991den 2000 yılına dek Melbourne
lideri) düşündüm ve ona sordum, kabul etti. Yani şimdi Melbourne’da, kendisi ashramda kalan emekli birisi olacak ve o size
bakacak. O Melbourne’da kolektivite ile ilgilenmek için mümkün olan her şeyi yapacaktır ama şunu bilmelisiniz ki, Benim sizlerle
lideriniz vasıtası ile bir bağlantım var. Bu siz, Benimle bağlantıda olmazsınız anlamına gelmiyor. Diyelim ki bir iğne var ve siz
iğneyi Bana batırdınız, hemen elim kendisini çekecektir – bu, burada bir refleks eyleminin de var olduğu anlamına gelir ama
çoğunlukla her şey beyne rapor edilir. Aynı şekilde, her şey beyine rapor edilmelidir ama eğer siz başından itibaren lidere karşı
eleştirel bir tavır geliştirirseniz, o zaman bu durum sizin için olduğu kadar, lider içinde çok zor bir hale gelir. İlk olarak,
eleştirmemelisiniz. Beyninizi eleştiri için kullanmayın, eleştiri hali hazırda Batıda çok fazla. Demek istiyorum ki, onların yeni bir
eleştiri teknikleri var. Eleştirmenler nedeniyle bütün sanat bitti. Sanatçılar tablolarını göstermeye korkuyorlar, eleştirilecekleri için
sanatçılar yaratılarını göstermeye korkuyorlar. Şimdi geriye kalan tek şey eleştirmenler, eleştirmenler ve eleştirmenler. Şimdi
eleştirmenler, eleştirmenleri eleştiriyorlar, hepsi bu. Yaratıcılık yok, hiç bir şey yok! Bu yüzden her şeyi takdir etmeye çalışın.
Çocuklar resimler, tablolar üretiyorlar, her neyse. Bazen çizdikleri zaman yüzümü çok komik çiziyorlar – çocuklar değil, yetişkinler
bile. Önemli değil! Ben bunu takdir ediyorum, o kişiyi cesaretlendirmek için “bu çok iyi, muhteşem, çok hoş” diyorum. Yani eleştiri
aklımızdan çıkmalı ama takdir etmek hayata geçirilmelidir: başkalarının çocuklarını takdir etmek, başkalarını takdir etmek çok
önemli ama bu sizin herkesi takdir edip, karınıza veya kocanıza işkence etmeniz demek değildir- bu da bir dengedir. Öncelikli
sorumluluğunuz ailenizdir ama başkalarını da takdir etmelisiniz ve bu, siz hiç kimseyi kıskanmadığınız zaman olur. Bu kıskançlık,
nereden geldiğini bilmiyorum, bu yüzden de Ben bu kıskançlık kalitesini, neden kıskançlığın var olduğunu bilmiyorum. Yani, eğer
kıskançlığınız varsa da, onu doğru bir amaç için kullanmalısınız ve bu doğru amaç, spritüel olarak sizden daha yüksek olan bir
kişiyi kıskanmanızdır ve bunu tatbik ettiğiniz zaman siz daha iyi birisi olursunuz. Kıskançlık eğer yarışmak içinse, o zamanda
daha şefkatli, daha sevecen, daha verici, daha sabırlı olan kişi ile rekabet edin. Bu sayede, bu rekabet çok sağlıklı bir rekabet olur
ve kolektivite de çok beslenir bundan. Şimdi, hepinizin tek bir benliğin parçası olduğunuzu hissetmeye çalışın. Bunu anlamaya ve
uygulamaya çalışın. Bunun size çok yardımı olacaktır. Birisine küçük bir hediye almak gibi küçük şeyler. Bir şey görürsünüz, “şu
kişi için bu çok hoş (bir hediye olacak)”, dersiniz. Biz resmi olarak, erkeklerin kadınlara hediye vermemesine ve kadınlarında
erkeklere hediye vermemeleri gerektiğine karar verdik ama bu kişi, eğer kız kardeşiniz ise, rakhi kız kardeşiniz ise, verebilirsiniz
veya rakhi sister erkek kardeşine hediye verebilir ama kişi bunlar dışında bunu yapmamalıdır. Bunu böyle yaptık çünkü bunun
problemler yarattığını gördüm ama bu sizin kadınlardan nefret etmeniz veya erkeklerden nefret etmeniz anlamına gelmez ama
saflık için bir mesafe muhafaza edilmelidir. Siz tamamen saflaşana dek, bu mesafeyi korumak daha iyidir. Bu saflık tatbik



edilecektir ve bu saflık uygulaması, sizin başkaları için saf duygular geliştirmeye çalışmanızdır. Saflık içinde her şey gelir, her şey
de saflık içinde gelir. Eğer safsanız, derhal çok iyi bir Sahaja Yogi olursunuz ama bunu pek çok faseti (kıymetli bir taşın
işlenmiş/parlatılmış yüzeyleri) vardır. Geçen gün olduğu gibi, bir kız vardı, onlar prasad dağıtıyorlardı ve oda bir tür tatlıyı almak
için mücadele ediyordu. Bunun üzerine Ben ona küçük tabaklardan birini verdim ve “sen dağıt” dedim. Bir anda ne istediğini
unuttu ve küçük, küçücük elleriyle çok tatlı bir şekilde herkese prasad dağıtmaya başladı, çok tatlı bir şekilde. Yani bu,
çocuklarınızla çocukluklarından itibaren tecrübe edilmelidir, onlara “tamam, hadi bu şeyleri yap, bunu insanlara dağıt, git ve
onların başlarına kum kum sür” demelisiniz – güzel bir şekilde yapamayabilirler ama bunun önemi yok. Başkaları ile nasıl
tanışacaklarını, onlarla nasıl konuşacaklarını, başkaları ile nasıl beraber olacaklarını öğreneceklerdir. Şimdi, kolektivitenin en kötü
düşmanı kavgacılıktır. Kimi insanlar esas itibariyle saldırgandırlar; onların konuşma tarzı son derece saldırgancadır, bir şeyleri
söyleme şekilleri saldırgancadır. Belki de bir şeyler yüzünden, belki de daha iyi eğitimli oldukları için, belki de öfkeli bir aileden
geldikleri için, belki de bir tür üstünlük kompleksi veya aşağılık kompleksine sahip oldukları için veya güvensizlik duygusu nedeni
ile veya belki de posses oldukları (ele geçirildikleri) için saldırgandırlar. Onlar baskı kurmaya çalışır ve kuvvetli üstün hissetme
duygularını insanlara göstermeye çalışırlar. Onlar değersiz olabilirler, buna gerek yoktur ama onlar bunu yaparlar ve bu
dizginlenmesi gereken bir şeydir. Bu yüzden de burada tatbik etmeniz gereken şey alçak gönüllülüktür. Mütevazı olmaya çalışın.
Buna benzer bir şaka vardı, şöyle ki: bir beyefendi merdivenlerden çıkıyordu ve bir diğeri de yukarıdan geliyordu. Yukarıya çıkan
beyefendi karşıdan gelene “lütfen kenara çekilin” dedi. Yukarıdan gelen ise, “ben aptallar için kenara çekilmem” dedi. Tırmanan
kişi ise, “ama ben çekilirim” dedi ve çekildi. İşte alçak gönüllülük böyle çalışır. Başkalarına karşı yaklaşımınızda mütevazı
olmalısınız. Demek istiyorum ki, İngiliz dili görünüşte çok alçak gönüllüdür, siz “lütfen” demek zorundasınız, on kere “teşekkür
ederim” demek zorunda olmanız gibi, “lütfen, lütfen, lütfen”, “teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim”, ama kalpten bir
şekilde değil. Diyelim ki birisi size “teşekkür ederim” demedi, karşındaki kişi seni dövebilir bile! “Bana neden teşekkür ederim
demedin?” Bu alçak gönüllülük değildir! Alçakgönüllülük hiç bir şekilde başkalarına saldırmaya çalışmanız değildir ve eğer başka
kişiler saldırgansalar, siz bunu çocukça bir şey, aptalca bir şey, salakça bir şey olarak görürsünüz, bunun bir anlamı yoktur çünkü
siz o kadar güçlüsünüzdür ki, buna tahammül edebilirsiniz. Sizin tecrübe etmeniz gereken alçakgönüllülük budur ve eğer tüm bu
kalitelere sahipseniz, bencilliğinizi kaybedeceğiniz için, gerçekten de şaşıracaksınız. Bencilliğiniz akıp gitmeye başlayacaktır
çünkü bencillik, nasılda çirkindir ve siz cömert olmaya başladığınız zaman, çok kısa sürede anlamaya başlarsınız. Hepiniz Benim
için çok fazla para harcamayı arzu ediyorsunuz, biliyorum. Bana hediyeler vermek istiyorsunuz. Bunu şimdi durdurdum, bireysel
olarak Bana hiç bir hediye, hiç bir şey veremezsiniz. Ama cömertlik genel bir terim, müşfik olmanın cömertliği, şefkatin cömertliği,
sabrın cömertliği ve maddi şeylerdeki cömertlik var. Bir şey görürsem, Ben derhal şöyle düşünürüm, “Oh, bunu almalıyım çünkü
bu şeyi, bu hanıma veya bu beye verebileceğimi biliyorum” veya “şu amaçla veya bu organizasyon için veya yaptığımız bu tür bir
iş için bunu oraya verebilirim ”. Bu derhal Bana gelir. Hayret edersiniz, eğer pazardaysam ve eğer susamışsam, gidip de kendime
içecek bir şey almalıyım diye düşünmem bile – bu aklıma gelmez. Hayatım boyunca buzdolabımı açmadım bile, şaşarsınız. Ama
başkaları için koştururum, onlar için pişiririm. Ama diyelim ki, evdeyim ve yemek yok. Kendim için yemek pişirmem- bu doğru.
Eğer evde hiç kimse yoksa ve kocam orada değilse, iki üç gün yemeyebilirim ve sonra, hizmetçiler, hizmetçi gidip kocama şikâyet
edecektir, Ben o zaman gerçektende hiç yemek yemediğini hatırlarım. Fark etmedim. Eğer yiyorsam, bu sadece yemek yemektir
çünkü kocam oradadır ve bu yüzden de Benim onunla beraber yemek yemem gerekir. Ben asla çay içmeye alışmadım ama
kocam çaya çok düşkün olduğu için çay içmeye başladım, yani bunu yapmaya devam ediyorum, böylece yapmayı
bırakmamalıyım, (bırakırsam) ilerde daha zor olacaktır. Bu sadece kendini başkalarına göre ayarlamaktır. Bu zor değildir.
Başkasını memnun eden bir kaç şeyi, orada burada yapmalısınız. Memnun etmeye çalışmaktan zarar gelmez ama bu sadece
hanımın yapacağı şey değildir, kocalarda karısını memnun etmek için bir şeyler yapmalıdır. Bu sadece karı koca arasında değildir.
Bu sizinle çocuklar arasında da olacaktır. Bütün Sahaja Yoga ailesi arasında, bizler kendimizi ayarlamalıyız, bu şekilde olmalıdır.
Bu yüzden de, aynı kameralarınızı ayarlamanız gerektiği gibi, sizde ayarlamalarınızı tecrübe edin, eğer kamerayı ayarlamazsanız,
doğru resmi çekemezsiniz, aynı şekilde kendinizi tüm atmosferle, bir kişi ile uyumlu olacak şekilde ayarlamadığınız sürece,
gerçek resmi elde edemezsiniz ve o zamanda bununla kavga etmeye başlarsınız. Aslında, kavga kendi içinizde olmalıdır. Bu
oldukça uzun, uzun bir hikâye, demek istiyorum ki, bildiğim kadarı ile insanoğulları ve kolektivitenin problemleri. Ve bazı
problemler şimdi çözülüyor. Bundan dolayı mutluyum, insanlar aşık olmuyorlar. Demek istiyorum ki, aşık olmuyor ve kafalarının
üstüne çakılmıyorlar. Ama şimdi bu daha iyi, onlar sakinler ve üzerinde düşünüyorlar. Birisi ile evlenmek için evleniyorlar, aşık
oldukları için değil. Bu olmakla olan çok büyük bir şey çünkü bu size aklın saflaşmasını getirecektir ve saçma sapan şeyler
üzerinde gezinmeyen bir akıl verecektir. Yani dediğim gibi, bütün bu şeyleri uygulayın, kolektiviteniz çok güzel olacaktır ve en iyi
şey sizlerin beraber meditasyon yapmanızdır. Delhi de, bir ashram kurduk, her sabah insanların gelip oturduklarını ve beraberce
meditasyon yaptıklarını görüyorum. Burası bir tapınak gibi. Bu bir kilise gibi. Oraya geliyorlar ve pek çoğu oturup beraber



meditasyon yapıyorlar. Kolektiviteyi hissetmenin en iyi yolu, meditasyon yapmaktır. Tabii ki evde meditasyon yapabilirsiniz,
derinliğiniz için bunu temizleyebilirsiniz ama diğer taraftan sizler birlikte meditasyon yapmak zorundasınız ve birlikte meditasyon
yaptığınızda, sizin sahip olduğunuz kuvvet o zaman diğerlerini de kuvvetlendirir ve tüm kolektivitenin gücü çok daha fazla artar.
Birlikte meditasyon yapmamız çok büyük bir şeydir, herkes bunu anlamalıdır. Ne zaman vakit bulursanız ve bu vakti bulun,
örneğin sabahları – ashrama gideceğiz ve meditasyon yapacağız. Pazar sabahı, biz sadece gidip, ashramda meditasyon
yapacağız, deyin. Sadece meditasyon için gelmelisiniz. Meditasyon yapın ve gidin çünkü Ben bu ashramda oturuyorum. Ben
buradayım. Bu yüzden evlerinizden çıkın, buraya gelin ve meditasyon yapın. Meditasyonun size çok yardımı olacaktır. Siz her
nerede bir aradaysanız, Ben (orada) sizinle beraberim ama birbirinizden uzak olduğunuz zaman, sizinle beraber değilim. Sadece
zorluklarla (karşılaştığınızda), Benim olmadığım kimi yerlere itildiğinizde, Benim orada olmadığımı düşündüğünüz yerlerde, Ben
oradayım ama eğer siz kendinizi kasıtlı olarak kolektivitenin dışında tutuyorsanız, sizinle birlikte değilim. Bu yüzden de,
kolektivitenizi büyütmeye çalışın, aksi takdirde kendi derinliklerinizin içine giremezsiniz, büyük bir Sahaja Yogi olamazsınız, size
gerçek anlamda bir Sahaja Yogi denemez. Sadece kolektivite hissiyatı olanlar Sahaja Yogi olabilirler. Bu yüzden, Melbourne’da
önümüzde pek çok kişi var ve nicelik (miktar) arttığı zaman kalite düşmemelidir ve çok güçlü bağlara sahip olmak sayesinde
kolektivitenin kalitesi çok güçlü olmalıdır. Birisini övdüğünüz zaman, Ben bundan hoşlanıyorum. Normalde şunu gördüm, ne
zaman bir yerlerdeysem, insanlar sadece negatif kişiler hakkında konuşurlar, hiç kimse pozitif insanlardan bahsetmez, bu yüzden
de Ben onlar hakkında bir şey bilmiyorum. Çoğunlukla negatif olanları biliyorum. Yani çok pozitif olan, çok büyük olan, iyi şeyler
yapan insanlar hakkında bir şeyler bilmek istiyorum, negatifi unutun gitsin, onlar bir şekilde bırakacaklardır. Bu yüzden de en iyisi
pozitif olan, iyi iş yapan, gerçek Sahaja Yogi olan insanlardan bahsetmektir. Hepinizi Melbourne’da güzel bir kolektiviteye sahip
olmak ve kendinizden neşe duymanızla kutsuyorum ve her, her toplantı sizler için bir eğlence ve bir festival olmalıdır. Tanrı
hepinizi kutsasın! Öyleyse bu gün, Virata’ya ibadet etmelisiniz. O, Viraata olan ve Shri Krishna’nın kendisi olan Akbar’dan başka
bir şey değildir. Bunun için bir şarkı da söyleyebiliriz, ilk önce ayaklarımı yıkamak için Ganesha’nın şarkısı ve sonra Krishna için
bazı şarkılar. (Marathi dilinde: Şarkılar var mı sizde? Vithala’nın bütün şarkıları var bizde, Maharashtra’da Vithala’nın tüm
şarkılarını aldınız. Önce Ganesh Stuti’yi söyleyin ve sonra da ayağı yıkayın ve daha sonrasında da şarkı söyleyebilirsiniz ) Accha
(güzel, iyi),şimdi ayaklarımı çocukların yıkaması gerek, tamam mı? H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
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Hamsa Puja. New York (USA), 28 Nisan 1991. Bugün Vishuddhi bölgesinde toplandık. Gita'da Shri Krishna, alanı Kshetra olarak
tanımladı ve bu alanı bilenlere de Kshetragna denir. Gna, dün sizi anlattığım gibi, gna veya gya, şu anlama geliyor: "Merkezi sinir
sisteminizi bilen". Yani o bölgeyi bilen kişi Kshetragna'dır. Bugün Hamsa Çakra'yı tanıyacağız. Bu, iki kaş arasında bulunan
['rukutıs' gibi işitiliyor] alandır, onu böyle adlandırdılar. Bu, Mooldar olarak adlandırılan beynin tabanına yerleştirilmiştir ve bu kısım
bütünüyle, beyin tabanının tamamının denetleyicisidir, tekrar söylüyorum, beynin tabanının. Ve bu, burası insan farkındalığı
açısından hala son derece önemli bir merkez olan Vishuddhi'nin bir parçasıdır. Çünkü bu iki Nadi, İda ve Pingala, Agnyaya girip
çapraz olarak birbirlerinin üzerinden geçmeden önce, onların bir kısmı Hamsa Çakranın üzerinden geçiyor. Yani beynimizde ego
ve süper ego geliştiği ve onlar limbik bölgemizi kapladığı zaman, Vishuddhi'den gelen, her iki taraftan çıkan iplikçikler, onların
üzerine oturur. Bu şekilde onlar bu iki kurumu, dışarıdan da kontrol ediyorlar. Örneğin bu, bu şekilde geçiyor, Hamsa'dan böyle
yukarıya doğru çıkar ve daha sonra da bazı iplikçikler, sonra diğerleri yine yukarı çıkar ve bu şekilde geçip, ego ve süper egoyu
oluştururlar. Böylece arka taraftan, bu iki iplikçik gidip onların üzerine oturur. Hepiniz Hamsa Çakranın size sağduyu (Doğru, akla
uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru şekilde yargılama gücü) verdiğini
biliyorsunuz, ama biz yine de anlamıyoruz, sağduyu ile ne demek istiyoruz? İçimizdeki ilk ve en önde gelen merkez Mooladhara
Çakradır. Eğer Mooladhara Çakra hakkında doğru bir sağduyuya sahip değilsek, yabanılın içine düşeriz, söylemeliyim ki, veyahut
cehennemin kapılarını kendimiz için açarız. Bildiğiniz gibi, sadece İda Nadi Mooladhara'dan başlar. Bunun anlamı, bu arzudur, bu
içimizdeki arzunun gücüdür, bu Mooladhara'dan başlar. Fakat Mooladhara'dan başlamayan Pingala Nadi, akli değildir. O daha
yüksekten başlar. Yani bunun hakkında tam bir anlayışa sahip olmak için. Çocuk ağlıyor, lütfen çocuğu alın götürün. Dün yine
aynı şey oldu, bu gereksiz. Sürekli olarak çocukla birlikte devam etmek, dün de aynı şey vardı. Çocuğu derhal dışarı
çıkarmalısınız. Toplantıda, eğer çocuk ağlıyorsa, derhal çocuğu dışarı çıkartın. Çocukta yanlış giden bir şeyler var, derhal çocuğu
dışarı çıkartın. Yine söylüyorum, bu yersiz bir şey. Yani kişi tek bir şey bilmek zorundadır, Mooladhara Çakra bizim zihinsel
aktivitemiz tarafından kontrol edilemez. Fakat eğer siz bunu zihinsel aktiviteye kaydırırsanız, Mooladhara üzerindeki kontrol
tamamen kaybedilir. Batı'da olanlardan ayrı olarak, Mooladhara Çakra, tamamen insanın zihinsel faaliyeti içine girmiştir. Bu çok
tartışıldı, konuşuldu. Bunun zihinsel bir aktivite haline geldiği çokça açıklandı, yazıldı, çok okundu, çok kafamıza sokuldu.
Dolayısıyla, Mooladhara kendiliğinden – spontan şekilde, hareket etmesi gerektiği şekilde hareket etmiyor. İşte bu yüzden
insanların çocuk yapamama sorunları var. Birçoğu çok erken dönemde iktidarsız oluyorlar, çünkü bu arzunun gücü tarafından
değil, zihinsel aktivite tarafından kullanılıyor – bu bir kaymadır. Şimdi, siz burada ışığı görüyorsunuz, ışık orada yanıyor çünkü yağ
var ve bir fitil var, o yanıyor. Ama bu yağ yerine, siz sadece su koyuyorsunuz. Yanacak mı? Yanmayacaktır. Çünkü su, bu ışığı
beslemeyecektir. Yani siz daha fazla zihinsel aktiviteye sahip olduğunuz zaman, Mooladhara'nız bozulur ve kontrol edilemez hale
gelir. Fakat eğer bu arzunuza bırakılırsa, spontan bir hale gelir. Bu, Batı düşüncesinde kaybolan temel bir ilkedir, spontan olan ne
varsa, onların bunu zihinsel aktiviteye bıraktıklarını düşünüyorum. Zihinsel aktivite nerede kullanılacaksa, zihinsel etkinlik
kullanmalıdır, arzularınızın ve duygularınızın kullanılacağı yerde de, sizler arzu gücünüzü kullanmak zorundasınız. Ayrıca, bir
saplantı olmamasına rağmen, bu kendiliğinden olur. Herhangi bir saplantı, spontan olamaz. Bu sadece, bir anda sizin arzunuz
olur. Hepsi bu. Ama eğer bu her zaman orada, sizin aklınızda olursa, sizin ateş yakmak için su kullandığınız anlamına gelir bu.
Swadishthana Çakrada aynıdır. Swadishthana yaratıcılık içindir. Her şeyi yaratabilirsiniz. Bir sari yaratabilirsiniz. Güzel bir tasarım
yaratabilirsiniz, desen. Her şeyden güzel bir sanat yaratabilirsiniz, ama siz bunu zihinsel bir düzeye koyar koymaz, bitti. Ayrıca
Batı'da, sanat hakkında çok fazla tartışma var. Bu sanat değil, şu sanat değil, diye. Bu böyle olmamalı, bu şekilde olmamalıdır.
Yani, bu yaratıcılıktır, kendiliğindendir. Sanatçı her ne üretmek isterse, bırakın üretsin, siz kimsiniz ki yargılayıp, eleştiriyorsunuz?
Zihinsel düzeye getirilinceye kadar hiçbir şeyi takdir edemezsiniz. Şimdi, eleştirmenlerimiz var ve sanatçılar da spontan değiller,
korkuyorlar; sadece şöyle düşünüyorlar: "Eleştirmenler ne diyecek?" Ben kitabı yazarken bile, okuması için bazı Sahaja Yogilere
verdiğimde şöyle dediler: "Anne, eğer siz böyle yazarsanız, onlar şöyle derler." Bende dedim ki: "Öyle söylesinler, kimin
umurunda?" Yani eleştirmenler eleştirimeli ve onlara şunu söylemeliler: "Bu doğru değil. Bu bir sanat değil çünkü bu böyle, şu
şöyle." Yani sanatçılar bitiyor, sanat bitiyor. Şimdi geriye kalan ne, sadece eleştirmenler. Şimdi onlar meslekleri ile ne
yapacaklarını bilmiyorlar, bu yüzden de birbirlerini eleştiriyorlar. Yani sadece birbirini eleştiren eleştirmenlerimiz var. Ama şimdi
sanat yok. Neyi eleştirileceksiniz? Ve sanatın şimdi para kazanması gerekiyor. Bu yüzden eleştirmenler sertifikalandırmalı. Bu
durum o kadar insan odaklı ki, bütün bu eleştirmenlerin programlanması asla bir sanat değil. Bilirsin, bir çizgi çizip: "Şimdi bu
sanat, tamam" diyorlar. Eğer eleştirmenler, bu sanat, siz bunu kabullenseniz iyi olur deseler, bu bir sanattır. Şimdi, bir çizgi için, bu
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kadar sanatsal olan nedir? Sonra yine zihinsel: "Orada duran yalnız bir insan" budur, şudur. Bu kendiliğinden olmalıdır! Bir sanatı
neden tarif edesiniz? Yani zihinsel seviye çok uyanıktır ve o bazı şeyleri, her zaman belirli normlara göre görmeye çalışır. Bütün
bu normlar, seks gibi, sanat gibi, spontan bir şeyler için meydana getirilir. Tüm banyo kültürüne beyin tarafından karar verildi.
Hiçbir şey spontan değildir. Bu bir şaka gibi, size söylüyorum! Bu sayede insanlar yapay olur. Sanat yapay olur. Mooladhara'nız
yapay olur. Çünkü artık bunların hepsi insan yapımıdır. Bütün spontanlık kaybolur. Herhangi bir ülkede herhangi bir sanat
görürseniz, sadece izleyin. Siz neden tepki göstermelisiniz ki? Sahaja Yogiler olarak sadece izleyin. Siz sadece izlemelisiniz, her
şey akmaya başlayacaktır. Şimdi romantizmin bu Yunan trajedisi, sonra Romeo ve Juliet'in bu romantizmi, bunların hepsi
hayalidir, hepsi zihinseldir. İçinde spontanlık yoktur. Ve sonra siz kabul edersin, sadece karı koca arasında bile, sadece yapay
olan ilişkileri kabul edersiniz. Kocanın karısına her gün bir çiçek getirmek zorunda olması gibi, karısı da bir rahip veya sanki böyle
bir şeymiş gibi, onun karısına bir çiçek göstermesi gerekir. Ve karısı - bütün yapaylıklarla ne yaptıklarını bilmiyorum. Sonra kocası
ona on kere "Teşekkür ederim" demelidir ve kadın da ona yüz kere "Üzgünüm" demek zorundadır. Yani onlar karı koca, demek
istiyorum ki, onlar bir arabanın sol ve sağ tarafıdır! Ve o zaman erkekler bunun olmasını beklerler. Kadınlar da bunun olmasını
beklerler. Erkekler, kadınların erkek gibi olmasını bekler, kadınlar da erkeklerin kadın gibi olmasını beklerler. Erkekler zaman
konusunda çok titizdirler, kadınlar değildir. Bu yüzden kadınlar, zaman konusunda çok titiz olmalılar, aksi takdirde erkekler bu
kadının tanıdıkları en kötü insan olduğunu düşünüyorlar. Kadın, mutfağı için çok titizdir veya belki de elbisesini için. Bu yüzden
adam ona kızar, çünkü kadının hazırlanması çok zaman alıyor. Karşılıklı şekilde bu o kadar yersiz ki, ilişki kesinlikle saçma bir hal
alır. Bayanın sol kanal olduğunu ve sizin de sağ kanal olduğunuza dair bir anlayış olmalıdır, her ikiniz de kendi doğanıza göre
hareket etmelisiniz. Aksine, siz birisinin çok komik görünmesini istiyorsunuz, çünkü siz bir erkeğin bir kadın olduğunu ve bir
kadının da bir erkek olduğunu hayal edin. Gördünüz mü, bu bir şaka, ama olan budur. Erkeklerin ne yapmaları gerekiyorsa, onlar
bunu yapamazlar ve kadınların ne yapması gerekiyorsa da, onlar bunu yapamayacaklardır. Çocuklar da ne yapmaları gerekiyorsa,
onu yapmazlar. Örneğin, Batı'daki çocuklar, "Neden?, Kime, Neden?" diye soru sormaya devam edeceklerdir. Onlar kim ki, kalkıp
“Neden?” diye soru soruyorlar. Onların büyümeleri nedir ki? Onların zekâsı nedir? Olgunlaşmaları nedir? Onlara karşı, çocuklar
sanki mahkemede oturan bir yargıçmış gibi davranılamazlar. Onlar çocuk! Fakat Sahaja Yoga'ya geldiklerinde bu insanlar
sağduyularını kaybederler. İlk önce, Sahaja Yoga'ya gelmeden önce, karı koca her zaman kavga eder. Bir ayakları mahkemelerde,
diğeri ise dışarıdadır. Sahaja Yoga'dan sonra ise, birbirlerine sarılırlar, birbirine yapışık gibiler, bu imkânsız. Öyle ki, karısı uğruna,
onlar Sahaja Yoga'yı terk edeceklerdir. Birbirlerini bu şekilde mahvedeceklerdir. İkisi birbirlerine yapıştırılmışlar. Sahaja Yoga'dan
önce çocuklarını ihmal ederler, onlara aldırmazlar. Sahaja Yoga'dan sonra ise, çocuklarına yapışırlar. O zaman da, hiç kimse bu
çocuğa tek bir laf edemez. Çocuk gidip herhangi birisine vurabilir, siz hiçbir şey söyleyemezsiniz. Çocuğu mahvedeceklerdir. Bu
nedenle, takdir, ilişkide, bu seks olsa da, yaratıcılık olsa da, aile olsa da, her ne olursa olsun, ilişkilerde sağduyu tamamen
kaybedilir. Bu Hamsa Çakranın bir parçasıdır. Sonra Nabhi Çakraya geliyoruz. Nabhi Çakrada da, biz yemek yemenin bu kadar da
önemli bir şey olmadığını, anlamıyoruz. Bugün yemek yemezseniz önemli değildir, ne fark eder ki? Bu çok önemli, biliyorsunuz!
Pune'de bir Pujamız vardı ve Puja sırasında orada oturan Batılı çocuklar vardı ve orada Hintli çocuklar da vardı. Puja her zamanki
gibi gecikti ama bu akşamüstüydü, Sankrant Puja. Bunun üzerine Batılı çocuklar, saat sekizde kalktılar ve hepsi akşam yemeğine
çıktılar, Puja olsa da ya da başka her ne olursa olsun. Bu çok kötü göründü. Hintliler anlayamadılar, bu nasıl olabilirdi ki? Ama
akşam yemeğini onlar saat sekizde yemeliydiler. Diyelim ki yemeklerini saat sekizde yemediler, ne olacak, ölecekler mi?
Dolayısıyla, bir şekilde, çocukları biz, kendi şartlanmalarımızla da kısıtlıyoruz ve aynı zamanda da, çocukların onlar sanki çok
yetişkin bireylermiş gibi, olgun insanlarmış gibi davranmalarına izin veriyoruz. Çocuklarımızı çok seviyoruz, sanki çocuk sahibi
olmak olağan üstü bir şey. Herhangi bir kişinin çocuğu olabilir, bunun nesi olağan üstü? Çocuklarınıza bakmalısınız. Bu tamam.
Ama bu sizin, her zaman onlardan bahsetmeniz, her zaman onları düşünmeniz, onlar için endişelenmeniz ve sizin için başka hiç
kimsenin olmaması gerektiği anlamına gelmez. Yani, Virata'nın yeri olan limbik alana girmeliyseniz, demeliyim ki, yani,
Vishuddhi'den Hamsa'ya ve ardından limbik bölgenize, Virata'ya, o zaman ilginiz genişlemelidir. Öyleyse diğer sağduyu şöyle
olmalıdır: "Ben sadece kendi çocuğumu mu düşünüyorum? Sadece kendi karımı mı düşünüyorum? Ben sadece onları mı
düşünüyorum, başkalarının çocukları için de endişeleniyor muyum? Başkalarının çocukları hakkında düşünüyor muyum?" Bunu
size sadece söylüyorum çünkü bu bizim için çok garip bir endişe kaynağı ve siz de çocuklarınızı bu tür uygunsuz kaygılarla
mahvediyorsunuz. Mesela Hindistan'da bir okulumuz vardı ve çocuklar Pune'de kaldılar. Pujam vardı. Onlara "çocuk getirmeyin"
demiştim, çünkü bu çocukların Batılı olduklarını biliyordum, onlar kolay değiller, hiçbir şey taşıyamazlar. Fakat çocuklar ısrar
ettiler ve öğretmenler de onları getirmek zorunda kaldı. Puja her zamanki gibi çok geç bitti, gece saat on bir civarında sanırım ve
bu yüzden ulaşım imkanı yoktu ve Ben zaten bu nedenle: "Onları getirmeyin" dedim. Bu yüzden bir çeşit kamyon bulmak zorunda
kaldılar, çünkü o günlerde benzin alamıyorduk, çok kötü zamanlar geçiriyorduk. Bu yüzden çocuklar kamyonla gitmek zorunda
kaldılar. Oraya saat iki civarında ulaştılar. Babaların bazıları evimde kalıyordu. Ertesi gün Bana dediler ki: "Anne, sağ kalbimiz



catch etti." "Bu da nedir?" dedim. "Bu ne zulüm!" dediler. "Ne zulümü?" dedim. "Çocuklar okula saat ikide ulaştı" dediler. “Ne
olmuş yani?” Sağ kalp catch ediyor! Bu ne bağımlılık! Çocuklarınız, okula saat ikide varmışsa, bunun ne önemi var? Neden bu
kadar endişelisiniz ki? Onlar, aydınlanmış ruhlar, onlara bakan Tanrı var. Neden onlar için bu kadar endişelisiniz? Onları yalnız
bırakın. Ebeveynler onları bir Hindistan Okuluna gönderiyorlar. Sonra anneler gidip orada oturuyor. Öğretmenler bundan
hoşlanmaz. Hiç kimse bundan hoşlanmaz. Oraya daha yeni gittiler, ama anneler. Hiçbir okul böyle saçmalığa izin vermez. Fakat
Sahaja Yoga'da onlar kendilerinin buna haklarının olduğunu düşünüyorlar. Hangi hakka sahipler? Okulun parasını mı ödediler mi,
okul için bir şey mi yaptılar? Okula gidip, orada oturmaya ne hakları var? Bu nedenle, sağduyu olmalıdır, çocuklarımızı Sahaj
kültürüne göre yetiştirmek zorundayız. Sahaja Yoganın prensiplerinden ilki dayanıklılıktır. Sahaja Yoga böyle narin cici çocuklar
için değildir. Sizler, Sahaja Yoga'nın askerleri olmalısınız. Çocuklarınız, narin cici şeyler değil, Sahaja Yoga'nın askerleri olmalıdır.
Bu onlar için uygun değildir. Aydınlanmış doğmalarına rağmen, onları narin cici çocuklar yaparak, mahvediyorsunuz. Sıkıntılara
katlanmalarını sağlamalısınız. Onları dayanıklı hale getirmelisiniz. Onlara öz saygı kazandırmalısınız. Onlara asalet, metanet,
sabır kazandırmalısınız. Bu yüzden bu sol Nabhi, sağ Nabhi, özellikle de, kadının Gruha Lakshmi olmasının gerektiği ve kocasının
da, bir Romeo değil de, koca olması gereken sol Nabhi, çok büyük bir sorundur. Adam karısının nasıl davrandığını görmek
zorundadır. Eşinizi düzelt - bu kocanın işi, görevidir. Bundan kaytarmamalıdır. Gruha Lakshmi, kendisinin çok büyük bir Sahaja
Yoga toplumu oluşturma sorumluluğunu üstlendiğini bilmesi gereken kadındır. O sıradan bir kadın değildir. Daha önce kaç kadın
aydınlanma aldı? Fakat Sahaja Yoga'da, eğer bayanlara bakarsanız, gerçekten alert olan çok az kişi bulursunuz. Bir çoğu trans
durumunda. Hiçbir şey bilmiyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Yemek yapmayı pek bilmiyorlar, onlara bir şey soruyorsunuz, hiçbir şey
bilmiyorlar. Onlarla konuşursunuz, kendinizi sanki bir çeşit ilaç almış gibi hissediyorsunuz. Hiçbir şey onların kafalarına girmez.
Bazen biri bunu, “Ben kendim yapmam daha iyi olacak” diye hissettiriyor, bu imkânsız. Açıkgöz olmak bitti, çünkü sağ
tarafınızdan gelen uyanık olma hali saçma sapan şeylerle harcanıyor. Dikkat saçma sapan şeyler için boşa harcanmaktadır, işte
bu yüzden ev hanımları son derece uyanık ve mantıklı ve akıllı olmaları gerektiğini bilme konusunda, sağduyularını yitirmişlerdir.
Onlar her şeyi bilmeliler ama bu böyle değil. Sadece akılları havada yaşıyorlar, bir yerlerde asılı duruyorlar. Onlara ne
söyleyeceğinizi, nasıl bir şey soracağınızı bilmiyorsunuz. Onlara bir şeyi açıklamak imkânsız bir şey. Bu yüzden bu uyanıklık, bir
ev hanımında olmalıdır. Bu son derece önemlidir. Bizde genç yaştaki Fatima var. Kabil’deki savaşta ölen bu iki tatlı çocuğu vardı.
Ne kadar cesur bir kadın, Şii sistemini kurma şekli. Kocası da öldü ve hepsini kendi başına yaptı. Purdah'ın (gözden uzak kalmak,
perde) arkasında, duvarların arkasından, her şeyi başardı. Ülkemizde böyle pek çok kraliçemiz vardı. Shivaji'nin gelini olan on yedi
yaşında bir dul vardı; Aurangzeb (Evrengzib (Tahtı süsleyen demektir)veya diğer adı ile, I. Alemgir Şah, 6. Bâbür hükümdarı) ile
savaştı ve ülkemizde, Tara Bai (Kraliçe Tarabai, Maratha Konfederasyonu'nun ilk ve tek kraliçesidir. 1700-1707 yılları arasında
tahtta kalmıştır. Kocası Chatrapati Rajaram, Shivaji'nin oğludur) onu mağlup etti. Bizde bir sürü böylesi vardı. Fakat açıkgöz
değilseniz, o zaman Gruha Lakshmi olamazsınız, iyi bir anne olamazsınız, iyi bir eş olamazsınız. Bunun içinde kölelik yoktur.
Kendi kocalarını neyin memnun ettiğini, ailede nasıl huzur yaratacaklarını, ne söyleneceğini, ne zaman güzel şeyler söyleyeceğini
ve ne zaman katı olunacağını bile bilmiyorlar. Bütün bu sağduyu orada değil. Onlar ya şirretler, ya da köle. Yani Sahaja Yoga,
uyanık, bilge olan, yaşam hakkında her şeyi bilen kadınlar içindir. Onlar çakraların ayaklarda nerede olduğunu bile bilmiyorlar.
Annenize bak. O bir kadın. O çok şey biliyor. Kundalini'nin bu merkezlerden nasıl geçtiğini, ne yaptığını, ne yapabileceğini, hiçbir
şey bilmiyorlar. Ama Kundalini'nin kendisi de, dişi bir güçtür. O sizin hakkında, çocuğunuz hakkında her şeyi biliyor. Birçok anne,
çocuğun uyuşturucu alıp almadığını veya çocuğun ne şekilde davrandığını bilmiyor. Şımartma ya da dayak atma dışında, bu ikisi
arasında hiçbir şey yok. Sağduyu ile anneler, bu özel çocukları bir şeye dönüştürebilir. Benim onlarla ilgili vizyonum budur. Fakat
bu düşüncesizlikleri ile, bu çocukları tamamen mahvedebilirler. Bu o kadar önemlidir ki, Hamsa'mız iyi olmalıdır, güzel bir ev,
huzurlu bir ev yaratabilmeliyiz - sadece ailemiz için değil, evimize gelen tüm Sahaja Yogiler için. Hintli kadınların beynine bunun
nasıl girdiğini bilmiyorum, nasıl olduğunu bilmiyorum, ama eğer siz onları memnun etmek zorundaysanız, sadece şunu söylemek
zorundasınız: “Yenge, sen yarın benim için şunu pişirir misin?" Ya da: "Ben akşam yemeği ya da öğle yemeği için size geliyorum"
derseniz, yapacağınız en iyi şey budur. Onlar çok memnun olurlar. Sadece şöyle düşünüyorlar: "Ah, ne pişireceğim, o neyi sever?"
onlar herkesi tanırlar, neyi sevdiğini bilirler. Bu kölelik değildir, Eğer siz birisini memnun etmek istiyorsanız, bu kölelik değildir.
Bütün doğa bizi memnun etmek için orada. Bu yapılacak kölece bir şey mi? Ama bir kadının diğer tarafı ise, o bir Raja Lakshmi’dir,
kraldır. Bu noktada sağduyu şudur: siz onurlu musunuz, değil misiniz? Bir keresinde Japonya'ya gittik ve bir köyde bile, bize karşı
büyük bir saygıyla davranıyorlardı. Önce bir dükkâna girdik, çünkü yağmur yağıyordu, köylüler aslında eğilerek bizi selamladılar.
Ne olduğunu anlamadık. Ve bize hediye verdiler. Sonunda tercümana sorduk: "Bizim karşımızda neden bu kadar alçak
gönüllüler?" "Çünkü siz kraliyet ailesi mensubusunuz" dediler. "Hayır, biz kraliyet ailesi mensubu değiliz. Bunu nasıl bilebilirler ki?
Yok, hayır", dedim. “Çünkü saçlarınız muntazam, kızlarınızın saçları muntazam ve parlak. Ve kuaföre gitmiyorsunuz. İşte bu
kadar!” dediler. “Bu bir işaret mi, bu kraliyet ailesinin bir işareti mi?” dedim. “Evet, işte kraliyet ailesi böyledir. Başlarını, başka



birisinin ellerine bırakmıyorlar " dedi. Şaşırdık. Japonların böyle düşündüğünü hayal edin! Bu nedenle, sağduyu şudur, siz bir
kraliçe gibi olmalısınız ve koca da bir kral gibi olmalıdır. Ama yedi karısını öldüren kral gibi değil, karısına saygı duyan bir kral gibi.
Karınıza saygı duymazsanız, bir Sahaja Yogi olamazsınız. Saygı, aşkta romantik olmaktan farklıdır. Bence siz saygı
duymuyorsunuz. Eşinize saygı duymak Sahaja Yoga'da çok önemli bir şeydir. Bunda, Hintlilerin çok iyi olmadığını söyleyebilirim,
ama bazı Batılı insanların da,oldukça garip olduğunu biliyorum. Karınıza saygı gösteremezseniz, sizin saygınlığınız azalır.
Hintliler, özellikle Kuzey Hindistan'da, Güney'de değil, eşlerine saygı duymak hususunda eksikler. Ayrıca, bir eşi takdir etme
hususunda da onlar zayıflar, bir eşe saygı duyulmaması durumunda, çocuklar anneye karşı saygılı davranmayacaklardır ve
çocuklardan sorumlu olan kadındır. Fakat Nabhi için en sakıncalı şey, sizin Gurunuzu dinlememenizdir. Sahaja Yogilere bir şeyi
yüzlerce kez söylüyorsunuz, ama onlar yine de Beni dinlemeyecekler. Yine gidip, sahip oldukları normların veya modanın onlara
söylediği şeyi yapacaklardır. Dedikleri gibi, Gurunuza itaat, Yüce Tanrı'ya itaat etmektir. Söylenen her şey, büyük bir nimet olarak,
büyük bir düzeltme olarak kabul edilmeli ve takip edilmeli, olduğu gibi bırakılmamalıdır. Bildiğiniz gibi, Anneniz sizin Gurunuz ve O
sizin Anneniz. Ayrıca O Mahamaya. Ayrıca O Adi Shakti. Ve O çok kibar ve çok müşfik. Sizi düzeltmek için size bazı şeyler
söylüyor. Size neyin önemli olduğunu anlattığım birçok konuşma yaptım. Ama siz kalbinizi açmalı ve onu tamamen Gurunuza
teslim etmelisiniz, ancak o zaman olgunlaşırsınız, aksi halde bunun başka bir çıkar yolu yoktur, bunu söylediğim için üzgünüm.
Kimsenin Bana teslim olmasından, Ayaklarıma dokunmasından veya Ayaklarıma kapanmasından hoşlanmam. Ben, Ben, Ben
bunu anlamıyorum. Yani, Ben bunun bilincinde değilim, farkında değilim. Benim için fark etmez. Benim Jai'yimi söyleseniz bile,
Ben sizin bir üçüncü kişide Mataji Nirmala Devi'nin Jai'yini söylediğinizi düşünüyorum ve bazen korkarım ki, sizinle birlikte "Jai"
diyebilirim. "Swagata Agata" şarkısını söylediğinizde, her zaman başkalarının şarkı söyledikleri bir Mataji Nirmala Devi için
"Swagat" şarkısı olduğunu düşünüyorum. Ama kendi iyiliğiniz için, yükselişiniz için buraya geldiniz: buraya sadece vaktinizi boşa
harcamak için değil, yükselmek için geldiniz ve bunun içinde, söylediklerime tam olarak itaat etmeniz önemlidir. Ama Ben asla
sizin için rahatsız edici olacak bir şey söylemedim. Ben asla: "Sen yemek yeme" ya da "su içme" demedim - hiçbir şekilde. Fakat
tembellikten dolayı, insanlar pek çok şeyi yapmazlar; ya da eğer bu tembellik değilse, bunun ne kadar önemli olduğunu
bilmiyorlar. Ya da gergin hissederler. Bu nedenle, burada sağduyu şudur, Guru, Parabrahma'dır, herhangi bir guru, Satguru’dur.
Peki ya sizin Gurunuz olan Parabrahma’nın kendisine ne demeli? Guruların yaptığı gibi, içten şeyler söylemiyorum. Demek
istediğim, onlar hakkında okursanız şok olacaksınız. Ama Ben ne söylersem söyleyeyim, her kelimeyi not almalısınız, bu sizin
iyiliğiniz içindir ve tüm dünyanın iyiliği içindir. Ve bu konuda Bana itaat etmeyerek, yalnızca kendi şansınızı değil, tüm dünyanın
şansını da mahvediyorsunuz. Öyleyse eğer siz bir mürit iseniz, eğer Gurumuz tarafından kutsandıysanız, bunun ne kadar önemli
olduğunu anlıyorsunuz. Bütün bunlar yazılı, ama Ben bunu siz sadece müridim olduğunuz için değil, aydınlanma aldığınız için, siz
Sahaja Yogiler olduğunu için söylüyorum. Sizler bütün güçlere sahipsiniz. Her şeyi biliyorsunuz. Sizler çok özel insanlarsınız. Bu
tür insanlar için, herhangi bir görüş farklılığı olmamalıdır, çünkü sizler her zaman aynı şeyi biliyorsunuz, bu yüzden herhangi bir
kavga olamaz, herhangi bir tartışma olamaz. Ama sağduyu, Gurumuzun bir Anne olduğu şeklinde olmalıdır. O çok yumuşaktır.
Çok kibardır. Çok müşfiktir. Bunu biliyorum. Bir gün erkek kardeşim Bana şöyle dedi: "Sen ne tür bir Gurusun? Gurum bana tabla
öğretirken, kafamda tampura kırardı, hatta yanlış yaptığımda kafamda bir darbuka bile kırdı, çekicini getirirdi: 'Şimdi de
tırnaklarını kıracağım!'" derdi. Benim bunları yapmaya gerek yok. Sahaja Yoga'da bu gerekli değil, çünkü onlar disiplinliler" dedim.
Yani, sizin söyleyebileceğiniz gibi, kişinin neyin doğru olduğunu, neyin yanlış olduğunu bildiği Hamsa Çakrada, sizde kendinizle
ilgili bir öz denetim olmak zorundadır, doğru olan her neyse, biz bunun üzerinden bunu hallederiz, bütün yaptığımız budur. Yoksa
biz yanlış olanı yapmayız, sonra kalp çakrası gelir: Biz sevgiden bahsederiz, bundan bahsederiz, şundan bahsederiz. Batı'da,
Hindistan'da hiç olmayan şekilde, çok fazla sevgiden bahsederiz ama hiç sevgi yoktur, para için bir sevgi, mülkler için duyulan
sevgi, ama saf sevgi yoktur, Nirvaj. Böyle bir sevgi yoktur. Yani ailenizle başkalarının ailesi arasındaki sağduyunun görülmesi
gerekir. Çok açık bir şekilde siz, yanlış bir şey yaptığınızı bileceksiniz. Bu Hindistan'da, burada, yurtdışında olduğundan daha
fazladır. Aile için bir sağduyu yok, İnsanlar Beni görmeye geliyorlar, yani yabancı bir çift, onlar geride duracaktır. Tek tek
geleceklerdir, tamam, çiftler tamam ama onlar amcalarını, teyzelerini, teyzelerinin ebeveynlerini, onların ebeveynlerini ve sonra
büyükanne ve büyükbabalarını, diğerlerini getirmeyeceklerdir. Hep birlikte tek bir sıra halinde gelecekler. Onlar her zaman
birarada bir grup olurlar. Hepsi tepemde olacaklardır. Ben bunu gördüm. Orada sağduyu yok, Anne söz konusu olduğunda, bizler
bireyleriz. O bizim Annemiz. O bizim Gurumuz ve bizler onunla bireysel olarak yüzleşmeliyiz, bütün bu öteberiyi yanımıza
almamalıyız, bütün akrabalarımız, erkek kardeşim, kız kardeşim, benim şuyum, benim buyum. Yani Guru söz konusu olduğunda,
sağduyu Sahaja Yoga’da son derece önemli bir şeydir. Bu… Size yerçekiminin Nabhi sayesinde nasıl hareket ettiğini açıklamamı
istiyorsunuz. Şüphesiz. Ama Kalp Çakranız vasıtası ile eğersiz diğer insanlara doğru çekiliyorsanız ya da siz buna ne diyorsanız,
bir kişinin karizması ya da bir tür saçmalık veya bir insanın çekiciliği, bu sizin içinizde olan bir şeye karşı bir çekim değil, aşırı
yüzeysel olan bir şeye doğru çekildiğiniz anlamına gelir. Yani Kalpteki sağduyu sizin, ailenizin her bölümünü, her şeyi



besleyeceğiniz çok bağımsız bir ilişkiye sahip olmaktır. Şimdi birisi kocasına bağımlı, birisi çocuklara bağımlı, biri köpeklere
bağımlı, biri de bitkilere, sadece bitkilere bağımlı. Bu çok gereksizdir. Her şeye aynı şekilde bağlanmalısınız. Herkese eşit şekilde
bağlı olacağınız için, sizin çok bağımsız olmanız gerektiğini söyleyebilirim. Bağımlı olmamak demek, kısıtlı miktarda elbise
giymeniz anlamına gelmez. Bu demek değildir. Bu yanlış bir fikirdir. Bağımsız olmak, sizin her şeyi izlediğiniz ve hiç kimseyle
ilgilenmediğiniz anlamına gelir. Siz bunun dışındasınız ve her şeyi görüyorsunuz, izliyorsunuz, siz bir şahitsiniz. Eğer siz bu tür bir
sevgiye sahipseniz, bu kişiliğin çok daha fazlası tarafından kutsanmış olursunuz. Yani şimdi Vishuddhi'nin sağduyusu diğer
birçok önemli şeydir. Geçen gün biri geldi ve sağ eli donmuştu. Ona sordum: "Ne yaparsınız?" O Bana "sekreter olarak
çalışıyorum" dedi. Ben de "Ne yaparsınız?" dedim. "Yazı yazıyorum. Çok yazı yazıyorum" dedi. "Sahaja Yoga'yı kabul edin ve yazı
yazmadan önce, yapmanız gereken işe, sadece Namaskar" deyin, aynen böyle ve daha sonra, sanki siz yapmıyormuş gibi bu işi
yapmaya başlayın, Sadece onu yapın, siz sadece yazı yazıyorsunuz, hepsi bu. Bunu siz yapmıyorsunuz, siz hiçbir şey
yapmıyorsunuz. Bazı insanlar, "Anne, siz çok seyahat ediyorsunuz" diyorlar. Ben asla seyahat etmem. Ben oturuyorum ya da
yürüyorum. Ben nereye seyahat ediyorum? Seyahat eden uçaktır, Ben sadece uçağın içinde oturuyorum. Ben asla Süpermen gibi
seyahat etmiyorum. Çok güzel bir şekilde oturuyorum. Ben nereye seyahat ediyorum? Eğer şöyle düşünmeye başlarsam: "Çok
seyahat ediyorum, bu işi yapıyorum, şu işi yapıyorum ", birisi şöyle der:" Anne, siz çok fazla iş yapıyorsunuz." Demek istediğim şu,
Ben hiçbir şey yapmam. Size söylüyorum, gerçekten, Ben hiçbir şey yapmam. Şimdi, konuşuyorum, tamam, yani Ben sadece
konuşuyorum, hepsi bu ve bu konuşmayı da Ben yapmıyorum, Bu sadece bir radyo gibi çıkıyor, siz telsizin herhangi bir iş yaptığını
söyler misiniz? Bu sadece bir radyo, aslında Ben hiçbir şey yapmam Herhangi bir şekilde. Öyleyse eğer Ben hiçbir şey
yapmıyorsam neden yorgun hissedeyim ki? Neden canım çıksın? Dolayısıyla şu his: "Ben bunu yapıyorum, ben şunu yapıyorum",
bu içinizdeki ego sorunlarını yaratmaktan sorumludur. Dolayısıyla, bu ego üzerinde sağduyu kullanmak, onu doğru yere koymak
için, onu aşağıya çekmek için, onların üzerinde oturan Ida ve Pingala'nın bu ipleridir. Ve bu bir fren ve bir gaz pedalı gibidir.
Öyleyse, eğer birisinde çok fazla ego varsa, o zaman o kişide sağduyu yoktur. O kişi bir şey yapar ve şöyle düşünür: "Ben bunu
yaptım, ben şunu yaptım"; dedikleri gibi, kırılınca tamir edilemez bir şey gibi. Ve sonra bunun aniden bittiğini anlar. “Böyle bir
egoya sahip olduğum için çok aptaldım.” Peki, ne der? “Tamam, anne, siz bana yardım edin. Bunu siz halledin.” Bitti. Yapıldı. Tabii
ki Ben hiçbir şey yapmam, siz de hiçbir şey yapmazsınız. Eğer sadece "Anne, lütfen bunu siz benim için yapın" diyorsanız, bitti.
Eğer siz "Anne, kafamın içinde gel" derseniz, Ben kafanıza gelirim; "Gözlerime gelin", Ben sizin gözlerine gelirim. Ne istediğinizi
söyleyin, Ben hiçbir şey yapmıyorum, ne de siz bir şey yapıyorsunuz. Bu sadece çalışır. Başka birileri yapıyor - tamam mı? Bu
konuda endişelenmenize gerek yok. Birileri yapıyor, ama bunu Ben yapmadığım sürece rahatlıyorum ve endişelenmiyorum.
Üzgün değilim. Bu yüzden Vishuddhi çok, çok önemli bir merkezdir ve Amerikalılar sizin için, özellikle de Amerikalı Sahaja Yogiler
için, şunu bilmelisiniz, Vishuddhi’de olmak demek, bundan siz “sorumlusunuz” demektir. Hiçbir şey yapmamak ama sorumlu
olmak. Bu iki elin orada olması gibidir ve bu en önemli iki çakrayı kontrol edenin Vishuddhi Çakra olduğunu bilmelisiniz, bunlar
Lalita Çakra ve Shri Çakradır. Bunun üzerinde düşünün. Vishuddhi ne kadar önemlidir? Amerika ne kadar önemli? Bunu sadece
bir düşünün. Ama hiç kimse bunun farkında değil. Amerika Las Vegas demektir, o zaman bütün bu korkunç plajlar korkunç,
korkunç, korkunç! Kimse Amerika'nın ne olduğunu, Amerika'da olmanın ne demek olduğunu, bizim sorumluluğumuzun ne
olduğunu bilmiyor. Kundalininizin orada olmasına izin verdiğinizde tüm bunlar size gelir, bu yüzden siz kesinlikle bağımsızsınız,
ana sistem ile bağlantıdasınız ve tüm işler ana sistem tarafından gerçekleştiriliyor. Siz hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Yani
siz bir şey yapmaktan, bağımsız olduğunuzda, herhangi bir şeyi takdir etmekten veya bir şeyi değersizleştirmekten ya da
herhangi bir şeyi yargılamaktan bağımsız olduğunuzda, bütün bu saçmalıkları yapmadığınız zaman, bu sizin kelimenin tam
anlamıyla kesinlikle bağımsız bir hale geldiğiniz anlamına gelir. Yani bu Agnya Çakraya kadar çalışır. Tüm bu sağduyu güçlerinin
içinizde olduğunu, içinizde bina edilmiş olduklarını, spontan olduklarını ve sizin meditasyon yaparak, her dakika, her saniye, keyif
alıp almadığınızı izleyerek, sadece onların büyümelerine izin vermeniz gerektiğini, söyleyebiliriz. Dolayısıyla, sağduyunun tamamı
bir noktada duruyor: Sahaja Yoga'dan sizin ne kadar keyif aldığınızda. Ne kadar güzel bir şey bu! Dünkü gibi, Ben her türden
insanla tanışıyordum, bazıları, bazılarının kendimi çok fazla kullandığımı hissediyordu. Hayır, hayır, hayır, hayır, hiç de değil!
Hepsinden zevk alıyordum. Sahaja Yoga çok büyük bir şakacıdır - çok büyük bir şakacı. Deyin ki birisi size geldi, siz o kişiyle
konuşursunuz. Bu her bireyin arkasında bir dramadır ve siz bu bireyin nasıl bir drama olduğunu keşfedersiniz. Herhangi bir
tiyatroya ya da filme gitmeye gerek yok! Her kişilik bir dramadır. Eğer drama görmek isterseniz bu çok zevkliydi ve eğer siz
sadece bunu biliyorsanız, dramayı izlemelisiniz! Bunu görmelisiniz. Acı verici olan tek şey, bir guru olarak, Ben onlara bunun iyi
olmadığını, şunu iyi olmadığını söylemeliyim. Bu acı veren tek şeydir. Keşke bir şekilde bundan kaçabilseydim, ama bu mümkün
değil. Çünkü sizin karanlıktan güneş ışığına çıkmanız gerekiyor ve siz Elimi tutuyorsunuz, bu yüzden Ben size dikkatli olun
demeliyim, bu çok küçük bir yoldur ve her iki taraftan, İda ve Pingala ‘ya düşebilirsiniz. Bu yüzden elimi sıkıca tutun, daha ileri
gitmeliyiz. Daha ileri. Daha ileri. Bu tarafa bakmayın, şu tarafa bakmayın. Hepsi bu kadar. Ve işte bu, elinizi Gurunuzun ellerine



bırakma hususunda sağduyu sahibi olduğunuz zaman, olan şey budur. O zaman siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Siz sadece
herkesi izliyorsunuz, herkesi görüyorsunuz ve yaptığınız tek şey keyif almaktır. Bunu yapsanız da yapmasanız da, mesele bu
değildir ama siz tamamen keyif alma durumundasınız, tamamen zevk alma. Ve elde etmemiz gereken konum budur ve kendi
varlığımız olarak siz bu konumda olmalısınız. Hamsa Çakraya kadar geldiniz ve Kundalini şimdi açmaya hazır, çok daha iyi, çünkü
O sizin bir konumda olduğunuzu biliyor, O şimdi sizi biliyor. O sizi çok iyi tanıyor ve Kundalini, sizin şimdi Agnya'dan
geçebileceğinizi biliyor. Dikkatiniz Agnya'dan geçebilir, çünkü sizde sağduyu var. Tüm bu yüklerden ve bu şeylerden kendinizi
temizlediniz ve şimdi Agnya'dan geçebilirsiniz. Bu yüzden, aydınlanmadan önce, sağduyusu olan insanlar, yükselecek en iyi
insanlardır. Onlar sağlam insanlardır. Zayıf olanlar, onlar tekrar tekrar düşüp yükselir, düşüp yükselir, düşüp yükselirler. Tekrar
tekrar yakalarlar. Dolayısıyla, sağduyu o zaman, sizin başka hiçbir şey için değil, burada yükselişiniz için bulunduğunuzu
bilmektir. Ve bu sadece kendiliğinden çalışmalıdır, sadece neşeyi ve neşe veren şeyleri bularak. Eğer siz bu kendiliğindenliğin
çalışmasına izin verirseniz, bu o kadar da zor değildir, ama onlar Bana: "Anne, biz bunu yapmak zorundayız, şunu yapmak
zorundayız. Ne yapmalıyız? Bu ve şu" dediler. Bunu sadece o noktada bırakın. Sadece bırakın ve her şey hallolacaktır. Siz hiçbir
şey yapmıyorsunuz. Gerçekten de siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu çok etkin olan Her Yeri Kaplayan Güç, sizin için her şeyi
yapıyor. Size ashram hayatı hakkında anlatmak istediğim bir nokta var. Her yerde ashramlar, ashramlar ve ashramlar var.
Ashram küçük bir dünyadır. Bu, aydınlanmış insanların ideal dünyasının bir simgesidir. Burası sadece evi olmayanlar değildir.
"Pekâlâ, evin yok mu? Gel! Gel çünkü kirayı ödeyebilirsiniz!" Bu, bu kalitede olan insanlar içindir. Öyleyse şimdi ashramda, kişi tam
bir gözlem altında olduğunu anlamalıdır. Yani siz uyanık olmak zorundasınız. Biri sizi izliyor. Şimdi kameradasınız. Artık şimdi
ashramdasınız. Öyleyse, dediğim gibi, en baştan başlayalım, bir aşramda, Mooladhara söz konusu olduğu zaman, sanırım
çoğunuz bunu halletti, son derece temiz bir atmosferi muhafaza etmelisiniz. Fakat bazı delirmiş insanlar gördüm, hatta
ashramda bile, onlar Ashramiti (ashramda yaşayan kişi) olmadıklarını gösterecek şekilde davranmaya başlarlar. Sekse ilişkin
davranışları bazen çok gariptir, Ben sadece anlamıyorum. Karı koca arasındaki ilişki de: ya yumruklarıyla ya da bacaklarıyla ya da
ayaklarıyla kavga ediyorlar ya da kesinlikle uyum sağlamıyorlar ve birbirlerinden vazgeçiyorlar. Bu, bizim sahip olduğumuz bir
yanlış anlamadır, Hamsa Çakra aydınlanmaksızın, çok uzun zaman önce, bizim için, toplumumuz için çok tehlikeli olan şeyleri
alıyoruz, sadece kabul ediyoruz ve aynı şeyi yapmaya başlıyoruz. Bu seviyeye inmemek yerine, kalkıp bu insanlarla arkadaşlık
etmeye çalışıyoruz, onlar için sürekli olarak her ne yaparsak yapalım, sözüm ona onlara yardım etmeye çalışıyoruz. O kadar
sağduyudan yoksunuz ki, başkaları için ne yapmaya çalışırsak yapalım, herhangi bir şey: ya bir tutku ya da bir saplantı ya da bir
çeşit kazanç ya da bu her ne olursa olsun, o zaman bu sağduyudan yoksun, tamamen sağduyudan yoksun. Çünkü siz hiçbir şey
yapmıyorsunuz, bu sadece akıyor ve herkese gidiyor. Öyleyse, ashramdaki hayat çok saf olmalıdır. İlişki çok saf olmalı, büyüklere
saygı gösterilmelidir. Büyüklerine saygı gösteremeyenlerde, daima sağ Vishuddhi problemi olacaktır. Büyüklere nasıl saygı
duyacaklarını ve Gurunuzun temsilcisine uygun bir saygıyı nasıl göstereceklerini bilmek zorundalar. Diğer çakralar da aynı şekilde
değerlendirilmelidir. Bir ashramda, sizler spontan olan şeylere sahip olmaya çalışın. Yapay bir şeye veya Gurunuzun sevmeyeceği
bazı şeylere sahip olmayın. Mesela, orada bir çeşit garip bir tablo veya garip, düşündürücü, aptal türde bir amblem görmek
istemiyorum. Sahaj olan bir evde, gelen herkes tarafından "Ah, burası bir ashram!", temiz, düzenli, muntazam diye hissedilmesi
gerekir. Ve ayrıca, ashram huzurun ve mutluluğun ve neşenin olduğu bir yer olmalıdır. Eğer birisi o ashrama gelirse "Nasıl bir yer
buldum! Ne kadar güzel bir yer burası! Keşke ben de buraya gelebilseydim" diye hissetmesi gerekir. Çalışan şey sadece sizin
sağduyunuzdur, yarattığınız şey her ne ise, yaptığınız şey her ne ise, bu en iyisi içindir. Şimdi Ben ne yaparım? Bana sadece biraz
su getirin, sadece elimi koyarım. Vibre etmiyorum. Vibre etmek için bir şey yapmam ya da sadece Elimi koyarım. Bitti, vibre oldu.
Şimdi neden bunun için kredi kazanmalıyım? Sadece vibre oldu. Tamamlandı! Ben bir şey mi yapar mıyım? Başka bir şey
gördünüz mü? Hiçbir şey. Sadece elimi koyarım. Bitti! Vibre oldu. Aynı şekilde, sizde bir şeyi yaparken sadece şunu düşünün: Ben
hiçbir şey yapmıyorum. Sadece bu eli oraya koyun. Elimde biraz kırmızı varsa, su kırmızı olacaktır. Peki, ben ne yaptım? Hiçbir
şey! Hiçbir şey. Şimdi, Benim elimde vibrasyonlar var. Siz onu suya koydunuz, vibrasyonlandı. Ne olmuş yani? Şimdi ashramda
insanların hiç açıkgöz olmadıklarını gördüm. Şimdi, ashrama bir telefon araması geliyor. Arama kayboluyor veya iletişim yok. Bir
kişi, diğer kişiye onun için gelen bir telefon aramasının ne olduğunu söylemez. Ama siz evin içinde bile dikkatli ve uyanık
olmalısınız. Oraya bir kâğıt koyun veya bu gün kime telefon geldiğini yazacağınız bir tür defter, arka arkaya oraya yazın. Birisi
kendisinin telefonla arandığını görünce, kendisini arayanı geri arayabilir. Bu konuda uyanık olmanız gerektiğine dair Benim size
verdiğim bir örnek sadece bu. Şimdi eğer yemek yapıyorsanız, kaç kişinin yemek yiyeceğini bilmelisiniz. On kişi olacak diyelim, o
zaman yemek sadece iki kişilik pişirilecektir. Ama orada iki kişi varsa, o zaman da yemek on kişi için pişirilir! Ve sonra yiyecek
atılır, çünkü sonuçta .. Ama bu kesinlikle saçma! Sana Mahatma Gandhi'nin bir hikâyesini anlatmalıyım. Ben onun
aşramındaydım. O zamanlar oldukça gençtim, ama bu benim .. çok kaydedildi. Yani o herkesin akşam yemeğine kalmasını istedi
- öğle yemeği. Onlar, ama biz oraya gidiyoruz, dediler. Gandhi, “sorun değil, öğle yemeğini benimle yiyebilirsiniz” dedi. Onlar bir



konferans yapıyorlardı. Bütün büyük johnny ler orada oturuyordu. Bunun üzerine kalktı ve üzerine giydiği janeva'sında anahtarlar
vardı, şöyle demişti: Bu kutsal iplik. Dışarı çıktı, anahtarıyla depoyu açtı ve her kişinin payına düşen yemek miktarına göre her şeyi
çıkardı; Bir insanın tek bir "chataque" alacağı şekilde, bir kişi için bir ons. Orada durdu. Her şey ölçüldü, pişirilmek üzere dışarı
çıkarıldı. Yani bütün bu insanlar oradaydı. "Molanar sahib" dedi ki: biz bunu sizin yapmak zorunda olduğunuzu bilmiyorduk
efendim, her şeyi dışarı çıkarmak için orada anahtarlarla durmanız gerektiğini. Biz - bizim için çok zamanınızı boşa harcadınız. O
da, “Ne, boşa mı?” dedi. Evet, bunu yapmak için sizin orada durmanız ve yiyecekleri çıkarmanız gerekti. O dedi ki: Biliyor musunuz,
bu benim vatandaşlarımın kanı. Bu dünyada açlıktan ölen pek çok insan var ve eğer yiyecekleri böyle atarsanız, sizi temin ederim
ki, bir gün açlıktan öleceksiniz. Böyle bir yiyeceğe hakaret edemezsiniz, uyanık olmalısınız. Bir ashrama gidin, Avustralya'da
gördüm, her yerde bu böyle, gidip onlara sadece sorun, tamam: Sizde hiç ghee var mı? Hayır. O zaman ne yağınız var? Onlar, “yağ
ne ki” derler. Bu böyle sürüp gider. Nedir bu? Neredesiniz, hangi yağ var sende? Hiç kimse kendisinde hangi yağın olduğunu
bilmez. Bilmiyorlar. Hangi yağa sahip olduklarını (etiketi) okumazlar. Birileri bir yağ şişesi getirir. Ben üzerini okudum. “Hint yağı”.
Hint yağı, evet başka? Ben ona, “hint yağının ne için kullanıldığını biliyor musun?” dedim. “Hayır, Anne.” “Bu yağla yemek pişirir
misin?” “Bilmiyorum” Sen nereden geliyorsun, akıl hastanesinden mi, nereden? Gözü açık değiller, mesele bu. Yani sizin saat dört,
dört buçuk gibi kalkmanız lazım. Ben sizin bunu yapmanız gerektiğini söylemem ama siz kendinizi disipline edin çünkü bu sizin
uyanık olmanız gereken zamandır, güneşin ilk ışıkları size bunu verir. Beni her zaman sabah erken kalkmış görürsünüz. Benim
buna ihtiyacım olduğundan değil, Ben sizin iyiliğiniz için kalkarım. Daha sonra uyuyabilirsiniz ama o zamanda kalkmalısınız. İlk
ışınlar, güneş çok daha sonra doğar ama ilk olarak ışınlar gelir. Bu size uyanıklık kazandırır. O zaman banyonuzu yapar,
Pujalarınızı yaparsınız. Hazırsınız. Saat altıda hazır ve uyanıksınız. Ama uyanıklık her şeyde olmalıdır. Şimdi diyelim ki Ben
soruyorum: "Bunu nereden aldınız?" Bu asla hiç bir şey için cevaplanmamalıdır. “Bunu nereden yaptırıyorsunuz?” Eğer Bana
sorarsanız, Ben her şeyi biliyorum. Bunu bilmeyebilirim ama nereden aldınğını öğreneceğim ve bileceğim. Her şey hakkında
uyanık olmak, neyimiz var, ashram'da ne var, temiz tutuyor muyuz, tutmuyor muyuz, bizler iğrenç insanlarız, kesinlikle iğrenç, hiç
bir şey bilmiyoruz. "Bilmiyorum" demek büyük bir moda. Ben size "kafanda kaç tane saç var?" veya "kaç tane yıldız var?" gibi
saçma bir soru sormuyorum. Söylediğim basit bir şey: "Kaç tane fincanınız var?" Gördüğüm şey erkeklerde de bunun aynı olduğu.
Bu sadece kadınlarda böyle değil, erkeklerde de aynı, sahip olmaları gereken uyanıklık yok onlarda. Birbirleri arasında iletişim yok.
Erkekeler daha fazla uyanıklar çünkü sağ kanallar ama başkalarının duyguları konusunda uyanık değiller. Mesela karısına karşı
çok kaba davranan bir koca var, ona her zaman hakaret ediyor. Adamın göz açıklığı aşramda olmalıdır, onun ki kafasını tıraş
etmekte, bıyıklarını da tıraş etmelidir ve ondan sadece pijama ile dışarıya çıkmasını istemeliler. Ya da, o zaman bile o kişi yanlış
davranır, o zaman siz bir eşek yakalayın ve bu adamı onun üzerinde oturtun. O zaman bile edepsizlik yaparsa, ona: "Sana su yok,
istediğini yap" deyin. Kötü davranan, karısına karşı duyguları olmayan, insanı hasta eden bir adama böyle bir ceza verilmelidir. Ya
da çok romantik olan birisiyle, alay etmelisiniz. Bu, erkeklerin göz açıklığıdır, bunu görmek çok önemlidir. Ayrıca onlar paranın
nasıl harcandığı konusunda da dikkatli olmalılar. San Diego'da, Benden nasıl para kazandıklarını çok iyi biliyorsunuz. Kimse, ne
olduğunu bulmak için bile uğraşmadı. Onlar kendi kiralarını ödüyorlar - bitti! Nereye harcıyorlar? Bu konuda ne yapıyorlar? Kimse
bilmiyor. Onlara sordum: "Parayı nereye gönderdiklerini öğrendiniz mi? Bana para yolladılar mı, kiralarımı, eşyaları mı?" Hiçbir şey!
“Bilmiyoruz, anne. Görmedik. Aldırmadık.” Ne kadar paranın nereye gittiğine, nerede harcandığına, ne kadarına sahip olduğunuza
dair bir uyanıklık olmalıdır. Bir ashrama gider ve onlara sorarsınız: "Şimdi, ne kadar paranız var?" Kısaca, ne kadar paranız
olduğunu bilmiyorsunuz. “Hayır, Anne, biliyorsunuz, o yere gittik ve yirmi teneke balık aldık, bütün para tükendi.” “Ama neden?
Neden yirmi kutu konserve balık aldınız?” “Çünkü kadınlar: 'Yirmi balık alsanız iyi olur' dediler.” “Kaç tane yiyeceksiniz?” Bunun
gibi, onların hiçbir fikirleri yok, uyanıklıkları yok, hiçbir şey yok, hepsi bir kargaşa. İnsanlar ne zaman kalkar, ne zaman uyurlar, ne
zaman, ne yaparlar; Bu konuda hiçbir uyanıklık yok, çünkü Sahaja Yoga'da siz kendi kendinizin gurususunuz. Herkesin gurusu.
Büyük Guru onlar! Siz kendinizin gurususunuz, hiç şüphesiz, ama o öz disipline sahip olmak zorundasınız. Guru olmak için öz
disiplinli olmanız ve bir kararlılığınızın olması, daha yükseğe çıkma konusunda tam bir kararlılık olmalıdır, mümkün olan her
şekilde, ne olursa olsun yükselmeniz, yükselmek için neye ihtiyaç duymanız gerektiğine karar vermeniz gerekir. Bu, guru olacak
bir insanın işaretidir. İletişim yok. Bir iletişim boşluğu var. Birbirimizi anlamadık. Problemler var. Kimse ile duygusal bağ yok. Bu
bir ashram değil. Size başka bir hikâye anlatabilirim, çünkü Ben Gandhiji'nin ashramında bulundum. Tabii ki bizim ashram buna
yakın bile değildi. Onun ashramı .. Sizin saat dörtte kalkmanız, soğuk suyla banyonuzu yapmanız ve 'PRATHANA'ya gitmeniz
gerekiyordu ve bütün yılanlar etrafınızda dolaşıyordu. Ve orada 'PRATHANA'ınızı yaparken, bütün yılanlar, birisi sizden önce
oturuyor ve böyle yapıyor olabilirdi. Fakat çoğu yılan asla kimseyi ısırmaz. Sizin hiçbir şey söylemeniz gerekmiyor. Ve en iyisi
budur, bu beyefendi çok hızlı yürürdü, bu Gandhiji, çok zor kilo alırdı. Bu yüzden sadece zıplardı. Ben hızlı yürümeyi Onunla bu
şekilde öğrendim, çünkü yürümek zorundaydınız, onunla gerçekten koşardınız. Ve sonra, yemek tuzsuz olarak haşlanırdı.
İsterseniz, tuz kullanabilirdiniz ve sonra üstüne fazla sevmeyeceğiniz bir yağ dökerdi. Eğer isterseniz, bunun üstüne yağ



alabilirdiniz. "Diliniz, onu düzeltmelisiniz. Diliniz neden belli bir yiyeceği istesin ki?" derdi. Size söyleyeyim, O Zen'den bile daha
kötüydü! Zen bile öğrencilerinde bunu çok denedi. Daha acı olan şeyler kullanırdı, yüz sekiz kez daha kuvvetli olan kinin gibi
şeyler. Sonra da onu telafi etmek için, şeker, yüz sekiz kere güçlü şeker, böylece diliniz düzelirdi. Yani dilin eğitimi, sonra
[duyulamıyor] konuştuğunuz şey. Ne diyorsunuz, sadece sohbet mi ediyorsunuz? Sen bir Sahaja Yogisin. Söylediğiniz her kelime
bir mantradır. Bu ashramlar, dünyadaki tüm ashramlardan - Gandhiji'nin ashramından bile - çok daha yüksektir. Yüce Tanrı'nın
enstrümanları olduğunuzu ve konuştuğunuz zaman, her kelimenizin bir mantra olduğunu biliyor musunuz? Arzunuz her neyse,
emirdir. Siz bunu fark edene kadar ve bu konuda uyanık olmadığınız sürece, ashramlarımız sadece yetimhaneler gibidir. İnsanlar
liderin tatlı olmasından hoşlanırlar, tatlı bir turta, böylece onu güzelce yiyebilirler. Lider. Ya da aşırı katı biri haline gelir. O da,
başka bir Hitler'dir. Sert olmanız, aynı zamanda da sevgi dolu, özenli ve korumacı olmanız gerektiğine dair sağduyu yok. Mizah
içinde birçok şey söylenebilir. Bu, insanlara öyle ıstırap vermez. Fakat bir Sahaja Yogi, Anne ona bir şeyler söylediği, sen şunu
yapmalısın, bunu yapmalısın dediği için, sizin hakkınızda, aileniz hakkında, çocuklarınız hakkında, ashramınız hakkında çok fazla
rahatsız olduğunu söylediği için, Yogi kendisinin onur duyduğunu düşünmelidir. Bu yüzden bu uyanıklık, aşramın erkeklerinin
kafasında da olmalıdır: nasıl davranmalı, nasıl konuşmalı, ne söylenmelidir. Siz Yüce Tanrının sözcüsüsünüz. Laflarken vaktinizi
nasıl boşa harcarsınız? Bu nedenle, Tanrı'nın sözcüsü olan bir kişi için, nasıl davranmak gerektiği anlaşılmalıdır. Aslında siz Onu
temsil ediyorsunuz. Nasıl giyinmelisiniz, nasıl yürümelisiniz, nasıl oturmalısınız, nasıl yemek yemelisiniz. İnsanların ashramda
bira içmelerine şaşırdım. Yani, alkollü değil ama bira bu, melastan yapılmış. Ama yine de bira. Bu melas şeyini nasıl içersiniz? Hiç
şeker fabrikasına yakın oldunuz mu? Melasın kokusu! Onu tüketiyorsunuz! Yani, her ne yiyorsanız, her ne kadar harcama
yapıyorsanız, her ne konuşuyorsanız, dışa dönük her ne olursa olsun, dışarıda her ne olursa olsun, sizler içinizi ifade etmek
zorundasınız. Yani Hamsa Çakranızı geliştirmelisiniz. Öz disiplin ve iç gözlem: "Neden ben böyle bir şey yapıyorum, Sahaja Yogi
miyim?" Her sabah bu soruyu sorun ve akşamları lütfen not edin: "Ben Sahaja Yoga için ne yaptım?" Eğleniyoruz. Müziğimiz var.
Her şeye sahibiz, ama her şey onurlu bir şekilde yapılmalıdır. Dans ederken bile, Ben söylüyordum, bazı ritimleri öğrenin. Aksi
halde, birileri tırısta, diğeri ise dörtnala gidiyor. Bu da atlara benziyor - çok garip görünüyor. Bir nezaket olmalı. Ritmin ve ritmik
kalıpların anlaşılması gerekir. Daha fazla bilgi edinin, nasıl dans ederdiniz? Pratik yapın. Bu tamam, evde. Hanımlar nasıl dans
etmeliler, nasıl yürümeliler, çünkü sizin bütün ifadeniz, Yüce Tanrı'nın ifadesidir. Öyleyse kendi aralarınızda nasıl olmalı, nasıl
konuşmalı, ne zaman uyanmalı, ne zaman uyumalısınız. Sağduyunun kaynağı olan, Kadir-i Mutlak Tanrıyı temsil ettiğiniz
gerçeğinin farkına varırsanız her şey değişecektir. Sağduyu ile birçok şeyi öğreneceksiniz. Birincisi toleranstır. “Bu tamam. Bunu
halledeceğiz. Bu hallolacak.” Bağımlı sevginin ne olduğunu öğreneceksiniz. Gıdıklayan ama incitmeyen mizahın ne olduğunu
öğreneceksiniz. Ayrıca derslerinizde neler söyleyeceğinizi, ne dinleyeceğinizi de öğreneceksiniz. Ve bunların hepsinden, Yüce
Tanrının vizyonlarını nasıl yerine getireceğinizi bileceksiniz. Şimdi, bugün Ben bütün bunları söylemek zorunda kaldım, elbette, bu
Vishuddhi'nin bir parçasıdır. Ama Vishuddhi’nin diğer kısmı da şudur, siz Virat'ın, bütününün bir parçasısınız ve siz okyanuslar
olduğunuz. Yani sizler okyanuslar gibi olmalısınız, her şekilde okyanuslar gibi. İşte bu şekilde siz, sizin okyanusunuzun sınırları
olmadığını, sadece okyanus değil, onun okyanusun güzelliği ve okyanusun yaratıcılığı olduğunu anlayacaksınız. Kullanmanız
gereken, geliştirmeniz gereken, tezahür ettirmeniz gereken her şey, sizin içinizdedir. Her şeyi içinizde kullanmak zorundasınız,
geliştirmek zorundasınız, tezahür ettirmek için. Çünkü eğer siz Virat'ın bir parçası iseniz, siz Virat’sınız, o zaman sağduyulu
olmalısınız. Umarım hepiniz davranışınızın, yüzeysel olmayan, ucuz olmayan, açgözlü olmayan, tabii ki şehvet dolu olmayan bir
seviyede, asil, azizler gibi, krallara layık, muhteşem, güzel ve neşe veren şekilde olması gerektiğini bilirsiniz. Tanrı hepinizi
kutsasın. H.H. Shri Mataji Nirmala Devi Bugün Benim sağduyum sürekli olarak Bana anlatıyordu, bu yüzden kendimi zorlamak
zorunda kaldım, bütün bu şeyleri şu anda söylememek daha iyi, yoksa hepsi şok olacaklar. Umarım söylediklerimden şoke
olmazsın. Tanrı hepinizi kutsasın.
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“Kendi Tanrısallığınızı Anlayın”, Sahasrar Puja, Ischia (İtalya) 5 Mayıs 1991 1970 yılında, bu dönemde açılmış olan Sahasrara`nın
gününü kutlamak için bu gün burada toplandık. Bu güzel tenteyi Sahasraramız gibi buluyorum. Ve Sahasrar günü için bu güzel
düzenlemeye sahip olmak çok uygun. Sahasrara açıldığı zaman ne olduğunu anlamalıyız. Kundalini beş merkezden geçerek,
bizim limbik bölge dediğimiz alanın içerisine girer. Bu bölge bin adet sinirle çevrelenmiştir ve bu sinirler aydınlandıkları zaman
VIBGYOR renklerini (Violet–Indigo–Blue–Green–Yellow–Orange–Red / Mor-Çivit Mavisi-Mavi-Yeşil-Sarı-Portakal-Kırmızı), yedi
rengi taşıyan alevlermiş gibi görünürler ve çok yumuşak şekilde, güzel bir şekilde ışıldayarak, huzur yayarlar. Ama, Kundalini
kendi vibrasyonlarını yaymaya başladığı zaman, kenarlarda, tüm bu sinirler yavaş yavaş aydınlanır ve her yana doğru hareket
etmeye başlayarak, Sahastararayı açarlar ve sonrasında Kundalini bizim ‘Brahmarandhra’ dediğimiz bu bıngıldak kemiği
bölgesinden çıkar. ‘Randhra’ delik anlamına gelir ve ‘Brahma’ ise Tanrının Sevgisinin her yeri kaplayan gücüdür. Bu sayede bizim
normalde hissetmediğimiz, bu her yeri kaplayan süptil enerjinin içine girer ama sonra her yeri kaplayan bu gücün,
Paramchaitanya’nın, bu enerjinin bir parçası olan chaitanya, vibrasyonlar beynimize girmeye başlarlar ve limbik bölgede kendi
kutsamalarını göstererek bir araya gelirler. Şimdi limbik bölge, beynin bütün her yeri ile ve aynı zamanda sinirlerle de
bağlanmıştır. Bu sayede ‘samuhik chetana’ adı verilen kolektif bilincin yeni farkındalığını size vererek sinirlerin içine akmaya
başlar. Böylece siz limbik bölgenizin üzerinde görülen yeni bir chetana, yeni bir farkındalık kazanırsınız. Bu chaitanya dalgalarının
çalışması çok ilginçtir. Normalde küçük virgüller gibi biçimlendirilmişlerdir ama sonrasında farklı formlara girerler. Kendilerini
masumiyetin dört kollu sembolü olarak swastika şekline sokarlar veya onlar Omkara olurlar, Om’un nasıl yazıldığını biliyorsunuz,
bizim yaptıklarımızın, farkındalığımızın sembolüdür. Swastika oluşturdukları zaman onlar sol kanalı beslemeye çalışırlar ve
Omkara oluşturdukları zaman ise sağ kanalı beslerler, sağ ve sol sempatatik sinir sistemini beslerler. Ancak Sahasrara açık
tutulmalıdır, bir kısır döngü olmasından dolayı bu insanlar için oldukça zordur. İlk olarak, Brahmarandhra açıldığı zaman bu
vibrasyonlar, onun vasıtasıyla beyninize girmeli ve sinirlerinizi beslemelidir ve bunun sayesinde sağ ve sol kanalınız açılır ve
böylece daha fazla chaitanya bütün bu merkezlere doğru aşağıya akabilir. Ama eğer Sahasraranız uygun şekilde açılmadıysa, bu
işlem gerçekleşmez. Bunun bir sonucu olarak da, çakralar açılmaz, Kundalini omurilik içerisinde sadece bir kaç iplikçik olarak
kalır ve çakralarınız açılmadığı içinde yeni iplikçikler yükselemez. Yani, Sahaja Yoga’da Sahasraranızı açık tutmak çok önemlidir.
Aksi takdirde kısır bir döngü vardır. Sahasrarayı açık tutmak zor olduğu kadar, bir şekilde de çok kolaydır. Devi Mahatmya’dan
bildiğiniz üzere, “Sahasrara da, Mahamaya gelir”. O bir Mahamaya’dır ve Onu (Dişi olanı) tanımak kolay değildir, Onu bilmek kolay
değildir, O sadece sizler gibi yaşar. O sadece sizler gibi hareket eder. Ve sizler Onun gerçek tabiatını asla fark edemezsiniz. O,
Mahamaya formundadır. Yani, Sahasrara’da Mahamaya’yı tanımak başka bir kısır döngüdür. “Neden Mahamaya olmalı”
diyebilirsiniz. Baştan sona tamamen başka bir formda olması daha iyi ama, modern zamanlarda başka herhangi bir form Sahaja
Yogayı çalıştıramazdı çünkü insanlar korkar, alt üst olurlardı ve asla Sahaj Yog’u asla kabul etmezlerdi çünkü neyin doğru neyin
yanlış olduğunu bilmek için onların içlerinde bir aklıselim zaten yoktu. İşte bu yüzden bu, Mahamaya formunda olmalıydı. Sizler
Mahamaya formu içinde tanımalısınız. Bu da başka bir testtir çünkü tanımanız gerekirken, siz Mahamaya’yı tanıyamazsınız. Ama
Sahaja Yoga’da Mahamaya Swaroopa (kendi doğal formu) hakkında, sizi aklen ikna etmesi gereken pek çok fotoğraf gördünüz.
Bunu görebilirsiniz, aklen çok farklı bir şey olduğunu anlayabilirsiniz. Napoli’ye geldiğim zaman bile, polise ve herkese birer
fotoğraf verildi ve hepsi çok farklı bir şey olduğunu fark ettiler. Hepsi Benimle el sıkışmak istediler. (Napoli havaalanına
geldiğinde, bütün polisler Annenin fotoğraflarını ve rozetlerini istediler) Bir yolu budur. Diğer bir yolu ise şudur, sizler kutsamaları
görmeye başlarsınız ve derece derece maddi, fiziksel, duygusal ve spritüel olarak nasıl daha iyi olduğunuzu görmeye başlarsınız.
Hala akli bir seviyede insanların pek çoğu tanır. Ama kalpte tanınmadığı sürece, bu bir tanıma değildir. Kalp hâlihazırda yedi
çakranın yedi aurası ile çevrelenmiştir ve Ruh, Atma, kalpte oturur. Bu şekilde, burada başınızın tepesinde, Kadiri-i Mutlak Tanrı,
Sadashiva oturur. Bu yüzden de Kundalini bu noktaya dokunduğu zaman Ruhunuz aydınlanır ve ruhun ışığı yayılmaya ve merkezi
sinir sisteminiz üzerinde harekete geçmeye başlar çünkü vibrasyonlar, chaitanya otomatik olarak sinirlerinizi aydınlatan
beyninize akmaya başlar. Ama kalpten tanıma hala yoktur. Bu olmadan dahi serin esintiyi hissetmeye başlarsınız, başkalarının
Kundalinisini yükseltebilirsiniz, insanları iyileştirebilirsiniz, pek çok şey yapabilirsiniz. Ama kalpte bu hala çok fazla
hissedilmemiştir. İşte bu yüzden bizde müzik, sanat var. Bütün bu şeyler kalbinizi açmaya başlar. Ama hala tanıma yoktur çünkü
tanıma kalbin akli bir aktivitesidir. Kalbin nasıl akli bir aktivitesi olabilir? Bu hepinizin karşı karşıya gelebileceği bir başka
problemdir ve Ben bunu biliyorum, eğer bu kalbin akli bir aktivitesi ise, bunu nasıl yaparız? Şöyle, eğer bir Hıristiyan’sanız,
Hıristiyan bir ailede doğdunuz, İsa’nın fotoğrafını görür görmez, derhal “bu İsa” diye hissedersiniz veya eğer bir Hindu iseniz, Shri
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Rama’nın fotoğrafını görünce, derhal “bu Shri Ram” diye bilirsiniz, bakın. Kalpte de bu tür bir şey vardır, bir tanıma. Ama sizinle
yaşayan birisini tanımak çok ama çok zordur ve sizler sadece akli aktivitenizin zirvesinde yaşarsınız. Ama kalbimizin derinlerine
gitmek için, ne yapmalıyız? İnsanlar Anne, kalbimize nasıl girmeliyiz?” diye Bana sorarlar, “bu akli aktivite kalp vasıtası ile nasıl
yerine getirilebilir?” Şimdi, şunu hatırlamalısınız, kalp ile beyin kesin olarak bağlantılıdır, kesinlikle bağlıdırlar. Bu bağlantısız bir
şey değildir. Eğer bağlantısız olsaydı, işe yaramazdı. Kalp durunca, bir süre sonra beyinde durur. Tüm beden bozulur. (Eğer çocuk
ağlıyorsa, lütfen çocuğu dışarıya çıkartın. Çocuğu dışarı çıkarsanız daha iyi olur. Eğer çocuk ağlıyorsa, çocukta bir şeyler yanlış
demektir) Yani beynin bu akli aktivitesi şu şekilde anlaşılmalıdır: siz tehlikeyi görür görmez, düşünmeden dahi, refleks bir şekilde,
kalbiniz daha fazla kan pompalamaya başlar ve kalbiniz daha hızlı şekilde artar. Düşünmeniz gerekmez. Akli bir aktivite yoktur.
Sadece bakın, diyelim ki önünüzde bir kaplan duruyor, kalp derhal pompalamaya başlar. Bu refleks bir eylemdir. Şimdi, bu aktivite
nasıl gerçekleşir, birisi bu şudur diyebilir çünkü bu şey sizin içinizde bina edilmiştir, siz acil bir durumla karşı karşıya kalır kalmaz,
sempatik sinir sisteminiz harekete geçer ve korku hissedersiniz, bir korunma olmalı, bu konuda bir şeyler yapmalısınız şeklinde
hissedersiniz ama düşünmezsiniz, sadece koşarsınız, mümkün olduğunca hızlı koşarsınız. “Ne yapmalıyım, nereye koşmalıyım”
diye düşünmezsiniz. Sadece tehlikeden kaçmaya devam edersiniz. Bunu nasıl yaparsınız? Çünkü bu içinizde bina edilmiştir, tüm
bunlar beyninizdedir, kalp çok fazla kan pompalamaya başlar başlamaz, bu sadece bacakları çalıştırmalıdır, elleri çalıştırmalı ve
siz koşmalısınız. Veya diyebiliriz ki, bu sizin içinizde bina edilmiş olan merkezi sinir sistemindedir – korku. Her reaksiyon, buna
benzer her tepki içinizde bina edilmiştir. Ancak spiritüelliğin tepkisi henüz tezahür etmedi, bu tezahür etti, hepsi bina edilmiştir,
buna şüphe yok ama henüz tezahür etmemiştir ve nasıl tezahür edecek bu? İşte insanların Bana sordukları şey budur, “Anne, bu
nasıl tezahür edecek?” Kendi geçmişiniz boyunca bundan korkmanız gerektiğini, şundan korkmanız gerektiğini öğrendiniz. Bu
yaşamda da pek çok şey öğrendiniz. Bir çocuk elini mumun üzerine götürebilir, korkmayacaktır ama bir yetişkin bundan korkar
çünkü bu bir deneyimdir. Yavaş yavaş tecrübe ile, içinizde bu refleks reaksiyonu oluşturdunuz bu sayede kendinizi korumaya
çalışırsınız. Şimdi mesele, kalbinizde hangi deneyimi bina etmenizin gerektiğidir. Kendi Tanrısallığınızın, kendi spiritüelliğinizin
deneyimini. Siz bu deneyimi bir kere geliştirmeye başlayınca, o zaman Tanrısal bir kişi olduğunuzu bilirsiniz. Tanrısal bir kişi
olduğunuzun tamamen farkında olmadıkça, herhalükarda Bana inancınız olsa da, tanıma tam değildir. Çünkü Beni tanıyan kimdir,
kör birisi. Eğer bir kör Beni tanıyorsa, kalpte bunun bir karşılığı olmayacaktır. Bu yüzden de, ilk önce kendinizi Tanrısal bir kişi
olarak tanımalı, kendinize inanmalısınız. Sahaja Yogiler olsak da, bizler kendimize inanmıyoruz. Eğer bir problem varsa, onlar
Bana bir mektup yazacaklardır. Eğer hastaysalar Bana bir mektup yazacaklardır. Eğer herhangi bir ailevi problem varsa Bana
yazacaklardır. Eğer birileri kimi sorularla onları rahatsız ediyorsa, Bana soracaklardır. Ama iç gözlem yapan bir yapınız olursa ve
meditasyon yaparsanız, o zaman siz içinizdeki bu Tanrısallığa dokunursunuz. Bu Tanrısallığa dokunduğunuzda zaman da,
kendinizin Tanrısal bir kişi olduğunuzu bilirsiniz. Bu yüzden bu Sahasrara pujada aslında, sizler kendi Tanrısallığınızı
tanımalısınız, kendi Tanrısallığınızı tecrübe ederek, Tanrısal olduğunuzu tanımalısınız. Tanrısallığınızı nasıl deneyimlersiniz? Bu
sizin başkalarına aydınlanma vermenizdir. Başkalarına aydınlanma vermek büyük bir deneyimdir. Sadece bu da değil, aydınlanma
verirsiniz ama siz onlara çakralarını da anlatabilirsiniz, onlarda neyin yanlış olduğunu bilirsiniz ve kesinlikle kendinizden
eminsinizdir. Ve aklen bu bilirsiniz, “evet, ever, bu çalışıyor” diyeceksinizdir, “bunu ben yapıyorum” kısmına bulaşmadan, “Anne,
bu çalışıyor. Bu oluyor. Bu şey, şu şey” diyeceksiniz. Ama siz asla iç gözlem yapmazsınız, “bu nasıl, ben çalışıyor muyum? Ben
bunu nasıl hallediyorum? Ben bunu nasıl hissedebiliyorum? Bana ne oldu? Bende ne düzeldi? Bende ne sivrildi? Bende ne
gelişiyor? Dönüşüm nedir?” Bunun hakkında, kendi varlığınızın deneyimi hakkında bir kez düşünmeye başlayınca, o zaman bir tür
duygu –sezgi – Mahamaya’ya karşı, bir duygu gelişir.Ben yine “duygu” diyorum. Korku duygusu, depresyon duygusu gibi.
Geliştirdiğiniz her duygu ve bu duygu, bir minnettarlık duygusu, sevgi duygusu, bir olmak duygusu, neşe duygusu diyebilirsiniz.
Bunların tümü kafanızda çalışmaya başlar ve sonrada tepkileri hissedersiniz. Eğer, şöyle diyelim, deniz aya tepki veriyor, bu
durum onun buna tepki verme hareketliliğine sahip olduğu anlamına gelir. Bir taş aya tepki vermeyecektir. Aynı şekilde:
kalbinizde bu duyguların dalgaları, spiritüelliğin deneyimlenmesi ile, sizin kendi varlığınızın deneyimlenmesi ile yaratıldı. Ve
sonrasında sizler bunları ifade etmeye başlarsınız ve Ben bunu fark edebilirim. Böyle bir kişi çok konuşkan biri olmayabilir, Sahaja
Yoga hakkında fazla bir şey bilmiyor da olabilir ama kalpte, kalpte bir karşılık hisseder. Bu başarılması gereken bir şeydir çünkü
siz kalbin merkezinin buraya yerleştirildiğini biliyorsunuz. Peetha, kalbin oturduğu yer, Brahmarandhra üzerindedir. Eğer kalp açık
değilse, kalpte, içinizde bina edilmiş bu tepki yoksa, .. onların korkmasına veya huşu (saygıyla karışık korku) içinde olmalarına
gerek yoktur ama doğal bir protokol gelişir. O zaman asla yanlış yapmazsınız çünkü kalbinizde iyi olanın ne olduğunu bilirisiniz.
Diyelim ki birisini kalpten sevdiniz – bu kişiyi incitmeyeceksinizdir. Aynı şekilde, kendi kalbinizde bu tepkileri hissetmeye
başladığınız zaman, asla yanlış yapmazsınız çünkü içinizde bina edilenler şimdi tezahür ediyorlar. Çünkü spiritüellik vardı, bina
edilmiş olan bu Tanrısallık vardı. Şimdi bu kendisini gösteriyor. Ve sonra, siz bir şeyler için kaygı duymaz ve dışsal hiç bir şey
yapmazsınız. Shandilya Upanishad, Kathopanishad, gibi Upanishad’larda (Vedaları açıklayan Sanskritçe yazılmış bir dizi kutsal



Hindu yazıtı) bu anlatılmıştır, Brahma’yı bir kez bildiğinizde, Yagyopaveeta ipliği (vücuda kutsal bir koruma sağladığına inanılan,
bir düğümle birleştirilmiş üç kat iplik, ritüeller sırasında takılır) takmak ve bunun gibi tüm dışsal şeyler fırlatılıp atılmalıdır, bunlara
gerek yoktur çünkü şimdi sutra’ya (ipliğe) siz, kendi içinizde sahipsiniz. O zaman tüm bu dışsal şeyleri bırakmalısınız çünkü bütün
bunlar içeride bina edilmiştir ve kendisini ifade ediyordur ve böyle bir kişi otomatikman çok yüksek kalibrede bir Yogi olur.
Kalküta’da bir beyefendi vardı. Kendisi bir Hindu olsa da ismi Mr. Khan ve büyük bir fizik bilimcisidir. O bu duyguları geliştiriyordu
ve bir gün küvette banyo yaparken sırt üstü düştü ve sırtı tamamen kırıldı ve kıymıkların bir kısmı beyne gitti, tamamen
komadaydı. Öyle ki doktorlar, “asla kendine gelemez” diyerek, ondan umutlarını tamamen kestiler, kendisi yoğun bakımdaydı.
Ama düşmeden hemen önce “Ma !” (Anne) diye seslendi, hepsi bu. O zamanlar Delhi’deydi. O düştü, işte olan bu diyerek Beni
bilgilendirdiler. Bende “tamam” dedim. Sadece ona dikkat koydum, bir bandhan verdim. Ertesi gün gözlerini açtı. Doktorlar buna
inanamadılar ve sonra onu Sahaja Yogilerin gittiği bir koğuşa aldılar ve onlarda ona “biz size vibrasyon vereceğiz” dediler. O da
“ama ben hiç acı, hiç bir şey hissetmiyorum” dedi. Şimdilerde on yıl daha genç görünüyor ve çok farklı. Şimdi, deneyim: bu şimdi
onun için tam bir deneyim. Şimdi tam olarak kendi Tanrısallığının içinde. Bu yüzden de diyor ki, “Anne, ben şimdi hiç bir şey
düşünmeyen birisiyim, Yaşam hakkında, ölüm hakkında, hiç bir şey hakkında, çocuklarım hakkında. Şimdi ben sizin kim
olduğunuzu biliyorum. Biliyorum ki sizin korumanız altındayım. Endişelenmeme gerek yok”. Diğer bir vakada, çok kötü durumda
bir kalbi olan ve bu nedenle kendisine by pass yapılmış olan Dr. Worlikar’dı. Büyük bir adanmış kişi. Ve belki de, onda bulunan by
pass bozuldu ve çok ağır bir kalp krizi geçirdi. O, yeniden komaya girdi. Onu hastaneye yatırdılar.. Aort damarı, ilk başta yüzde
seksen tıkanmıştı, yani sadece yüzde yirmisi açıktı. Umut yoktu. Bu nedenle ona bu by pass ameliyatını yaptılar ve o sadece dedi
ki, “lütfen Anneye haber verin”. Onun bunu yapmasına gerek yoktu ama önemli değil. Ve Ben sadece onun için bandhan verdim.
Ben Avustralya’daydım. Oda yine umut kesilmiş bir vakaydı. “Nasıl başka bir by pass ameliyatı yapabiliriz” dediler. Yapılan by
pass çalışmıyor, ne yapmalıyız? Gözlerini açtığı sırada onu ameliyat etmek üzereydiler, bunu düşünüyorlardı. Doktora dedi ki,
“Doktor, ben iyi hissediyorum. Ne olduğunu bilemiyorum, kendimi mükemmel şekilde iyi hissediyorum. Kalkabilir miyim?”
Doktorlar anlayamadılar. O kalbini hissetti. “Kalbi çok iyi çalışıyor. Ne oldu?” dediler. Bu yüzden de onu muayene ettiler ve şunu
gördüler, tıp tarihinde daha önce hiç olmamış bir şekilde onun eski aorta damarı tamamen açılmıştı. Şimdi yaşadığı bu deneyim,
Benim onun üzerinde çalışabileceğim Tanrısallığı yüzünden de- bağlantı çok iyiydi - ve işe yaradı. Fakat akli olarak her şeyi analiz
etmeye devam ederseniz ve Sahaja Yoga'yı akli olarak anlarsanız, tüm kutsamaları aldığınız yerden, bu Tanrısallılık konumuna
ulaşamazsınız. Her şekilde bu sizin üzerine yağmaya başlar. Bu insanların para konusunda yardım aldıklarını duyuyorsanız,
binalar söz konusu olduğunda, ulaşım için endişeliydiler - her şeyde- sanki birileri bunu hallediyormuş gibi. Zihinsel olarak Sahaja
Yogi olsanız bile, bütün bunlar çalışıyor. Ancak Tanrısallığınız çok, çok büyük bir şekilde tezahür ettiği zaman, kesinlikle aksi
olması mümkün olmayacak kadar büyük bir şekilde yardım edilirsiniz. Bunlar mucize değildir. İnsanoğulları için bunlar mucize
olabilirler ama Tanrı için değildir. Sonuçta O tüm dünyayı yarattı, bütün evreni O yarattı, evren üstüne evren yarattı, bunda Onun
için büyük olan ne var? Ama bu deneyimle gelen inançtır, kör bir inanç değildir. Deneyimle gelen inanç. Ve iç gözlem sayesinde,
“ben bunu neden yapıyorum? Neden böyle yapmalıyım? Neden şöyle yapmamalıyım?” Bu iç gözlem başlamalıdır. İç gözlem
yaptığınız zaman bu derinlik ileri gider ama daha fazla meditasyon sayesinde. İşte bu yüzden Ben sürekli olarak lütfen sabahları
kalkın ve meditasyon yapın, akşamları kalkın ve meditasyonunuzu yapın diyorum. En azından yatmadan önce, yapmalısınız. Bu
sizin, tüm yaratıcılığın kaynağı olan, masumiyetin kaynağı olan, bütün bilginin kaynağı olan, bütün neşenin kaynağı olan kendi
Tanrısallığınız içinde daha derine gitmenizin yegâne yoludur. Yani Sahasraranızın içine girdiğiniz zaman – evet, Sahasrara’nın
açıldığı doğru ve bu sayede sizler bu kitlesel aydınlanmayı aldınız. Bu doğru. Ama şimdi kalite yukarı gitmelidir. Nicelik oldukça
büyük ve Sahasraranın kalitesi büyümelidir. Ve eğer biz, kalbin Sahasraranın en önemli parçasında rol oynadığını anlarsak,
modern zamanlarda Sahaja Yogayı çalıştıracak tek enstrüman Sahasrara’dır. Tam burası, (Sahasraranın merkezindeki nokta)
kalp merkezidir. Sizin kalp vasıtası ile tanımanızın gerekli olması nasıl da önemlidir, aksi takdirde bu merkez (Sahasrara) açılmaz.
O zaman nasıl aydınlanma alırsınız? Ne kadar güzel bir bağlantı yapılmış: bu merkez kalbin oturduğu yerdir, kalbin peetha’sıdır.
Ve bu açılmalıdır, ancak o zaman Kundalini içeriye girer. Yani bütün bu mekanizma, birbirleri ile bağlantılıdır ve kesinlikle kalp ile
bütünleşmiş bu beyin sayesinde, bağlantıda olan kalbin önemini anlamanız gereken bir şekilde bağlantıdadır. Sahasrara
korunacak olandır. Sadece sol tarafı sağa, sağı sol tarafa getirerek değil, her şeyle, onu açarak ama tanıma ile. İç gözlemle de,
“ben neden bu şekilde tanıyamıyorum? Neden bu şekilde yapamıyorum? Benim ilgim nedir?” diye sorabilirsiniz. Şimdi, siz Sahaja
Yoga’ya bir tür güç oyunu oynamak için gelirseniz, güç sahibi olmak istiyorsanız, siz bittiniz. Para sahibi veya bir tür iş sahibi
olmak istiyorsanız, bittiniz. Başka bir şeyler denerseniz, çocuklarınız için bir şeyler yapmak veya evliliğiniz, aileniz için veya buna
benzer herhangi bir dışsal şey için eğer Sahaja Yoga’ya geldiyseniz, bu işe yaramayacaktır. Ama sadece kalbinizi büyütmek için,
sevginizi tüm insanlara yaymak için, kalbinizde onların sevgisini hissetmek için geldiyseniz ve o tepki verdiği zaman kendinizi bir
pozisyona koymak için, içinizdeki Tanrısallığa, kalbin bütün akli aktivesi ile Annenize, o zaman kalp tepki verir. Bu günkü konuyu



anlamak size oldukça zor gelebilir ama bunu bir gün söylemeliydim çünkü bizler başımızdan çıkan birazcık Kundalini ile
tamamen tatmin olmuş haldeyiz. Başınızdan çıkacak çok fazlası var. Dışarı çıkması gereken çok fazla Tanrısallık var ve eğer
yükselmeliyseniz ve eğer sizler tüm dünyayı değiştirecek olan yeniçağın temeli iseniz, bizler çok sıkı çalışmalıyız. “Sabah nasıl
kalkacağımı bilmiyorum, bilemiyorum” dememeliyiz. Bir savaş yolundasınız, sizler askersiniz şimdi. Ve eğer cehalet ve karanlığın
güçleri ile savaşmanız gerekiyorsa, bunu halletmelisiniz. Bu işe yaramalıdır. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Bu yüzden yapmanız
gereken şey nedir, bu gün içinizde kesinlikle şuna karar vermektir, “bunu biz hepimizin çok güçlü Sahaja Yogiler olacağımız
şekilde halledeceğiz ve tüm dünya bizim sayemizde kurtulacak”. Hepinizin bunu anlaması çok önemli bir şeydir. Bu gün
Sahasrara günü, tabii ki, son çakrayı açtığım konusunda mutabıkım. Ama daha ileri gitmek için, büyümek için, sessiz olduğunuz
yer olan meditasyona girmelisiniz ve sizin Yaşam ağacınız kargaşada değil, sessizlikte büyüyecektir. Eğer bunu anlarsanız,
hepiniz görebildiğiniz Tanrısallığınızın tamamen farkında olacağınız bir şekilde lütfen bunu halledin. Eğer görüntüyü görmeniz
gerekiyorsa, o zaman çok iyi bir aynaya sahip olmalısınız. Benzer şekilde, eğer Mahamaya’yı hissetmeniz gerekiyorsa da, sizde
tezahür eden, tam bir saf Tanrısallığa sahip olmalısınız. Tanrı sizleri kutsasın. H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
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Shri Adi Guru Puja. Cabella Ligure (İtalya), 28 Temmuz 1991. Bugün, hepiniz Gurunuza ibadet etmek için buradasınız. Özellikle
Hindistan'da, gurunuza ibadet etmeniz ve gurunun, öğrencilerinin kontrolünü tamamen elinde tutması yaygın bir uygulamadır.
Guru İlkesi son derece katıdır ve bu katılık birçok insanın, bir öğrenci için beklenen ideallere uyum gösterememesine neden oldu. 
O günlerde guru kesinlikle otoriter olmalıydı ve hangi öğrencileri kabul edeceğine karar verecek olan da,  gurunun kendisiydi. Ve
bir kişi, öğrenci bile olabilmek için büyük bir tapasya (çile çekmek) yapmak, büyük kefaretler çekmek zorundaydı. Ve bu zorluklar,
gurunun talibi yargılamak için kullandığı tek yoldu. Gurular her zaman ormanlarda yaşar ve öğrencilerini seçerlerdi, çok az sayıda,
çok, çok az sayıda ve onlar komşu köylerden yiyecek dilenmeli, guruları için kendi elleriyle yemek pişirmeli ve guruyu
beslemeliydiler. Bu türden bir guru işi Sahaja Yoga'da yoktur. Temelde bu guruluk tarzları ile şu anda bizim sahip olduğumuz
arasındaki fark hususunda, şunu anlamak zorundayız, o zaman çok az sayıda bireye guru olma şansı verilmiştir, çok az. Ve bu
birkaç kişi,  çok sayıda insan arasından seçilmişti ve onlar seçildikleri, tercih edildikleri için kendilerinin gerçekten özel olduklarını
hissettiler ve ne yapmak zorunda kalırlarsa kalsınlar, bunu hoş karşıladılar. Bu düşünce içinde öğrenci oldular ama Sahaja Yoga
çok farklı bir şeydir, onun tam tersi diyebilirim. Öncelikle, sizin Guru'nuz bir Annedir ve Sandra karuna'dan (derin şefkat)
mustariptir. Başınıza gelen en ufak bir şeyde Benim gözlerim yaşlarla dolar. Yani bir Anne olarak Guru olmak çok zor bir şeydir.
Diğer taraftan sizin için ise, yükseklere ulaşmak zor çünkü Ben sizi çok sevdiğim zaman, siz kayboluyorsunuz ve bu sevgi içinde,
bazen varlığınızdaki ilerlemenin çok yavaş olduğunu unutuyorsunuz. Sahaja Yoga'da kendinize karşı katı davranmanız önemlidir.
Bu yüzden size,  kendi kendinizin gurusu olmanız gerektiğini söyledim, insanlar bunun ne anlama geldiğini anlamıyorlar. Kendi
kendinizin gurusu olmak zorundasınız, bu sizin kendi kendinize rehberlik etmeniz gerektiği anlamına gelir; Kendinize karşı, siz
sanki kendinizin bir öğrencisiymişsiniz gibi davranmalı ve kendinizi düzeltmelisiniz. Eğer Sahaja Yogi olarak her şeyi kendi
kendinize çözmenin sorumluluğunu anlamıyorsanız, çok hızlı hareket edemezsiniz çünkü bu, Guru ile öğrenciler arasındaki farklı
tür bir ilişki türüdür. Bu nedenle Ben size her zaman, ilk önce kendi kendinizin gurusu olmanızı söyledim. Bu yüzden çok fazla iç
gözlem yapmalı ve ideallerinizi belirlemelisiniz. Sizin karşınızda oturuyorum. Siz Benim nasıl olduğumu gördünüz. Ben her şeyi
yiyebilirim; bununla beraber günlerce yemek yemeden de durabilirim. Ben her yerde uyuyabilirim; hiç uyuyamayabilirim da.
Yorulmadan sizlerle birlikte kilometrelerce seyahat ediyorum. Bu enerjiye sahibim çünkü Ben de, kendi kendimin bir Gurusuyum.
Öyleyse ilk şey, çok fazla iç gözlem yapılması gerekliliğidir, "Başkalarındaki değil, bende yanlış olan ne?"  "Bendeki sorun ne?
Bedenimin rahatlığını mı arıyorum? Dikkat, bedenimde mi, yoksa ruhumda mı? Eğer öyleyse ben ne yapıyorum? " Bence en iyisi
bunu yazmaktır. “Ben çimlerde uyuyabilir miyim? Taşın üstüne oturabilir miyim?" Bu bedeni çalıştırmalısınız. "İstediğim zaman
uyuyabilir ve istediğim zaman da,  uyanık kalabilir miyim?" İnsanların uyuyakaldığını gördüm. Nedeni budur, onların kötü ya da
herhangi bir şekilde disiplinsiz insanlar olmaları değil, onlar içlerinde yorgunlar. Eğer içinizde yorgunsanız, her zaman yorgun
hissedersiniz. Televizyonda bunu göreceksiniz, Batı'daki insanlara bakarsanız, onlar hep böyle oturuyorlar çünkü çok yorgunlar.
Neden bu kadar yorgunlar? O kadar da sıkı çalışmıyorlar. Öyleyse nasıl davrandığınıza dair iç gözlem yapın. Şimdi, kendiniz için iç
gözlem yapmaya başladığınızda, çevrenizi, bir şeyleri yapma tarzlarınızı, yöntemlerinizi ve dıştan gelen şartlandırmalar nedeniyle
kendinize ne yaptığınızı da incelemeye başlayacaksınız. Şimdi, Batı'daki dış koşulların psikolojik bir doğası var. Hintlilerin de
oldukça şaşırtıcı olan daha başka şartlandırmaları var, ya da Batılılar demeliyiz, onlar ellerini on kez yıkamalılar, derileri çıksa bile
deli gibi yıkanmaya devam edeceklerdir. Her zaman yakınlarında bir banyoları olmalı. Banyo yapmalılar. Banyo yapmazlarsa
rahat edemezler. Onlarında başka şartlanmaları da var. Her türden aptalca şartlanmaları var ama Batı'da sahip olduğumuz
şartlandırmalar, daha psikolojiktir ve bu yüzden sizde neyin yanlış olduğunu bulamazsınız. Fiziksel şartlandırmalar o kadar
tehlikeli değildir, üstesinden gelebilirsiniz ya da idare edebilirsiniz ama psikolojinizle şartlandırdığınızda, sizde neyin yanlış
olduğunu anlayamazsınız. Şimdi bakarsanız, etrafta iç gözlem yaparsanız, bulacağınız şey çok süptil bir şeydir. Birincisi, savaşlar
yüzünden belki de, nedendir bilmiyorum ama herkes, herkesten korkuyor. Özellikle sanıyorum ki, Freud. Freud yüzünden bir anne
bile çocuktan korkar ve Hintliler için tüm bu şeyler, onlar bunu kesinlikle anlayamazlar ama sizler bunu çok iyi biliyorsunuz. Onlar
hiç kimseye dokunmazlar, hiç kimseye sarılmazlar. Önceleri futbol oynadıkları zaman, birbirlerine sarılırlardı. Ama şimdi
görüyorum ki sarılmıyorlar, sadece böyle ellere dokunuyorlar. Bir süre sonra, sanıyorum ki onlar,  onların sadece böyle veya
bunun gibi bir şeyler yapabileceklerini düşünüyorum. O kadar korkmuşlar ki, çocukların bile ebeveynlerine sarılmaktan
korktuğunu gördüm.  Yani sevginin ifadesi orada yoktur ve ifade ediş olmadığı zaman,  onun içinde sevgi yoktur ve işte bu şekilde
sizi kurutmaya, kurutmaya ve kurutmaya devam eder. Sahaja Yoga'da küçük bir kız vardı ve Benimde,  o çocuk için aldığım bir
hediyem vardı. Kız oldukça küçüktü, yaklaşık on yaşında olmalı. Ben de hediyeyi bir Sahaja Yogiye verdim, Batılı bir Sahaja
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Yogiye, gidip bunu ona ver ve bunu Benim verdiğimi söyle, dedim.  "Hayır Anne, ben vermem", dedi. “ Neden?” dedim. Beni yanlış
anlar, dedi.  "Neyi yanlış anlayacak?" dedim. İnsanların kafasına bu çok fazla girdi. Ve bu gerçekten de,  içinizdeki psikolojik
güvensizliği yarattı. Çocukluğunuzdan beri bu güvensizlik çalışıyor ve bu yüzden de, birbirinizden korkuyorsunuz. Anne
babanızdan, erkek kardeşlerinizden, kız kardeşlerinizden bile. Psikolojik olarak acı çekiyorsunuz. Ve Ben İngiltere'ye ilk geldiğim
zaman, onlar Bana bunun güvensizlik olduğunu söylerlerdi. Bende, "Ne güvensizliği?" dedim. Bütün dünya,  Batı dünyasından
korkuyor.  Ve onlar güvensizlikten dolayı neyin sıkıntısını çekiyorlar? Onlar dünyanın her yerinde, herkesi güvensiz bir hale
getirdiler. Ve neden, onların güvende hissetmedikleri şey nedir? Kendi toplumlarında, kendi ailelerinde, kendi gruplarında, kendi
içlerinde güvensizler. Birbirlerinden çok korkuyorlar. Yani ilk şey olarak, sizler korkusuz olmalısınız. Siz bir Sahaja Yogisiniz, artık
ahlaksız değilsiniz, ahlaksız olamazsınız. Eğer sürekli olarak ahlaksız olduğunuzu düşünmeye başlarsanız ve eğer bir şey
yaparsanız ve bu ahlaksızca ise, bir yere gidip bir şeyleri itiraf etmeniz gerekir, o zaman size ne olur? Ne tür bir kişiliğe sahip
olacaksınız? Kendimizi değiştirerek, bunu değiştirmeliyiz. Yani Sahaja Yogiler arasında, maryadalardan (sınır, edep, limit) başka
bir güvensizlik olmamalıdır. Birbirinizin mahremiyetine nasıl saygı duyacağınızı bilmek zorundasınız. İkinci şeyde, eğer Batı
zihninde çok yaygın bir şeyi fark ederseniz, onlar eleştiri bombardımana tutulurlar. O kadar çok eleştirmen var ki, artık sanatçı
kalmadı, sadece eleştirmenler eleştirmenleri eleştiriyor. Tüm sanatçılar bitti. Onlar her zaman eleştirildiler. Biri içeri girecek – o
kişinin eleştirmen eğitimi var – onlar herhangi bir enstrümanı nasıl çalacaklarını bilmiyor olabilirler, nasıl şarkı söyleyeceklerini de
bilmiyor olabilirler, ama eleştirebilirler. Yani zihninizde her zaman, eğer bunu yaparsanız birinin sizi eleştireceğini, her zaman bir
şekilde hissedersiniz.  Her zaman birilerinin sizi eleştireceği korkusu var. Bu nedenle, "ben söylemeli miyim, söylememeli miyim?"
Sahaja Yogiler olarak, bu aptal insanlar için endişelenmemelisiniz çünkü onlar körler. Ve onlar eğer sizi eleştirmek istiyorlarsa,
bırakın eleştirsinler. Ne önemi var? Fark etmez. Ama bunu siz kendi içinizde bina etmelisiniz. Şimdi üçüncüsü daha da kötüdür,
bunu fark edip etmediğinizi bilmiyorum. Bu tarafta dursanız bile, her zaman kıyının diğer tarafını da görmeniz gerektiği Batılı
zihinlerin kafasına nasıl girdi bilmiyorum, adil olmak ve emin olduğunuz bir şeyi asla söylememek. Birisine, "Nasılsın?" demeniz
gibi, o "… her zaman" diyecektir. Hiç kimse "ben tamamen iyiyim, bende yanlış olan bir şey yok" demeyecektir. "Sorun nedir?"
"Tamamen iyi durumdayım, çok teşekkür ederim." Ama bu asla olmaz. Onlar kendilerinden emin değiller, her zaman titriyorlar. Ve
bu içteki titreme,  size asla ilerleyemeyecek bir kişilik verir. İlerleme, ileri doğru adım attığınız zaman gelir, ayağınızı sıkıca o
noktaya koyar ve sonra bir dağa tırmanırken yaptığınız gibi,  ikinci adımı ileri doğru atarsınız ama en başında, eğer zaten hala yarı
yolda olduğunu düşünüyorsanız, o zaman nasıl daha ileri gidebilirsiniz? Yalnızca iki adım ilerleyeceksiniz, şu veya bu yada bu
veya şu. Bu,  çok büyük diğer bir psikolojik caydırıcı demem gerekir ya da ilerlemeniz için zararlı olan bir şeydir. Şimdi
öğrendiğiniz üçüncü şey, belki de üçüncüsü veya dördüncüsü, sizler kendi kendinizle tartışmalısınız. Sanki bir sorununuz varmış
gibi, gelip Bana "Anne, benim sahip olduğum sorun bu" diyeceksinizdir. Bu herkeste çok yaygındır, "Bende bu sorun var", derler.
 Bende, "Pekâlâ, çözüm bu" diyeceğim. Sonra siz çıkıp,  "Hayır, hayır, hayır, ama bu, bu olacak", dersiniz.  Sonra siz,  ona başka bir
çözüm söylersiniz, "Hayır, hayır, hayır, hayır, Anne, bu böyle olamaz", der.  Pekâlâ, ona üçüncü çözümü söylersiniz, "Hayır Anne,
bunda  da bu olabilir", derler.  Dördüncüyü söylersiniz, "Bu olabilir" der. Sürekli olarak kendinize karşı geliyorsunuz. O zamanda
Ben şunu söylemeliyim, "Bu Benim değil, senin sorunun ve Ben sana çözümler sunuyorum. Eğer kendi sorununu çözmek
istiyorsan, olumlu bir tavır göster." Beyin bu şekilde. Hintçe buna "ulti khopdi" (ters kafa - her şeyi ters anlayan) denir. Her zaman
kendinizle tartışıyorsunuz. Peki, nasıl ilerleyebilirsiniz? Bu, Batılı zihnin başka bir büyük sorunudur, o sizin herhangi bir
probleminizle yüzleşmeye çalışmaz ama bir avukat gibi kendinizle tartışmaya devam edersiniz. Bakın,  iki tane avukat var: biri
kendiniz, diğeri de avukat olan - tartışmaya devam ediyorlar. Yani bu bedendeki çifte kişilik, tek kişi değil. Dediğim gibi, bunun ne
kadar tehlikeli olduğunu anlamadan insanların aniden bu tür bir dönüş göstermek zorunda olmaları çok, çok psikolojiktir.
Beyninizin aydınlanmasıyla bu ortadan kalkmalıdır. Aksine Sahaja Yoga'da bu çok tehlikelidir çünkü siz bir şey söylersiniz, hepiniz
Sahaja Yogisiniz, her yeri kaplayan güçle bağlantılısınız. Siz ne söylerseniz, bağlanır ve hareket eder. Aydınlanmış ruhlar
olduğunuzu anlamamak ve kendi güçlerinizin farkında olmamak için çok tehlikelidir. Şöyle ki,  mesela gizlice bir şey söylemem
gerekiyor, o zaman elimi buraya koymalı ve sonra da onu söylemeliyim çünkü o ana şebekeye bağlıdır ama farz edelim, Ben onu
bu şekilde açık tuttum ve bir şeyler söyledim, bu herkese gider. Aynı şekilde Sahaja Yogilerde her ne söyler arzu eder ya da
isterlerse, orada sadece oturup bunu bekleyen insanlar vardır, oraya, buraya bakın, onları oraya siz koydunuz. Onlar sizi her
zaman dinliyorlar. İşinizi yapmak için çok hevesliler, "Pekâlâ, sen öyle diyorsan, bitti." Bu yüzden ne düşünürseniz, ne arzularsanız
ya da ne söylerseniz, bunda son derece dikkatli olmalısınız. Ve şimdi, demek istediğim şu, yaşlı insanlar, pekâlâ, onların çok
şartlanmaları olduğunu söyleyebilirim, onların sorunları var ve bunların hepsi var, ama buradaki nesil, çoğu, geriye doğru olanı
ileriye doğru götürerek kendini geliştirebilir ve beynini düzeltebilir. Bu psikolojik problemi söylemiyorsunuz. Bilmediğiniz, çok
şaşırtıcı olan bir diğer psikolojik problem ise,  (piyasadaki) girişimcinin fikirleri her ne olursa olsun, sizin harekete geçmeniz
gerektiğidir, çünkü Batı yaşamının temelleri,  görmek ve görülmektir. Öyleyse, "Ah moda bu, o yüzden biz de öyle yapmalıyız.



Moda bu, bu yüzden biz de böyle yapıyoruz." Geçen günkü gibi, yaklaşık bir yıl önce İngiltere'ye gittim ve orada bütün Sahaja
Yoginilerin saçlarını böyle yapmış halde buldum,   "Bu nedir?" dedim.  Hintli bir kıza sordum, "nedir bu yani?" dedim. "Bu yeni bir
moda", dedi.  "Hangi yeni moda?" dedim. Biliyorsunuz Marathi'de "ziprya" denen, biz buna ziprya (bakımsız, saçı başı dağınık)
modası diyoruz. Maharashtralılar…. Ve hepsinin buraya gelen saçları vardı, bilirsiniz, böyle, hepsinin. "Tanrım, bu Agnya ve onu
örtüyorlar, gözleri şaşı olacak" dedim. Ama eğer moda gelirse, bütün moda sadece saçla olur. Saç, bunun ne olduğunu
bilmiyorum. Saça karşı çok ilgi var. Ve bu ülkelerde, onlar kullanmaları gereken yağı kullanmadıkları için saçlarını çok çabuk
döküyorlar. Saçlarını çok çabuk kaybederler. Saçtan başlayarak, …Sahasrara. O zaman moda şu anlama gelir - Bu girişimciler
nedir, bu aptal insanlar fikirler üretiyorlar, biz neden orada onları takip etmeliyiz? Sahaja Yogilerin hepsinin birbirine benzemesi
gerektiğini söylemiyorum, hiç bir şekilde böyle değil. İstediğiniz gibi giyinebilirsiniz; istediğiniz gibi yaşayabilirsiniz ama kendinizi
herhangi bir moda girişimcisinin kölesi yapmamalısınız. Artık özgürsünüz - bunu çok iyi bilin. Kesinlikle özgür olduğunuzu ve
özgürlüğünüzün kesinlikle aydınlanmanızın ışığında olduğunu bilin. Asla yanlış yapamazsınız ama her şeyden önce, her ne
yapmanız gerekiyorsa, kendinizi girişimcilerin kölesi yapmayın, insanların size ne diyeceğine, nasıl görüneceğine, onların
karşısında nasıl görüneceğiniz hususunda,  kendinize güveniniz olsun. Bu, zamanınızın yarısında,  sırf diğerleri gibi görünmek için
emek harcadığınız çok önemli bir nokta. Bu girişimcilerin Batılı insanları nasıl da kandırdıkları, çok şaşırtıcıdır. Hindistan'da işe
yaramayacak, bu işe yaramayacaktır – özellikle de Hintli kadınlar. Bu “ikisinin arasında modası” geldi, bir mini sari,  Bombay'a
yaklaşık dört-beş gün için geldi, sanırım ortadan kayboldu. Hiçbir Hintli kadın mini sari giymezdi, bitti. Hiçbir şey yapmıyorlar. Şu
anda herhangi bir moda, Hindistan'a geliyor ama tutunamıyor çünkü şu anda Hindistan'da sahip olduğumuz şey - geleneksel
olarak – zaten oradaydı, test edildi ve yanılma, deneme yanılma ve deneme ve şimdi biz bunun en iyisi olduğunu biliyoruz,  şimdi
bunu durdurun. Belli bir yaşta durursunuz. Bize en çok uyan stil budur ama her şey devam ediyor ve stiller değişiyor. Girişimciler
tarafından yaratılan bu aptalca şeyleri değil, size gerekli olan mantıklı şeyleri kabul etmeniz hususu, çok dikkatli olmanız gereken
bir şeydir. Yani hissettiğim köleleşmelerden birisi, sizin girişimcilerin eline oyuncak olmak zorunda kalmanızdır. Ancak kölelik çok
derin ve çok psikolojiktir; birçok yönden son derece gizli ve o kadar süptildir ki, siz onu fark edemezsiniz. Yani, iç gözlemde sizde
neyin yanlış gittiğini, nasıl bu hale geldiğinizi anlarsınız. "Kendi kişiliğimde yanlış olan şey – bütün bu çevreden ve insanların
aklıma fikir sokma biçiminden kaynaklanıyor." Kendi fikirleriniz olmalı. Platon'un ne dediğini, Sokrates'in ne dediğini ve bu şeyin
ne dediğini merak etmemelisiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Sonuçta, sizler aydınlanmış insanlarsınız. Ama sonra,  en kötüsü olan
diğer bir psikolojik şey daha var. Ve buda,  "Anne, eğer biz çok eminsek, o zaman egomuzu ortaya koyuyoruz." Onlar egodan o
kadar çok korkarlar ki, sanki bir süre sonra havalanacaklarmış gibi. "Ego o kadar şişecek ki, biz havalanacağız." Bu da, insanların
sahip olduğu başka bir korku, "Tamam, istediğim şey bu, yapılacak doğru şey bu, o zaman ben aşağıya ineceğim, bu yüzden ben
 böyle bir şey söylemek istemiyorum; Bir egom var" Yani, Sahaja Yoga'da da, bazı korkular içeri sızdı. Bunlardan birisi de, “Anne,
benim hiç egom olmamalıydı”. Şimdi, egonun sorunu nedir? Tüm korkuya ve her şeye rağmen, bu da şaşırtıcıdır. Buna tepki
olarak insanlar, bir tür protesto eden  bir karakter geliştirdiler ama yine de bu moda girişimcileri egonuzu şımarttı. Mesela sabah
çocuğa "Ne alacaksın?" diye soruyorsunuz, o zaman da çocuk, "şunu alacağım" diyecektir. Anne de koşup bunu almalı, yâda her
şeyi buzdolabında tutmalıdır. Hindistan'da durum böyle değildir. Evde ne pişirilirse, onu yeseniz daha iyi olur. Eğer tuz yoksa
tamam tuzsuz o zaman,  hadi gel, aksi takdirde yemezsiniz, önemli değil. Her durumda yiyeceksinizdir. Yani disiplin, kendi
içinizden geldiği ve siz bunu anladığınızda, o zaman "Ben sadece bunu arzuluyorum, ben sadece şunu arzuluyorum" demezsiniz.
Her ne arzu ederseniz, kendinize şunu söyleyin: "Pekâlâ, bir ay boyunca ben buna sahip olmayacağım, hadi bakalım." Bir
defasında, size kendimden bahsetmek zorunda kaldığımda, bazen üzerimdeki rahatlık biraz arttı sanırım. Yani, bizde, bir taşınma
gerçekleşmişti ve o sırada ailem yanımda değildi. Kocamın üzerinde uyuduğu küçük bir yatağımız vardı ve Ben yerde çıplak beton
üzerinde yattım ve ertesi gün bedenimde ağrı hissetmeye başladım. "Tamam" dedim. Bir ay boyunca, beton üzerinde ay uyudum.
Betonda ağrı mı hissediyorsun? Tamam. Şimdi uyu o zaman. Bir ay ”dedim,“ bir ay beton üstünde uyuyacağım.” O zaman beton,
Benim üzerimdeki gücünü kaybetti. O zaman belki de beton acıyı hissediyordur. Yani, yapmanız gereken şey zihninize hakim
olmaktır. Şimdi sadece sorun ortaya çıkacaktır: "Ayırt edicilik nedir? - Bu ego ortaya çıkacak Anne." Çünkü egonuz, dediğim gibi,
tepkilerle, olaylara karşı çıkarak ve aynı zamanda girişimcilerin şımartılmasıyla gelişiyor. Pekâlâ, nedeni ne olursa olsun,
kendimizi psikanalize etmeyeceğiz ama gerçek şu ki,  bizim bir ego problemimiz de var. Neden? Size daha önce anlatmıştım,
eğer bir balon birçok kez şişirilirse, kolayca şişirilebilir. En ufak bir havada şişer. Ve bu yüzden de,  siz aniden egom olabilir diye
korkuyorsunuz. Ego o kadar büyür ki, ben havada süzülen bir balon gibi olabilirim. "Ama bundan nasıl kurtulacaksınız,
aydınlanmış bir ruh olduğunuzu bilmenizdir. Kendinize saygı gösterin. Kendinize saygı duymaya başladığınızda, hiçbir ego
tuzağına düşmeyeceksinizdir. Çok basit. Kendinize saygı gösterin. "Ben bir Sahaja Yogiyim, nasıl böyle davranabilirim? Sonuçta
ben bir Sahaja Yogi'yim." Bir tür haysiyet gelişir ve sonrasında aptalca bir şey yapmaktan utanmaya başlarsınız, çünkü ego sizi
aptal yapar, mesele budur, kesinlikle. O zaman şimdi, eğer kendinize karşı bu saygıyı geliştirirseniz, “Ben bir Sahaja Yogiyim, bu



yüzden de böyle davranamam. Ben bir Sahaja Yogi'yim." Kendinize böyle söylerseniz, bir Sahaja Yoginin saygınlığının sizi
kesinlikle yeryüzüne indirmesine şaşıracaksınız. Egonuzun tuzağına düşmeyeceksiniz. Yani bir taraf şartlanma, diğer taraf ise bu
egodur. Basit olan egodur. Bu haysiyet geliştirilmelidir. Şaşıracaksınız - hayvanlar arasında maryadalar (sınır, limit) var. Bir
kaplanın yılan gibi davranmaması ve bir yılanın da kaplan gibi davranmaması gibi. Yani, bizler artık Sahaja Yogileriz. Bizler,
insanlar arasındaki kaplanız, insanlar arasındaki aslanız, en yüksek olanız; biz en yüksek insanlarız. Sizin harika bir şey
olduğunuzu göstermek için vücudunuzda on tane, ona ne diyorsunuz, madalya olması gerekli değil ama siz Sahaja Yogisiniz, siz
Mahayogisiniz. Bu yüzden, bu saygıyı geliştirin ve alçakgönüllülüğün sizde hemen oluşmasına şaşıracaksınız, yani tevazu içinize
yürüyecektir. Bazı Sahaja Yogilerin böyle oturduğunu gördüm, bazen de şöyle oturuyorlar, bazen de onlar, bir, eğer Sol Vishuddhi
orada varsa bu şekilde, Sağ Vishuddhi oradaysa, şunun gibi ama sonra kendinizi görürsünüz. Bir damadın düğün için
giyinmesinin gerekli olması gibi ve o da şunu hatırlar, “Ben damadım, ben orada olacak diğer gençler gibi davranamam. Kendi
kişiliğime sahip olmalıyım. Ben damadım; Düğünüme gidiyorum. Ben oradaki diğer arkadaşlarım gibi davranamam." Belli bir
şekilde davranmalısınız. Öyleyse şunu varsayın.  Biz yine de Sahaja Yogiler olduğumuzu bilmiyoruz. Sahaja Yogiler olduğumuzu
bir kez bildiğimiz zaman, bu haysiyet içimizde gelişecektir ve bu haysiyetle, kendi ülkenizde neyin yanlış olduğunu, neyin
haysiyetsizce olduğunu da göreceksiniz. Şimdi, Fransa'da her ne olduysa, Fransız yasalarında neyin yanlış olduğunu siz
bulabilirsiniz ama Fransızlar daha çok içki içmekle, yemekle ve diğer şeylerle ilgileniyorlar. Yani onlar asla bedel ödemediler. -
"Ah, bırak kalsın, yasaları ne diye önemsiyoruz ki, bırak oldukları gibi kalsınlar, önemi yok, bu şeyleri kimin umursar ki, hiç bir şeyin
önemi yok. Nihayetinde, eğer içecek bir şeyler bulabilirseniz.” Herhangi bir Fransız köyüne saat yedide gidersiniz, ortalıkta
kimseyi bulamazsınız, bir ayyaşı bile göremezsiniz. İçeride oturup içki içiyor ve içiyorlar. Demek istediğim esas din, esas eğlence
budur. Ertesi gün onlar akşamdan kalma bir halde gelirler, bu yüzden her şeyi olduğunun tam tersi haliyle görürler. Bu adam gibi,
Hindistan'a giden bu gazeteci gibi, onlar demir bir kapı gördüler ve bunun Hitler'in demir perdesi olduğunu düşündüler. Her şey
genişledi, bilirsiniz, çok büyük, çarpık şekilde çünkü o kişi akşamdan kalma, bilirsiniz. Yani Batı'daki tüm sanki yaşam akşamdan
kalma gibidir. Her şeyi çok büyük veya çok küçük görürler, bir şeyleri olduğu gibi görmezler. Şimdi bu şeylerin çoğu yazılmıştır,
okuyacaksınız, psikoloji ve tüm o şeyleri ve kitapları, onlar çoğunlukla sarhoşturlar. Eğer hayatlarına bakarsanız,  onlar
ayyaşlardır. Yani her ne yazmış olurlarsa olsunlar, onları neden bu kadar ciddiye alalım ki? Aydınlanmış ruh olan çok azı hariç,
onların çoğu ayyaştı. Yunan trajedileri hakkında yazanlar gibi, onlarda  gerçekten ayyaş olmalılar - içeriye çok şey alıyor ve sonra
da böyle bir şey yazıyor olmalılar. Çünkü sarhoşların çoğu yazdıklarında "Neden, ben neden yaşamalıyım ki, ben ölmeliyim"
diyorlar. Ve bunlar gibi Hindistan'da da her zaman "Neden yaşamalıyız, biz ölmeliyiz" diyen gazeller yazan birçok insan var. Yani
eğer, "Şimdi ölmekten bahsediyorsun, o zaman sen neden her şey için bir kez ölmüyorsun madem?" diyen bir şair varsa, yani siz
yazacaklarınızın, söyleyeceklerinizin tüm bu insanlardan daha yüksek olduğunu anlayacaksınız. Ama Sahaja Yoga sizin içinizde o
kadar sorunsuz çalıştı ki, siz ne olduğunuzu bilmiyorsunuz. Bugün Guru Puja'da,  Guru'nuza ibadet ediyorsunuz. Aynı zamanda
Bende,  içinizdeki gurunuzun önünde eğiliyorum. Gurunuzun gelip, kendisini göstermesine izin verin. Özellikle de sizin sahip
olduğunuz türden bir Guru - Size karşı katı değilim, çok yumuşağım çünkü size söylediğim gibi,  temelde farklı olan şey, bunun bir
birey için değil, kolektivite için olmasıdır. Ve eğer bir şeyin kolektif olarak yayılması gerekiyorsa, onu çalıştıracak olanın sadece
sevgi olması gerektiğini anlamalısınız. Sahaja Yogayı yaymanın başka yolu yok çünkü bizler Hitler'in yanlış nefret fikirleri
uyandırması gibi olamayız. Nefret ya da sevgi olabilir. Siz insanlara, bizim bundan nefret ettiğimizi öğretiyorsunuz - köktencilik,
bu, şu – siz binlerce kişiyi savaşmaya hazırlayacaksınız. Onların temeldeki hallerini yükseltebilir ve "Pekâlâ, gelin, savaşalım"
diyebilirsiniz. Irkçılık, bu, şu, her şey, hatta milliyetçilik. Pekâlâ, onlar insan ama Ben sevgi dediğim zaman, bu çok farklıdır.
Anlamaya çalışın. Ve kolektif çalışmamız nedeniyle, sevginin, şeyleri canlı bir şekilde büyüten bir enerji kaynağı olduğunu
bilmeliyiz. O yaşayan bir enerji olan, enerjidir. Şimdi anlamaya çalışın. Bu, insanlar anlamıyorlar. Sevgi birine sarılmanız veya bir
şey yapmanız anlamına gelmez, bu sizi anlayan, sizi büyüten canlı bir enerji demektir. Umarım kitaplarımı görmüşsünüzdür ve
umarım onları okumuşsunuzdur. Bununla size, içimizde çalışan canlı enerjinin ve çalışan her şeyin ne olduğunu,  çok açık bir
şekilde anlattım. Örneğin bu çiçeğe bakın. Şimdi, ona düz büyümesini emredemem. Kendi yolunda ilerliyor – bırakın böyle  olsun.
Güzel görünüyor çünkü hiçbir çiçek başka bir çiçeğe benzememelidir. Yaşayan enerji bir şeyi asla  diğeriyle tam olarak aynı
olacak şekilde yaratmaz. Sadece plastik bunu yapılabilir. Şimdi büyürken, o kendi yolunda büyüyor. Öyleyse içinizde yerleşik olan,
yaşayan bir enerji olan, yerleşik olan,  yani ancak yaşayan bir enerji ve çalışan canlı olan her şey,  kendi kendine çiçek açar. Saf
sevginin suyu verilmelidir. Saf sevgide, sizin başka bir kişide, bir guru olarak gördüğünüz şey, "ileri gitmemi engelleyen şey
hususunda,  bende yanlış giden şey nedir?" Başka bir kişide, sizin bir guru olarak gördüğünüz şey, bu adamı sevgiyle nasıl idare
edeceğinizdir, bu sayede o kişi gerçeğe yaklaşır, bu çok hassas bir süreçtir, çok sevgi dolu bir süreçtir ve hiçbir şey,  sevginizden
gerçekten neşe duymanız gibi değildir. Sadece bu kadar çok insanı sevdiğimi bilmek bile harikadır. Ve siz de kendinizin "ben pek
çok kişiyi seviyorum" şeklinde hissettiğinizi görürsünüz ama bu samadrishti (eşit derecede saygı göstermek) olmalıdır – bu şu



anlama gelir: siz herkesi aynı gözlerle görmelisiniz. Herkesi aynı gözlerle görürsünüz, değil mi? Orada sadece iki göz var ama
herkesi aynı gözlerle görürsünüz - onlar farklıdırlar. Pekâlâ, onları farklı görüyorsunuz ama siz bunu yapmazsınız… gözleriniz ayrı
görmez. Gözleriniz birini siyah, birini beyaz, birini mavi görmez. Onlar her ne iseler, onu görür. Samadrishti  ile görmeye
başladığınız zaman, aynı gözler, aynı görüş, bu fikirlerinizi değiştirmemek demektir. Çünkü olan şey nedir, kendi zihniniz onu
tersine çevirir ve birisini farklı, öbürüsünü de farklı olarak görmeye başlarsınız. Şimdi bu gözlerle, Ben bir pervane görüyorum ama
aklımın kapalı olduğunu varsayarsak, Ben onu bir insan olarak görebilirim. Yani eğer aklı başında biriyseniz, o zaman herkesi
olduğu gibi göreceksinizdir. Bu samadrishti’dir, sizin herkes için aynı gözlere sahip olmanızdır. Sahip olamayacaksınız diye
çarpılmayın: Biri sizin özel arkadaşınız, birisi iki numaralı arkadaş, biri on numaralı arkadaş ve bazıları da düşmanınız. Bir şeylere
bir kez böyle bakmaya başladığınızda, her şey doğru yola girecektir, aksi takdirde kişi deliye dönebilir, aynı zamanda bu samyak
olmalıdır. Samyak, "bütünleşmiş" demektir. Bütünleşmiş bir bilgi olmalıdır. Gördükleri zaman, nerede oturduğunuzu, nerede
olduğunuzu, bu kişinin nerede olduğunu, şu kişinin nerede olduğunu, aradaki ilişkinin ne olduğunu gören gözler gibi. Yani
başkaları hakkındaki bilgi,  birbiriyle ilişki içindedir. Şimdi varsayalım ki, bir çocuğu olan bir beyefendi var ve bu beyefendi ile
çocuk arasında bir sorun var. Bu kişiye yaklaşmak için, onu diğerlerinden ayırarak,  tekilleştirerek değil, onun bir çocuğu olduğunu
bilerek yaklaşmak zorundasınız;. Bir kişiyi ele alın, diyelim ki o kişi İngiltere'den ya da o kişi İtalya'dan. O zaman, oradan gelen
kişinin belli bir geçmişi olduğunu ve öbürünün de belli başka bir geçmişi olduğunu anlamaya çalışın, o kişi bu yüzden böyledir.
Eğer başkaları hakkında bu türden tam bir bilgiye sahip olabilirseniz, hiçbir sorun, tartışma, hiçbir şey olmayacaktır. Aksi takdirde
her zaman için bir çatışma vardır ve insan, bu şekilde kendisini çok yorgun hisseder. Gözler tepki vermez; orada her ne varsa,
onlar sadece görürler. Gözler asla tepki vermez ama zihin tepki verir. Ve bu tepki, insanlara karşı tutumunuzu bozmanızdan
sorumlu olan tepkidir. Bu yüzden şimdi,  şahit konumuna sahip olmalısınız. Gyaneshwara'nın dediği gibi, “Niranjan pahane. -
Niranjan pahane, bir kişiyi tepki göstermeden görmektir. Sadece görmek ve siz o kişiyi görür görmez, bu kişi hakkındaki her şeyi
bileceksiniz.  "Niranjan pahane" Çünkü beyniniz orada olduğu sürece, siz o kişiyi olduğu gibi görmezsiniz ama o kişiyi görür
görmez, onun ne olduğunu anlarsınız ve sonra, hemen onun çakralarını, onun Kundalinisini, her şeyi anlayacaksınız, nüfuz
edeceksiniz ama saçmalıklarla dolu zihniniz, sizin o seviyeye ulaşmanıza izin vermeyecektir. Yani niranjan pahane, sizin sadece
gördüğünüz biridir, bizim bu türden bir göz geliştirmemiz gerekiyor. Bu şekilde, bununla beraber bir bağımlı olmama hali başlar,
otomatik olarak hiç kimseyi eleştirmezsiniz çünkü zihniniz şöyledir, bu kişiye karşıdır, birini sevmezsiniz çünkü zihniniz bu şekilde
düşünür; siz gruplar da oluşturamazsınız; bazıları sizin için değerli, bazıları da değersiz insanlar olamaz. Eğer Ben bazen kimi
insanlara gülümsemezsem,  o zaman onlar homurdanarak, "Anne, bu sefer bana gülümsemedi" derler. Demek istiyorum ki, Ben
sürekli olarak gülümsemeye devam edemem, anlarsınız. Kaslarımı da düşünmelisiniz. Her zaman gülümsemeye nasıl devam
edebilirim ki, bilirsiniz? Ama "bak, Anne bu sefer gülümsemedi" diye kendini çok kötü hisseden insanlar var. Bu yüzden de Ben,
her seferinde gülümsemeye devam etmeliyim. Denerim. Yani başkalarına karşı gösterilen tutum,  niranjan tavrıyla olmalıdır
çünkü bu kolektif bir iştir. Bu katı değildir; o yaşayan bir iş olduğu için,  hiçbir şeyi için hiç bir şeyi sıkıştırmaz, o kesinlikle yaşıyor,
biz yapamayız ama bu kesinlikle uyum, sevgi, şefkat, birlik duygusu yaratan bir iştir. Düşünün, size karşı nazik olmayan ya da
onun……. korkunç bir şeydir. O kişiye karşı ne kadar iyi olabileceğinizi düşünmek daha iyidir. Yani tavır, ben bu kişiye karşı çok iyi
olacağım şeklinde, olmalıdır. Bakın, birisi size kızgınsa, kavga etmek kolaydır, "Gel hadi. Sen kızgınsın, ben kızgınım." Hayır, böyle
değil. Gidin ve onu sadece gıdıklayın. Bunun gibi basit bir şey ve bunun keyfini çıkarın. Çünkü nefretten neşe duyamazsınız;
çekişmekten neşe duyamazsınız, ayrılıktan neşe duyamazsınız. Bu elin, bu elden neşe duymasının gerekmesi gibi, aynı şekilde
sizlerde birbirinizden neşe duymalısınız.  Eğer neşe duyamıyorsanız, meseleyi kaçırdınız, esas noktayı kaçırdınız. Yani kolektif
ilerlemede, eğer bizde kolektivite hissi yoksa,  tek bir bütünün parçası olduğumuzu bilmiyorsak, gelişemeyeceğimizi bilmeliyiz.
Eğer Ben bir kulağımı çekersem, bu kulağımın yerinden çıkması değildir ama bu tüm vücuda acı verir. İşte bu yüzden Ben size her
ikisini birden çekmenin daha iyi olduğunu söylüyorum. Ve başladığınızda, görüyorsunuz, kendinizi bu şekilde görmekle, o zaman
kendinizle ilgili tatlı bir mizah gelişmesine şaşıracaksınız. Ve siz gerçekten çok ilginç, manyetik bir kişilik ve son derece eğlenceli
bir insan, son derece eğlenceli birisi olursunuz. Herkes sizin arkadaşlığınızı arayacaktır. Guru İlkenizin aydınlanmış olmasının
işareti budur. Elbette, onlar sizin bağımlı olmamanız gerektiğini söylediler; sizde buna, şuna, ona ve buna karşı herhangi bir
bağımlılık olmamalıdır. Bunların hepsi konuşuyor ama aslında, sadece iç gözlem ve varsayım veya diyebiliriz ki, kendi
derinliğinizin bilgisinin kendi,  size bu hissi verecektir. Eğer siz, “ben bir Sahaja Yogiyim ve Tanrısallıkta benim derinliğim çok
büyük”, bu bilgiye sahipseniz, bu sizin en üst düzey guru olarak var olmanız için fazlasıyla yeterli olacaktır. Aslında, Ben artık bir
Guru değilim, Ben asla bir Guru değildim - Ben bir Anneyim; Ben umutsuz vaka olan bir Guru'yum. Çünkü katı olamayan bir Guru
işe yaramaz ve bir şeyler söylemeye Ben kendimi hazırlamalıyım, biliyorsunuz. İki kişi arasında bir sorun varsa ve Benim onlara
söylemem gereken bir zaman boşluğu varsa, o zaman Ben kendime  "nasıl katı olunur?" demeye başlarım. Kendiliğinden bir şey
gelirse "Hah", o zaman en fazla  "siz neden böyle yapıyorsunuz?" diyorum.  Kendiliğinden. Yani siz kolektif çalışma için, kendi



içinizde bu özel guruluk tarzını geliştirmelisiniz. Yine, bunun kolektif çalışma için olduğunu hatırlayın. Yani bugün, siz Bana ibadet
ederken kendi içinizdeki Guru İlkenize ibadet ediyorsunuz. Beni takip etmeye çalışmanız gerektiğini söylemem, çünkü Ben birçok
şeyde umutsuzum. Söyleyin, bankacılıktan anlamam, paradan anlamam, yani gerçekten bilmediğim o kadar çok şey var ki,
umutsuz vakayım,  hukuktan anlamam. Demek istediğim, sizler benim gibi olmamalısınız, kabul edin ama siz  "bakın, benim şu
sorunlarım var" diyebilmelisiniz. Ama kesin olan bir şey var, sizler Sahaja Yoga hakkında tüm ilgiye sahip olmalısınız ya da Sahaja
Yoga hakkında her şeyi bilmek arzusuna sahip olmalısınız. Eğer bu işe yararsa, o zaman bu bilgi okyanusuna bir jet gibi
yüzeceksiniz. Ve her ne isterseniz, neyi bilmek isterseniz, bunu bileceksiniz ama bilmek için bir arzu olmalıdır. “Sahaja Yoga'yı
yeterince biliyorum” diye asla tatmin olmayın, hayır asla. Diğer her şey için  tatmin olabilirsiniz. Ama tek bir şey var, Sahaja
Yoga’yı, hala, beynim aracılığıyla bilmeliyim ve kalbim de bu bilgiye sahip olmalı. Kalbimde olmalı, sadece beynimde değil.
Beynimden bilmeliyim, bu kalbimde olmalı. Bir film gördüğünüzde, King Kong'u görürsünüz. O zaman bunun King Kong olduğunu
bilirsiniz, tamam, bu bir film, önemli değil. Normalde bilgimiz böyledir ama eğer siz Bay King Kong'un burada durduğunu
görürseniz, "Aman Tanrım, o zaten burada", dersiniz.  Aynı şekilde, bilgimiz beyinde olduğu zaman,  o tıpkı bir film gibidir,
uzaktadır… kalbimizde değildir. Ama bu kalp olduğunda, o hareket eder, çalışır. Bu beyin yoluyla çalışmaz. Beyinde sadece kalır
ama kalpte çalışır. Ve kalpte ruh bulunur. Çok basittir, bizler kalbimizle değil daha çok beynimizle yaşayan insanlarız ama
gerçeğin içinde olduğumuzu bilin. Bakın, King Kong önümüzde duruyor. Siz bir film seyretmiyorsunuz, bu gerçek. Ve gerçeğin
içinde, beyin değil, kalp çalışmalıdır, çünkü gerçek sadece kalbimiz vasıtasıyladır,  beyin sayesinde değil.  Bunu bir kez anladıktan
sonra, o zaman kalbinizi açacaksınız, büyüteceksiniz, "Şimdi bu benim kalbimde." Böylece her şey kafanızda o kadar net olacak
ki, siz her şeyi net bir şekilde bileceksiniz. Ne yapılmalı, nasıl tepki vermeli, nasıl çalışmalı. Eğer tüm bu Sahaja Yoga bilgisini
kalbinize koyarsanız - her şeyden önce kalbinizi büyütmeniz gerekir, aksi takdirde bu okyanusu oraya koyamazsınız - ve o
zamanda, "Bu Sahaj Yoga" diye görürsünüz. Benim için her şey Sahaj Yoga gibi görünüyor, bu evi satın almak, bu yere gelmek,
bunların hepsi Sahaj Yoga. Açıkça görebiliyorum. Gördüğüm her şeyi Ben hemen Sahaja Yoga'ya bağlarım, "Bu Sahaja Yoga." Bu
neden böyle? Bunun nedeni Sahaja Yoga'dır. Bu Sahaja Yoga'dır. Bu şekilde kalbiniz, beyninizin ne bildiğini bildiği zaman, siz her
yerde Sahaja Yoga'yı görmeye başlarsınız. Bütün mantraları çok iyi bilen insanlar tanıyorum, her şeyi çok iyi bilirler ve hepsini,
kalpten olması hariç. Öyleyse onu kalbe koyun. Sahaja Yoga'da guru beyninden değil, kalbiniz vasıtasıyla geçer. Tanrı hepinizi
kutsasın. Guru Puja için - Anne Hintçe konuşuyor – O,  önce onu okuyacak. Bakın, şimdi bu Guru Gita işini, Ben hiç kimseye
okuması için bunu vermedim. Bunun sebebi gerçek olmaması değil. Onlar bunun doğru olduğunu söylüyorlar ama bir Gurunun ne
olduğu Shiva tarafından Parvati'ye anlatıldı ama Ben size bunu neden vermedim: çünkü piyasadaki tüm bu gurular, "Pekâlâ, ben
sizin  gurunuzum ve bu da Guru Gita" diyorlar. Guru Gita'da yazılıdır, tüm paranızı, tüm eşyalarınızı, tüm benliğinizi - prana, mana,
dana - bedeninizi, zihninizi, her şeyi guruya verin ve salak bir aptal olun; bu yüzden de onlara veriyorlar. İşte bu yüzden, Ben bunu
size vermedim. Ama bugün Rajesh - ona ilk kez söyledim - ama bu, sizin Shiva'nın tarif ettiği yolu izlemeniz gerektiği anlamına
gelmiyor. Bugün bir duyuru yapmalıyım,  zaten üç liderimiz var, Dr. David Spirow, sonra Gregoire de Kalbermatten, Guido ve şimdi
bugün Rajeshwaha'yı onlardan biri olarak atamak istiyorum. Merhaba,  lütfen sessiz olun. Lütfen sessiz olun. Hiç kimse bir şey
duyamaz. Az önce ... Tam da şimdi Guru'nuzdan çok büyük konuşma dinlediniz. Şimdi lütfen ağırbaşlı olun, sessiz olun ve
konuşmayın. Lütfen oturun. Hepiniz. Lütfen oturun! Hediye getirenler de lütfen teker teker otursunlar. Lütfen. Lütfen. Guru Puja
artık bitti ve hepimiz ayrılmak zorundayız. Bu yerde daha fazla Puja yapmaya karar verdik çünkü burası çok ıssız, bizi rahatsız
edecek kimse yok ve buradaki insanlar da çok iyiler, bize karşı çok nazik davrandılar. Üstelik bu yaşımda Avrupa'da çok fazla
seyahat etmemeliyim diye düşünüyorum, mümkünse Pujaların çoğunu burada yapmak istiyorum En azından bütün Avrupa
ülkelerine oldukça yakın. Ama Amerika - tabii ki Amerika'ya ve Güney Amerika'ya, hepsine gideceğim. Bu yüzden benim için yeni
program: Qawwali'm devam ediyor - sadece saatler boyu değil, tüm yıl boyunca, ömür boyunca. Buraya geldiğiniz ve her koşulda
burada yaşadığınız için hepinize teşekkür etmeliyim. Umarım bir dahaki sefere - bir dahaki sefere daha iyi düzenlemeler yapmış
olacağız çünkü neredeyse hiç zaman yoktu ama burası Guru Puja için çok uygun. Guru konumuna nasıl ulaşacağımızı
öğrenmemiz gerekti. Şu anda dünyada o kadar çok sahte insan var ki, biliyorsunuz ve Babamama'nın son Qawwali'de çok güzel
bir şekilde söylediği gibi,  bu bir insanın kişiliğinin, o yerin kişiliğini oluşturmasıdır. Güllerin dikenlerle büyümesi gibi ama güllerin
büyüdüğü yere, "burası dikenlerin büyüdüğü yer" demiyorlar, bunun yerine "Güller büyüyor" diyorlar. Öyleyse, bugün size
anlattığım şartlar her ne olursa olsun, hangi koşullar altında doğduğumuzu ve hangi şartlarla çevrelendiğimizi ve şu ana kadar
hangi psikolojik sorunlarla karşılaştığımızı anlamalıyız.  Her ne idiyse, şimdi bilmelisiniz ki, bu kötü şeylerin hiçbirinin
giremeyeceği Tanrı'nın Krallığına girmelisiniz ve sahip olduğumuz neşe, dans eden Ruhumuzun mutlak saf neşesidir. Umarım bu
seferki konuşmam sizi hiçbir şekilde üzmez, tam tersine iç gözlem çok iyidir. O olmadan, kendimizde keşfettiğimiz, çok az bir
dikkatle görülebilecek,  o kadar çok şey olduğunu anlayamayız, neden böyle davranıyoruz? Ve Ben size, içimizde olan süptil
kötülüğün ne olduğunu göstermeye çalıştım. Bu yüzden lütfen kasetimi tekrar tekrar dinleyebilir ve söylediklerimi anlamaya



çalışabilirsiniz. Eminim bir sonraki Guru Pujada, hepiniz buraya büyük gurular olarak geleceksiniz. En iyi dileklerimle, bir sonraki
Guru Puja'ya kadar "En iyi dileklerimle!" Bu yıl hepimiz düşüncelerden (dikenlerden) çıkıp çiçeğin kokusu olmak için çalışmalıyız,
bu sayede insanlar bizi gördükleri zaman, bizim şimdi burada Tanrı Dünyasını yarattığımızı bilsinler. Engeller var, sorunlar var,
gerçek söz konusu olduğu zaman her zaman üzerinize gelecek birileri vardır, buna şüphe yok, ama gerçek başarılı olacaktır, galip
gelecektir, bundan emin olun! Bu kesinlik ile eğer bunu hallederseniz, tüm bu küçük engellerin, karşılaştığınız küçük olayların çok
güzel bir şekilde üstesinden gelinecektir. Öyleyse bu gecenin neşesini unutmayın, ne zaman depresyonda olursanız,  bunu
düşünün ve bizler dikenlerimizi yaşamıyoruz, bizler çiçekleriz, biz gülüz demeye başlayın. Bu sizsiniz, siz bundan daha
fazlasısınız. Siz bundan daha fazlasısınız - bütün atmosfer sizin iyiliğiniz tarafından koku kazanıyor. Yani buna devam edin ve
kendinizden neşe duyun. Bizler için depresyona yer yok. Kaç kişi hayatlarında ırk ve bütün bu şeyler hakkında düşünmeden,
başkalarından neşe duyarak, kendi kendimizden neşe duyarak, birlikte geçirdiğimiz bu gecelerin anılarını düşünmekten bu kadar
keyif alıyor.  Tanrı'nın Sevgisinin gücü, bize tamamen yardım edecek, sizi temin ederim ve gerçekten size şunu söylüyorum, iyilik
galip gelir, erdemli olanlar galip gelir ve nefretin olmadığı, öldürmenin olmadığı, kıskançlığın olmadığı, sadece sevgi, sevgi ve
sevginin olduğu yeni bir yaşam tarzı kurarız. Tanrı sizi kutsasın.



1991-0804, Shri Buddha Puja, Deinze 1991

View online.

Shri Buddha Puja, “Arzusuz olmalısınız”. Deinze (Belçika), 4 Ağustos 1991.

Bugün Buddha’ya puja yapmak için burada toplandık.

Bildiğiniz gibi Buddha bir kralın oğluydu ve bir gün sokakta yürümekte olan çok yaşlı ve zayıf bir adam gördüğünde çok şaşırdı.
(Bu adam) Çok mutsuz birisiydi ve (Buddha) onun durumuna çok üzüldü. Daha sonra ölmek üzere olan, çok hasta birisi gördü ve
daha sonra da ölmüş birini gördü, insanlar o kişiyi yakma alanına taşıyorlardı. Tüm bunlar Onu çok üzdü ve bunun üzerinde
düşünmeye başladı. Bütün bu şeylerin insanların başına gelme sebebinin ne olduğu arıyordu. İlk olarak, neden bu kadar sefil yada
hasta oluyorlar veya neden bu kadar sefil bir şekilde ölüyorlardı? Arayışı sırasında, bunun nedenini buldu. Tüm dünyayı dolaştı,
demeliyim ki bir anlamda. Upanishad’ları okudu. O okudu.... pek çok guruya gitti, spiritüel eğitim veren pek çok yere gitti.
Banares’e, her yere gitti ve en sonunda Kundalini’si aniden Adi Shakti tarafından uyandırıldığında, bir banyan ağacının altında
oturuyordu ve  aydınlanmasını aldı.

Sonra tüm bunların sebep olanın, arzu olduğunu anladı.

Sahaja Yoga’da şimdi, biz diğer arzuların hiçbirinin saf olmadıklarını anladık. Öncelikle hangi arzumuz yerine gelirse gelsin,
bununla tatmin olmuyoruz. Ve ikinci olarak da bütün bu arzuların bir geri tepme etkisi var.

O zaman saf arzu nedir? Bunu hepiniz biliyorsunuz, o kundalinidir. Kundalini, saf ruh olmak, Buddha olmak, aydınlanma almak
için duyduğunuz temiz isteği yerine getiren saf arzunun gücüdür. Buddha, aydınlanmış insan demektir.

O zaman Gautama, Buddha haline geldi – şimdi sizin Sahaja Yogiler olmanız gibi. Fakat O,  farklı çileler çektiği için, öğrendiği her
şey Onun varlığının ayrılmaz bir parçası haline geldi. Fakat Sahaja Yoga’da, bunun hepsi Sahajdır. Yani hep şu sonucu çıkarırız,
“ne de olsa bu Sahaj”. Ve bir şey yapmaya çalıştığımız zaman hep şunu deriz, “kendiliğinden hallolacak, sorun yok, Anne bizim
için her şeyi yapacak”. Bu, Sahaja Yoga’da çok yaygın bir hatadır.

Hepinizi bu uzun süreçten geçirmek ya da size aydınlanmanızı vermek, önümde duran bir soru idi çünkü bu kargaşa günlerinde
hepinizi Buddha’nın gittiği yoldan götürmek için o kadar çok zaman olamaz ve O tek bir kişiydi, Benim ise hepinizi yoldan
geçirmem gerekti. Bu çok zor olacaktı. Kaç kişi buna dayanabilirdi bilmiyorum. Çoğu yarı yolda yada yolun çeyreğinde bırakırdı.

O yüzden bu Sahaj bir şekilde yapıldı. Banyan ağacının altında oturmanız gerekmedi. Sonunda aydınlanmanızı aldınız.
Kundalini’niz uyanmıştı ve aydınlanmanızı aldınız.

Fakat Buddha’nın içinde yerleşmiş olan o aydınlanma, bizim içimize tamamen oturmadı çünkü bizler çakralarımızı Onun kendi
çakralarını temizlediği gibi temizlemedik. Aydınlanma aldığımız zaman, yine aynı kendi bedenimize, aklımıza ve aynı tavırlara
sahiptik.

Tanrı’nın evine baktığımız zaman, Tanrı’nın evine hala aynı şekilde bakıyoruz fakat siz evin içine girdiniz ve şimdi pencerelerden
dışarı bakmanız lazım. Bunu unuttunuz. Ve biz her ne kadar tüm izdiham ve trafiğin dışında tepenin zirvesinde oturuyor olsanız
da, hala bir araba görüyor ve korkuyorsunuz. Annenizin sizi güzelce yerleştirdiği yer olan, tepenin zirvesinde oturduğunuzu
bilmiyorsunuz. İşte bu şekilde davranmaya çalışıyorsunuz.

Sahaja Yogiler hakkında rapor aldığım zaman, onların aydınlanmış ruh olduklarını bilmediklerini duymak Beni hayrete düşürdü.
İşte bu yüzden Buddha arzusuzluktan  bahsetti. Bu, aydınlanmadan önce mümkün değildir. Aydınlanmadan sonra bile bunun zor
olduğunu görüyorum. Bir tür süptil arzu mevcuttur ve onun üstünde çalışmanız gerekir. Bunu, “Egomuz catch edecek” diyerek
bunun üzerinde çalışmış olmuyorsunuz. Yani bize her nerede uygunsa şu şekilde çalışırız, bize her nerede uygunsa bu şekilde
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çalışırız.

Benim hepsinin çözümü olan tek şey olarak keşfettiğim, bunun kolektif bir oluş olduğudur. Bireysel olan bir insan asla egosunu
aşamaz. Birey olan bir kişi kendi egosunu asla yenemez. Bireysel olan kişi egosunu asla yenemez.  Birey olarak yaşayan kişi her
şeyden bireysel olarak zevk almak ister, bunlarla asla egosunu aşamaz çünkü siz bütün o çileleri çekmediniz. Aksi halde, eğer siz
tek birey iseniz o zaman, tüm bu çileleri çekip sonra geri gelmeniz en iyisidir.

Yani çözüm tüm çakralarımızı yıkamak, kolektivite içinde hayatımızı temizlemekdir ve ego sorununun çözümü budur.

Eskiden herkes birey olarak çözüm buldu. Mesela Himalaya’lara gitmeleri ve bir guru bulmaları gerekirdi. Sonra guruları onları
fırlatıp atardı ve o zaman kişi başka bir guruya gidecekti, sonra orada çalışır ve sonra oradan da atılırdı. Sonra, bir sonraki
yaşamında tekrar doğar ve tekrar fırlatılıp atılırdı. En sonunda, eğer bir guru onu kabul ederse, tamam, çok iyi. Dayak yiyip,
işkence görür, her çeşit muamele ile karşılaşırdı. Baş aşağı asılırdı. Sonra, nihayetinde gurulardan birisi, şahıslardan birine
yakınlaşırsa, kişi aydınlanmasını alırdı. Durum bu idi.

Fakat Sahaja Yoga’da kapı açıktır ve herhangi bir kimse içeri gelebilir, herhangi bir kimse. “Aydınlanmanızı alın” çünkü Benim
kolektiviteye inancım var. Bu kolektif yaşam kesinlikle size Buddha’nın bireysel çabalarıyla başardığı şeyi verecektir. Fakat nasıl
kolektif olacağımızı bilmediğimizden, biz bunda da başarısız oluyoruz. Bireysellik her zaman etrafımızda. Her şekilde bireyleri
düşünüyoruz. Her nerede kolektiflik çalıştıysa orada Sahaja Yoga gelişti ve nerede çalışmadıysa orada bir sorun oldu.

O yüzden kendimize bakmamız çok önemli ve kendimiz ne kadar kolektif olduğumuzu görmeliyiz. Kolektiviteden neşe duyuyor
musunuz, duymuyor musunuz? Amacınız kolektivite mi değil mi? Bu Cabella’yı görür görmez,  “sizler için orada, nehir yakınına
küçük bir aşram yapacağım” diye düşündüm. İnsanlar derhal, “Anne, burada kendimiz için evler satın alsak olur mu” dediler.
Hemen. O zaman amaç ne. Sonra beni arayacaklar ve  “Anne lütfen akşam yemeğine benim evime gel. Lütfen çay için küçük
evime gel.” İlgilenmiyorum.

Yani Sahaja Yoga’da gerçekten her anlamda kolektif olmadıkça yükselemezsiniz ve kendinizi yıkayamazsınız, kendinizi
temizleyemezsiniz. O bundan bahsetmedi fakat bir şekilde ifade etti çünkü dedi ki,

“Buddham sharanam gacchami.” –kendimi önce kendi aydınlanmama teslim ediyorum. “Dhammam sharanam gacchami” –
dharma, benim içimde anlamına gelir, kendimi bu dharmaya teslim ediyorum,  bu ruhaniyettir. Ve üçüncü olarak dedi ki,

“Sangham sharanam gacchami.” – Sangha kolektivite demektir, kendimi kolektiviteye teslim ediyorum.

Fakat o zaman, O kitlesel aydınlanma nasıl verilir, bilmiyordu. O yüzden kral ya da kraliçe bile olsalar kafalarını tıraş etmeleri
gereken, kadın da olsalar, erkek de olsalar tek bir elbise parçası giymeleri gereken, büyük bir salonda uyumak için sadece bir
altlıkları olan öğrenciler buldu. Karı - koca yok, evlilik yok, hiçbir şey yok. Köyde yemek dilenmeleri ve guruyu beslemeleri
gerekiyordu, Yeterli olsa da olmasa da kendilerininde bu yemeği yemeleri gerekiyordu. Sahaja Yoga’da bu yoktur. En başından
beri Sahaja Yoga’da her şeyden neşe duyulabilir ve Sahaja Yoga’da sizlerin tamamen neşeli insanlar olmanız gerekir. Bu oradadır
fakat kolektivitenin neşesi – eğer nasıl neşe duyacağınızı bilmiyorsanız o zaman yükselemezsiniz çünkü bunun başka yolu
yoktur. Başka çile nedir? Bazı insanlar için kolektivite bile,  ondan neşe duymaya başlayana kadar onlara bir çiledir. Onlar çok
sorun çıkarırlar. “Bu iyi değil”. Çok eleştirirler. Kimisi aşramda kalır ve sürekli her şeyi eleştirir. “Bu iyi değil. Bunu beğenmiyorum.
Onu beğenmiyorum.”

Yani burada, tam farkındalık içinde, demek istiyorum ki, sizler hipnotize edilemezsiniz. Eğer etki altındaysanız o zaman nasıl
isterseniz öyle yaşayın. Fakat tam farkındalık ve anlayış içinde iken, kolektif olmamız gerekir.

Temizlenmemiz için çözümlerden biri budur. Şöyle diyebiliriz, farz edin Ellerim kirli. Musluğa giderim ve bir tek damla var ve o
yüzden ellerimi yıkayamam. O yüzden başka bir yere giderim. Su yok. Üçüncü yerde de bir şey bulamam. Sonunda biraz su olan
bir yer bulurum ve o zaman kendimi tamamen yıkarım çünkü başka yerde su bulamayacağımı bilirim.



Sahaja Yoga’da kolektivitenin suyuna dalarsınız. Eğer bu kolektiviteden neşe duyar ve içinde yüzebilirseniz, o zaman sorun
yoktur.

Bildiğiniz gibi Buddha sağ tarafımızda çalışıyor, agnyamızda. Bu çok şaşırtıcı. Onun gibi bir deity’nin sağ tarafta çalışması. İlk
olarak O, sağ kanal için, bağımsız, arzusuz olmalısınız dedi. Demek istiyorum ki, insanların arzusu ya da elde edecekleri bir şey
olmasaydı hiç kimse çalışmazdı, normalde demek istiyorum.

Fakat arzusuz bir şekilde çalışmalısınız. Ancak o zaman sağ kanalı fethedilebilirsiniz- çok sembolik. Normalde sağ kanal insanlar
son derece zayıftırlar fakat Buddha çok şişmandır. Normalde sağ kanal insanlar son derece ciddidir, çok ciddi, onları gıdıklasanız
bile gülmezler. Fakat Buddha her zaman, her iki eli ile böyle gülüyor, kendinden neşe duyuyor. Tezadı görün.

Yani arzusuz bir şekilde çalıştığınızda ancak o zaman her zaman güldüğünüz bu konuma ulaşılabilirsiniz. Fakat belli bir arzuyla
“biz bu işi yapıyoruz” diye hisseden insanlar .... demek istiyorum ki, para kazanmak isteyen, şunu, bunu, saçmalıkları isteyen
insanlar çok düşük seviyeli insanlardır, bu devam eder. Fakat bu, daha süptil ve daha süptil ve daha süptil hale bile gelir. Siz daha
süptil oldukça, arzularda daha süptil ve daha süptil ve daha süptil hale gelir. Eğer dikkatli olmazsanız, o sadece açığa çıkar.

Yani O, sağ tarafa yerleşmiş birisidir ve sol tarafa geçecek. O, sağ kanalda “arzusuz olmalısınız” demiş olandır. Ne tezat. Özellikle
batıda, insanların “Huh” dediklerini  görüyorum. Ne yaptılar? “O kaşığı kaldırdım”.

Ve o kaşıkla birlikte otururlar. Beni gördüklerinde, yorulmadığımı gördüklerinde şaşırıyorlar ama Ben hiçbir şey yapmıyorum.
Demek istiyorum ki Ben arzusuzum. Aslında Ben asla hiç bir şey yapmam. Ben sadece Nishkriya’yım. Ben sadece hiçbir şey
yapmıyorum.

Yani o enstrüman haline geldiğinizde, teslim olmuş enstrüman, her ne olursa olsun,  hiç bir şey yapmadığınızı bildiğiniz zaman,
siz o zaman sağ kanalda ustalığa erişirsiniz.  Ustalığa nasıl ulaşırsınız? Hiçbir şey yapmazsınız, tamam mı? Her hangi bir
dükkana gidersiniz ve hiçbir şey yapmadan bir ödül kazanırsınız. Hiçbir şey arzu etmezsiniz ve aniden asla düşünmediğiniz şeyi
bile önünüzde buluverirsiniz. Sizin için orada oturuyordur, sadece alın.

Yani arzu ile bir şeylere ulaşmak, çalıştığınız zaman, bunun bir reaksiyonu da vardır. Her eylemin bir tepkisi vardır. Fakat arzusuz
eylemin tepkisi olamaz çünkü zaten arzu yoktur.

Farz edin yolda bir yerde kayboldum. Ben asla bunun için üzülmem çünkü belki orada olmam gereklidir. Diyelim ki, Ben istiyorum,
bir tür, Benim bir şey almam gerek, diyelim ki bir kale, şunun gibi bunu al. Bu yüzden insanlar...  Benim almam gerek, bakın, bu
arzu etmekten farklıdır. Demek istiyorum ki, bu aniden boğazıma geldi, Sadece şöyle dedim, “Benim İtalya’da yaşamam gerekiyor
o yüzden bir ev almalıyım”. Bana bir kale gösterdiler. İşe yaramazdı. Tamam, sorun değil.

Sonra ikincisi, herkes ikinciye takıldı. “Ne pahasına olursa olsun bunu almalısın” dediler. Orası nedense çok hoşuma gitmedi
fakat “Tamam” dedim, bırakalım arzuları yerine gelsin.

Bir şekilde hepsi oturdukları yerden çıkarıldılar ve satın almayı istemedikleri başka bir tanesini almaları gerekti. Ben bu konuda
çok mutluydum çünkü hiçbir şey arzu etmedim. Ve sonunda onun en iyisi olduğu ortaya çıktı. Sebebi şu, en iyi olan her ne ise,
Beni bulur. O yüzden biliyorum ki Beni bulan en iyisidir, Benim iyiliğim içindir, Sahaja Yoga’nın iyiliği içindir.

Şimdi, herkes Sahaja Yoga’yı eleştirir, bu çok, çok iyi, mükemmel. Mesela Hindistan’da, ilk başta,  Rajneesh`in  birilerine Benim
aleyhimde konuştuğu bir dergi vardı. Fakat bu bayan Benim bazı fotoğraflarını çalmış ve onları vermişti. Ailemdeki herkes çok
öfkeli idi. Erkek kardeşlerim, kocam dergiyi dava etmek istediler. “Dergiyi dava etme fikrinden ya da böyle şeylerden
hoşlanmıyorum” dedim.



Ve Delhi’de ilk programımızı yaptığımız zaman, o kadar kalabalıktı ki arabamı içeri bile sokamadım ve demek istiyorum ki, dışarısı
da dolmuştu. Salonun dışına hoparlörler  koymak zorunda kaldılar.

İnsanlara sordum, “nasıl oluyor da buradalar”. “Resimlerinizi Illustrated Weekly dergisinde gördük ve çok etkilendik”.

Hiçbir şey okumadılar, tek kelime bile ve hepsi oradaydılar. Onlardan bir Harsh ve pek çoğu sadece resmi görerek oraya geldiler.
Yani o bayan eğer resimleri çaldıysa bu bizim iyiliğimiz içindi ve normalde bir şey yayınlatmak için çok para ödememiz gerekirdi.
Para ödemeksizin bu olmuştu. O zaman bu insanlar, bakın, ailemdeki insanlar, bu derginin altı aylığına kapandığını gördüler ve
dergi büyük zarara uğramıştı. Ben bunu da arzu etmedim.

Arzusuz olduğunuzda mutlusunuz çünkü asla hayal kırıklığına uğramazsınız, asla sinirli  olmazsınız. Yani arzusuz olmak saçma
sapan bir şey ya da münzevi yada bunun gibi bir şey olursunuz anlamına gelmez. Bir şeyler beklememektir. “Eğer bunu yaparsam
o zaman bu olur. Şöyle yaparsam şu olur…” Endişelenmeyin, ne isterseniz onu yapın. Bir şeyi bilmeniz lazım, başınıza asla kötü
bir şey gelmez ve eğer kötü bir şey oluyorsa o zaman sizde yanlış olan bir şeyler vardır.”

Size başka bir şey anlatayım. Bu sefer, ilk kez, biraz düştüm, çok değil, biraz. “Kesinlikle evden dışarı çıkamazsın, hareket
edemezsin çünkü yağmur yağıyor ve eklem iltihabı olursun” dediler. Asla böyle bir hastalığım olamaz fakat bu önemli değil.

Evde kalmamı sağladılar ve o sırada bu kitabı yazdım.

Düşmem iyi oldu yoksa bana, “buraya gel, gel” diyor olacaklardı. Tüm ailem tatil için oradaydı. Tanrı’ya şükür! 4-5 günde bu kitabı
yazdım.

O yüzden tüm hayal kırıklıklarında en iyisini  yapın. Eğer bir hayal kırıklığı varsa sadece ona gülümseyin ve bilin ki bu sizin iyiliğiniz
için, yeni bir şey keşfetmeniz, daha iyi bir şey bulmanız içindir. İşte bu yüzden “Kolektivite içinde olun” diyorum.

Mesela Hintlilerimiz, Fransızlarımız, şu, bu var. Onların tüm şartlanmaları etraflarında. Hintliler için, nereye giderlerse Hint yemeği
olmalıdır. Bu çok zor bir durum. O şekilde siz daha iyisiniz, her tür ... yersiniz, hatta berbat Hint yemeğini bile yersiniz. Hint
yemeğini çok fazla sevmem, çok besleyici değil. Daha lezzetli fakat besleyici değil. Her ne ise  yediğiniz yemeğe aldırmazsınız, bu
sizin için iyi bir şey fakat sizin arzularınız başka, biraz farklı, ki sizler çok iyi biliyorsunuz, size söylememe gerek yok. Mesela
bayanlara yanlarında çok fazla makyaj malzemesi ya da ağır şey taşımamalarını söyledim fakat bayanlar ne zaman gelseler,
erkekler onların kocaman büyük bavullarını kaldırırken ellerini kırıyorlar.

Uygun olmayan bir şekilde etrafta dolaşın demiyorum fakat bunun için, minimum tutun. Veyahut bir liderle rekabet vardır, her
zaman, orada birisi olacaktır. Fakat Batıda gördüğüm şey, yemek için çok fazla değil ama ev için arzu vardır, Hindistan’da bile.
Hintli bir kadınla evlenirseniz ya da bir Yunanlı, Yunanlı eş, kocasını kendine saklamaya çalışacaktır, bu çok yaygın bir şey. Bunu
gördüm. Hintli gibiler ve hem kendilerinin hem de kocalarının yükselişini berbat ederler. Bu bir gerçek. Ve çok hükmediciler. Hintli
kadınlar hükmedici olmayacaklardır ama eşlerini kontrol etmeye çalışırlar, kendilerine ait olacak başka bir ev isterler,  fakat
bilmezler..... Hintliler kolektiviteyi bilmezler. Çok bireyseller.

Şimdi tabi Sahaja Yoga ile,  yavaş yavaş başkalarıyla nasıl bir olacaklarını öğreniyorlar. Dahası bazı insanlar kültürel olarak
farklıdır o yüzden kendi kültürlerine yapışırlar. Tabi ki her kültürde iyi olan her ne varsa alınmalıdır çünkü evrensel olan, kültür
olan, her ne varsa, bu Sahaja Yoga’dır.

Fakat sadece şartlanmalarımız yüzünden tökezlediğimiz pek çok şey var. O yüzden aynı zamanda Mahavira denen başka bir
büyük enkarnasyonumuz oldu. Mahavira, şartlanmalarına kapılan insanları bekleyen cezalara işaret etti. Demek istiyorum ki, O 
korkunç şeylerden bahsetti. Şartlanmaları olan insanlara ne olacak, kendilerini nerede bulacaklar, durumları ne olacak, ne çeşit
bir cehennemin içinde yaşayacaklar, bu tarif edildi. Korkunç şeyler. Tabi ki bugün size bunlardan bahsetmeyeceğim.



Fakat Onun ve çağdaşları olan Buddha, Kabira gibi tüm bu insanların ortak özelliği Tanrı’dan çok fazla bahsetmeden soyut,
formsuz olandan bahsetmek oldu. Kabira çok değil fakat Buddha bunu çok yaptı. Çünkü o günlerde en kötü şartlanma, bir deityye
yada bir şeye ibadet etmeye başladıklarında tamamen onun kölesi oluyorlardı.

Mesela Muhammed Sahib de söyledi, O Nirakar’dan bahsetti. Fakat bu iki kişi onun da ötesine giderek “Tanrı yok, en iyisi
Tanrı’dan bahsetmeyin, şimdi aydınlanmanızı almanız daha iyi” dediler. İlk başlarda Ben de aynısını yaptım, sadece,
“aydınlanmanızı alın” dedim çünkü herhangi birisi “Ben Tanrı’yım” demekle başlayabilir. Bu yüzden onlar asla Tanrı’dan
bahsetmediler, hiçbir şekilde, her zaman “Tanrı yoktur, bu sizin Özünüz” dediler. Aslında onlar bunu tabulaştırdılar. Onlara
Nirishwara’lar denir. Nirishwaralar inanmadılar. İkisi de Tanrı’ya değil, aydınlanmaya inandı.

Benim gelip size bundan bahsetmem gerektiğini biliyorlardı. Buddha gelecekten bahsetti. Matreya olan gelecekten. Ma, Annedir
ve onun üç formu vardır – Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. Herhangi bir Budist’ten Matreya’nın sorusunu sormasını
isterseniz aydınlanmasını hemen alır. O yüzden Matreya’dan bahsetti çünkü o biliyordu ki Matreya geldiği zaman insanlara
Ishwara’dan bahsetmek zorunda kalacaktır. Onlara göre insanlara Ishwara’nın anlatılacağınız konuma ulaşamamışlardı. Bu
sebepten dediler ki Tanrı yok, sadece Aydınlanma’ya vurgu yaptılar, Atmagnyan’ı, Özben hakkındaki bilgi,  Aydınlanma.

ve ilk Budistler, Ben anlattım, şüphe yok ki onlar bhikshuka`lardılar, çileci idiler ama  Kutsal Ruh’un serin esintisi deneyimine
sahiptiler. Sanırım tıpkı Gnostikler gibi fakat çok az sayıda idiler. Sizin kadar çok fazla değillerdi fakat bilgelik kaliteleri çok
yüksekti çünkü hepsi bu korkunç çileler vasıtası ile gelmişlerdi. O sebepten bilgelik kaliteleri çok yüksekti ve diğerleri ve onlar
arasındaki fark nedeni ile, bilgelik kaliteleri o kadar fazlaydı ki başkalarını etkileyemediler ve sadece tükenip gittiler, demeliyim.
Ama bizim hala Zen`imiz var, İsa`nın bir başka müridi olan Vidditama`nın başarılı olduğu, ………… Buddha`nın,  başarılı oldu ve Tao.
Bu ikisi Buddha’nın Sahaja Yoga hakkındaki ideallerinin ifade eden kişilerdir. Tao, Sahaja Yoga’dan başka bir şey değildir. Tao,
nasıl anlamına gelir, nasıl çalışır ve Zen sistemi, Zen, dhyana demektir. O yüzden onlar  Kundalini’yi yükseltmeye de inandılar. O
zamanlar hiç kimsenin omuriliğine vurmadılar fakat daha sonraları insanları dhyana’ya sokmak için onların bel kemiklerine sopa
ile vurmaya başladılar.

Bu yüzden kelimenin gerçek anlamıyla söylemeliyim ki, Tao ve Zen her ikisi de aynı Budizm’in kollarıdırlar, yükselişlerinde
Ishwara’dan, Tanrı’dan bahsetmeden, fakat amaçları aynıydı, Buddha olmak. Fakat onlar da yavaş yavaş yok oldular. Tedavi
olmak için Bana gelen Zen başkanıyla tanıştım. Ona sordum, “Sen lidersin, kashayapa bile değilsin, bu nasıl oluyor?”. Kashayapa,
aydınlanmış ruh olan kişi demektir. O da Bana dedi ki, Bana itiraf etti, başından bu yana sadece 26 tane kashayapaları olmuş ve
bu ancak 6. yüzyıldan sonra başlamıştı. Çok azı oradaydı ve bunlar yitip gitmişti. Bu, siz hepiniz aydınlanmış ruhlar olduğunuz için
çok şanslısınız, demektir.

Bu nedenle, bizim banyan ağacımız kolektivitedir. Kendimizi daha derin varlıklar haline getirmeli, kolektivite ile bir olmalıyız, bu
çok neşe verir, çok güzeldir. Bunu yapamayanlar Sahaja Yoga’da ilerleyemezler, onlar sakıncalıdırlar, sorun yaratırlar ve herkesi
rahatsız ederler. Dikkatleri kötüdür ve kimse onlara nasıl katlandıklarını bilmez.

Bu yüzden Buddha’nın mesajı, şüphesiz ki ego geliştirmemektir. Ama bunu siz nasıl yaparsınız? Her şeyden önce, her ne yapıyor
olursanız olun, “Bunu ben yapmıyorum, bunu yapan Anne” ya da “Yapan Tanrı, ben hiçbir şey yapmıyorum” demelisiniz. Fakat,
 eğer kendinizi sanki Sahaja Yoga için, siz kendiniz bir şey yapıyormuş gibi hissederseniz, o işi yapmamanız daha iyidir.  Sizler,
“karşıma çıktı, ben sadece.... ben hiçbir şey yapmadım, sadece oradaydım” demelisiniz. Hepsi bu. O zaman büyük bir değere
ulaştınız.

İkincisi, arzudur, herhangi bir şey için duyduğunuz arzu bile, en küçük şey için ya da en büyük şey için bile veya hatta çocuklarınızı
sevmek, karınızı sevmek bile, bu “ben, benim” gibi şeyler, tüm bu arzular, tüm bu arzular gerçekleştirilmezse kendinizi yıkılmış gibi
hissedersiniz, o zaman şunu bilmelisiniz ki, sizde yanlış giden bir şey vardır. Fakat eğer kolektivite hissini anlarsanız o zaman çok
hızlı yükselebilirsiniz.

Hintlilerin son derece dindar, disiplinli insanlar olduklarını söylemeliyim, bir şekilde,  fakat kolektivitede zayıflıyorlar. Eğer



kolektivite içinde büyüyebilirlerse çok yükseklere çıkabilirler.

Çok iyi bulduğum tek ulus, Rusya. Komünizm yüzünden onlar kolektif ve arzusuzlardır çünkü komünist fikirler ile onların tüm
arzularını yerine getirilmiştir. Hiçbir seçenekleri  kalmamıştı ve onlar kolektiflerdi aynı zamanda da. Komünizm bir şekilde halka
uygundu, devlete değil. Diğer tarafta demokrasi para kazanmak için devlete uygundu ama halk acı çekti.

Yani bizler kolektivite hakkında bilgi sahibi olmayan insanlarız. O yüzden kolektivite batıda daha hızlı gelişiyor, şüphesiz, daha
hızlı fakat arzusuzluk, arzusuzluk daha azdır. Bu bir kişinin dişlerinin olması ve bir kişinin de yemek sahibi olması gibi bir şeydir.
Kendimizi olduğumuz görebilir ve şu veya bu probleme sahip olduğumuzu anlamaya çalışabiliriz. Bu tek yanlı sorunu şöyle veya
böyle bir şekilde nötralize edebilirseniz, orada olabilirsiniz çünkü birini çözerseniz, bir diğerine geçebilirsiniz, oradan oraya. Fakat
sadece merkezde durun ve kendinizi görün. “Benim arzularım nedir”, onları tek tek sayın. Ben, “Benim arzum nedir” diye
düşünecek olsam, düşüncesiz olurum, gerçekten, Benim durumum çok kötü. Eğer  “şimdi ne arzu etmeliyim” diye düşünmek
zorunda kalırsam, Ben düşüncesiz olurum. Ben ....  bazen  dedim ki, “biraz ego geliştirecegim”. Nereden başlayacağımı bilmem.
Biraz egom olmalı, ne de olsa herkesin var, o zaman Bende neden olmasın? Ama bunu nasıl başlayacağımı bilmiyorum.

Sonra, bu suçluluk denen korkunç şeyi yaratan, şartlanmalarımız da vardır. Demek istiyorum ki, bu başka bir ............ Buddha
zamanında kimsede bu sorun yoktu, sanırım. Suçlu hissetmek, bu modern bir tekniktir, bir tür bir modernizmin içindedir çünkü
nasıl çalıştığını bilmiyorum. Bu suçluluk duygusu denen korkunç şeyin, bu modernizminin,    temizlenmesi için gerçekten Bana
gelmesi gerekir, Buddha’nın zamanında değil. O, asla buna sahip olmadı. Aksi halde O, yolu Benim için hazırlardı fakat O bunu
yapmadı. O sizin sol vishuddhinizi ve Benimkini temizleme işini burada Bana bıraktı. Bu yüzden bu korkunç şey, özellikle Batı aklı,
Hintlilerin suçluluk duygusu yoktur, hiçbir şeyleri fakat bunu aşmak lazım.

Bildiğiniz gibi, Buddha ve Mahavira’nın her ikisi de orta agnya merkezini desteklerler. O yüzden çok temiz bir agnya sahibi olmak
zorunda iseniz, o zaman bir taraftan arzusuz olmalı, affetmelisiniz, kshum. Kshum bija mantradır, affetmektir, sağ tarafın bija
mantrasıdır. Kshum, ben affediyorum.

Ve sol taraf da “hum”. Mesela sol kanal kişinin, hep “ben işe yaramazım” diye hissetmesi gibi. O şunu söylemelidir, “Hayır, ben
iyiyim”. “Hum”, “Ben” demektir. Yani hum ve kshum, bizlerin söylemesi gereken iki bija mantradır. Tabi ki, siz söylerseniz çalışır
çünkü ne de olsa şimdi pranalarınız, pranavalarınız oldu, nefesiniz aydınlandı, ama biraz zayıf olduğunu söylemeliyim, fakat
önemli değil.

Mantralarınız çalışabilir. Agnyalarınızı temizlemek için bu iki bija mantrayı kullanmalısınız. Fakat Mahavira`nın bunun için bir
çözümü var, aydınlanmadan sonra agnya’nız catch ederse korkunç bir başağrınız olur. Bu, Mahavira’nın tarzıdır. Yanlış bir şey
yaparsanız, cezalandırılırsınız, herhangi bir şeyin içine çok girerseniz cezalandırılırsınız. Sahaja Yoga’ya karşı gelirseniz,
cezalandırıldınız. Ben hiçbir şey yapmıyorum, Bu Mahavira’dır,  kendiliğinden çalışır. Eğer aşırı zeki olmaya çalışırsanız siz
aldatılırsınız.

O yüzden bu iki güç soldan sağa ve sağdan sola doğru çalışıyor. Eğer sağ tarafa çok yüklenirseniz, o zaman sol size sert vurur.
Eğer sola aşırı yüklenirseniz sağ size sertçe vurur. Her ikisi de gerçekten çift kıskaçlı saldırı gibidir. Birisi, “arzusuz olun” der.
Tamam, arzunuz var, cezalandırıldınız, bu taraf.

Mesela, bazı insanların “Benim çocuklarım olmalı, Benim çocuklarım olmalı” demeleri gibi. Onlara çocuk verirsiniz ve derler ki,
“Anne, neden bu korkunç çocuğu bana verdin, o korkunç bir şey gibi”. Sonra birisi “Anne bana Maharastra’dan bir eş ver” der.
Yakınlarda bunun gibi bir durum vardı, Bayan çok endişeleniyordu.  “Anne bana Maharastra’dan bir bayan ver”. Ve ceza olarak
çok özel bir tarz geldi. Dediler ki, “artık Maharastra’dan istemem”. Ve bayan gerçekten .....  Ben, Maharastra’da hiç öylesi bir kadın
duymadım. Korkunç.  Çünkü bayan bunun için ısrar ediyordu, bu yüzden buna sahip oldu ve diyordu ki, “Artık Maharastra’dan
istemem, baarpre baap”.

“Hayır, Hayır”, dedim. “Herkes mükemmel. Bu sıra dışı bir durum, sadece seni cezalandırmak için geldi” dedim.



Yani, her hangi bir arzuya sahip olmak, .... eğer arzularınızda belli bir sınırı aşarsanız cezalandırıldınız ve bu Mahavira tarafından
yapıldı. Küçük ya da büyük bir şekilde. Londra’ya gelmiş küçük bir oğlan vardı, çok abartılı. Kendisi için bir şey almak istedi. Ben
onu sıradan bir dükkana götürdüm ve orada çok güzel bir ceket vardı, saf yün. Onu almadı. Büyük bir mağazaya gitmek istiyorum
ben dedi. Ben de, tamam dedim. Ben gelmiyorum dedim. Babasını yolladım. O, bu mağazadan, öyle olduğunu bilmeksizin suni bir
mont aldı çünkü sıradan bir mağazadan alışveriş yapmak istemedi. Büyük mağazadan, güzelce,  yüklü bir miktar ödeyip bunu
aldı.

Her dakika, Sahaja Yogiler etrafta oturan bir Mahavira’nın olduğunu bilmek zorundalar. İlaveten, size “bunu yapma, o kadar çok
arzu etme” şeklinde işaretler veren Buddha vardır. O size sınırlar koyar fakat dinlemezseniz o zaman, tamam, Mahavira sizi
düzeltmek için oradadır. O bir noktaya kadar gider, sonra baş ağrınız olur ve dersiniz ki, “Anne, neden başım ağrıdı”. Bunu siz
istediniz. Bu otomatik bir makine gibidir ki, Sahaja Yogiler olarak bizler çok dikkatli olmalıyız.

Yani bugünün anlayışı şu olmalı: hepiniz içimizde kolektif olmalıyız. Hiçbir şey hakkında kinlenmemeli veya hormurdanmamalıyız,
kolektiviteden neşe duymalıyız.

Fakat kolektivitenin ikinci tarafı da şudur, kolektiviteyi istismar etmeye çalışmayın çünkü aksi takdirde başınız derde girer. Kendi
banyolarını nasıl kullanacaklarını bilmeyen insanlar olduğunu görmem gibi. Kolektif olduğunuzda, başkalarının kolektifliğine
saygı duymalısınız. Sizin varlığınızda başka birisi, hiçbir şekilde acı çekmemeli ya da kendini aşağılanmış ya da uygunsuz
hissetmemeli.

Yani kolektivitede olduğunuzda, başka bir kişi varlığınızdan neşe duymalı, sizin orada olmanızdan neşe duymalı şeklinde
olmalıdır. Bu, problemin olmadığı bir yerdir. Fakat talepkarsanız ve bir şeyler istiyorsanız, kendinizin en üstün olduğunu
düşünüyorsanız, hiç bir şekilde kolektif olamazsınız, hiçbir şekilde, aksine bundan dolayı acı çekersiniz, otomatikman acı
çekeceksiniz. Eğer bu fark edildi ve uygun biçimde anlaşıldıysa, Agnyanız hallolur.

Öfke gibi. İnsanlar hep böbürlenirler, “ona karşı çok öfkeliyim”. Böbürlenmek. Sadece bu öfkeyi, affediciliğe döndürün ve kişiyi
göreceksiniz. Siz sorun yaşayacağınıza o problem yaşar. Öfke sizi üzecektir ama affetmek onu üzecektir, otomatikman. Sahip
olduğunuz en büyük silah, affetmektir. Bu her zaman Buddha’nın kişiliği vasıtası ile görüldü.

Bu size, hiçbir şeyin sizi rahatsız etmeyeceği bir kendini saygı verecektir. Tıpkı geminin denize dayanıklı olması gerektiği gibi.
Gemiye denize koyarsanız ve batarsa gemi yapmanın ne yararı var? Her dakika rahatsız olan bir Sahaja Yogi’nin ne faydası var?
Denize dayanıklı olmalısınız ve eğer denize dayanıklı iseniz, hiçbir şey sizi rahatsız edemez. Tamam, fil yürüyor ve köpekler
havlıyor. Tamam. Bırakın onlar havlasınlar. Ne önemi var? Fil bu tarafa bakar, böyle, bazen biraz su alır ve onları su ile kutsar.
“Tamam, susun, böylece kafanız serinleyecek.” Bu size kendi kendinize saygı duymayı verecektir ve siz olduğunuzu bileceksiniz,
diğerlerinden çok daha yüksekte olduğunuzu. Ve bu ne olduğudur, .....  size göre çok, çok büyük bir sorun olan egonuzdan
kurtulmanızın yoludur. “Anne, egodan nasıl kurtulmalı?”. Ego diyebilir ki, Sen git. Bu “ben-lik” gidince öz yükselir. İncinmiş
hissedecek ne var? Kendinizi kötü hissedecek ne var? Başkalarını incitecek ne var?

Han (Hintçe Evet), tamam, aldatıldınız, çok iyi, en azından siz kimseyi kandırmadınız, bundan mutlu olun.

Fakat bir kez egosuz oldunuz mu, bu, o zaman kendinizi teslim ettiniz demektir, hiç kimse sizi kandıramaz. Bunu anlayabiliyor
musunuz? Kimse sizi kandıramaz çünkü size bakan daha yüksek bir güç vardır. Buddha’yı anlamamız gereken yol budur. Bu ...
bizler kendi Buddha kalitelerimizi bilmeliyiz. İşte bu şekilde egomuz yok olur.

“Anne biz Sana teslim oluyoruz” dediğiniz zaman, bu sadece, o korkunç egoyu tam bir  tatile yollarsınız anlamına gelir. Ego işte
bu şekilde kaybolur. Sanırım, hepinizin, sizin, ... şimdi agnyalarınız açıldı, bir çoğunuzun, bir şekilde. Ve sonra sizler her şeye
gülecek, kendinizle alay edeceksiniz, her şeyden sadece  neşe duyun.

Tanrı sizi kutsasın.
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Shri Adi Kundalini Puja, Weilburg (Almanya), 11 Ağustos 1991. Bugün, Adi Kundalininin yanı sıra sizin Kundalininizinde pujasını
yapmak için burada toplandık. Her şeyden önce, kendi Kundalininiz hakkında anlamanız gereken en önemli şeyin bu olduğunu
düşünüyorum, Aydınlanma sizin özünüzün bilgisidir ve size Özünüzün bu bilgisini veren de, kendi Kundalininizdir. O yükseldiği
zaman, size çakralarınızda hangi problemlerin olduğunu gösterir. Şimdi, biz bunun saf arzu olduğunu söylüyoruz ama saflığın ne
anlama geldiğini biz bilmiyoruz. Bu sizin iffetli arzunuz anlamına gelir. Bu, onun içinde şehvet, açgözlülük, hiçbir şey olmadığı
anlamına gelir. Bu güç kendi Annenizdir ve üçgen kemiğinizin içine yerleşmiştir. O sizin kendi annenizdir, hakkınızdaki her şeyi
bilir ve o tıpkı bir kayıt cihazı gibidir, hakkınızdaki her şeyi bilir ve o kesinlikle bilgidir - çünkü çok saftır. Ve dokunduğu çakralar
hangileri olursa olsun, kundalini o çakrada neyin yanlış olduğunu önceden bilir, bu yüzden de kesinlikle hazırlıklıdır ve kendisini
tamamen ayarlar, bu sayede onun uyanışı sırasında bir problem yaşamazsınız. Eğer herhangi bir çakra daralmışsa, o bekler ve
yavaş yavaş bu çakrayı açmaya devam eder. Şimdi, Kundalini bizim içimizde yansımış olan Ezeli Güçtür ve içinizde bu, bir
insanda bu, bir sürü enerji iplikçiği gibidir. Yani bu sanki bir halat gibidir ve bu enerjilerin tümü, Kundaliniyi oluşturmak için, hep bir
araya gelerek bükülmüştür. Bir insanda bu iplikçikler üç (kanallar)kere yedi (çakralar) – bu yirmi bir eder- ve buradan da yirmi
birin yüz sekizinci kuvvetine yükselir (108 kere 21X21X21…) ama Kundalininiz yükseldiği zaman, onun ancak bir veya iki iplikçiği
yukarıya çıkar ve bıngıldak kemiği bölgesini deler. Brahma Nadi olarak bilinen en içteki bulunan bu Nadi'den geçmek zorunda
olduğu için, sadece bir veya iki tane iplikçik çıkar. Bu baştan sona dek spiral bir yapıdadır çünkü Kundalini bir spiraldir (sarmal
yapıda) ve Nadiler de bu şekilde, bir spiral gibidirler. Yani en içteki Nadi, Brahma Nadi'dir (Orta Kanal). En dıştaki Nadi ise sağ
kanaldır (Pingala Nadi) ve içte, ikincisi olan ise, İda Nadi'dir (Sol Kanal). Yani Kundalini, Brahma Nadi aracılığıyla bu iplikçikleri
göndermeye başlar. Bununla birlikte, onlar merkezi rahatlatırlar. Merkezin gevşemesiyle, sempatik sinir sistemi de gevşemeye
başlar ve Kundalini Agnya Çakraya vardığında, o zaman gözleriniz gevşemeye başlar, göz bebekleriniz genişlemeye başlar ve
gözleriniz kömür gibi çok siyah bir hale gelir ve tamamen gevşer. Yani, bir insanda Kundalininin ne kadar yükseldiğini kolayca
görebilirsiniz. Eğer kundalini Agnya çakrayı delip geçmişse, o zaman gözler tamamen büyüyecek ve parlayacaktır. Ondan sonra
da, kundalini Sahasrara'ya girer. Kundalini kesinlikle bilginin, sevginin, şefkatin ve dikkatin saf ışığıdır; bu üç şeyin hepsi bu
enerjinin içindedir. Biz bir sürü enerjiyi biliyoruz; elektrik enerjisi gibi, ışık enerjisini biliyoruz, diğer enerjileri de biliyoruz ama bu
enerjiler düşünemezler, kendilerini ayarlayamazlar, kendi başlarına çalışamazlar. Onlar bizim tarafımızdan yönetilmelidir ama bu
enerjinin kendisi, yaşayan enerjidir ve kendisini nasıl idare edeceğini bilir. O düşünür. Eğer siz bir tohumun filizlendiğini
görürseniz, tohumun ucunda, yumuşak yerlerin çevresinden nasıl geçileceğini, sonra taşların etrafından nasıl dolaşılacağını ve
daha sonra da kaynağa doğru giden yolu nasıl bulacağını bilen küçük bir hücre olduğunu göreceksiniz. Bu hücrede, diyebilirim ki,
onun hareket etme şeklinde, onun içinde küçük bir Kundalini olduğunu söyleyebilirim ama sizin içinizde… muazzam bir Kundalini
gücü var. Yani siz, ruh tarafından aydınlatılabilen bir şefkat deposuna sahipsiniz. İçinizde bir sevgi, şefkat, bilgi deposuna
sahipsiniz ve içinizde bir bağışlama okyanusunuz var. İnsanlar aydınlanma aldıklarında, şimdi artık büyümek zorunda olduklarını
anlamıyorlar ve neden büyümüyorlar? Çünkü onlar bu enerjileri istemiyorlar. Aydınlanmış ruh olan bir kişi, eğer “benim daha
merhametli olmam lazım, benim şefkatim yeterince iyi değil. Başkalarının durumu için ben endişelenmiyorum. Yeterince cömert
değilim. Başkalarını sömürüyorum. Onların sevgisini istismar ediyorum” derse, o zaman bu enerji size daha büyük sevgi ve şefkat
boyutu vererek, hareket etmeye başlar ama eğer siz farkındalığınız içinde büyümek istemiyorsanız, o zaman o… "Pekala, bu kişi
tam olgunlaşmamış bir Sahaja Yogi, bırak böyle kalsın" der ve içinizde depolanmış olan enerjiyi size kullandırmaz. Size anlattım,
üçe kere yedi, yani yirmi bir, bu da yirmi birin yüz sekizinci kuvvetine yükselir. Yani içinizde nasıl bir depo var ama sizin gündelik,
sıradan düşünme ve isteme tarzınız nedeniyle - başlangıçta, Ben Sahaja Yoga'ya başladığım zaman, insanlar şey, deyin ki, onlar iş
isterlerdi ya da Bana 'Annem hasta' ya da “bir hasta baba var” derlerdi ya da para veya bunun gibi bir şey isterlerdi. Yani bu
istekler saf arzular değildir. Ekonomiden bildiğimiz üzere, bunlar saf arzular değildir. Genelde bunlar asla tatmin edici olmadıkları
için, saf olmayan arzulardır. Yani bu Kundalini, sizin annenizdir, size vermek, sizi beslemek, size bakmak, size daha yüksek bir
kişilik vererek büyümenizi sağlamak - daha yüksek bir kişilik, daha geniş bir kişilik, daha derin bir kişilik - sağlamak üzere
oradadır. Şimdi, eğer birisi iyi eğitim görmüşse, biz o zaman bu kişinin daha yüksek bir kişilik olduğunu düşünüyoruz. Bazen de,
zengin birisinin, o kişinin daha yüksek bir şahsiyet olduğunu düşünürüz. Bazen de çok çalışkan birisinin daha yüksek bir kişilik
olduğunu düşünürüz. Bazen de birisinin, demek istiyorum ki, din hakkında bir tür kafa karışıklığı olan veya benzer bir şey olan
birisinin daha yüksek bir şahsiyet olduğunu düşünürüz. Yüksek bir şahsiyete dair fikirlerimizin kendisi yanlış. İnsanlar daha
yüksekler çünkü onlar ruhsal olarak evrimleşmişlerdir, aksi halde yüksek şahsiyet değiller. Onlar köpeklere giderler. Hiç kimse
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onlara saygı duymaz. Şimdi biz Almanya’dayız ve Almanya (Germany) - "tohum (germ)" kelimesinin kendisi aslında "Kundalini"
anlamına gelir. Tohumun Sanskritçe deki anlamı, sizin deyiminizle bu "ankura" anlamına gelir. Ankura, tohumdur. Ve Almanya
bizim Kundalini Puja yapabileceğimiz bir yer, bu gerçekten de büyük bir tesadüf ya da Bence bu, sadece Paramchaitanya'nın bir
ayarlaması. Yani, bir tohuma bakmak, sıradan bir şeye benziyor, onda özel bir şey yok – bu çok sert kabuklu bir şeyde olabilir -
tohumlar çoğunlukla sert kabuklar içindedir. Sert bir kabuk içinde değillerse, o zaman en azından bir mahfaza veya başka bir
şeyin içindedirler ama ağaçta bir yerde öylece açıkta sallanan bir tohum bulamazsınız. Onun bir korumasının olması gerekir,
dışında bir tür sert bir şey olmalıdır. Bu türden sert bir şey olmalıdır. Şimdi, bu sert şey oradadır ama tohum, bu sert şeyi kırma
kapasitesine sahiptir. Bir düşünün, o kadar hassas bir şey olan ve dokunsanız bile kırılabilecek bir tohum, bu şeyi kırabilir mi? Bir
tohum - mahfazayı, bu sert kabuğu kırabilir mi? Bunu nasıl yapabilir? Dişlerimizle bile kıramayacağımız kadar sert bir kabuğun,
kırılgan bir tohum tarafından kolayca kırılabilmesi olağanüstü değil mi? Yani o anda olan şey, kabuğun canlı bir hale gelmesi
değildir. Kabuk hayat bulmuyor. Kabuğun kendisinde hareket yok ama hareket eder ve açılır. Yani bu hassas şey büyüdüğünde, o
zaman kabuğun çatlaması gerekir. Aynı şekilde, hassas bir şey olan bu Kundalini de – eğer siz şefkat dolu birisini görürseniz,
onlar “Ahhh” derler, "Anne, bu kişi çok değerli bir mücevher, bilirsiniz." Herkesin o kişiye karşı bir sempatisi, onu korumak için bir
hissiyatı vardır. “Anne, o sadece, o sadece merhamet ve hepsi bu. Bu çok fazla", derler. Biz her zaman, böyle bir insanın çok zayıf
olduğunu, onun zayıf bir kişilik olduğunu ve onun korunması gerektiğini düşünürüz. “Ah, Anne, o insanları nasıl suiistimal
edeceğini de bilmiyor. Birisine nasıl vurabilir ki? O bir karıncayı bile öldüremez, yoldaki bir karıncayı bile. Hiçbir işe yaramazken,
nasıl bir şeyler yapabilir ki?" Bizim görüşümüz budur çünkü biz bu işleri halletmek için, ortada gerçekten acımasız birisinin olması
gerektiğini düşünürüz ama sadece bir tohumda, bunu görün, o kırılgan hassas tohum büyüyüp kabuğu kırar. Aynı şekilde, bizlerde
gerçekten bir tohum gibi hassas olup, sonra kendi hassaslığımız ve sizi alçakgönüllü kılan, bilginin, sevgi ve şefkatimizin güzelliği
içinde büyüdüğümüzde, o zaman bu kabuklar kırılacaktır ama normalde durum bunun tam tersidir. Sahaja Yoga'da şimdi
liderlerimiz var. Liderlerimiz, liderlerimiz ve liderlerimiz oldu. Bazıları kaplanlar gibi geldiler. Ben onlarla ne yapacağımı
bilemedim. Kaplan bile Tanrıça Kundalini tarafından kontrol edilebilir çünkü bu sevginin her türden sert kabuğu kırma gücü vardır.
Öyleyse istememiz gereken şey nedir, bu güzel, yumuşak, sakin, şefkatli tabiattır ve sonrasında, Kundalini bunu size verecektir
çünkü onun sahip olduğu tek şey budur. Kundalininin başka bir şeyi yoktur, Onun tüm gücü sevgidir, o sevgiden başka bir şey
değildir. Yani sahip olmadığı bir şeyi o size nasıl verebilir ki? Diyelim ki, birisinden nefret ediyorsunuz, kundalini ne yapabilir?
Hiçbir şey yapamaz çünkü o size nefret etme gücü veremez. Bu yüzden, ne yapar, "birisinden nefret et ya da onu affet ..." der.
Size affetme gücü verir, bir kılıcın kılıçla değil de, kalkanla savaşmasının gerekmesi gibi. Yani, şiddetle, onların dedikleri gibi,
ancak şiddetsizlik sayesinde mücadele edilebilir. Aynı şekilde, eğer bizim büyümemiz gerekiyorsa, ki Sahaja Yogiler büyümelidir,
her şeyden önce ne kadar yumuşak bir şekilde konuştuğumuzu, ne kadar nazik konuştuğumuzu, ne kadar düşünceli olduğumuzu
görmeliyiz. Şimdi, bu dışsaldır, ama siz bunu dışsal olarak yapmaya başladığınızda, enerji size içsel olarak gelmeye başlar. "Anne,
eğer siz düşünseniz bile -" diyebilirsiniz, yani bizim düşünmemiz budur. Hayır, siz o zaman düşünüyorsunuz. Bu düşünce için
enerji, size Kundaliniden gelecektir çünkü siz ondan yardım istiyorsunuz. O elinde ne varsa bunu size vermeye isteklidir, ama
sahip olmadığı şey her neyse, size bunu nasıl verebilir ki? Şimdi, sinirlenmek istediğinizi varsayalım, onun öfke gösterme gücü
yoktur, bu yüzden de size nasıl öfke ve hiddet verebilir ki? Demek istediğim şu, Ben bazen deniyorum, "Bakalım, egonun içine
girebilecek miyim?" Ego sahibi nasıl olunur, bunu bilmiyorum çünkü Kundalini egonun ne olduğunu, egoyu nasıl pohpohlayacağını
ve sizi nasıl havalarda gezdireceğini bilmez. Hayır. Yani, o ne tür bir enerjiyse, size onu verecektir. Öyleyse lütfen unutmayın,
iddialar, şartlanmalar, ego ve bütün bu şeyleri getirmeye çalışanlar büyümeyeceklerdir çünkü onlar enerjiyi Kundaliniden
almıyorlar, dışarıdan kesinlikle işe yaramaz olandan alıyorlar. Yani Kundalininin gücü mutlak saflık, hayırlılık, kutsallık, iffet,
kendine saygı, saf sevgi, bağımlı olmamak, ilgi ve aydınlanmış dikkattir - her annenin çocuğunun sevinç içinde olmasını istemesi
gibi, onun gücü size neşe vermektir. Mümkün olan her yolla, o çocuklarına neşe vermeye çalışacaktır. Aynı şekilde, Kundalininin
tek bir gücü vardır - kendi çocuklarına nasıl neşe vereceği - ve o bunu yapar. Demek istiyorum ki, Ben modern anneleri bilmiyorum
ama normalde eğer Ben anneme gidip "nasıl öfkeleneceğimi öğret" desem, Bana "git burnunu kes" der. Ona eğer, "nasıl yalan
söyleyeceğimi Bana anlat" desem, "Git ve dilini kes" der. "Bana başkalarındaki kötü şeyleri nasıl göreceğimi söyle" dersem,
"gözlerini çıkarsan daha iyi olur" der. İçimizde sahip olduğumuz tüm bu fikirler, Kundalininin sizin dikkatinize girmesine karşı çok
büyük bir sorun yaratıyor. Şimdi, insanlar Bana her zaman “Anne, nasıl büyüyeceğiz? Ne yapmalıyız?" diye soruyorlar, İşte bu
yüzden Ben, iç gözlem diyorum. İç gözlem yapılmalıdır. “Ben bu hayatta ne istiyorum? Herhangi bir şehvet, açgözlülük ya da
beklenti olmaksızın çok daha fazla sayıda insanı sevebilmeliyim." Tamam. O zaman bu soyut sevgi seli size akacaktır. O size
şahit konumu verir. O size huzur verir. Size bu kadar güçlü, çok çok güçlü olmanızı sağlayacak kaç şey vermesi gerekiyor. Kimse
sizi rahatsız edemez. Size güvenlik verir. Size huzur verir. Size bilgelik verir ama eğer siz aptallık isterseniz, o bunu yapamaz. Bu
mümkün değildir, onda bu yoktur. Yani büyümesi gereken her Sahaja Yogi, kendi Kundalinisi içinde neyin depolanmış olduğunu



bilmelidir. Yani şimdi, eğer siz bunun tersini yapmaya çalışırsanız, sol veya sağ kanala atlarsınız. Sol kanala atlayın, sonra da sol
kanalda hareket etmeye başlayın, o zaman her şey olabilirsiniz. İnsanlar hakkında her ne duyuyorsak, onların öldürme ve tecavüz
etme yolları, şudur, budur ve bütün bunlar size çok kolay gelmeye başlar çünkü bu enerji Kundalininin ötesindedir çünkü siz o
tarafta hareket ediyorsunuz - pekala, siz bhoot istiyorsunuz, ona sahip olun. Hastalıklar mı istiyorsunuz, onlara sahip olun. Pis
işlerle mi uğraşmak istiyorsun, pisliğe sahip olun. Her ne isterseniz onu alabilirsiniz, bu da mümkündür, hiç kimse sizi
durduramaz. Kurnaz olmak mı istiyorsunuz, insanların arkasından konuşmak mı istiyorsunuz, pekala devam edin. Bu da çok
yaygın. Sahaja Yogilerin, özellikle hanımların, başkaları hakkında konuşmaya, tartışmaya devam ettiklerini duydum. İşte bu
şekilde asla büyümeyiz. Eğer konuşmanız gerekiyorsa, sadece başkaları hakkında iyi şeyler söyleyin. Aksi takdirde, konuşmayın,
en iyisi bu. Bunların bize bir faydası olmayacak. Şimdi, bu aşamada biz bu dünyada, onlar için daha fazla kilise, tapınak veya cami
inşa etmek için burada değiliz. Hayır – onlardan yeterince vardı, yeterince sorun vardı. Bu yüzden, şimdi kendimiz için bir sevgi ve
saflık ikametgahı meydana getirmek istiyoruz ama onun içinde ikamet edenler böyle değiller, o zaman nasıl sevgi sahibi
olabilirsiniz? Orada her zaman kıskançlık, bencillik ve bütün bu şeyler olacaktır. Öyleyse Kundalininin ışığından bahsettiğimiz
zaman, bu ışığın, bu ışığın hayatınızda yayıldığını, hayatınızın dışında yayıldığını ve kendisini çok çok güzel bir şekilde ifade
ettiğini anlamalıyız. Herkes Sahaja Yogilerin diğer insanlardan çok farklı göründüğünü söylüyor. Yüzlerinde bir ışıltı var. Bir şey
var, … çiçeklere benziyorlar, bu o kadar fazla ki, onlar rahatlar. Onlar çok güzel insanlar. Örneğin, Cabella'daki insanlar bundan çok
etkilendiler. Onlar, bunlar genç insanlar ve buraya geldiler ve onlar aralarında kavga etmiyorlar, aralarında holiganlar (aşırı
davranışlar gösteren) yok, dediler. Birçoğunuzun, nasıl bu kadar makul insanlar olabildiğinize onlar çok şaşırdılar. Bir çok insan,
eğer onlar bir yerde toplanırlarsa, hiç vakit kaybetmeden ortalığı kasıp kavurabilirler, demek istiyorum ki, daha küçük büyüklükte
bir grup bile, çıldırabilir. Mantıklı bir sebep olmadan onlar deliye dönerler. Yani bu kolektif davranış şekliniz, o sade köy halkı
tarafından çok açık bir şekilde görüldü. Bunun için sizler sadece arzu etmelisiniz. Sadece arzu etmelisiniz ve bu saf arzu doğru
yönde işler, aksi takdirde ne arzu ederseniz edin, onu elde edemezsiniz. Para mı istiyorsunuz? Pekala, alın. Sağ kanala geçin. Bu
şekilde para kazanın. Bu şekilde para kazanın. İstediğinizi yapın, sonra siz birini mi öldürmek istiyorsunuz. Pekala, sağ kanala
geçin. İstedikleri herkesi öldürecek bir sürü insanı etrafına toplayabilirsin, sonra biraz tanıtım falan mı istiyorsun. Pekala, sağ
kanala geçin. Bütün bunlar gerçekleşebilir, sahip olduğunuz hareket tarzına göre her ne isterseniz olabilir. Ancak yükseliş için,
sevginin ve güzel ilişkilerin o daha büyük şahsiyetine ulaşmak için, arzunuz saf bir arzu olmalıdır. Bugün Kundalininize ibadet
ediyorsunuz, Adi Kundalini'ye de ibadet ediyorsunuz. Şimdi, Adi Kundalini söz konusu olduğunda sizin, ne yaptığımızı bulmanız
gerekiyor. Adi Kundalini‘ye ibadet ettiğinizde, Onun sizin içinizdeki yansıması olan kendi Kundalininiz, çok mutlu olur. Deityler de
mutlu olurlar. Bu mutlu ruh hali içinde çok daha derin bir deneyim yaşayabilirsiniz. Bu bir gerçek ama bunu sürdürmek için
meditasyon yapmalısınız, aksi takdirde pujada ortaya çıkan tüm bu iplikçikler geri döner, aşağı düşerler. Herkesin pujaya gelmeyi
sevdiğini biliyorum, bundan keyif alıyorlar ama şunu anlamalısınız, "biz bu pujada ne elde ediyoruz?". Buraya gelirsiniz - daha
yüksek bir yaşam için arzu ama sizler bu sıradan, saçma sapan hayattan kurtulmaya çalışın. İsterseniz bunu yapabilirsiniz. Bu
yine sizin isteğinizle ilgili bir meseledir, yani bu başından sonuna dek “istemektir”. Arzunuz nedir? “Çocuklarımız olsun” gibi bir
arzumuz var. Bazı insanlar çocuk sahibi olmayı ister. Çocuklar doğduktan sonra da, “Vay be, bu çocuklar nedir ya! Tanrı korusun
beni!" derler. Sonra para sahibi olmak istersiniz ve bu para insanlarının çoğu şimdi hapisteler. Sonra şöhret sahibi olmak
istersiniz. İnsanların şöhretinin onlara asla bir faydası olmaz, sadece kıskançlık ve her tür başka şeyden dolayı bu size sorun
çıkarır. Şöhret bu kadar güzel bir şeyse, insanlar neden kıskansın ki? Yani, yükselmesi gereken, ortaya çıkması gereken, kendini
göstermesi gereken, kendi anneniz olan Kundalininin gücü, saf arzunuz sayesindedir. Öyleyse, iç gözleminizde, pujalarınızda,
meditasyonunuzda, eğer siz neden meditasyon yaptığınızı görürseniz – bu, içimizde uyanacak olan şefkat ve sevgi için duyulan
saf arzudur – siz zaten meditasyondasınız, zaten büyüyorsunuz. büyüme başladı. Ve o kadar hızlı büyüyeceksiniz ki, bu insan
şartlanması ve insan egoları olan bu kabuk kırılarak açılacak. Ve o zaman sadece üçgen kemiğin içinde bulunan bu küçük şey, bir
düşünün .. üçgen kemikte çok küçük bir boşluk var – bu oradan açığa çıkıp, tezahür ediyor ve o tüm dünyayı kurtarabilir. İçinizde
olan ve tüm gücüyle ortaya çıkan ve muazzam şeyler gösteren bu Kundalininin ihtişamını, genişlemesini, büyüklüğünü sadece
görün. Bu tür insanlar gerçekten harika insanlardır ve giydikleri bir tür marka kıyafetle sükse yapmaya çalışanlar, gösteriş
yapmaya çalışanlar değildirler, hayır. Tüm bu saçma fikirlerden ve aptallıklardan Sahaja Yogiler vazgeçmelidir ki, Kundalini güzel
çiçekler taksın, sözleriniz güzel koksun, bakışınız yatıştırıcı, gülüşünüz tatmin edici olsun. Her şey, tüm varlığınız iyilik, doğruluk,
huzur ve her şeyden önce de neşe dışında başka şey yaymaz. Ve şimdi hep beraberce hissettiğiniz bu neşe - dün alkışlarken ve
şarkı söylerken, hiçbir uyuşturucu kullanmadan, bağırmadan, çığlık atmadan, hiçbir şey olmadan, çok sade şekilde, basit bir
müzik konserinde biz neşeyi hissediyorduk, hissettiğimiz neşe Kundalinimizin dans etmesi sayesindeydi. Kundalini çok mutluydu
çünkü orada siz ne istiyordunuz? Bu kolektivitenin neşesinden başka bir şey değildi. Kolektivite, hepimizin bir miktar tutkal veya
başka bir şeyle birbirine yapışması gerek anlamına veya hepimizin Cebelitarık, Cebelitarık Kayası (Hiç kıpırdamadan duran)gibi



olacağımız anlamına gelmez. Hayır, bu anlama gelmez. Bu, her nerede olursanız olun, siz bağlantıdasınız demektir. Bu
kolektivitedir. Bağlantıdasınız demek, sizin o kişiden nefret ettiğiniz anlamına gelmez. Hayır, bağlantıdasınız demek, sizin o kişiyi
sevdiğiniz, o kişi için endişelendiğiniz anlamına gelir. Bağlantı, bağlantı hattı sevgidendir, nefret kaynaklı değildir. Yani, başka
biriyle veya kişilerle bağlantı kurduğunuzda, o zaman kolektivite içindesiniz ama insanlar birlikte yaşayacak ve her gün
birbirlerinin kafasını kıracaklardır. Bazıları gerçekten başımı ağrıtıyor, size anlatıyorum çünkü onlar bazen Sahaja Yoganın gerçek
büyümesine hiç bir şekilde yakın değiller. Yani Amerika'da olabilirsiniz, Hindistan'da olabilirsiniz, her yerde olabilirsiniz, sadece
bağlantıdasınız ve endişe ediyorsunuz. Bir yerlerde bir problem olduğunda, herhangi bir yerde, Dünyanın herhangi bir yerinde,
bağlantıdasınız ve etkili olursunuz, durumu idare edebilirsiniz ama eğer bağlantıda değilseniz ve sadece zamkla birbirinize
yapışmışsanız, bu tür koşullar altında yaşamak çok sakıncalıdır. Bence insanlar, bir diğerinin olmadığı, yani Ananya'nın (Tam
olarak bir olma hali), ötekinin olmadığı, başka bir kişiliğin olmadığı yerde, onlar kolektivitenin anlamını bile anlamıyorlar. Bu
şahsiyetler sağ ve sol yüzünden sizden ayrılıyor ya da her ikisi birden olabilir ama mutlak şekilde bağımsız olduğunuz zaman ve
Kundalininiz dans ederken, siz tamamen kendinizsiniz. Yalnızsınız ve asla yalnız değilsiniz. Bütünle olan bu birlik size istediğiniz
tüm güvenliği, istediğiniz tüm neşeyi verir ve bu yüzden Kundalininin Uyanışı kolektivite demektir. Varlığınızda saf kolektivite
istemediğiniz sürece, Kundalini yükselmeyecektir. Bazen insanlar Bana "Bu beyefendi böyle, bu bayan şöyle ve o sadece böyle
şeyler söylüyor ve bu bayan emirlerini yerine getirtmeye çalışıyor veya bir adam da bunun gibi” dedikleri zaman, üzülüyorum. Ve
onların, burada ne yaptıklarını gerçekten anlayamıyorum. Bizler bir sürü Hitler istemiyoruz. Şimdiye kadar ki tavrımız, daha çok
para kazanmak, daha çok servet edinmek, daha fazla ev sahibi olmak, daha çok araba almak, daha çok eş, koca, o her neyse,
çocuk sahibi olmak gibi farklı bir boyutta oldu ama Sahaja Yoga'da her şey değişiyor. Siz her şeyden neşe duyuyorsunuz. Pekala,
burası sizin salonunuz, kimin olduğunu önemi yok… Ben keyif alıyorum. Bunun için ödeme yapmamak ve başkalarının parasının
keyfini çıkarmak daha iyi! Bu halı Benim değil, bu çok güzel. Bu mükemmel. Bu güzel, Ben neşe duyuyorum. Belki de bunu alacak
olan .. bir şey için endişelenmeli. Lekelenebilir ya da buna benzer bir şey olabilir ama Ben neşe duyuyorum. Yani bu bağımsız
olma hali oluştuğu zaman, siz gerçekten de her şeyden neşe duyarsınız. Ve bu bağımlı olmama hali içinde, sadece başkalarından
neşe duyarsınız çünkü sizin bu şeyden gerçek anlamda çok bağımsızsınız, hiç kimseden hiçbir şey istemiyorsunuz. Sadece insan
insana olmaktan neşe duyarsınız, ruhunuz vasıtasıyla bir başkasının ruhundan neşe duyarsınız, Atmanya (Kişinin kendisiyle
bağlantıda olması) Atmanyat. Bu, Ruh aracılığıyla sizin sadece bir başkasının ruhundan neşe duymanızdır. Ve o zaman ruhun
kendisi, bildiğiniz gibi, bilginin kaynağıdır. Ruhun ışığı sevginin, şefkatin, bağışlamanın, her şeyin ışığıdır. Bütün bunlar
yüzlerinizde ışıldamaya başlar. Demek istediğim, yüzlerine bakarak bir Sahaja Yogi fark edebilirsiniz. Ellerinizi uzatıp bakmaya
gerek yoktur, o kişinin bir Sahaja Yogi olduğunu bilirsiniz, başka bir şey olamaz. Yani Adi Kundalini ile olan ilişki, onun Adi
Kundalininin yansıması olmasıdır. Şimdi yansıma – sizin bir Hint aynası aldığınızı varsayalım; aynaya bakarsınız ve kendinizin
yeryüzündeki hiçbir şeye benzemediğini görürsünüz, sizi üç parçaya böler, belki de ya da herhangi bir şeye ama bir Belçika aynası
alırsanız, o zaman yansıma doğrudur, tamdır - ama yine de üç boyutlu değildir. Ama bu dört boyutlu bir yansımadır - dört boyutlu,
turiya konumu (Ne uyanık olma, ne rüya görme, ne de derin uyku halinde olmak)denilen şey. Ve arzunuzun yansıtıcısı sayesinde
bu sizin yansıttığınız o dört boyutlu kişiliktir. Yansıtan arzudur ve yansıma tamdır. Yani Adi Kundalini'ye ibadet ettiğiniz zaman,
yapmaya çalıştığınız şey, Deityleri memnun etmek olduğu kadar, Kundalininizi de temizlemektir. Bu bir nesne olduğu için, o bir
nesnedir, nesne o olduğu için değiştirilmemelidir - ama yansıma değişebilir. Kundalininin hareketi aynı zamanda kişinin mizacına,
kendi Kundalinisinin yükselmesi için onun ne tür bir arzuya sahip olduğuna da bağlıdır. Her şeyden önce şüphe duyan insanlar
var. onlar Kundalininin var olduğuna bile inanmıyorlar. Tamam, inansalar dahi "Oh, hava başka bir şeyden de geliyor olabilir"
derler. İnanmak istemiyorlar. Yani bu sahtekârlıktır. Kundalini size sahtekârlık veremez. O size dürüstlük, dürüstlük inancı
verebilir. Yani o size iyiliğe, dürüstlüğe inanç verir, sadece vaaz veya bir konferansla değil, İncil veya başka bir şey okuyarak değil,
aslında deneyimi gerçekleştirerek size bunu verir. Şimdi, farz edelim ki bahçeye gitmek istiyorsunuz, diyelim ki, siz sadece
bahçeye gitmek istiyorsunuz ve aniden kendinizi bahçede buluyorsunuz. O zaman arzunuzun saf olduğunu bileceksiniz. İşte bu
yüzden, bu işe yaradı. “Ben nasıl bahçede oldum? Bahçe bana doğru mu yürüdü yoksa ben mi bahçeye geldim?" Bütün bu tür
şeyler içinizde olmaya devam ediyor. Bunlar, onların dediği gibi mucizeler, Sahaja Yoga'nın mucizeleridir. Bu, bu değildir. Saf arzu
güçlü olduğu için mi bu işe yarıyor? Bu sadece çalışır. Ve çalıştığı zaman, her şeyi çözer, siz bu inancı kendi içinizde geliştirirsiniz.
Yani bu inanç, kör olmayan, açık gözle gördüğünüz, içinizde oturmuş olan deneyimlenmiş bir inançtır, eğer bu içinizdeyse, hiç
kimse bu inanca meydan okunamaz. Size meydan okunamaz. Eğer inancınız varsa, bu olacaktır. İşte bu yüzden size bir şeyleri
rastgele olsa bile söylemeyin diyorum çünkü sizler Sahaja Yogilersiniz, siz bağlantıdasınız. Eğer siz "o uçak geciksin" derseniz, bu
olur. Böyle şeyler söylemenize gerek yok. Buna benzer çok deneyimimiz oldu. Sahaja Yogilere, düşünmeden bir şey
söylememelerini söylüyordum çünkü şimdi siz bağlantıda olduğunuzu bilmek zorundasınız. Saf arzunuz şimdi yerine getiriliyor
ve şimdi bağlantıdasınız, şimdi Tanrısalsınız, sizler aydınlanmış ruhlarsınız, başkalarından çok farklısınız. Hayal bile edemezsiniz.



Ben hiç kimseyle böyle konuşamam. Örneğin, herhangi bir yargıcı ele alalım, Fransa'dan birini bile, Ben onlara hiçbir şey
açıklayamam yada onlarla konuşamam. Bu onların akıllarının ötesindedir ama sizin için, tüm bu süptil bilgi sadece emilir çünkü
sizin Kundalininiz onu içine çekiyor. Şimdi, olduğu gibi, biliyorsunuz, Ben her zaman çok terliyorum, neden? Çünkü Ben sizdeki
ısıyı emmeye devam ediyorum. O kadar çok ısı emerim ki, terlerim. Bu çok fazla, siz hoş bir serin esinti yaşamanıza rağmen, Ben
sıcak hissediyorum. Yani bu, sizin Kundalininiz de içine çeker ama emdiğiniz her şey, Benim tarafımdan tekrar emilir ama bu bir
barometre gibi oluyor. Hemen anlarsınız, “Bu, budur. Bu yapıldı. O çok sıcak birisi. Bu adam böyle." Hiç düşünmeden, sormadan,
arzu duymadan, bunun böyle olduğunu hemen anlarsınız ama aynı kişi başkalarıyla oldukça arkadaş canlısı biri olacaktır, tamam,
ama siz buna dayanamazsınız çünkü Kundalininiz bir barometredir ve o size başkalarında neyin yanlış olduğunu söyler,
kendinizde de. Şimdi, örneğin, Agnya bir problemdir, Agnya. Herkes, "Agnya bir sorun", der. Agnya bir sorundur. “Evet, ben
egoistim”. Kimse, bunun, bu anlama geldiğini söylemez. Yani siz Özünüzün bilgisiyle kendinizi bilebilen birisiniz ve Kundalininin
saflığı sayesinde başkaları hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz, Kundalini yansıtıcıdır ve siz ne kadar daha iyi bir yansıtıcı
olursanız, Kundalini de o kadar daha fazla gösterir. Bu nedenle, bizim için, saf arzu olan, bizim saf annemiz olan Kundalinimizin
uyandığını bilmemiz önemlidir. Her birinin ayrı bir annesi, şahsi bir annesi var ve bu Kundalini, bizim kendi ayrılıklarımız,
başkalarından farkımız her ne olursa olsun, bir şekilde onun bizim hakkımızdaki farkındalığı farklıdır ama işlevinde,
yöntemlerinde, o herkeste aynıdır, o Beni bilir, sizi bilir, sizin hakkınızdaki şeyleri bilir, bu yüzde bilgi bakımından bir şekilde
farklıdır ama herkesteki çalışma biçimi aynıdır. Bir kişinin Kundalinisini midede, birisininkini ise boğazında bulamazsın. O aynı
yerdedir ve aynı şekilde hareket eder. Aynı şekilde tedavi eder. Sahip olduğu bilgi dışında, aynı şekilde çalışır. Örneğin, sizin eğer
iki tane Mercedes arabanız varsa, onlar tamamen aynı şekilde çalışırlar diyelim ki, eğer Benim, mesela Frankfurt'a gitmem
gerekirse, o zaman da yol dolambaçlıdır, bu yüzden Kundalininin dolambaçlı bir yoldan ilerlemesi gerekir ama düz bir yolda
ilerlemesi gereken başka bir Mercedes, düz bir yoldan gidecektir ama çalışma şekli aynıdır. Sadece onun sizin hakkınızda
özellikle sahip olduğu bilgi, o sizi baştan ayağa çok iyi tanır. Bunu aklınızda tutun, siz onu kandıramazsınız. O sizi çok iyi tanır ve
bu gün Kundalinimize ibadet etmek, “Ah, Anne, o bize verdi – siz bize tüm bu büyük güçleri verdiniz. Siz bu süptil bilgiyi içimizde
bize verdiniz. Bize tüm dünyayı kuşatan bu sevgiyi verdiniz” diyerek, tüm bu övgüyü kundaliniye sunmak üzere burada, bunun için
toplandık. Ve onun bağlantılarının, çok, çok hassas olan bağlantılarının ne kadar fazla farkına varırsanız, o zaman şaşıracaksınız.
Ortaya çıkan fotoğraflarımdan birinde, böyle giden çok sayıda çizgiyi görmüş olmalısınız, ama çok ince, keskin, ince çizgiler. İşte
biz böyleyiz. Şimdi hepimiz aydınlanmış ruhlarız. Tek şey şu ki, eğer bizim kendimizi geliştirmemiz ve büyümemiz gerekiyorsa,
bizim çok güzel bir şey istememiz, arzulamamız gerekir ama dikkatimiz saçma sapan şeylere yöneliyor. Nasıl büyüyeceksiniz?
İşte bu yüzden meditasyon yapmamız gerektiğini söyledim, bu sayede Kundalininin büyümesine izin verdiğimiz düşüncesiz
farkındalık içine gireriz. Umarım bugünkü programdan sonra insanlar, diğer insanların kusurlarına değil kendi Kundalinilerine
dikkat koyacaklardır. Önce siz büyümeli ve bu şefkatin, sevginin, her şeyin şahsiyetini geliştirmek zorundasınız. O zaman sadece
hayret edersiniz. Gerçekten bir şeye, bir insan olarak, mükemmelliğin güzel bir resmine dönüşeceksiniz. Tanrı sizi korusun. Bu üç
buçuğun ve şunun bunun matematiğinin ayrıntılarına girmek istemedim - unutun gitsin. Tüm bu matematiksel hesaplamalarla ve
bu şeylerle uğraşmaya gerek yok. Gereği yok. Demek istiyorum ki, bu sevginin matematiğidir ve sevginin matematiği nedir? Ama
Ben bir kitap yazıyorum. Bunun hakkında bilgi edinmek isterseniz, harika bir şey haline geldiğinizde, daha sonra onu
okuyabilirsiniz, aksi takdirde bu yine aklınıza gidecektir. Agnya çok fazla. Sizi bu kadar Agnya yapan şey nedir? Sizi incitecek hiç
bir şey söylemedim, değil mi? Şimdi daha iyi mi? Bence hepimiz parmağımızı Agnya'ya koymalı ve biraz hareket ettirmeliyiz.
Burada gerçekten düşüncesiz farkındalığa varır ve bağımsız oluruz. Yavaşça hareket ettirin. Ah, daha iyi, çok rahatladı.
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Gerçeği arayan herkesi selamlıyorum. Size en başta şunu söylemeliyim ki, gerçek ne ise, odur.   Onu kavramsallaştıramaz veya
değiştiremeyiz. Bu insan bilinci ile ne yazık ki, gerçeği bilemeyiz de. Bizlerin ruh olmasının gerektiği şeklindeki, bu gerçeği bilmek
için bizlerin birer süptil varlık olmamız gerekir. Bunun için de kişinin, bunun evrimsel bir yaşayan süreçtir olduğunu anlaması
gerekir. Bunun için ödeme yapamayacağınız, sizi ruh haline getiren içimizde yaşayan bir oluştur. Siz herhangi bir çaba
gösteremezsiniz ama bu sadece çalışır çünkü sizler gerçeği arayan kişilersiniz.

Size her ne söylüyorsam, bir bilim adamının açık aklı ile bunu dinlemelisiniz. Eğer bunun gerçek olduğu kanıtlanırsa, dürüst
insanlar olarak kabullenmelisiniz çünkü bu sizin iyiliğiniz için ve tüm dünyanın hayrı içindir. Burada güzel çiçekleri görüyoruz ama
onları bize bahşedilmiş şeyler olarak kabul ediyoruz. Onların küçük bir tohumdan meydana geldiklerini düşünmüyoruz bile.
Gözlerimize bakın, nasıl bir mikro-kamera bu ama biz bunu da bahşedilmiş bir şey olarak alıyoruz. Öyleyse kişi, bu yaşayan işi
yapan bir gücün var olduğunu anlamalıdır.

Yani ilk gerçek şu ki, siz bu beden, bu akıl, bu ego ya da bu şartlanmalar değilsiniz, siz saf ruhsunuz. İkinci gerçek ise şudur,
yaşayan tüm işleri yapan Tanrısal sevgisinin sübtil bir gücü vardır. Biz amipten bu konuma sadece bu güç vasıtasıyla geldik ve
gerçeği bilmek için, atmamız gereken çok küçük bir adım daha var.

Bizler mutlak gerçeği bilmiyoruz. Bu yüzden birbirimizle çekişiyor, birbirimizle kavga ediyoruz ve  savaşlarımız var. Ama eğer
hepimiz gerçeği bilirsek, o gerçek sadece birdir. Hepinizin Benim burada oturduğumu görebilmesi gibi, siz hepiniz Benim burada
oturduğumu biliyorsunuz, bu konuda bir anlaşmazlık yok. Ama ruh olduğunuzda, o zaman daha önce hiç hissetmediğiniz bu her
yanı saran gücü hissedebilirsiniz. Bunu parmak uçlarınızda hissedersiniz ve buna ilaveten başınızdan çıkan Kutsal Ruhun serin
esintisini de hissedersiniz.

İncil`de Kadir-i Mutlak Tanrı, Baba Tanrı olarak vardır ve bizim Oğul Tanrımız da var. Ve Teslis içinde  üçüncüsü Kutsal Ruh`tur.
Ama Anne yok iken, nasıl Baba ve Oğul sahibi olabilirsiniz? Kadınlar “ikinci sınıf vatandaş” olarak sayılırlar çünkü O (Anne) Son
Akşam Yemeği yenilirken oniki havarinin masasında yoktu. Peki o zaman, kendisi de o akşam yemeği sofrasında oturmayan Paul
nasıl orada yer alıyor? Ama insanlar İsa`nın Annesini bir Tanrıça olarak hissedebildiler bu yüzden de Ona Madonna adını
(Meryem) verdiler. Ve Onu Tanrıça olarak istemeyenlerin, kalkıp Polonya`ya giderek Ona, Siyah Madonna olarak ibadet etmelerini
anlayamıyorum.

Bu kişiler aynı şekilde her dinde sorunlar yarattılar çünkü dini kendi istedikleri gibi organize etmek istediler. Bu yüzdende insanlar
“Tanrı yok” sonucuna vardılar çünkü biri kişi hangi dini izlerlerse izlesin, günah işleyebilir. Dolayısıyla onlar Tanrı`ya olan
inançlarını yitirdiler. Ama ruh olduğunuz zaman Yüce Tanrının var olduğunu bileceksiniz ve Onun sevgisini , Onun her yanı saran
yaşayan Gücünü bileceksiniz. Tanrının var olduğu ve Onun sevgi gücünün var olduğu, Sahaja Yoga ile kanıtlanabilir. İster körü
körüne Tanrıya inanın, ister inanmayın bu aynıdır. Birçok kişi Bana gelip “Anne biz Tanrıya dua ediyoruz ve bize hiçbir şey
olmuyor. Biz de aynı Tanrıya inanmayan insanlar gibiyiz” diyorlar. Nedeni şu, sizler Tanrı ile bağlantıda değilsiniz. Eğer bu makine
ana terminale bağlı değilse, çalışmayacaktır. Eğer telefonunuz bağlı değilse, çalışmayacaktır.

Yani, ilk şey her yanı kaplayan bu Güce bağlanmanızdır. Ve hepiniz içinizde bu Tanrısallığa sahipsiniz. Hepiniz aydınlanmanızı
alabilir ve bu her yanı kaplayan Güce bağlanabilirsiniz. Bu konuda hiç çekingen olmamalısınız. Bu çok basittir. “Sahaja”, sizinle
doğmuş olan demektir ve bu bağlantıyı, yogayı hiç bir güçlükle karşılaşmadan almak hepinizin hakkıdır. Bunun bir sonucu olarak
tüm fiziksel, zihinsel ve duygusal sorunlarınız çözülebilir. Hatta maddi sorunlarınız bile çözülebilir. İlk olarak neşe okyanusu olan
Tanrının Krallığına girersiniz. Başınıza gelecek olan şey budur. Bu okuyarak, eğitim görerek ya da herhangi bir şey yaparak
ulaşamayacağınız son derece basit bir şeydir. Bu zihinsel bir eylem değil, yaşayan bir oluştur.
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Bugün sanırım Kundaliniyi ve içinizdeki gücü (varlığını) işittiniz. Yarın sizlere ruhun doğasını anlatacağım. Bu kadar kısa sürede,
köklerin bu bilgisi hakkında tam bir fikir vermek zor. Ben bu konu üzerine sadece İngilizce olarak en az dörtbin seminer vermiş
olmalıyım. Yani burada olduğu gibi, bir düğme ile yakabileceğimiz çok sayıda lamba var ama eğer Ben size elektrik ve onun
tarihini anlatmak, onun buraya Prag`a nasıl geldiğini anlatmak zorunda olsam, sıkılırsınız. Sadece bir düğme ışığı yakabilir çünkü
her şey içinde inşa edilmiştir. Aynı şekilde bütün herşey sizin içinize yerleştirilmiştir. Öyleyse önce aydınlanma almak ve sübtil
konuları ise daha sonra öğrenmek daha iyi.

Ancak her durumda kısa bir süre için Bana soru sormanızı istiyorum. Tek ricam, Bana konu ile ilgisi olmayan sorular sormayın.
Buraya sizden bir şey almaya gelmediğimi anlamaya çalışın lütfen. Ben buraya size ait olanı size vermek için geldim. Bana soru
sorabilirsiniz.

(Bunu yukarıdan kaldırabilir misiniz, öndeki? Bunların hepsini şuradan kaldırın. Bütün bunları ön taraftan kaldırabilirsiniz çünkü
insanlar Beni göremiyorlar. Bunu şimdi yapın… Baba,- çok soğuk ama tamam. Gözlüklerimi takacağım. Tamam, sadece
gözlüklerimi takacağım. Gözlükler)

(Yüksek sesle)

[Yogini soruyu tercüme ediyor: “Siz Viyana`da bana yardım etmiştiniz – onun kulakları ile ilgili olarak”. Ama o kadar da iyi
işitemiyor.]

Pekala bu farklı. Tekrar bir bakacağım. Meditasyon yaptın mı? Tamam, tekrar bakacağız. Peki oturun, biz bir daha bakacağız.
Seni yarın göreceğiz.

Soruları yok mu? Harika insanlar!

[Soru]

Ben size en başta söyledim, çekinmeyin ve kendinizi yargılamayın. Soru, onlar hazır değiller ise şeklindeydi. Senin Kundalinin,
seninle ilgili olan her şeyi bilir. O senin annendir, senin şahsi annendir ve o sana ikinci doğumunu vermek için çok isteklidir.

[Soru: Kundaliniyi uyandırmak için uzun süre meditasyon yapmamız gerek. Uzun süre meditasyon yapmak ne anlama geliyor? ]

Siz geçmiş yaşamda zaten bunu yaptınız, her şeyi. İşte bu nedenle buradasınız. Burada oluşunuz kaderinizdi.

[Soru: Dünyanın geleceğini nasıl görüyorsunuz? ]

Neyin?

[Yogini: Dünyanın, üzerinde yaşadığımız dünyanın, onun geleceğini? ]

Prag`da mı?

[Yogini: İnsanlığın geleceğini nasıl görüyorsunuz? ]

Harika!

[Soru: Bu günlerde dünyada çok sayıda savaş ve çok fazla şiddet var. Ve benim sorum şu, neşe gelmeden önce neyin gelmesi
gerekiyor? ]



Şimdi bakın problemleri yaratan insanlar yüzünden bu savaşlar var. Eğer insanları dönüştürebilirseniz bu problemler otomatik
olarak çözümlenecektir. Eğer belirli sayıda insan değişirse, onlar bunu tetikleyeceklerdir. Halihazırda transforme olmuş binlerce
kişi var ve dönüştüğünüz zaman sizlerde başkalarını da dönüştürebilirsiniz.

[Çingenelerle ilgili bir soru.]

Herhangi bir ırk, bunlar ister çingene olsunlar veya başka bir ırk, dönüşümlerine erişebilirler. Bunun ırkınızla, milliyetinizle ya da
dininizle hiç bir ilgisi yok, hiç ilgisi yok. Bu yaradılıştan gelen, içsel olan bir şey. Siz bir insan olduğunuz sürece, bu çalışacaktır.
Bunun en iyi tarafı, sözüm ona kötü karmaların da hepsi temizlenir gider. Hayvanlar değil, sadece insanlar kötü karma yaratığını
düşünürler.

[Hz. İsa hakkında duyulamayan bir soru.]

Tabii ki, tabii ki.

Ama İsa, “bize karşı olmayanlar bizimle birliktedirler” demiştir. Bütün bu enkarnasyonlar ve peygamberler birbirleri ile ilişkilidir.
Biz onları birbirlerinden ayrı olarak görürüz ve bu insanlar arasında nefret yaratır. (Orada bir tane daha var.)

[Soru : İsa Mesih`in bize yardım etmek için, bizim günahlarımız için öldürüldüğüne inanıyor musunuz?]

Evet. O bizler için acı çekti. Bunu yapmak zorunda idi ama gerçekte enkarnasyonlar asla acı çekmezler. O bunu yapmak zorunda
idi, Ben size bunu daha sonra anlatacağım çünkü Onun içinden geçmesi gereken Agnya merkezi, optik kaizma böyle kapalıydı.
Dolayısıyla bu nedenle O çarmıha gerilmek zorundaydı. O`nun mesajı çarmıha gerilişi değil, diriliştir, diriliştir ama şimdi bizim acı
çekmemize gerek yok. Bu nedenle sizin acı çekmeniz gerektiğini söyleyenler kesinlikle yanlışlar. Biz İsa`dan daha fazla mı acı
çekeceğiz?

[Soru : Aydınlanma almak istemeyen insanlara, bunu almaları için nasıl yardım edebiliriz? ]

Edemezsiniz. Onlar alamazlar. Siz bunu zorlayamazsınız. Kundalini saf arzunun gücüdür. Eğer saf arzunuz yoksa Ben sizin
özgürlüğünüzü çiğneyemem. Toprak Ana`ya ekilebilecek kadar iyi bir tohum şeklinde bir şahsiyetin olması lazım. Ama arzu
duymak zorundasınız, aksi halde bu işe yarayamaz. Bir tohumu filizlenmesi için zorlayamazsınız. Şimdi, şu beyefendinin bir
sorusu var.

[Soru]

Pekala bu güzel bir soru: Diğerlerinin Kundalisini yükselterek ve bunun yanısıra kendi konumunuzu da oturtarak, siz doğru bir
insan olursunuz ve bir başkası da doğru bir insan olur. Onlar gerçekten aziz gibi insanlar haline gelirler. Onlar şehvet ve hırs
olmaksızın, huzurludurlar. Neticede bu dünya insanlar tarafından meydana getirildi ve eğer insanoğlu dönüşürse, bu dünya da
dönüşecektir.

[Soru]

Ne söylediğinizi bilmiyorum, takip edemiyorum. Siz Benim için endişelenmemelisiniz. Ben size Kendimle ilgili hiç bir şey
anlatmayacağım. İsa, Tanrı`nın Oğlu olduğunu söyledi, ki öyle idi ama bunu söyleyince Onu çarmıha gerdiler. İnsanlar
aydınlanmış ruh olmadıkları sürece, gerçeği duymak istemezler. Dolayısıyla Ben çarmıha gerilmek istemiyorum; Ben hala
görevimi yapmak zorundayım. Ve Ben bunun için para alamazsınız dedim diye, bütün bu insanlar, din üzerinden iş yapanlar ve
bütün bu sahte guru kampanyası üzerinden iş yapanların hepsi, Bana karşılar. Dinler de ticaret yaptılar, bu günlerde bütün dinler
bir ticaret yaptılar ve bu yüzden onlar Benden hoşlanmazlar. Tanrı üzerinden para kazanamazsınız.



Şimdi sanırım, Aydınlanma kısmını yapacağız. Bunun için her kim olursa olsun, hiç kimseyi bu konuda zorlayamayacağımı tekrar
söylemeliyim. Sadece bunu isteyenler ve arzu edenler salonda olmalılar. Aksi halde salondan ayrılmaları gerekiyor. (Eğer
kalkarsanız, her şey sallanmaya başlar, hatta …. anlayamam. Bu taraftan gelirmisiniz, işitemiyorum …… Bunu mu istediniz? Bakın
bir kere, yukarıya geldiğiniz zaman bile, bu titrer. Onlara ayağa kalktıkları zaman, bu titrer. Bırakın titresin…. Her şey titremeye
başladı…. ) Bunu istemeyenler burada oturmamalılar, lütfen.

Yani size en başından tekrar söylemeliyim, hepiniz aydınlanmanızı alacağınıza tamamen güvenin. İkincisi şey de şu ki, anlamanız
gereken üç adet koşul var. İlk koşul geçmişi unutmanız gerektiğidir ve hiç bir şekilde kendinizi suçlu hissetmeyeceksiniz. Ne de
olsa siz insansınız ve herhangi bir hata yaptıysanız, sorun değil bu, siz Tanrı değilsiniz. Suçluluk duymak bir çeşit zihinsel
işkencedir. Ayrıca suçluluk duyduğunuz zaman, buradaki bu merkez sol tarafta tıkanır ve kendinize fiziksel olarak da işkence
edersiniz. Çünkü bu merkez tıkandığı zaman anjin, spondilit olursunuz ve tüm bu hastalıklara yakalanırsınız. O zaman suçluluk
duymanın ne faydası var? Lütfen kendinizi suçlu hissetmeyin. Ben, kendinizi suçlu hissetmeyin dediğim zaman pek çok kişi
kalkıp gidiyor çünkü onlar suçluluk duyup hastalanmak istiyorlar.

Üçüncü koşul olarak, genel anlamda herkesi affetmelisiniz. Kimi insanlar bunun çok zor olduğunu söylerler fakat siz affetseniz
de, affetmeseniz de hiç bir şey yapmıyorsunuz. Tekrar, affetmediğinizde, o zaman bir hiç için kendinize eziyet ediyorsunuz. O
yüzden affetmeniz gereken kişileri bile düşünmemelisiniz. Sadece “ben herkesi affediyorum” deyin ve derhal kendinizi daha iyi
hissedersiniz. O kadar basit.

Şimdi, Toprak Anneden yardım alabilmek için ayakkabılarınızı çıkartmalısınız, hepsi bu. Lütfen sol ve sağ ayaklarınızı birbirinden
ayrı tutun. Sadece beş ya da on dakikalığına, hepsi bu. Onun size anlattığı gibi iki tane güç var sol ve sağ.

(Sonra, sonra, meditasyondan sonra, tamam mı? iyi, bırakın bir tane alsın. Tamam, şimdi ona izin verin. Hepsi bu. Oturun, oturun.
)

O yüzden sol tarafınızı bir yana, sağ tarafınızı da diğer yana koyun. Sol taraf arzu gücünüzü temsil eder ve sağ taraf da eylem
gücünüzü. O yüzden lütfen sol elinizi sol tarafa, sol dizinizin üzerine koyun ve sağ tarafı da (sağ elinizi) sol taraftaki enerji
merkezlerimizi beslemek için kullanacağız. Önce size sol tarafta bulunan farklı enerji merkezlerinize nasıl dokunmanız ve onları
nasıl beslemeniz gerektiğini göstereceğiz. O yüzden lütfen önce (buraya) bakın ve sonra gözlerimizi kapatmamız gerekecek.

Sağ elinizi kalbinizin üstüne koyun. Burası Kadir-i Mutlak Tanrı`nın Ruh olarak yansımasının bulunduğu merkezdir ve Kundalini de
Kutsal Ruh`un, Ezeli Anne`nin yansımasıdır. Şimdi lütfen sağ elinizi karnınızın (sol taraf) üst kısmına koyun. Burası ustalığınızın
merkezidir. Ruh olduğunuz zaman, kendi kendinizin rehberi haline gelirsiniz. Şimdi sağ elinizi sol tarafta, karnınızın alt kısmına
(kasık kısmına) koyun. Burası bizim, kendisi ile Tanrısal işi yaptığımız saf bilginin merkezidir. Sonra elinizi sol tarafta, karnınızın
üst tarafına götürün. Şimdi de, elinizi boynunuz ile omzunuz arasındaki yere koyun ve başınızı kendi sağınıza doğru çevirin.
Suçluluk hissettiğiniz zaman bu merkezde catch edersiniz. Şimdi lütfen elinizi alnınızın ortasına koyun ve mümkün olduğunca
başınızı öne doğru eğin. Burası herkesi affetmeniz gereken merkezdir.

Şimdi lütfen sağ elinizi başınızın arkasına koyun ve başınızı geriye doğru itin. Burası suçluluk hissetmeden, hatalarınızı
saymaksızın, kendi huzurunuz için sizin söylemenizin gerekli olduğu, Tanrısal güçten af dilemeniz gereken merkezdir. Şimdi avuç
içinizi germelisiniz. Avucunuzun ortasını, çocukken yumuşak bir kemik olan bıngıldak kemiği bölgesine koyun. Şimdi
parmaklarınızı geriye doğru itin ve başınızı olabildiğince öne doğru eğin. Bu şekilde kafa derinizde iyi bir baskı oluşur,
parmaklarınızı geriye doğru gerin. Başınızı öne eğin. Şimdi başınızın derisini saat yönünde yavaşça yedi kez hareket ettirin.
Başınızı öne eğin. Şimdilik, yapmanız gereken sadece bu.

Şimdi lütfen ayaklarınızı birbirinden ayırın ve sol elinizi bana doğru uzatın. Çok fazla öne ya da arkaya doğru eğilmeyin, rahat bir
şekilde oturun. Lütfen sağ elinizi kalbinizin üstüne koyun. Sol eliniz dizinizde ve Bana doğru açık olsun. Şimdi lütfen gözlerinizi
kapatın. Burada Bana üç kere çok temel bir soru sormalısınız. Bana “Anne” ya da “Shri Mataji” diyebilirsiniz. “Anne ben saf
Ruhmuyum?” (Yüksek sesle)



Eğer siz ruhsanız, kendi kendinizin rehberi, kendinizin efendisi olursunuz. O yüzden lütfen sağ elinizi sol tarafta karnınızın üst
kısmına koyun. Sadece sol tarafta çalışıyoruz. Burada başka bir soru sormalısınız. “Anne ben kendi kendimin efendisimiyim?” Bu
soruyu üç kere sorun. Halihazırda saf bilgi için sizi zorlayamayacağımı söyledim çünkü özgürlüğünüze saygı duyuyorum. Bunu
siz istemelisiniz.

Şimdi lütfen sağ elinizi karnınızın alt kısmına (kasık bölgesi) koyun ve iyice bastırın. Burada altı kez tekrarlamalısınız çünkü bu
merkezinin altı taç yaprağı var, “Anne lütfen bana saf bilgiyi ver”. Altı kez. Saf bilgiyi istediğiniz anda Kundalini yükselmeye başlar.

O yüzden daha yukarıdaki enerji merkezlerini kendimize olan güvenimiz ile beslemeliyiz. Şimdi sağ elinizi sol tarafta karnınızın
üst tarafına koyun. Burada kendinize tam bir güvenle on kere “Anne ben kendi kendimin efendisiyim” deyin.

Halihazırda söylediğim gibi, sizler bu beden, bu akıl, bu ego ya da bu şartlanmalar değilsiniz, sizler saf Ruhsunuz. O yüzden şimdi
sağ elinizi kalbinizin üstüne koyun ve burada tam bir güvenle şunu söyleyin, 10 – 12 kere, “Anne ben saf Ruhum.” On - oniki kere.

Bu her yanı saran güç, şefkatin ve sevginin gücüdür. Bu mutlak bilginin okyanusudur. (Yüksek sesle, yüksek) Fakat tüm bunların
üzerinde, bu affetme okyanusudur ve her ne hata yaparsanız yapın, bu okyanus onu kolayca yok edebilir. O yüzden lütfen
kendinizi affedin ve elinizi omzunuz ile boynunuzun birleştiği yere koyun ve başınızı kendi sağınıza doğru çevirin. Burada tam bir
güvenle 16 kere “Anne ben hiçbir şey için suçlu değilim”, deyin.

Size zaten söylemiş olduğum gibi, affetseniz de affetmeseniz de aslında hiç bir şey yapmıyorsunuz. Fakat affetmediğiniz zaman
yanlış tarafa alet oluyorsunuz. O yüzden şimdi lütfen sağ elinizi alnınızın üstüne koyun ve başınızı mümkün olduğunca öne doğru
eğin. Burada tam bir güvenle ve kalbinizden şunu söyleyin,  sayısı önemli değil. “Anne, ben genel olarak herkesi affediyorum.”
Şimdi lütfen sağ elinizi başınızın arkasına koyun ve başınızı mümkün olduğunca geriye doğru itin. Burada kendinizi suçlu
hissetmeden ve hatalarınızı saymadan, sadece kendi huzurunuz için, sayısı önemli değil ama kalbinizden “Tanrım herhangi bir
hata yaptıysam lütfen beni affet” demelisiniz.

Şimdi elinizi iyice gerin, avucunuzu tamamen gerin ve avucunuzun ortasını başınızın üstüne koyun. Parmaklarınızı geriye doğru
itin. Lütfen başınızı öne doğru eğin. Ben burada yine özgürlüğünüzü çiğneyemem. Aydınlanmanızı siz istemelisiniz. O yüzden
başınızın derisini saat yönünde yedi kez yavaşça çevirin ve”Anne lütfen bana aydınlanmamı ver” deyin, yedi kere.

[Shri Mataji mikrophona üflüyor.]

Lütfen ellerinizi indirin. Lütfen her iki elinizi bu şekilde Bana doğru uzatın. Şimdi sağ elinizi bu şekilde Bana doğru uzatın. Lütfen
sağ elinizi Bana doğru uzatın ve başınızı öne eğin ve sol elinizle kendiniz bakın, başınızdan sıcak ya da serin bir esinti çıkıyor mu?
(Daha yüksek sesle, daha yüksek sesle, daha yüksek). Eğer sıcaklık varsa bu affetmediniz demektir. O yüzden lütfen affedin ve
suçlu hissetmeyin.

Şimdi sol eliniz Bana doğru, ama başınızı öne doğru eğin, öne doğru eğin. Şimdi lütfen sol elinizle, başınızdan çıkan serin bir
esinti olup olmadığını ya da sıcak bir esinti olup olmadığını kontrol edin. Elinizi başınızın üstüne değdirmeyin – yukarısında tutun.
Bazen esintiyi yukarıda hissersiniz. Lütfen tekrar sağ elinizle kontrol edin. Başınızı öne eğin ve tekrar sol elinizle tekrar bakın.

Şimdi her iki elinizi de gökyüzüne doğru kaldırın, bu şekilde. (Daha yüksek sesle, daha yüksek). Başınızı geriye itin ve bu
sorulardan herhangi birisini üç kere sorun “Anne, bu Kutsal Ruh`un serin esintisi mi?” ya da “Anne, bu Tanrısal sevginin gücü
mü?” ya da “Anne,  bu Paramachaitanya mı?” Bu sorulardan herhangi birini üç kere sorun, herhangi birini üç kere.

Şimdi ellerinizi indirin. Ellerinizi bu şekilde Bana doğru uzatın. Gözlerinizi açın. Düşünmeden Beni seyredin. Parmak uçlarınızda,
ellerinizde ya da bıngıldak kemiği bölgesinde serin ya da sıcak bir esinti hissedenler, lütfen iki elinizi de kaldırın



Prag! Şimdi hepiniz aziz oldunuz. Hepinizin önünde eğiliyorum! Bir aziz gibi olan yaşamlarınız başladı. Yarın tekrar gelip, size
ruhu anlatacağım. Tanrı sizi kutsasın. Lütfen arkadaşlarınıza haber verin ve onları da çağırın çünkü Ben sadece yarın burada
olacağım. Serin ya da sıcak esinti hissetmiş olanlar, yarın iyice gelişecekler ve hiçbir şey hissetmeyenler de hissedecekler.

Tanrı hepinizi kutsasın.

(Aynı zamanda onlara bunun hakkında konuşmamalarını söyleyin. Bu aklınızın ötesinde. Sessiz olmak. Bunu tartışmayın. )
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[Hintçe]

Onlar üç şarkı söylediler, değil mi? Bir tane daha … bir tane daha …

[Hintçe]

[Yogi, Shri Mataji’nin konuşması sırasında fotoğraf çekilmesi hakkında soru soruyor.]

Ama Ben konuştuğum sırada, çekilmemeli.

Bir şarkı daha söylemelisiniz, küçük bir tane. Hamid, gözlüklerim, gözlüklerim.

[Yogi, Shri Mataji’ye çakralar vesaire hakkında zaten konuştuklarını açıklıyor.]

Gerçeği arayan herkesin önünde eğiliyorum. Size dün anlattığım gibi, gerçek her ne ise odur. O kavramsallaştırılamaz ve bu insan
farkındalığı içinde hissedilemez. Bunun için sizin, bizim ruh dediğimiz daha süptil bir varlık haline gelmeniz gerekir.

Bu gün sizlere Ruhun tabiatından bahsedeceğim. Ruh, Kadir-i Mutlak Tanrının, Babanın (içimizdeki) yansımasıdır. Oturduğu
mevkii bıngıldak kemiğinin üstüdür ama O (Tanrı) bizim kalbimizde yansımıştır ve ruh böyle iken, Kundalini ise, Kutsal Ruhun,
Ezeli Annenin yansımasıdır.

Yani bu ruh, o dikkatimiz içinde aydınlandığı zaman, dikkatimiz aktif hale gelir: bu anlamı ile, eğer siz bir şeye dikkat koyarsanız,
orada o hareket etmez ama aksine, siz her nereye dikkat koyarsanız, bu sizin üzerinizde hareket eder. Bunun tersine aydınlanmış
ruh olan birisinin tek bir bakışı bile, başka bir kişi üzerinde neşe ve huzur olarak kendini gösterebilir. Ruh, merkezi sinir sistemi
vasıtası ile görülmeye başladığı zaman, sinirleriniz üzerinde yeni bir boyut geliştirirsiniz ve bunun sayesinde kendi merkezlerinizi
hissedebilirsiniz, bu kendi bilginizdir ve başka kişilerin merkezlerini de hissedebilirsiniz. Bu sizin kendi parmak uçlarınızda
hissedeceğiniz, kesin olarak ve tamamen doğru bir duyumdur. Eğer bu merkezleri nasıl düzelteceğinizi bilirseniz, o zaman
fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak tam bir dengeye ulaşırsınız.

Bu merkez böyledir ve biz bunu sağ kanal veya sol kanal üzerinde çok fazla kullanmaya başlarsak, o zaman burası sıkışır. Bazen
sadece kesin bir şok bunu kırabilir ve sonrasında sizler fiziksel ve zihinsel illetler geliştirirsiniz. Ama kundalini bu merkezlerin
içinden geçtiği zaman, o (dişi) onları düzeltir ve aydınlatır çünkü şimdi artık ruh ile bağlantıdadır. Yani ruh, bizde neyin yanlış
olduğunu, bize söyler. Bu Son Yargı ve aynı zamanda Yeniden Diriliştir. Bizler kendi kendimizi yargılayacağız ve bizler kendimizi
Sahaja Yoga vasıtası ile yeniden dirilteceğiz.

Ruh, gerçeğin kaynağıdır, mutlak gerçeğin. Eğer aydınlanmış birer ruh olan on tane çocuğunuz varsa ve hepsinin gözlerini
bağlayıp, önlerine birisini koyup, onlara bu kişide neyin yanlış olduğunu sorarsanız, o zaman hepsi aynı parmaklarını
kaldıracaklardır. Bu hepsinin, orada bulunan bu beyefendinin boğazında bir şeylerin yanlış olduğunu söyledikleri anlamına gelir.
Eğer siz bu beye, “boğazınızda yanlış giden bir şeyler var mı?” diye sorarsanız, o kişi, “evet, bunu nereden biliyorsunuz?”
diyecektir.

Ruhun ışığında, yavaş yavaş her yeri kaplayan bu Tanrısal gücü anlamaya başlarsınız. Eğer bu Tanrısal gücün nasıl çalıştığını
bilirseniz, başkalarının kundalinilerini de yükseltebilir ve onlara, başkalarına aydınlanma verebilirsiniz. Aynı zamanda hangi
insanın samimi olduğunu, hangisinin olmadığını da bileceksiniz çünkü parmaklarınızı bu kişiye doğru yöneltir yöneltmez derhal,
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eğer bu kişi bir sahtekar ise korkunç bir sıcaklık hissedeceksiniz çünkü farkındalığınız içinde, kolektif bilinç denilen yeni bir boyut
geliştirirsiniz.

İlk olarak “düşüncesiz farkındalık” anlamına gelen ve bizim Nirvichar Samadhi adını hakkında düşünmeye başlıyorum. Ama
aydınlanmadan sonra bir şey görürsünüz ama düşünce yoktur çünkü düşünceler ya geçmişten yada gelecekten gelir ama şu anın
içinde düşünce yoktur. Yani bir şey gördüğünüz zaman, sanatçı tarafından yaratılan neşe her ne ise, bu sizin üzerinize akmaya
başlar ve kesinlikle sizi sakinleştirir. Stresiniz, endişeleriniz, hepsi kaybolur çünkü ruh huzurun kaynağıdır.

Barış hakkında konuşmaya başlayan pek çok kişi var ama onların kendi içlerinde barış yok. Onlar Nobel Barış Ödülleri de aldılar
ama bunun ne yararı var – onların kendi içlerinde barış yok. Ama bu bir tekerlek gibidir, tekerlek hareket ettiği zaman siz dış
çemberin üzerindeyseniz rahatsız olursunuz ama eğer tekerleğin merkezine giderseniz, orası huzurludur. Aynı şekilde sizin
konumunuzda, bir eksenin sahip olduğu konum olur. Eğer suyun içinde iseniz ve dalgalar geliyorsa, gelecekten ve geçmişten
gelen düşünceler gibi sağdan ve soldan, dalgalardan korkarsınız ama eğer bir tekneye binerseniz o zaman artık dalgalardan
korkmazsınız. Eğer yüzmeyi öğrenirseniz, dalgaların arasına girebilir ve insanları tekneye geri getirebilirsiniz.

Bu üçüncüsü, ulaşacağınız yerdeki ikinci konum budur, sizin çok bilgili olacağınız şüphesiz farkındalık, Nirvikalpa Samadhi.
Ruhunuzun ışığı beyninizi aydınlatır. İnsan farkındalığı içinde bilebileceğimiz şey, çok azdır ama beyniniz aydınlandığı zaman, yeni
şeyler keşfetmeye başlarsınız. Sahaja Yogaya geldikten sonra bir çok şey keşfetmiş olan bazı bilim adamlarımız var. O sizin
yaratıcılığınıza yeni bir boyut verir. Sahaja Yogaya geldikten sonra dünya çapında meşhur olmuş pek çok müzisyen ve santçımız
var. Fiziksel olarak iyi hissedersiniz, iyileştirilebilen tüm hastalıklar iyiletirilebilirsiniz, hastalıkların pek çoğu Sahaja Yoga ile
iyileştirilebilir. Bazı insanlarda daha uzun zaman alır, kimilerinde daha az olsa, onların pek çoğu iyileştirildi. Ama bu şey, hoppa
insanlar için veya aydınlanma almak istemeyenler için değildir. Bu ciddi bir şekilde, dürüstçe gerçeği arayanlar içindir. Sahte
gurular tarafından bozulmuş insanlar bile veya kimi dinleri yanlış şekilde takip eden insanlar bile, hepsi kurtarılabilir.

Ruhun ışığında, siz kendi kendinizin efendisi olursunuz çünkü gerçeği gördünüz. İlk kez, yaşayan tüm işleri yapan her yeri
kaplayan bu gücü hissettiniz ve o zaman eğer bu gücü nasıl idare edeceğinizi biliyorsanız, sizler bunun ustaları haline
gelebilirsiniz. Son derece dinamik, korkusuz ama aynı zamanda çok şefkatli olursunuz ve bu hepinize olmalıdır. Sadece
istemeyenler veya kaderinde bunun olmadığı kişiler, bunu almayacaklar ama bu sizin plastikten binlerce çiçek yaratabileceğiniz
gibi plastik bir büyüme değildir- bu gerçektir ve bu yüzden olmak, Sahaja Yoga içinde önemlidir. Tüm bunların üzerinde, sizin
ruhaniyetiniz, Tanrısallığınız kendisini göstermeye başlar ve otomatik olarak doğru bir kişi olur ve erdemlerinizden neşe
duyarsınız.

Sahaja Yoga hakkındaki bu günkü en büyük şey, bunun kolektif bir oluş olmasıdır. Bundan önce insanların Himalayalara giderek
veya kendilerini bazı mağaralara saklayarak temizlemeleri gerekirdi. Bir çok kefaret yerine getirmeleri gerekirdi. Ama Sahaja
Yogada, kolektif iş sizi kesinlikle mükemmel hale getirir. Tırnağımın kırıldığında artık uzamayacak olması gibi. Onun bütün ile
bağlantıda olması gerek. Bu Tanrısal güce bir kez bağlandığınız zaman, siz bütünün parçası olursunuz. O sizlere sadece rehberlik
edilmekle kalmaz aynı zamanda çokça korunur ve kutsanırsınız da. Bunun özelliği size neşe vermesidir. Neşe tarif edilemez,
tanımlanamaz. Bunda mutluluk ve mutsuzluk ikilemi yoktur, bu kesinlikle kendi tabiatının içindedir. Bu sadece deneyimlenmelidir
ve işte size olacak olan şey budur.

Bugün yine eğer bazı sorularınız varsa, cevaplamak isterim ama sizlere tekrar söylemeliyim ki, Ben buraya sizden bir şeyler
almaya gelmedim. Bu yüzden lütfen Bana bir soru sorun, konu ile alakalı herhangi bir soru.

[Soru]

Evet, tabii ki. Sürekli olarak. Bunu bilmelisiniz, ki onun için hiç bir şey ödemeniz gerekmez. Tüm bu bilgi kesinlikle bedavadır.
Tanrısal iş için ödeme yapamazsınız.

[Soru]



Onların hepsi bizim hatalarımız, bunlar insan hataları. İnsanoğulları değişmeli, onlar transforme olmalıdırlar.

[Soru]

Hayır, bu olamaz. Bu herhangi bir egzersiz ile veya okuyarak veya herhangi bir şeyle olamaz. Bu yaşayan bir süreçtir. Bir tohum
gibi, siz onu filizlenmeye zorlayamazsınız, onu Toprak Ana içine koymalısınız.

[Soru]

Onların hepsi üzülmeliler. Bütün dinler sadece para yapmakla ilgili. “Yoga”, Tanrı ile birleşmek anlamına gelir. Tüm kutsal yazılar,
sizin tekrar doğmanız gerektiğini söyledi. Hiç kimse buna dikkat etmiyor, onlar sadece para toplamakla meşguller.

[Soru]

O asla böyle söylemedi. İncili tekrar okumanızda fayda var. Şüphesiz Tanrının sözü orada, buna şüphe yok. Merhaba! …. Nedir
bu? Bu değil- bu şüphesiz Tanrının sözü. Merhaba,... otur, dinle. Sana anlatacağım. Otur. Sana ne olduğunu anlatacağım. Bu....,
İsa “bu Tanrının sözü” dedi ve Ben Tanrının sözünü kullanıyorum yanlızca. Otur. O ayrıca, “ben size Kutsal Ruhu göndereceğim”
dedi. Eğer Ben Kutsal Ruh isem, aynı zamanda Tanrıyım da. Lütfen oturun. Eğer Ben Kutsal Ruh isem, bir Hristiyan olarak siz Beni
nasıl tanıyacaksınız? Beni nasıl tanıyacaksınız?

Ben Kutsal Ruhum. Bunu söylemek zorundayım, çünkü eğer siz buraya İncil getiriyorsanız, Ben size söylemeliyim çünkü Ben
rahatlık veriyorum – tüm dünyada pek çok insanı iyileştirdik. Sahaja Yoga da M.D. derecesi (Medicinae Doctor) sahibi üç doctor
var. Rusya`da Sahaja Yoga yapan kırk doktor var. Ve Ben size danışmanlık yapıyorum, İsa`nın söyleyemediklerini size söylüyorum
çünkü O üç buçuk yılda öldürüldü. Onlar da İncil okuyan ve “bu bizim kurtarıcımız değil” diyen aynı insanlardı ve Onu öldürdüler.
Üçüncü şey günahlardan arınmadır. Kutsal Ruh, günahlardan arındıran olmalıdır ve işte bu odur: Ben size aydınlanma veriyorum.
Bu sefer kaçırmayın bunu.

Onlar İsa`nın üç buçuk yıl yaşamasına izin verdiler ve Ben orada iken, onlar da Onun İncilini kullanıyorlardı. İsa oradayken, Onu
rezil etmek için Eski Ahit`i (İncil`in ilk bölümü, yani Tevrat) kullanıyor ve Musa hakkında konuşuyorlardı. İncil okuyarak eğer siz bir
şeylere ulaşabilseydiniz, bu görülecekti. Ben kendim Hristiyan bir ailede doğdum ve Hristiyanların bu İncil ile ne yaptıklarını biliyor
musunuz ? Eğer Güney Amerika giderseniz şok olursunuz. Milyonlarca ve milyonlarca Kızılderili Yerli, onlara İncil gösterilerek
öldürüldü. Hindistan`a bir ellerinde İncil, diğer ellerinde silahla geldiler.

Bunu kaçırmayın. Aydınlanma almanızın, yeniden dirilişinizin zamanı geldi. Sizler Hristiyan dininde doğdunuz, bu yüzden İncil`e
inanıyorsunuz ama İslam olarak doğanlar, onlarda sadece Kuran`a inanırlar. Onlar bütün Hristiyanların cehenneme gideceğine
inanırlar ve Hristiyanlarda tüm Müslümaların cehenneme gideceğine inanırlar. Yahudilere ne demeli? Flaşörleriniz olduğu zaman,
flaşörler koyduğunuz zaman, Tanrının birliğini görmüyorsunuz. Bu … Bu Kuran, İncil, Gita, herhangi bir şeyi okumuş olan insanlar,
her dini takip eder ve her günahı işlerler. Onlar doğrular mı? İsa sizlerden alçak gönüllü olmanızı istedi. Alçak gönüllü Hristiyanlar
neredeler, Ben görmek isterim. O kadar kibirliler ki. İsa, ahlak konusunda aşırıya gitti: “Zina eden gözleriniz olmamalı”. Haydi,
hangi Hristiyanların bu türde gözleri olduğuna bakalım. Sadece Sahaja Yogiler, bu masum gözlere sahipler.

Hepiniz tekrar doğacaksınız, sizler vaftizin gerçekleşmesini elde etmelisiniz. Bıngıldak kemiği bölgesinizden çıkan Kutsal ruhun
serin esintisini hissetmelisiniz. Yeterince İncil okumalarımız, vaazlarımız ve konuşmalarımız oldu. Haydi gerçeğin kitabını
okuyalım, hakikatın kitabını. Kör inanca gerek yok. Sizler her yeri saran gücü hissetmelisiniz. İsa`nın Tanrının oğlu olduğunu,
Sahaja Yoga sayesinde kanıtlayabilirsiniz, bunu ispatlayabilirsiniz. Onlar bunu kanıtlayamazlar. Onlar aydınlanma verebilirler mi?
(Siz başka bir salon bulup, orada konuşma yapsanız daha iyi olacak. Kimse size istemiyor. Onu dışarı çıkarın. ) Her ne olursa
olsun, sizler kör bir şekilde inanmamalısınız. Her şey için kanıt sahibi olmak zorundasınız. Eğer kanıtınız yoksa neden İncil`e
inanıyorsunuz, neden Gita`ya inanıyorsunuz, neden Kuran`a inanıyorsunuz, sadece kör bir şekilde mi ona inanıyorsunuz?



[Soru.] (O ne dedi?)

O bayanı daha sonra iyileştirebilirim. Şüphesiz sizleri iyileştireceğiz. Biraz zaman alacak, daha iyi mi? Sizi iyileştireceğiz, tamam
mı? Şimdi sadece hepsine aydınlanma vermek istiyorum. Bu çok önemli. Aydınlanmalarını almak için buraya geldiler. Tamam.

(Onlardan vermelerini isteyin, bu oğlanlara biraz bandhan verin.)

Bunu söylemeliydim, üzgünüm. Ben söylemeliydim – bunu söylemenin zamanı geldi, bakın, bu yüzden Ben mutluyum.

Aydınlanma almak istemeyenler, lütfen salonu terk etsinler. Birilerinin düzenlediği toplantıya gelip, rahatsız etmek medenice
değil. Bu devam etmekte olan Tanrısal bir iş ve rahatsız etmek sizin işiniz değil. Yani insanlar bu tür bir iş için ödeme yaptılar,
biliyorum, siz neden kendi iyiliğinizi aramıyorsunuz? Neden böyle fikirlere yapışıp, sonsuza dek kendinizi mahfediyorsunuz? Bu
tür bir kör inançta bilgelik yok. Şimdi bir çok Müslüman ve Yahudi, İsa`ya ibadet ediyor çünkü bu onlar için bu bir kanıt. Bu,
kiliseye gidip, orada birilerini dinleyip, sonra da bir şeyleri kabul etmek değildir. Eğer bu bir kanıtsa, o zaman dürüst insanlar
olarak sizler bunu kabul etmelisiniz. İngilizcede, pudingin kanıtının onu yemek olduğunu söylerler, konuşarak veya bir şeyler
okuyarak değil. Eğer açsanız, onu alırsınız, bu kelimeler ve kitaplarda yaşayanlar değil. Hindistan`da bir şair, adı Kabira, o dedi ki,
“çok fazla okuyarak, eğitimli birisi bile sonunda aptallaştı.”

Şimdi, bildiğiniz gibi, içimizde iki tane güç var, biz bunlara ne diyoruz, sol sempatik ve sağ sempatik sinir sistemi. Bunlar siz acil
bir durumla karşı karşıya olduğumuz zaman çalışırlar ama üçüncüsüne parasempatik adı verilir ve o tüm sistemi dengeye
getirmek için enerji sağlar. Gerçekte, sol kanal arzu gücüdür ve sağ kanal ise eylem gücüdür. İsa tüm bunları söyleyemedi, onlar
Onu çarmıha gerdiler. Problem şu ki, Onun işi tamamlanmalı.

Şimdi ellerinizle böyle ifade ederek, bizler arzu gücümüzü kullanacağız. Ama sizin yerine getirmeniz gereken üç tane koşul var:
eğer aydınlanma almak için saf arzunuz varsa, o zaman emin olun, hepiniz aydınlanmanızı alacaksınız. Çekingenlik
duymamalısınız. (Bırakın olsun, önemli değil. Onlar işe yaramaz kişiler, bakın, birileri onlara para Verdi. Şimdi bunu unutun.)

Yani üç şart var: ilki, hepiniz aydınlanmanızı alcağınıza dair kendinizden emin olmalısınız. Tamam. Sonra ikinci şart, hiç bir
şekilde suçlu hissetmemelisiniz. Geçmişi unutmalısınız. Şu anda olmalısınız. Eğer suçluluk duyarsanız, bu merkez çok fena
şekilde catch eder ve bunun bir sonucu olarak, zihinsel problemlerin yanısıra fiziksel problemler bile geliştirirsiniz. Tembel
organlardan Anjin, spondilit ve bir çok başka hastalık geliştirirsiniz. Tamam.

Üçüncü şart, herkesi affetmenizdir, genelde herkesi, sizi rahatsız etmiş olan hiç bir kimse hakkında düşünmeyin. Sizi rahatsız
etmeye çalışmış olan beyefendiyi bile, affedin onu, sadece affedin. Çünkü affetsenizde, affetmesenizde hiç bir şey
yapmıyorsunuz. Ama eğer affetmezseniz yanlış ele oynuyorsunuz. Bu yüzden mantık olarak affetmek zorundasınız. Gerçekte hiç
bir şey yapmıyorsunuz ama onlar kendilerinden memnunlarken, başkaları için biz neden kendimize işkence edelim? Kendinizi
alçak bir şey olarak görmeyin. Şimdi siz insansınız ve sizin atmanız gereken ve vaftizinizin gerçekleşmesi olan son bir adım var.

Şimdi, on dakika kadar ayakkabılarınızı çıkartmalısınız, onları, ayaklarınızı Toprak Ananın üzerine koyun.

Kucağınızda. Aydınlanmanızı almak hususunda arzulu olmanız anlamlı. Kendi kendimizi besleyeceğimiz sol el tarafındaki
merkezleri biz size söyleyeceğiz. Şimdi lütfen sağ elinizi ruhun oturduğu yer olan kalbinizin üzerine koyun. Kalbin üzerine, sol
taraf, sol taraf.

Eğer ruh içinizde ışıldarsa, o zaman size rehberlik eder, işte bu şekilde kendi kendinizin efendisi olursunuz. Şimdi elinizi karnınızın
üst kısmına doğru indirin, sol el tarafında. Bu sizin kendinizin efendisi olmanızın merkezidir. Şimdi buradaki merkez, bütün
peygamberler tarafından meydana getirilmiştir ve aydınlandığı zaman sizi Tanrısal gücü idare etmek konusunda bir usta yapar.

(Lütfen oturun. En azından bizi rahatsız etmeyin. Eğer Hristiyansanız, oturun. Lütfen bizi rahatsız etmeyin. Oturun. Alçak gönüllü



olun, dinleyin. Lütfen oturun. En azından Hristiyan gibi davranın.)

Şimdi sağ elinizi sol tarafta karnınızın alt kısmına (kasık bölgesine) götürün. Burası saf bilginin merkezidir, kitabi bilginin değil,
çalışan, başkalarına aydınlanma verebileceğiniz, başkalarını iyileştirebileceğiniz, her şeyi yapabileceğiniz Tanrısal gücü çalıştıran
saf bilginin merkezidir. Şimdi elinizi karnınızın üst kısmına yükseltin, sol tarafta.

Şimdi tekrar kalbinize. Kalbinizin üzerine. Şimdi boynunuz ile omzunuzun birleştiği noktaya, başınızı kendi sağınıza doğru çevirin.
Size suçlu hissetiğiniz zaman bu merkezin bozulduğunu zaten söyledim. Hiç bir şekilde kendinizi suçlu hissetmeyin.

Şimdi, sağ elinizi alın ve anlınızın karşısına koyun. Başınızı eğin. Burada genel anlamda herkesi affetmelisiniz. Şimdi, elinizi
başınızın arka tarafına getirin ve başınızı geriye doğru itin. Burada, suçluluk hissetmeksizin, hatalarınızı saymadan, huzurunuz
için, “Tanrısal güç, eğer bir şey yaptıysam, lütfen beni affedin” deyin.

Şimdi avuç içinizi gerin ve avucunuzun ortasını bıngıldak kemiği bölgesinin üzerine koyup, aşağıya doğru başınıza bastırın.
Ellerinizi de geriye doğru gerin ve böylece iyi bir baskı olacaktır. Şimdi kafa derinizi yavaşça yedi kez saat yönünde hareket ettirin.
Şimdi ellerinizi indirin. İşte yapmamız geren her şey bu. Gözlüklerinizi çıkartabilirsiniz çünkü gözlerinizi kapamanız gerekli ve
burada sıkan bir şeyler varsa veya belinizde lütfen bunu çıkarın.

Şimdi, tekrar ellerinizi Bana doğru tutun, her iki ayak birbirinden ayrı dursun ve gözlerinizi kapatıp, sağ elinizi kalbinizin üzerine
koyun. Burada Bana çok temel bir soru sormalısınız. Bana, “Anne” veya “Shri Mataji” diyebilirsiniz – üç kez, “Anne, ben ruh
muyum?”. Bu soruyu üç kez sorun. (Yüksek sesle)

Eğer ruh iseniz, siz kendi kendinizin efendisisiniz. Bu yüzden sağ elinizi karnınızın üst kısmına koyun ve Bana başka bir soru
sorun – sol el tarafında – “Anne, ben kendi kendimin efendisi miyim?”

Size zaten özgürlüğünüze saygı göstereceğimi söyledim ve Ben saf bilgiyi sizler üzerinde zorlayamam. Lütfen sağ elinizi sol el
tarafında karnınızın alt kısmına (kasık bölgesine) koyun. Saf bilgiyi istemelisiniz. Bu yüzden altı kez, “Anne, lütfen bana saf bilgiyi
ver” deyin….. (Yüksek sesle) Saf bilgiyi ister istemez, Kutsal Ruhun yansıması olan Kundalini yükselmeye başlar.

Şimdi lütfen sağ elinizi sol tarafta karnınızın üst kısmına koyun. Tam bir güvenle bu merkezleri beslemeliyiz. Burada tam bir
güvenle, “Anne, ben kendi kendimin efendisiyim” demelisiniz.

Ben sizin saf ruh olduğunuz konusundaki temel gerçeği zaten size söyledim. Siz bu beden değilsiniz, siz bu akıl değilsiniz, siz bu
ego veya bu şartlanmalar değilsiniz, siz saf ruhsunuz. Bu yüzden sağ elinizi kalbinize yükseltin ve tam bir güvenle on iki kez
“Anne, ben saf ruhum” deyin.

Tanrısal güç, sevgi ve şefkatin gücüdür. O saf bilginin okyanusudur ama tüm bunların ötesinde affetme okyanusudur. Yani her ne
hata yapmışsanız, affetme okyanusu kendi gücü içinde, bunu eritebilir. Şimdi elinizi boynunuz ile omzunuzun birleştiği noktaya
yükseltin ve başınızı kendi sağınıza doğru çevirin. Burada, on altı kez “Anne, ben hiç bir şekilde suçlu değilim” demelisiniz.

Ben zaten size söyledim, mantıksal olarak affetsenizde, affetmesenizde, hiç bir şey yapmıyorsunuz. Ama eğer affetmiyorsanız, o
zaman yanlış ele oynuyorsunuz ve kendinize işkence ediyorsunuz. Şimdi sağ elinizi, anlınıza yükseltin ve başınızı eğin. Burada
kalpten bir şekilde, sayısız bir şekilde, “Anne, ben herkesi affediyorum” deyin.

Şimdi elinizi başınızın arka kısmına koyun ve başınızı geriye doğru itin. Burada suçlu hissetmeden, hatalarınızı saymadan,
huzurunuz için, “Tanrısal güç, eğer herhangi bir hata yaptıysam, lütfen beni affet” deyin. Bunu kalpten söyleyin, sayısız bir şekilde.

Şimdi avuç içinizi gerin ve avucunuzun ortasını, çocukluğunuzda yumuşak bir kemik olan bıngıldak kemiği bölgesine koyun.
Şimdi başınızı eğin. Kafa derinize baskı yapmak için parmaklarını geriye doğru gerin. Şimdi başınızın derisini, yavaşça yedi kez
(saat yönünde) hareket ettirin. Ama burada yine aydınlanmayı sizlere zorlayamam. Ben özgürlüğünüze saygı duyuyorum. Bu



yüzden yedi kez, “Anne, lütfen bana aydınlanma verin”, deyin.

[Shri Mataji mikrophona üfler.]

Şimdi, lütfen ellerinizi indirin. Lütfen ellerinizi Bana doğru böyle tutun ve düşünmeden Beni seyredin. Böyle, böyle. Şimdi başınızı
eğin ve sol elinizle başınızdan serin veya sıcak bir esinti gelip gelmediğine bakın, kendiniz tasdik etmelisiniz. Elinizi başınızın
üzerine koymayın, biraz daha yüksekte tutun ve kendiniz için bakın. Bu kanıttır. Şimdi lütfen sol elinizi Bana doğru tutun ve tekrar
başınızı eğin ve sağ elinizle kontrol edin. Kimi insanlar biraz daha uzakta hissederler. Şimdi tekrar sağ elle.

Şimdi, lütfen her iki elinizi de bu şekilde gökyüzüne doğru kaldırın ve bir soru sorun, onlardan birisi, bu sorulardan birisini sorun,
“Anne, bu Kutsal Ruhun serin esintisi mi ?” veya ikincisi “Anne, bu Tanrının sevgisi mi?” veya “Anne, bu ruh mu veya
Paramchaitanya mı?”. Bu sorulardan her hangi birini üç kez sorun.

Şimdi, lütfen ellerinizi indirin. (Aldılar!) Ellerinizi indirin lütfen. Şimdi onu böyle koyun. Kendi bıngıldak kemiği bölgesinde veya
ellerinde veya parmak uçlarında sıcak veya serin esintiyi hissetmiş olanlar, lütfen her iki elinizi kaldırın.

Bu kanıttır. Tanrı sizleri kutsasın. Şimdi sizler gerçek Hristiyanlar oldunuz. Sizler azizler oldunuz. Bu büyümelidir, sizin
Tanrısallığınız büyümelidir. Size söylediğim gibi, bu kolektivite içinde büyüyecek. Burada çok iyi bir merkezimiz var ve Sahaja
Yogayı çok iyi bilen pek çok kişi var. Sizler gelmeli ve büyük Sahaja Yogiler olmalısınız. Burada hemşerilerinizi kurrtarmalısınız ve
kısa sürede ustalaşacaksınız. Hiç bir şey ödemeniz gerekmiyor.

Tanrı sizleri kutsasın. Bu gün sizlerle bir araya gelmek istiyorum, eğer mümkünse bu akşam. (Şimdi yaklaşmalılar ve ……..)

(Onlarla konuşmayın. Çok negatif insanlar onlar.)

[Shri Mataji, arayış içindekilerin üzerinde çalışıyor.]
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Gerçeği arayan herkesi selamlarım. Eğer biz gerçeği arıyorsak, onun hakkında dürüst ve samimi olmalıyız, öyle ki kendimize karşı
samimi olmalıyız, ve biz bu dünyadaki varlığımızın hakkını vermeliyiz. Birçok sadhaka var, sabahtan akşama kadar; bir çeşit ritüel,
bir tür meditasyon, bir tür bhakti, bir tür okuma yapıyorlar. Fakat kişi anlamalı, ne başardık? Neredeyiz?

Bir Anne olarak şunu söyleyebilirim, "Çocuğum arayışın içinde bir çok şey yaptın, fakat ne buldun? En yüksek gerçeğe ulaştın mı?
Yazıtlarda tanımlanan şeyi elde ettin mi?" Bugün marathi dilinde söylenmiş şarkı için - Sanskrit dilinde de söylemelerini
dilerdim,Sanskritçe de çok iyiler,Adi Shankaracharya ve diğerlerini de söylemeliler. Yarın yapacaklar. Bu şarkı Namadeva
tarafından onikinci yüzyılda yazılmıştır; Bu şair daha sonraları Punjab’a gitmiştir, ki orada Nanak Sahib kendisine çok saygı
göstermiş ve ondan Punjabi dilinde de yazmasını istemiştir. O Punjabi dilini öğrenmiş ve çok kalın bir kitap yazmıştır, ve “Yüce
Sahip” içinde bu kitaptan birçok alıntı vardır. O sıradan bir terzi idi, çok sıradan bir terzi,ve başka köydeki bir azizi görmeye
gitti,azizin adı Gora Kumbhar’dı. "Kumbhar" çömlekçi, çömlek yapan insan demektir; ve Gora Kumbhar meşguldü, çalışmak için
çamuru hazırlıyordu. Namadeva sadece onun önünde durdu ve dedi ki, "Buraya Nirgun, şekilsiz olanı görmeye geldim,
chaitanya’yı görmeye, fakat o burada Saguna, şekle bürünmüş."

Sadece aydınlanmış bir ruh, sadece bir aziz, diğer bir aziz için bunu söyler, çünkü en yüce gerçeği bilir. Fakat aydınlanmamış
insanlar yaşamın ötesinde ne olduğunu anlayamazlar. Hristiyan dininde bile Thomas vardı, Hindistan’a aşağıya kadar geldi ve
birçok bilimsel eser yazdı, bu eserler Mısır’da bir mağarada tutuldu, ve bulunamadı.Şimdi onun hakkında bir kitap var, 48 yıllık bir
araştırmadan sonra. Onun tamamen Sahaja Yoga’yı tanımlaması ve sizin gerçeği deneyimlemeniz gerektiğini söylemesi çok
şaşırtıcı. Tabii ki her kitap, her yazıt aynı şeyi söylüyor "Kendini Bil" – ben kimim, ne olduğumu bulmam lazım. Böyle
söylendiğinde, tüm çabamız içimizde var olan bu kendinin bulmak yönünde olmalı. "Benim vücudum, sesim, burnum, ülkem,
benim, benim” diyoruz, “ben” kimdir bütün bu şeyler kime aittir? Bu ilham nereden içimize doğmaktadır.? İçimizdeki bu "Ben",
kalbimizdeki yasımadır. Sizden bir talepte bulunacağım; beni körü körüne kabul etmemelisiniz. Bu körlüğün hiç bir yerde faydası
yoktur. Fakat bilimde olduğu gibi size bir hipotez öneriyorum - bütün bunların nasıl gerçekleştiğini anlatan. Eğer bu ispatlanırsa
ve eğer sen benim söylediğimi deneyimleyip hissettiysen, o zaman dürüst insanlar gibi kabul etmelisin. Batıda burada olandan
daha farklı problemler var, inanılmaz problemler. İlk defa İngiltere’ye gittim, ve siz İngilizlerin nasıl olduklarını biliyorsunuz, sert
kabuklar - bu kabukları kırmak çok zor.

Fakat birkez bu kabuğu kırarlarsa ilim ile dolmaya başlarlar,ve onlar üniversite ve diğer kütüphanelere koşmaya başlarlar,ve
Kundalini hakkında her şeyi bulurlar. Burada bulunan Nath Panthis tarafından çok şey yazılmıştır, o Kundalini uyanışı ile ilgili o
kadar çok şey yapmıştır, fakat hepsi kaybolmuştur. Ve buraya Almanlar ve başka insanlar geldikleri zaman tantrikalar onlara
yanlış bilgiler vermişler ve bu bilgiler onlar tarafından buradan ülkelerine gitmiştir.Bu yanlış anlaşılma ve yanlış bilgiler o boyuta
gelmişler ki, okuduğum bir Alman kitabında Kundalini’nin sizin midenizde uyuduğu yazılı,ve o bütün açıklamaları yazmış.
Şüphesiz o çok eğitimli biri idi, fakat onun ne öğrendiği asıl konu, ki bunu bilmiyorum ve Kundalini’yi nasıl tarif ettiği. Bu bilgi
bizce uzun zamandır iliniyordu.

Tanrı’ya doğru üç çeşit hareket vardır. Biri Vedalardı."vida" “bilmek" anlamına gelir- Thomas bilen kişileri "gnostics," olarak
çağırmıştır. "gn." Şeklinde Ben güneyde "gnana" veya “gyana” kelimesine ne diyorsunuz bilmiyorum fakat Marathi de biz "gn."
diyoruz. "Gnostic" kelimesi de aynı şeyden geliyor, bir kişi bilgi sahibi ise; dışsal bilgi değil, senin mental aktiviten veya duygusal
hislerinle değil, fakat onun çok ötesinde. Ve onlarda aynı yolu denediler,fakat Vedalarda şu şekilde söylemişlerdir, başlangıcında,
ilk dizede şöyle söylenir,eğer bilmiyorsan,bu kitabı okumanın faydası yok. Fakat "bilgi" ne demek? – merkezi sinir sisteminde
bilmek; zihnin ile değil veya fiziksel düzeyde değil, fakat çok daha yüksek bir seviyede.

Biz insanoğlu seviyesine geldiğimize göre, çok alçakgönüllü bir şekilde mükemmel olmadığımızı söylemeliyiz.Bizde bir şeyler
eksik, aksi takdirde neden kavga ediyoruz,neden tartışıyoruz? Demek istiyorum ki bu problemlerin çoğu insan

http://amruta.org/?p=8845


problemleri:ekolojik problemler, ekonomik problemler, politik problemler. Siz kaynağa gelirsiniz, bütün bunların olmasına
insanoğlu sebep olmuştur O zaman insanoğlu ile ilgili yanlış olan nedir? Hayvanlar tamamen iyi durumda, onlar pashu;onlar
pahsa altındadırlar,Tanrı’nın kontrolü altındadırlar.Fakat insanoğlunun özgürlüğü vardır, oraya buraya koştururlar ve bütün bu
problemler ortada çünkü onlar gerçek bilgiye sahip olamadılar. Öyleyse aramamız gereken ve ona doğru gitmemiz gereken
gerçek bilgi nedir? Böylece Vedalardaki insanlar anlamaya çalıştılar, fakat onlar daha çok doğayı ve beş elementi anlamaya
çalıştılar. Beş elemente saygı sunarken,bize göre onlar sağ kanala geçtiler, ve bu sağ kanal Yunanistan’da çok iyi bilinir, mitoloji;
ve ondan sonra Yunanistan’dan bir şekilde bilime doğru geçti ve her şey bu şekilde başladı. Sol kanal bhakti idi. O insanlar
Tanrı’ya kör inançla ibadet ediyorlardı ve Tanrıya gidiyorlardı, tapınaklarda ve kiliselerde ibadet ediyorlar, azizlere
inanıyorlardı.Hindistan özellikle, özellikle kutsanmıştır, çünkü azizlerden aldığımız her ne varsa, oldukça bozulmuş ve tamamen
sabitleşmiş olsa da, Tüm bilgi azizlerden gelmekte idi, Maharishislerden geliyordu, Yüce kahinlerden geliyordu. Hintliler
hakkındaki diğer iyi bir şey de onların dini organize değildir,Onu yürüten bir organizasyon yoktur. Bu büyük bir kutsama. Buna
rağmen, Vedalardaki bütün ideolojiler de bir çeşit akli ilizyonların içine çekiyor,ve böylece bizlerde Arya Samaj ve ulaşılması çok
zor olan diğer şeylere ulaşıyoruz. Demek istiyorum ki herhangi bir Arya Samaji ile karşılaşırsanız, onunla nasıl başa çıkacağınızı
bilemezsiniz; sürekli olarak konuşur, konuşur,onun bilgisini Tanrı bilir. Fakat o asla ulaşması gereken yere ulaşmadı, ve okuduğu
şeylerle tatmin oluyor,sürekli olarak okuyor.

Kabira’da şu şekilde söylemişti,"Padi padi pandita murkh bhayo" -"Çok fazla okuyarak, panditalar bile böyle olur." Bunun nasıl
olduğunu hep merak ederdim? Fakat şimdi onlar gibi bir sürüsü ile karşılaştım. Okuyarak ne elde edebilirsin ki, sonsuz olana
ulaşamazsın. Diyelim ki bir doktor var ve senin baş ağrın için sana bir ilaç veriyor ve sana Anacin almanı söylüyor. Sen
prospektüsünü okuyorsun ve "Anacin, Anacin al, Anacin al" – diyorsun baş ağrın azalır mı yoksa artar mı? İlacı alman gerekir. Ve
Vedalarda yazılı olan şeyde budur.Senin kendini bulman gereklidir. Vedaların parçası olan Upanishadlarda da aynı şekildedir;
Upanishadların tamamında da "Kendini bulmalısın." dan başka bir şey yoktur. "Patanjal shastra" ları görürseniz,en başında bile
küçük bir parça vyayama,demek istiyorum ki, ashtanga vardır. Küçücük bir parçası vardır. onların uğraştığı sözde problemler.
Sahaja Yoga’da da bunu bazen kullanıyoruz, fakat problemin nerede olduğunu anlayarak; bütün egzersizler ve diğer şeyleri yapan,
kalp krizi geçiren, tüm problemleri yaşayanlar gibi değil, ısı, yüksek tansiyon gibi. Bazen düşük tansiyon, bazen yüksek tansiyon
gibi, ve bana gelip, "Anne, biz yoga yapıyoruz ve bak ..." diyorlar. Bizler bu beden değiliz, bizler bu akıl değiliz, bizler bu duygular
değiliz,bizler ruhani varlıklarız. Ve bu ülkedeki ikinci hareket ise adanmışlık idi. Bhakti iyiydi,tapınaklara gitmek,fakat sonra
onlarda bozulmaya başladı,adanmışlığın ne olduğunu anlayamadılar. Shri Krishna’nın "Gita"sında söylediği gibi - Shri Krishna’nın
nasıl diplomat olduğunu biliyorsunuz, O bir Anne değil ve insanoğlunun nasıl olduğunu biliyordu.Onların etrafta dönüp, dönüp
gerçeği bulmalarını istiyordu, çünkü hiç kimse direkt olarak yapılan bildirimleri sevmiyordu. Özellikle o zaman sadece Arjuna’ya
anlattı. Onlar için üç şey söyledi,diplomasisi içinde, satır aralarında görebilirseniz eğer,ilk önce size bilgiye sahip olmalısınız dedi.
O iyi bir satıcı değildi çünkü satıcılar size ilk önce iyi olanı söylemezler,fakat o size gyana’yı almanız lazım dedi. Bu ne ise odur.
"Gyana" sizin merkezi sinir. sisteminizdeki bilgi demektir.

İkinci olarak söylediği şey, bhakti yapmanız gerektiği idi, "Bana sunduğunuz meyve, çiçek ve suyu, hepsini alırım, fakat ananya
olan adanmışlıkla yapmalısınız." Sanskritçe biliyorsanız eğer, "ananya" - başkasının olmadığı anlamına gelir, sen aydınlanmış ruh
olduğunda olur. Eğer bağlantıda değilsen, adanmışlık senin için nedir? Bir sürü insan bana  “Anne, oruç tutuyorum,bunu
yapıyorum,  şunu yaptım, ve halime bak. sinirli bir enkaz oldum” diye şikayet ediyor. Bu Tanrı’nın suçu değil; sen hala
bağlanmadın. Telefon gibi basit bir şey bu.Telefon bağlanmamışsa, aramanın ne faydası var? Telefonu bozacaksınız. Bağlantısız
adanmışlık yanlış, bunun için Krishna, "Yoga kshema vam aham" - "ilk önce yoga, sonra kshema." dedi. İlk önce yoganı elde
edeceksin sonra gözetileceksin;başka şekilde çalışmayacaktır. Çok hassas olarak O ilk önce yogayı koydu. Neden "kshema -
yoga" demedi?

Adanmışlık için bunu söyledi. Karma için ise  “Bütün işleri yapın ve Her şeye kadir Tanrı’nın ayaklarına bırakın" dedi. Bu mümkün
değil. Bir çok insan bana “Anne, ben işimi yapıyorum ve Tanrı’nın ayaklarına sunuyorum" – diyor. Zannediyorum katiller bile böyle.
Bu sadece akli bir düşüncedir “ben Tanrı’nın ayaklarına bırakıyorum." Yapamazsın, çünkü o konumda değilsin. Fakat bir Sahaja
yogi’yi ele alalım, o bana "Kundalini’yi yükseltiyorum" demeyecektir. o, "Anne, o yükselmiyor, yukarıya çıkmıyor” diyecektir. üçüncü
şahıs gibi konuşacaktır. "Bu yöne gitmeyecek" diyecektir - üçüncü kişi gibi, çünkü artık orada değildir.

İşte bu karmadır, otomatik olarak Tanrı’nın ayaklarındadır. Pekala, her şeyi yapan O’dur. Bizler sadece enstrumanız. Diyelim ki bu



enstruman "ben konuşuyorum” derse kabul etmezsin. Aynı şekilde, onlar “Ben …… sunuyorum” deyip, kendilerini sorumlu
hissettiklerinde ve bunu Tanrı’nın ayaklarına sunduklarında - Hayır. Bu otomatik, kendiliğinden. Sahaja’dır. Seninle beraber
doğmuştur. Hepiniz içinizde bu güce sahipsiniz. Şimdi bazı kitaplar var, onlar Kundalini’yi çok tehlikeli olarak tanımlıyorlar. Size
söylüyorum, bu çok saçma bir şey. Bir çok millete gittim, çok sayıda insan aydınlanmasını aldı ve hiçbir problemin izine
rastlanmadı. Aksine, onlar her yönden geliştiler. Bir gece içinde insanlar uyuşturucudan, kötü alışkanlıklarından kurtuldular. Bir
gecede insanlar yileştirildiler. Ben hiçbir şey yapmıyorum. benim bir şey yaptığımı düşünebilirsiniz ama yapmıyorum, sizin kendi
Kundalini’niz çalışıyor. O’nun nasıl çalıştığını görmek çok şaşırtıcıve size nasıl yardım ettiği; çünkü O sizin Anneniz, sizin şahsi
Anneniz ve sizin hakkınızda her şeyi biliyor. Ve her şey onun içine kaydedilmiş diyebilirsiniz. Üç buçuk sarım içine yerleşmiştir -
matematik formülasyonlardan dolayı -o yükseldiğinde, birazcık ısı bırakabilir, çok az bir ısı diyebiliriz, bu da çalışmasının neticesi
diyebiliriz. Bazı insanlarda az bir ısı bazen oluşabilir. Diyelim ki sen bir karaciğer hastasısın, o zaman sen ellerinde biraz ısı
hissedersin, o kadar. Fakat hepinizin içinde olan bu Kundalini ve sizin içinizdeki saf arzudur.

Bildiğiniz gibi ekonomilerde bir kanun vardır, genel olarak istekler tatmin edilemez. Bugün bir ev isteriz, yarın bir araba ve sonraki
gün bir helikopter,ve bu şekilde sürekli devam eder. Sahip olmadığımız zaman onun için mücadele ederiz ve sahip olduğumuzda
da ondan neşe duymayız. Fakat bu saf arzudur, o da Her şeye Kadir Tanrı’nın Sevgi gücü ile bir olmaktır. Böyle bir gücün
olduğunu düşünemeyiz bile, bunu bahşedilmiş olarak alırız. her şeyin yaratıldığını görürüz, güzel çiçekler görürüz, küçük bir
tohumdan büyük bir ağacın oluştuğunu görürüz. Gözlerimize bakalım, çok güzel kameradırlar - onları kim yaptı? Bizi bu konuma
kim yükseltti? Bizi insanoğlu olarak yaratan kimdir? Bunu asla öğrenmek istemiyoruz, çünkü bilim bunların nasıl olduğuna bir
açıklama getiremez: nasıl bir tohum filizlenir, biz nasıl insan seviyesine geldik. Ve hepsi bir noktaya kadar, ötesini bilmek
istemiyoruz. Herşeye Kadir Tanrı bu güzel chaitanyayı yaydı, bu Brahmachaitany’yı her yere yaydı. Eğer bunu bu şekilde
söylüyorsam, deneyimlemelisin ve sonra bana var veya yok demelisin. fakat sadece "hayır" demek bu yaşayan enerji ile
bağlantıya girme şansını reddediyorsun demektir. Şüphesiz ki bu yaşayan enerji bizim evrim geçirmemizi sağladı; her şeyi
organize eder, her şeyi yaratır, her şeyi vibre eder. Koordine eder, limitler, hepsinin ötesinde sizi sever. Sizinle hangi seviyeye
kadar gideceğini düşünür. Her yeri saran öyle güzel bir enerjidir ki, tüm yaşayan atom ve tüm yaşayan primulede, tüm yaşayan
varlıkların içindedir. O kadar güzel hareket eder ki biz onun yumuşaklığını hissetmeyiz bile. Biz bir çiçeğin nasıl açtığını görmeyiz
bile, çiçek verdiğini, açtığını görmeyiz. O sadece çiçek açar ve biz, "Oh, bugün çiçer var." deriz. Çok tatlı, çok güzel bir şekilde,
onun varlığını hiçbir şekilde hissetmeyiz - ama vardır. Ve bu güçle bağlantıya geçmedikçe en yüksek gerçeği bilemeyiz, çünkü
içimizdeki ruh dikkatimizde değil. O dikkatimizin şahidi. Fakat Kundalini bir kez yükselirse, altı merkezi geçer, bıngıldak kemiği
bölgesini açar, bu baptizmin gerçekleşmesi demektir ve sonra ruh dikkatimize ışık olarak gelir. Sinirlerimiz yeni bir boyuta
yükselir, bu boyutla biz gerçekleşiriz, gerçekleşiriz - tekrar söylüyorum biz gerçekleşiriz, bu ders vermek değildir, bu sadece
övünmek değildir,bu bir çeşit sertifika da değildir -kollektif farkındalık konumuna gelirsin:Samuhik chetana. başkalarını
hissedersin. Parmak uçlarında onları hissedersin, burada beş tane var,altı ve yedinci merkezler solda,ve yedi merkez de sağda.
Bu yedi merkez senin duygusal yönünü ifade eder,ve bu da fiziksel ve akli yönünü. Tüm insanların merkezlerini
hissedersin.Medikal olarak insanları tedavi ettiğimiz zaman, bir ağacı dışarıdan tedavi ediyoruz,yapraklarını tedavi ediyoruz
diyebiliriz. Fakat bir ağacı gerçekten tedavi etmek istiyorsan o zaman köklerine gitmen gereklive bende içimizdeki köklerden
bahsediyorum, bizim içimizde olan Yaşam Ağacı. Mohammed Sahib’in Kıyam tarifi sizi çok şaşırtacaktır. "Kıyam" Yeniden diriliş
zamanı demektir.

"Yeniden diriliş zamanı geldiğinde, elleriniz konuşacak ve size karşı şahitlik yapacak." Bu zaman hakkında hepsi konuştu, son
Yargıve bu Kali Yuga Satya Yuga’yı meydana getirecek. Fakat kaç kişinin bunu almak istediği asıl nokta. Binlerce ve binlercesi bir
çeşit deliliğe ve delirtici yerlere gidecekler,fakat gerçekten sonra değil. Sizin bun anlayabilmek için bir çeşit Tanrısal Zeka’ya
ihtiyacınız var diye düşünüyorum. Şaşıracaksınız, Rusya’yı bu konuda en çabuk kavrayan ülke olarak buldum, çünkü onlar çok
materyalist değiller. Onlar bir çeşit özgürlük veya başka bir şeye sahip olmadılar, fakat içe dönme özgürlüğüne sahiptiler. Çok iç
gözlem yapan insanlar, yazarları bile, onları sürekli okurum, Tolstoy ve diğerleri. Çok iç gözlem yapan insanlar ve onlar – biz
sürekli orada büyük bir stadyum ayarlamamız gerekli oldu, ve hala dışarıda bir sürü insan oturmakta. Togliatti denen bir yer var ve
orada en az 22,000 Sahaja yogi var. Ve ben oradayken bu darbe oldu, "Rahatsız olmadınız mı?" diye sordum "Anne, rahatsız
olacak ne var? bizler Tanrı’nın krallığı’ndayız, bu krallığa ait değiliz." dediler. Böyle güzel şeyler tüm dünyada gerçekleşmekte. Biz
Hintlilerin başka tür problemleri var,çok şartlanmışız. Önümüzde bir çok idealler var, fakat hiç peşlerinden gitmiyoruz. Rama’ya
ibadet ederiz, bir guruya ibadet ederiz, fakat sen içine ne aldın? Sen bir şeyin üstüne asılı kalmışsın; kendine bir şey almaktan ne
haber? Bu Sahaja Yoga’dır. Kendini bilene kadar,Shri Ram’ı bilmeyeceksin, başka kimseyi bilmeyeceksin. Bir gün önce deli bir



adamın Sahaja Yoga hakkında yazdığı kitabı gördüm. O Krishna’nın varlığını inkar ediyordu,Rama’nın varlığını inkar ediyordu,
Jesus ve herkesin varlığını inkar ediyordu.Böyle deli bir adam, dedim. Hiç bilimsel değil;hiç araştırmadan,bunu nasıl
söyleyebilirsin? hiç araştırmadan öylesine söylüyorsun. Diyelim ki ben hiç Madras’a gelmedim ve Madras’ı tarif etmeye başladım.
Siz bana ne dersiniz? Aynı şekilde bir çok insan Tanrı hakkında yazdı çünkü onların yazmasını yasaklayacak kanun yok, her türlü
saçmalık yazılabilir. Fakat bizler gerçeği almadıkça, kimin sahte, kimin gerçek guru olduğunu anlayamayız. Bana: "Anne, bu sahte
guru mu, bu sahte guru mu?" diye sorabilirsiniz. “Niçin bana inanasınız?” diyeceğim. Diyelim ki o sahte değil dedim, öyleyse siz
Benimle tartışmaya başlayacaksınız. Eğer öyle olduğunu söylersem, bana inanacaksınız. Bu tür bir şey gerekli değil. Siz kendinizi
bileceksiniz ve bu sayede siz mutlak gerçeği bileceksiniz, çünkü sizin ruhunuz mutlaktır. Mutlak gerçeği verir.

Yarın ruh hakkında daha fazla bilgi vereceğim, bugün için yeterli olduğunu zannediyorum. Sahip olmamız lazım. Eğer isterseniz,
Aydınlanma seansını yapabileceğimizi düşünüyorum. Hiç zaman almayacak. önce hazır olmanız ve bunu istemeniz lazım, ve
sonra hepiniz alacaksınız. Tabii ki kafanızda sorularınız olacaktır. Madras’a son kez geldiğimde tüm zaman soruları cevaplamak
ile harcanmıştı, sorular, sorular, sorular. Fakat şimdi ben sizden eğer sorularınız varsa onları, bir kenara bırakmanızı ve bir yere
yazmanızı rica edeceğim. Yarın tüm sorularınızı cevaplayacağım, fakat şimdi lütfen, mümkünse aydınlanmanızı almaya çalışın.
Çok eşekkür ederim. Eğer beş dakikalığına dışarı çıkmak isterseniz hepiniz çıkıp geri gelebilirsiniz, bu iyi, sadece konuşmayın,
yeterli.

Sizlere ülkemizdeki üçüncü tür hareketi anlatmadım, Nath Panthis. Jainler Adi Nath’a sahiptiler ve oradan bir sapma başladı. Bir
guru sadece bir kişiye bilgi vermeli idi -Janaka’nın sadece Nachiketa’ya bilgi vermesi gibi -Gyaneshwara zamanına kadar,ki bu on
ikinci yüzyıl yapar. Gyaneshwara kendi kardeşi olan Nivritinath’ın öğrencisi idi ve çok acı çektiler. Nivritinath’dan bir şey için izin
istedi; "Gerçeği halka açmama izin ver. Sadece onun hakkında anlatacağım, Başka bir şey yapmayacağım

Sadece hakkında anlatacağım." Çünkü, onüç, ondört bin yıl önce Markandeya Kundalini hakkında bahsetti. Sonra Adi
Shankaracharya geldi, Kundalini’den bahsetti, fakat hepsi Sanskrit lisanında idi. Ve Sanskrit bilgisi siradan halka
verilmemişti,Sanskrit lisanını bilenler Kendilerinin bilmesini istemediler. O yüzden bu bilgi tüm zamanlar boyunca gizli tutuldu.
Fakat o sordu ve sonra "Gyaneshwari."’yi yazdı. "Gyaneshwari" bir çeşit Marathi dilinde yazılı "Gita"’dan başka bir şey değildir ki
onu birçok şiirle genişletmiş ve dekore etmiştir. "Gyaneshwari"’nin altıncı bölümünde, Kundalini’den çok açık bir şekilde
bahsetmiştir. Ve o altıncı bölüm de çarpıtılmıştır ve aynı zamanda "nishiddha" olarak adlandırılır, din ile ilgili olan sözde
yükselişimiz ile ilgili olan insanlar tarafından okunmaması gerektiği söylenmiştir. "Bunu okumamalısın, aksi takdirde çok büyük
sorunlarla karşılaşırsın." demişlerdir. Bu bölüm kapatıldığından ve hiç kimse onun hakkında bilgi sahibi olmak için
çabalamadığından, sonra Nath Panthis ortaya çıkmışlardır. Bunların arasından Kabira çıkmıştır,Nanaka vardır. O "Halis"’ten
bahsetti, Nanaka, Halis hakkında konuştu. "Halis" saf, nirmal demektir. Sahaja yogiler nirmal, saftırlar. Eğer birisi herhangi bir şeyi
yanlış kullanırsa, çok net olarak gösterilir; ve bir aziz bu şekilde olamaz. Halis insanlar bu şekilde olamaz, şiddet yanlısı
olamazlar.O sevgidir. Bu tamamıyla nirvaj olan sevgidir, bedeli olmayan sevgidir. Limiti olmayan sevgidir. Hiçbir ayırt ediciliği
olmayan, sevgidir. Bitkilerdeki enerjinin yükselişi gibi veya hayat kaynağının yükseldiği gibi diyebiliriz, çeşitli bölgelere gider:
yapraklara, dallara çiçeklere, meyvelere gider ve geri döner. Birinde takılıp kalmaz. Eğer birinde takılırsanız, o bölgenin ve aynı
zamanda ağacın da ölümü demektir. Bizim anlamamız gereken şey; tüm bu enkarneler, kahinler ve peygamberler, hepsi bu
dünyaya aynı Yaşam Ağacından geldiler. Hepsine inanmanız gerekiyor. Eğer onlara inanmaya başlarsanız, hepsine, o zaman
tartışma nerede olacak? Fakat sadece birine inananlar tartışmalıdırlar, bu yüzden bizden hoşlanmazlar, çünkü biz hepsine
inanırız – bu sadece inanç değil, fakat gerçektir. Şimdi sizlere bunun evrimin yaşayan bir süreci olduğunu, son yüce buluş
olduğunu anlatmalıyım. İnsan olmak için hiçbir şey yapmadınız; aynı şekilde çabasızdır, Sahajdır. Sadece size enerji
merkezlerinizi nasıl besleyeceğinizi anlatacağım, böylece Kundalininin yükselişi kolay olacaktır. Bu çok basit, hepiniz
yapmalısınız. Şimdi burada, başkalarına bakmak zorunda değilsin,fakat kendine bakmalısın. Ayakkabılarını çıkarmalısın, Toprak
Anne’yi hissetmek için iyi bir fikir, çünkü tüm problemlerimizi her zaman kendisine çeken O’dur, özellikle bizim Yoga Bhoomi’miz.
Bu ülkede doğmuş olmamızın ne kadar yüce bir şey olduğunu bilmiyoruz. Bunu karmaşık bir hale  dönüştürdüler ama önemli
değil. Eğer Ram Raja gelecek olursa buraya gelecektir, politik değil ruhani bir tarzda. Bu sürekli aşağıya düşüyor zannediyorum.
Biraz itebilirsiniz – aşağı düşüyor. Şimdi iyi, duracağını düşünüyorum. Şimdi daha iyi. Teşekkür ederim.

Size söylediğim gibi, hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz. Düşüncelerinizi durdurmak zorunda değilsiniz, herhangi bir çaba
göstermek zorunda değilsiniz, herhangi bir mantra söylemek, hiçbiri. Kundalini tüm işi yapacak; sizi çok iyi biliyor ve bunu



başaracak. Sadece kendinize inanın, aydınlanma alacağınıza dair kendinize güvenin. Suçlu hissetmek doğal bir şey değil, bunun
insanların bize“sizler günahkarsınız, siz şusunuz, siz busunuz” demelerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Benim gözümde hiç
kimse günahkar değil.Kaybolmuşsunuz, cahilsiniz, fakat hiç kimse günahkar değil. Anlamamız gereken şey; kendimize saygı
duymak zorunda olduğumuzdur, çünkü bizler çok yüceyiz, bizler muhteşemiz. Bağlantıda olmadığımız için kendimizi öyle
görüyoruz, kendimizi küçük görüyoruz, diğerleri küçük görebilir. Fakat siz insansınız, evrimin zirvesisiniz. Şimdi küçük bir atılım
gerekli, bağlantı gibi, ve ben kendinizi bileceğinizden eminim. Kundalini’nin uyanmasından ve bıngıldak kemiği bölgesini delip
geçmesinden sonra, ellerinizde serin esintiyi hissetmeye başlayacaksınız. Bu chaitanyadır. Bu İncilde Kutsal Ruhun serin esintisi,
Kuran’da ise “Ruh”, olarak tanımlanmıştır. Sonrasında kafanızdan çıkan serin esintiyi de hissetmeye başlayacaksınız. Bir kez
serin esinti kafanızdan çıkmaya başlayınca, kendini çok rahatlamış, huzurlu ve neşe dolu hissedeceksin.Sonrasında birçok insan
gülmeye başlar. Gülmelisin. Bu dünya senin neşe duyman için yaratıldı ve sen şimdi Tanrı’nın Krallığına girdin, ki burası sadece
neşe değil,sadece huzur değil, çok keyifli bir konum. Eğer sizi sıkan bir şey giydiyseniz, boynunuzu sıkan bir şey varsa biraz
gevşetmelisiniz, sizi rahatsız etmemeli. Gözlüklerinizi de çıkarabilirseniz... şimdi değil; size söylediğim zaman çünkü gözlerinizi
kapatıyorsunuz,ve gözlerinizi açmayın.

İlk olarak başlangıçta kendinize nasıl yardımcı olacağınızı göstereceğiz. Bu şekilde enerji merkezlerinizi de bileceksiniz. Sol el
tarafında çalışacağız. İlk önce, sol elinizi bana doğru bu şekilde tutacaksınız - kucağınızda, rahat bir şekilde. Hayal edin,
Himalayalara gitmek, bu şekilde bir şey yapmak zorunda değilsiniz,rahat bir şekilde sandalyenizde oturarak aydınlanmanızı
alıyorsunuz, bu sizin hakkınız. Sol elinizi bu şekilde koyun. Şimdi sağ elimizle sol el tarafındaki enerji merkezlerimizi
besleyeceğiz.

İlk önce elimizi kalbimize koyuyoruz, çünkü burada ruh yansıyor. Her Şeye Kadir Tanrının yansıması, ruhtur. Sonra sol tarafta
aşağıya iniyoruz, karnımızın üst bölgesine. Bu merkez bizim ustalık prensibimizin yeri. Eğer sen Ruhsan kendinin
efendisisin,başka efendiye ihtiyacın yok, Ruhun sana rehberlik eder. Sonra sol el tarafında aşağıya karnın alt bölgesine
iniyoruz.Burası merkezi sinir sistemindeki bilgiyi bildiğin merkez. Bu merkez sana - Shuddha Vidya, merkezi sinir sisteminde
çalışan bilgiyi veren merkez. sonra elini tekrar sol tarafta yukarıya doğru yükseltip karnının üstüne koy ve bastır,bu merkez Guru
prensibinin merkezi. Diyelim ki sen sahte bir guruya gittin, bu merkez düzeltir.

Sağ elini kalbine koymalısın. Şimdi tekrar elini omzunla boynunun kenarına koymalı ve başını sağa çevirmelisin. Bu merkez sen
kendini suçlu hissettiğin zaman tıkanıyor, ve sen suçlu hissettiğin zaman bu merkez tıkanıyor.Bu size birçok hastalık verir, birisi
anjindir spondilit hastalığı da verir;ve organlara bir sürü şeyler olur, çünkü onlar uyuşuk haldedirler. o zaman en iyisi elinizi buraya
düzgün bir şekilde koyun, bu şekilde başınızı sağa doğru çevirin.

Sonra lütfen elinizi alnınıza koyun ve başınızı mümkün olduğunca öne doğru eğin. Bu merkez sizin affetmeniz gereken yer, kimi
affettiğinizi düşünmeden herkesi affedin. Affetsen de affetmesen de hiçbir şey yapmıyorsun,bu bizim düşüncemiz. Fakat
affetmezsen o zaman yanlış ele oynuyorsun.onun için elinizi bu şekilde tutun, bu affediciliğin merkezi; affetmeniz gereken kişileri
veya size zarar, vermiş kişileri düşünmeden affedin.Burası çok önemli olan Agnya Chakra çok sıkışık olan bir yer, ve eğer
affetmezsen Kundalini yükselemez,buradan geçemez. Sadece affet.

Şimdi elini başının arkasına koy ve başını geriye yasla. Bunu daha sonra yapacağız,Ben size çakraları gösteriyorum. Şimdi
arkadaki bu yer, sürekli kendini suçlu hissettiğin için,sen yanlış şey yaptığını ve bunun gibi şeyleri düşünüyorsun,onun için en iyisi
buradaki merkezde, Tanrısal Güç’ten af dilemelisin. Şimdi ellerinizi iyice gerin ve avcunuzun ortasını bıngıldak kemiği bölgesinin
tam üstüne koyun, burası çocukluğunda yumuşak olan kemikti, taloo, burası tam burası. parmaklarını güzelce geriye doğru bük,
geriye doğru bük ki avcunun ortasında basınç olsun,avucunda iyi bir basınç olsun. Şimdi başını mümkün olduğunca öne doğru
eğ.Ve şimdi avcunun ortasını saat yönünde,yedi kez çevirmelisin - saat yönünde. Basınçla, ellerinizi geriye bükün aksi taktirde –
parmaklarınızı demek istiyorum - aksi taktirde basınç olmayacaktır. Şimdi, oldu! Şimdi,ilk olarak kendimize
güvenimizin,saygımızın ve kendimize sevginin, olması lazım.

Öyleyse şimdi, ellerinizi bu şekilde tutun, iki ayağınızı birbirinden uzak tutun ve gözlerinizi kapayın. Lütfen sağ elinizi kalbinize
koyun, sağ elinizi kalbinize koyun.Burası Ruhun merkezi, burada Ruh oturur. Bana bilgisayar sorar gibi kalbinizden üç kez bir soru
soracaksınız.Bana "Shri Mataji" veya "Anne," diyebilirsiniz hangisini isterseniz. "Anne, ben ;Ruhmuyum?" Üç kez sorun, "Anne, ben



Ruhmuyum? Shri Mataji, ben Ruhmuyum?" Eğer Ruhsan, sen kendinin efendisi olursun. Şimdi lütfen elinizi sol tarafta aşağıya
doğru indirin karnınızın üst bölgesine koyun ve sıkıca bastırın.

Şimdi burada başka bir soru,"Anne, ben kendi kendimin efendisimiyim?" Lütfen kalbinizden üç kez sorun,büyük bir güvenle,
"Anne, ben kendi kendimin efendisimiyim?" Öylesiniz, ama bana bu soruyu sormalsınız. Ben özgürlüğünüze saygı duyuyorum ve
sizi saf bilgi için zorlayamam, siz istemelisiniz.

Şimdi sağ elinizi sol tarafta karnınızın alt bölgesine koyun ve sıkıca bastırın. Şimdi burada, "Anne, lütfen bana saf bilgiyi ver -
Shuddha Vidya." "Shri Mataji, bana Shuddha Vidya ver." Lütfen altı kez söyleyin, çünkü bu merkezin altı taç yaprağı var,
Swadishthan merkezi. "Lütfen bana Shuddha Vidya – saf bilgiyi ver." Sen saf bilgiyi ister istemez,Kundalini yükselmeye başlar.
Fakat sen O’nun hareketini, kendine güveninle yukarıdaki çakraları açarak kolaylaştırmalısın.

Lütfen şimdi sağ elini sol elin tarafında yükselt ve karnının üst bölümüne koy ve sıkıca bastır. Ayaklarını birbirinde ayrı tut.
Burada, kendine büyük bir duyarak, on kez söylemelisin:

"Anne, ben kendi kendimin efendisiyim." Bunu söyle, lütfen, "Anne, ben kendi kendimin efendisiyim." "Anne, ben kendi kendimin
gurusuyum." Çünkü bütün yüce gurular, Satgurular, bu merkezi senin yükselişin için yarattılar. Ve Anne çocuklarının sadece O’nun
,sahip olduklarını değil, daha fazlasını almalarını ister. Şimdi, en başında size söylemeliyim ki siz bu beden değilsiniz, siz bu akıl
değilsiniz, bu duygular değilsiniz, bu ego ve şartlanmalar da değilsiniz, fakat siz saf Ruhsunuz.

Şimdi sağ elini kalbine doğru yükselt, büyük bir güvenle on iki kez tekrarla, Anne, ben Saf Ruhum." "Anne, ben Saf Ruhum" – on iki
kez- "Shri Mataji, ben Shuddha Atma’yım." Büyük bir güvenle söylemelisin. size söylemeliyim ki bu her yeri kaplayan Tanrısal Güç
bilgi okyanusudur,şefkat ve mutluluk okyanusudur. Büyük bir güvenle söylemelisin,"Anne, ben hiçbir şey için suçlu değilim" - on
altı kez, lütfen söyleyin."Shri Mataji, ben Nirdosha’yım,Ben Nirdosha’yım ."demelisin. Lütfen on altı kez söyle. Benim tatminim için
söyle.

Şimdi sağ elini alnının en üstüne yükselt. Size daha önce söylediğim gibi affetsen de affetmesen se, hiçbir şey yapmıyorsun.
Mümkün olduğunca başını öne doğru eğ, ve burada, büyük bir alçakgönüllülükle herkesi affet! Sadece affet! Sana zarar veren ve
eziyet eden insanları düşünme, sadece hepsini affet. Yükten kurtulmanın en iyi yolu budur, çünkü eğer affetmezsen o zaman
yanlış tarafta oynuyorsun demektir. Şimdi kalpten söyleyin,kaç kez önemli değil, kalpten söyleyin, lütfen söyleyin. Bir çok insan
affetmenin çok zor olduğunu söylüyor. Neden zor olsun ki? - sadece söyleyeceksin.

Şimdi sağ elinizi başınızın arkasına koyun ve başınızı mümkün olduğunca arkaya doğru itin,mümkün olduğunca arkaya itin.
Burada da yine kalpten söylemelisin, "O Tanrısal Güç, yanlış bir şey yaptıysam, lütfen beni affet. Bilmeden yanlış bir şey
yaptıysam, lütfen beni affet." Bunu da kalpten söyleyin.

Şimdi elinizi tamamen gerin ve avucunuzun ortasını çocukken yumuşak kemik olan bıngıldak kemiğinin üstüne koyun. Sanskritçe
de taloo, talayam diye adlandırılır. Şimdi başınızı mümkün olduğunca öne doğru eğin, öne eğin. Ve şimdi parmaklarınızı dışa
doğru iterek avuç içinize basınç vererek avucunuzu oynatın. Lütfen parmaklarınızı gerin, güzel bir basınç uygulayın ve saat
yönünde 7 kez çevirin. Burada tekrar sizi aydınlanma için zorlayamam, sizin istemeniz gerekli. elinizi hareket ettirirken, yedi kez
tekrar edin, "Anne, lütfen bana aydınlanmamı ver. Anne, lütfen bana aydınlanmamı ver." Hiç kimseyi zorlayamam. Lütfen ellerinizi
indirin. Çok yavaşça gözlerinizi açın.

Şimdi,sağ elinizi bana bu şekilde tutun ve başınızı eğin ve başınızın üstünden serin bir esinti çıkıyor mu, bakın. Bıngıldak
kemiğinin oraya bakın. Bazı kişiler çok yakında hisseder, tam yukarıda değil biraz uzakta veya bazıları jet gibi daha üstte hisseder,
bayağı uzakta. Sıcak olması da mümkün, sıcakta olabilir. Eğer affetmediysen, kesinlikle sıcak olacaktır. Şimdi lütfen sol elinizi
bana doğru tutun. Şimdi tekrar başınızı öne doğru eğin ve bakın başınızdan yukarıya sıcak veya soğuk bir esinti geliyor mu?
Sahaja Yoga’nın ne olduğunu kendinize doğrulamalısınız; daha önce söylediğim gibi bir belge yok. belki bazı insanlar sıcak esinti
hissediyorlar, önemli değil. Şimdi lütfen tekrar sağ elinizi bana doğru tutun ve başınızı öne doğru eğin ve bakın.



Şimdi başınızın hemen üstünde tutmayın, biraz yukarıda, o zaman hissedebilirsin, biraz yukarıda. Şimdi lütfen ellerinizi bu şekilde
bana doğru tutun,Beni izleyin ve düşünmeyin. Bunu yapabilirsin. Parmak uçlarında serin veya sıcak esinti Hissedenler ve ellerinde
hissedenler veya bıngıldak kemiği bölgesinde veya iki bölgede hissedenler, lütfen ellerinizi kaldırın. Lütfen iki elinizi de kaldırın.

Oh! Tanrı sizi kutsasın.

Bir çoğunuz bunu aldı. Bir çoğunuz bunu aldı.

Şimdi bunun hakkında tartışmayın, çünkü akli seviyeye gelirseniz kaybedeceksiniz. Sadece neşesini hissedin. Bu gece huzur
içinde uyumanızı istiyorum. Yarın arkadaşlarına ve insanlara telefon açabilirsin; çünkü bunun için ödeme yapamazsın ve
yapılacak bir şey de yok,bu senin – nasıl Toprak Anne tohumları filizlemek için herhangi bir ücret talep etmeyi bilmiyorsa aynı
şekildedir. Yani bu sizin purva punyanızdır aynı zamanda. Almamışlar yarın alacaklar. Onun için yarın lütfen hepiniz gelin ve lütfen
arkadaşlarınızı da arayın. Birisine verebileceğin en iyi şeydir bu. Bu beklediğimiz şey idi.

Tanrı Sizi Kutsasın.

Yarın lütfen gelin. Ruhun doğasını anlatacağım, Ruh nedir, onu anlatacağım. Bakın ben şimdi ne yaptım. O sizin hepinizin gelip
darshan almanızı istiyor. Şimdi önünüzde oturuyorum, bu darshan. Ayaklarıma dokunmanıza gerk yok, gerek yok.Yarın göreceğiz.
Bunu yapmayı çok istiyorsunuz, yapmaya gerek yok. Bunun için politikacılar var. Yarın sorularınızı da getirin lütfen. Lütfen
sorularınızı getirin. Cevaplamaktan mutluluk duyacağım.
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Shri Raja Rajeshwari Puja. Madras (Hindistan), 6 Aralık 1991. Bu gün Shri Ganesha Puja yapacağız, ardından da Raja Rajeshwari.
Tanrıça’nın birçok isim ile tarif edilmiştir: özellikle de Adi Shankaracharya, Onu Raja Rajeshwari olarak adlandırır, bunun anlamı O,
tüm Kraliçelerin Kraliçesi demektir. Aynı zamanda Batı'da bu ünvanı Meryem Ana için kullandılar. Bu fikirler, daha önce de size
anlattığım gibi, pagan (çok tanrılı, putperest) dinden geldi ve Kutsal Kitapta anlatılan Meryem Ana tarifinden doğmadılar. Bu,
Kutsal İncil'in metninde çok fazla değişiklik yapıldığını gösterir. Hint kutsal yazılarının metinlerinde de, hatta Gita'da bile, çok fazla
değişiklik oldu. Ve işte her dinde görülen raydan çıkma, böyle başladı. Ve entelektüeller bundan yararlandılar ve Tanrısal güce
kesinlikle aykırı olan şeyler tarif ederek, böyle şeyler söyleyerek, kendi fikirlerini yansıtmaya başladılar. Bu Dünya'da gerçeği
keşfettiğiniz için hepiniz çok şanslı insanlarsınız ve mitolojik olan tüm bu şeylerin doğru olduğunu görüyorsunuz; entelektüel olan
her şey ise doğru değildir; ilaveten insanları birbirinden ayırmak amacıyla her ne kullanılıyorsa, bu doğru değildir. Çünkü biz bütün
dinlere inanıyoruz, bu yüzden de sözde dindar olan her kişi bize karşıdır; çünkü sizin sadece tek bir dine inanmanız ve geri
kalanıyla da savaşmanız gerekiyor. Eğer siz tüm dinlere inanıyorsanız, bu kesinlikle sizin dindar olmadığınız anlamına gelir –
kavram budur. Bizim tüm dinlere inanmamız, tüm enkarnasyonlara saygı duymamız ve tüm bu Deitylerin bütünlüğüne
inanmamız, onları şok etti. Ganesha ile alakalı olarak, Batı ülkelerinden gelen insanlar için bu büyük bir vahiy olmalı. Kuzeyde bile,
Ganesha'ya güneyde olduğu kadar ibadet edildiğini görmüyorum, özellikle bu bölgede ve Maharashtra'da da, çünkü
Maharashtra'da sekiz swayambhu Ganesha’mız var ve onların hepsi buna inanıyor. Şimdi her şeyin kör bir inanç olduğu
söyleniyor, şudur, budur deniyor. Ama siz şimdi Ganesha'nın arkamda durduğunu, Onun Benim içimde olduğunu gördünüz: bu
sadece Ganesha adında bir Tanrı olduğunu kanıtlamak içindir. Ganesha'nın yarısının burada oturduğu ve geri kalanının ise Benim
sarim olduğu fotoğraflar sizlere verilecek. Ama bütün bunlar, Shri Ganesha olan bir Deitynin var olduğuna ve O'nun Mooladhara
vasıtası ile çalıştığına sizi ikna etmektir. Bu bilgi binlerce yıl önce Hintliler tarafından biliniyordu. Bu kuchipudi dansı, İsa'dan yedi
yüzyıl öncesinde başladı, bu yüzden Ganesha kavramının binlerce yıl öncesinden beri var olması gerektiğini tasavvur
edebilirsiniz. Bu yüzden de, bu ülkede insanlar ruhsal olarak çok geliştiler ve onlar Deitylerin ne olduğunu, onların nasıl
göründüklerini, işlevlerinin neler olduğunu biliyorlardı - ancak bu halkın geneli için gizli bir bilgiydi ama Hintliler, azizler her ne
söylerse, bunlar kabul edildi, çünkü ortada bunun hakkında hiç bir ego yoktu. Ben Batı'da insanların neden bu kadar ego
geliştirdiğini bulmaya çalışıyordum. Bu tür bir saldırganlığın ego kısmı vasıtası ile neden ortaya çıktığının esas nedenini hala
bulamadım. Birisi buna rekabet diyebilir ancak bu durum Batı'daki tarih oldu. Her yerde kesinlikle ve kesinlikle büyük bir şekilde
yazılmış olan bu alçakgönüllülükten başka bir şey olmayan İsa’yı takip eden insanlar bile, çok öfkeliydiler. Şimdi, alçakgönüllülük
kişinin anlaması gereken en önemli şeydir. Ve şaşıracaksınız ki, Shri Ganesha’nın kalitesi olan alçakgönüllülük, “vinay” olarak
adlandırılır - Vinayaka. “Vidya vinayen shobhate.” “Vidya, bilgi sadece alçakgönüllülükle dekore edilmiştir” anlamına gelir. Yani
dün, sizin bu büyük sanatçılarda ve orada bulunan büyük gurularda gördüğünüz alçakgönüllülük. Ve o guru Beni kendi
akademisine davet etti ve bir Tanrıça'ya yaptıkları her tür sunumu Bana yaptı. Onların Beni ve Sahaja Yoga'yı kabul etmeye hazır
olmalarından çok etkilendim. Teosofik (tüm din ve inançların "İlahi olana" ulaşmak için olduğunu öngören ve bu yüzden her din ve
inancın, hakikatin bir bölümüne sahip olduğunu ileri süren düşünceler bütünü ) Cemiyetinin hâkim olduğu bu Kalakshetra bile - bu
bayan Teosofi Cemiyetine çok fazla önem vermemiş olsa da – bu bayan bu büyük toplantı salonunu yaptı ve o her şeyi sanata
adadı. Teosofi Cemiyeti'nin oranın içine girmesine izin vermedi. Tüm bunlara rağmen, onların Beni nasıl kabul ettiklerini,
adanmışlıklarını ve anlayışlarını çok net bir şekilde görebilirsiniz. Bir azize karşı alçakgönüllü davranmak, kesinlikle bu ülkenin
yazılı olmayan bir yasasıdır. Ve bir azize meydan okunmaz, baskı yapılmaz. Aziz her ne derse, kabul edilmelidir. Yani Ganesha'nın
bize vermesi gereken ilk kalite vinay’dır - “vinay” alçakgönüllülük anlamına gelir. Alçakgönüllülük yüzeysel değildir, tıpkı sizin
durmadan “üzgünüm” veya “affedersiniz”, “korkarım ki” demeye devam etmeniz gibi, bu şekilde değil. Bu watchik değildir, bu
sadece lafta olan bir şey değildir, bu içinizdeki alçakgönüllülükten gelmelidir. Şimdi alçakgönüllülük, elbette ki, her zaman ego
tarafından gölgelenir ve ego sizi havalarda tutar ve siz kendinizin egoist olduğunuzu asla anlamazsınız. Ego hakkında
konuştuğum zaman bile, insanlar Annenin orada başka birisi hakkında konuştuğunu düşünüyorlar, asla “bu egoya sahip olan
benim” diye düşünmüyorlar. Yani Ganesha, ego katilidir, çünkü alçakgönüllülük egonuzu gerçekten etkisiz hale getirebilen tek
şeydir. Kendinizi alçakgönüllü kılmak için neyi görmelisiniz? Örneğin, siz bu ülkeye geldiniz, onlar çok basit insanlar,
görüyorsunuz, çok basit bir şekilde yaşıyorlar, etraflarındaki bütün bu sofistike şeylere sahip değiller; elleri ile yemek yiyorlar, bitki
ve yapraklar üzerinde yemek yiyorlar, görüyorsunuz. Ve burada yaşayan bazı hanımlara göre, Batılılar, onlar bu kişilerin hepsinin
ilkel olduğunu düşünüyorlar. Ama bu insanların bu sanatı nasıl geliştirdiklerine bakın. Bu tür bir çabukluk ve bu tür, hatta bu tür
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sıçramayı bile, siz başaramazsınız. Şimdi, bu tür bir çalışmanın olmasının nedeni, sanata karşı gösterilen alçakgönüllülüktür.
Sanata saygı duyulmalıdır. Bir guruya saygı gösterilmelidir. Saygı, her şeyi öğrenmenin tek yoludur. Bu, bir şekilde Hint kanına
işlemiştir, siz gurunuza itaat etmelisiniz, tam olarak, tamamen. Ve bu guru çok sayıda insanı eğitiyor, orada çok fazla kız var,
sadece sanatını ifade etmekten başka bir şey için değil. Fazla para da alamıyor, bunu görebiliyordum. Çok az bir karşılığı var ve
çok fazla ücret de almıyor. Fakat gurunun sahip olduğu adanmışlık, Shri Ganesha'nın Annesine olan adanmışlığı gibi. Ve onun
bunu tamamen içine çekme şekli: diğer tüm şeyler önemli değil. Yani alçakgönüllülük için, dikkatinizi başka şeylerden
çekmelisiniz. Bu son derece önemli bir şeydir. Eğer dikkatiniz, sizin başka problemlerinize, şuna, buna gidiyorsa ya da siz başka
kanallardan Sahaja Yoga'ya gelmeye çalışıyorsanız, bu işe yaramayacaktır. Kalbinizde alçakgönüllü olmalısınız, kesinlikle
alçakgönüllü. Ganesha masumdur, işte bu yüzden de O alçakgönüllüdür. Eğer masum değilseniz, o zaman alçakgönüllü
olamazsınız. Masumiyetin işareti alçakgönüllülüktür. İyi bir çocuk, hoş bir masum çocuk, O son derece itaatkârdır. Onlara ne
söylerseniz söyleyin, sadece itaat ederler. Torunlarımı biliyorum - bir keresinde Nepal’a gidiyorduk ve orası çok soğuktu. Ve
anneleri, “onlar başlarına bir şey takmıyorlar” dedi. Ben, “bir dakika içinde bunu yapacağım”, dedim. Onları çağırdım ve kendilerine
sıradan bir bez parçası verdim. “Başınızı örtmelisiniz”, dedim. Onlarda “Tamam”, dediler. Bezi başlarına koydular, düzgünce sarıp,
düzelttiler. Biraz garip görünüyorlardı, ama buna aldırmadılar. Eksik olan şey budur ve işte bu yüzdende derinliğin az olduğunu
görüyoruz. Sadece şartlanmalar değil - Ben şartlanma demezdim. İnsanlar şartlanma dışılar; Hintliler bile böyle oldular. Onlar için
alçakgönüllü olmak çok zordur. Siz buna Batı etkisi diyebilirsiniz, ya da belki de onlar kendi geçmişlerini unutmuş olabilirler.
Fakat alçakgönüllülük çok önemlidir. Size anlatmak zorundayım ki, biz çocukluğumuzdan beri, Hıristiyan bir ailede doğmuş
olmamıza rağmen, Toprak Ana'ya dokunmalı ve önce af dilemeliydik, yani siz toprağı başınıza koyarsınız. Ve ebeveynlerinizin ve
ailenin tüm büyüklerinin ayaklarına dokunmak, - bu böyle değil mi? Ailede yaşlı olan herkesin ayaklarına dokunmak.
Ağabeylerimize bakmış olan kimi eski hizmetçilerin bile, onlarında ayaklarına dokunmak. Fakat bu alçakgönüllülük eksik. Ve
yaşlıların sahip olması gereken asalet de ortada yok. Ama her ne olursa olsun, yaşlılarla tartışmamak, herkesin ayaklarına
dokunmak bizim görevimizdi. Eğer siz “bunu yaparken ben alçakgönüllü müyüm?” diye ısrar ederseniz, bu Sahaja Yoga'da öyle
güzel bir atmosfer yaratacaktır ki. Sadece bir soru sorun, “bunu yaparken veya bunu söylerken ben alçakgönüllü müydüm?”
Şimdi, problem liderleri eleştirmek. Onlar liderler çünkü bunu hak ediyorlar. İyi olmadıklarını düşündüğüm gün, onları oradan
atacağım - bunu da çok iyi biliyorsunuz. Ama alçakgönüllülük yok. Sonrasında alçak gönüllülük, ego ile yer değiştirir ve bu ego,
liderlerde bir ego yaratır. Liderler egoist hale gelirler ve pek çok lider görevinden atıldı. Demek istediğim, Ben sadece dengenin ne
zaman gelmesi gerektiğini, üyeleri mi yoksa liderleri mi suçlamam gerektiğini bilmiyorum. Yani Anne onları lider olarak atadı, bu
yüzden biz alçakgönüllü olalım. Sonuçta, Annenin onların lider olmasını istemesinin bir nedeni olmalı. Neden onlarla kavga
etmeye, hatalar bulmaya çalışalım ki? Bu bizim oluşturduğumuz bir birlik gibi. Bu yüzden çok alçakgönüllü olan Shri Ganesha ve
Onun ganaları, bir şekilde, daha bile alçakgönüllüdür, çünkü Shri Ganesha, Anneye karşı alçakgönüllü davranmayan hiçbir ganaya
tahammül etmez. Gözlerin küçük bir hareketi ile ganalar savaşmak ve yapılması gereken her ne varsa, onu yapmak için
oradadırlar. Ve onlar Annelerinin gözünün her açısını, neyin yapılacağını anlıyorlar. Yani bu tür bir bağlılık sizi ancak daha derin ve
daha da derin yapabilir. Şimdi, Batı'da bunu bilme şeklimiz bu olabilir, biz daha fazla yayılmalıyız, daha fazla reklam vermeliyiz,
kendimiz hakkında daha fazla konuşmalıyız, kendimizle daha fazla övünmeliyiz. Bunu ne kadar çok yaparsanız, o kadar başarılı
olursunuz. Her gün gördüğünüz şey budur. Onlar “ben inanıyorum” diye övünüyorlar - bakın, inanacak veya inanmayacak olan siz
kimsiniz? Sen kimsin ki böyle diyeceksin? Ama bir bakıma, sizin imajınızın bu şekilde olması gerek - büyük bir kişiliğe sahip bir
adam ya da bir tür büyük bir profil. Siz bir profil oluşturursunuz; kesinlikle yapay, saçma sapan. Ve çok şaşırtıcı ki, çok yapay olan
bir profilin önünde insanlar eğiliyorlar. Belki onlar da yapaydırlar, bu yüzden de, bu yapay insanlar boyun eğerler. Şaşırdım. Yani,
bunlar iyi bilinen dolandırıcılar, yani insanlar onların dolandırıcı olduğunu biliyorlar, onlar her tür şeyi yaptılar, ama yine de gidip
onlarının önünde secde edeceklerdir. Çünkü belki de onlar, bundan bir çeşit maddi avantaj elde etmeyi isterler ya da bilemiyorum,
bu bir tür yapay avantajdır. Böyle bir adamla fotoğraf çekmek bile, onlar tarafından çok harika bir şey olarak kabul edilir.
Dolayısıyla tüm bu fikirler Sahaja Yogiler tarafından görülmelidir. Bu şaka, bu drama vasıtası ile onlar neler olup bittiğini
görmeliler ve aynı zamanda onu geri yansıtmalı, iç gözlem yapmalı ve “umarım bu benim içimde yok” diyerek, olanı görmeliler.
Bazen başkalarına gülüyoruz ama kendimizde bunun içindeyiz. Bu yüzden bir kere iç gözlem yapmaya başladığımızda, kendi
içimizde, “Evet, bu orada” diye görüyoruz. Bazı ülkelerde kimi Sahaja Yogiler var, her zaman Bana rapor edildiği gibi, onlar çıkıp
aniden “Anne bana bazı özel güçler verdi” derler. Veya onlar “ben Maha Mataji'yim” diyorlar - ayrıca böyle birisi de vardı, Maha
Mataji. Mataji olduğumu Ben bile hiç söylemedim. Siz Bana öyle diyorsunuz, bunu Ben hiç söylemedim. Ama o kişi, “Ben Maha
Mataji’yim”, dedi. Ona deli diyebilirsiniz, ona herhangi bir şey diyebilirsiniz, ama şu kesindir ki, onun küstahlığı, kendinin neden
bahsettiğini görmeyecek bir şekilde gelişti. Bu aynı zamanda, sizin ona saldırarak kendi liderlerinizin egosunu nasıl şişirdiğinizdir.
Siz ona daha fazla saldırdıkça, o tepki gösterir ve reaksiyon gösterdiğinde ise onun egosu böyle şişmeye devam eder. Size



söylediğim gibi, bugün biz Raja Rajeshwari'ye ibadet edeceğiz. Bunu size daha önce hiç söylemedim. Aynı nedenden dolayı Guru
Gita'yı okumanızı da sizden hiç istemedim. Ben size Onun Raja Rajeshwari olduğunu hiç söylemedim, çünkü bu yine sizin
egonuza biraz dokunabilir, O nasıl “Tüm Kraliçelerin Kraliçesi olabilir ki?” Tabii ki, İsa’nın Annesi tamam, ama Mataji değil - bu çok
fazla! Ben size bunu hiç söylemedim. Ben dedim ki, “Baba, Ben mütevazı bir Anneyim, hepsi bu, Kutsal Anne” – bitti. Burada
delikler oluşturur, bu yüzden olabilir, belki de! Her ne olursa olsun, sorunun ne olduğunu anlayabiliyordum ve çok mizahi bir
şekilde biz birçok şeyi başardık. Ama yine de Ben şunu hissediyorum, bu sanatçıların nasıl olduklarına bakın, bu insanların nasıl
olduklarına, onların bir şeyler yaratma biçimlerine bakın – sizin dekoratiflik hakkındaki görüşlerinize göre olmayabilir. Siz bunun
oldukça mübalağalı olduğunu söyleyebilirsiniz, ya da belki bu, gördüğünüz gibi, bu her zaman beyindedir. “Çok daha az olabilirdi,
aralıklı bir şey olmalı”. Eleştirmeye başlayabilirsiniz, çünkü bu alçakgönüllü olmayan insanların niteliklerinden biridir, onlar
herhangi bir şeyi eleştirme kapasitelerine sahip olduklarını düşünürler. “Ah, ben bu rengi sevmiyorum, bu iyi değil.” Ama sanatçı
onu kalbi ile yaptı – siz takdir edin! İkinci nokta ise takdir etmektir. Hayatınızı takdir edin; ne olursa olsun, takdir edin, kabul edin
ama isteksizce değil. Sanatın anlamının şu olduğu, sanatın manasının bu olduğuna dair tüm bu zihinsel düşünceler, artık ne
Rembrandtlarımızın ne de Michelangelolarımızın olmayacağı bu duruma götürdü bizi –bitti. Bu zihinsel değildir, sanat asla akli
değildir. Bu içeriden geliyor ve içeriden gelen her ne varsa, dıştaki fikirlerimizle karşılaştırılamaz. Yani takdir kısmı – demek
istiyorum ki, Yani, Güney Hintlilerin bizim kendi tarzımızda çok, çok abartılı elbiseler giydiğini söyleyebilirsiniz ama Bana göre öyle
değiller. Bazıları başka bir şeyler söyleyebilir. Ayrıca Kuzey Hintlilerin Güney Hintlileri eleştirmek zorunda olduğunu, Güney
Hintlilerin de Kuzey Hintlileri eleştirmek zorunda olduğunu fark ettim. Ama her ne olursa olsun, ne – hiç kimse kimseden daha iyi
durumda değil. Bu aptallıktır, aptallık. Ama takdir etmek ve kabul etmek, siz bunu özümsersiniz. Kuzey Hintliler ne olursa olsun
Güney Hint yemeklerini sevemezler. Her ne denerseniz deneyin, bunu yapamazlar. Onların müziklerini de sevemezler. Şimdi,
bütün Hindistan'ın ikiye bölündüğünü hayal edebiliyor musunuz ve Güney Hintliler Kuzey Hindistan yemeklerini veya Kuzey
Hindistan dansını sevemezler – demek istiyorum ki, ülkemizde bile. O kadar bölünebiliriz ki, bu ülke, Rameshwaram'dan bir kişi,
Madras'tan gelen yemeği sevmez, Madras'tan bir kişi ise Delhi'den gelen yemeği sevmez. Yani bu bölücü yöntemler, siz
olmamanızın doğuştan gelen alçakgönüllülüğünden kaynaklandı. Eğer her şeyin tadını çıkarabiliyorsanız, o zaman mütevazı
olursunuz. Eğer her bir ifade edişi siz takdir ederseniz, o zaman alçakgönüllüsünüz. Bu tevazu çok derin bir karakterdir, çünkü
Mooladhara'dan geliyor. Ve Shri Ganesha’da budur. Sadece hayal edin, üzerinde seyahat ettiği küçük bir faresi var, Onun İmpala
marka arabaları veya Rolls Royce’ları yok. Bütün bu koca midesi ile, sadece gider ve gelir, küçük bir fare üzerinde gidip gelir. Onun
güçlerine dair bir iddiası yok – O çok alçakgönüllüdür, çok tatlıdır. VeO tüm ritimlerin, bu şeylerin ve vibrasyonların yaratıcısıdır. O
olmadan bu dünya ne olurdu bilemiyorum. Ve şunu bunu kınamak yerine, işte bizim gerçekten de her yerde takdir etmemiz
gereken şey budur. Demek istiyorum ki, hatta bu odanın rengi gibi, hoşunuza gitmeyebilir, bunu sevmeyebilirsiniz. Yani, sizin
sevmediğiniz pek çok şey var. O zaman da Ben size sormak zorundayım, “Neyi seversiniz?” “Kuru fasulye” - tamam! Kendimizi
açmalıyız. Alçakgönüllülükle kendinizi açarsınız, nüfuz edersiniz, yayılırsınız. Alçakgönüllülük olmadan bunu yapamazsınız,
çünkü siz her şeye itiraz ediyorsunuz, bir duvar yaratıyorsunuz. Sadece alçakgönüllülük sizin yayılmanızı sağlar. Bugün,
turumuzun ilk günü sizden çok, çok mütevazı olmanızı rica ediyorum. Alçakgönüllülüğün son derece basit ve güzel olduğunu
anlayın. Bu küçük kızın veena (ud, lavta benzeri bir çalgı) çaldığını gördünüz, öyle zor bir Adi Vadyam ki, çok eski bir çalgı aleti,
öyle bir tatlılıkla, o kadar ustaca ve çok mütevazı şekilde çalıyor ki. Kız Bana geldi ve “Anne, sizin huzurunuzda çalma fırsatımın
olması, ne kadar büyük bir ayrıcalık” dedi. Sadece gözünüzde canlandırın - böylesine bir dahi. Geçen sefer Benimle tanışan bir
diğeri ise, aynı yaşlarda mandolin çalan bir gençti, belki de daha gençti. Demek istediğim, kendisi şimdi dünyaca ünlü, ama Benim
önümde çaldığı zaman hiç para kabul etmiyordu, hiçbir şey almıyordu, sadece kendinden geçti. Dansçı bile, Beni gördüğü zaman
kendinden geçtiğini söyledi ve öylesine bir canlılıkla çok güzel dans etti. Ve o – onun ateşi vardı. “Ateşim düştü, her şey gitti,
mükemmelen iyiyim” dedi. Şu sanatçılara bakın. Yani, onlar Beni hiç tanımıyorlar, Sahaja Yoga hakkında hiçbir şey bilmiyorlar.
Ama bu Tanrısallığın ne kadar alçakgönüllü bir anlayışı - çünkü onlar alçak gönüllüler. Tanrısallılık asla ileri atılmaz, kendisini
tanıtmaz, büyük bir ses çıkarmaz. Onlar şimdi buradalar. Gelin hadi. Bu Guido mu? İtalyanlar geldiler. İşte bugün bu yüzden pujayı
geciktirdim. Bu Guido mu? Sadece onu çağırın. Guido öne çıkamayacak kadar alçakgönüllüdür. İçeri gelin, içeri gelin. Sadece
biraz öne doğru ilerleyin. Tanrı sizi korusun. Sizi bekliyordum! Lütfen, lütfen oturun. Hayır, hayır, gelin! Gelin hadi. Gelebilir misiniz
- hepiniz önde oturabilirsiniz, yer var. Sadece gelin …. Hepiniz orada oturabilirsiniz. Onları memnun etmem gerekiyor, anlıyor
musunuz, çünkü Ben İtalya'da yaşıyorum! Her şey yolunda, onlar bunun bir parçası olabilirler. Sadece öne doğru gelin, oraya.
Veya ortada da oturabilirsiniz, önemli değil. Neredeyseniz orada oturabilirsiniz, evet, oturabilirsiniz. Gelin, gelin, burada yer var.
Ben de onlara Shri Ganesha’dan bahsediyordum, onun esas gücü alçakgönüllüğü sayesinde geliyor ve hepimiz son derece
alçakgönüllü olmalıyız, son derece alçakgönüllü, her şeyi takdir etmeli. Tabii ki, siz Benim konuşmamı onların duymasını
sağlamalısınız – zaten teybe kaydettiler – bu sayede onlar da Benim bugün ne dediğimi bilecekler ama şimdi pujayı yapabiliriz.



Tanrı sizleri kutsasın.
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Gerçeği arayanlara saygılarımı sunarım. Dün ilk başlangıçta, size gerçek ne ise odur demiştim. Eğer, bizler gerçeği bulamadıysak
onun hakkında dürüst ve alçakgönüllü olmamız lazım, çünkü gerçek bizim iyiliğimiz için, şehrimizin iyiliği için, toplumumuzun,
ülkemizin ve tüm kainatın iyiliği için. Hepinizin doğmuş olduğunuz bu zamanlar çok özel zamanlar, insanlar aydınlanmalarını
alabiliyorlar. Bu İncil’de bahsedilmiş olan diriliş zamanıdır, bu zaman Muhammed Sahip tarafından anlatılmış Kıyam zamanıdır.
Bu çok özel bir zaman, bildiğiniz gibi, Nala damayanthi akhyan – Nala Kali ile karşılaştı. O Kali’ye çok kızmıştı. Ve “Sen benim
ailemi yok ettin, benim huzurumu yok ettin ve sen insanları bhram içine, ilüzyonlar içine sürükledin, onun için seni öldürmem en
iyisi.” dedi Kali’ye meydan okudu ve ” Sonsuza kadar yok edilmiş olcaksın” dedi.  Sonra Kali, “Tamam, benim Mahatmyam’ın
görevimin ne olduğunu anlatmama izin ver. Neden orada olmam gerektiğini sana izah edeyim. Eğer seni ikna edebilirsem, beni
öldürmekten vazgeçersin eğer edemezsem beni öldürebilirsin.” dedi “Bugün gerçeği arayanlar, aydınlanmalarını, Atma
sakshatkara, arayanların hepsi giri ve kandharasa gidenler, dağlara ve vadilere gidenler, tüm dünyada Tanrı’yı arayanlar; tüm bu
insanlar Kali Yuga süresince sıradan ev halkı olarak doğacaklar. Şüphesiz, Bhram, ilüzyon olacak, insanlar sabhram içinde
olacaklar. İlüzyon orada olacak ve hiç şüphesiz benim yarattığım karışıklık orada olacak. Fakat sadece karışıklıktan dolayı bu
basit ev halkı olan insanlar gerçeği arayacaklar. Ve bu yüzden, bu zamanda onlar Atma sakshatkara, aydınlanmalarını alacaklar.”

Bu zamanlar ile ilgili shastralarda birçok kehanet vardı, fakat özellikle “Nadigranth” içinde Bhrigumuni bu zamanları anlatmıştır.
Bugünün zamanlaması ile hesabını yaparsanız, tam bu zamanları gösteriyor. Raghwindra Swami’nin ölümünden sonra bu olacak,
ve şu anda olan da bu. Sizler için bunu anlamanız çok önemli Raghwindra Swami bu bölgede idi ve çok çalıştı, ve şimdi onun
çalışmasını tamamlama zamanı geldi; Ramana Maharshi’de aynı. Onlar nasıl açıklayacaklarını bilmiyorlardı, onun için
maunavart,, sessizliği seçtiler. Gyaneshwara gibi biri 23 yaşında, muhteşem şeyler yazdı, “Amruta anubhavi …” adında bir kitap
gibi, ruhaniyet için söylenecek son söz Bence. Yirmi üç gibi çok genç bir yaşta samadhisini almak zorunda kaldı, çünkü onları
kimse anlamaya çalışmadı. O kadar çok ritüel vardı ki, çok şartlanma, çok fazla okuma öyle ki kimse onların ne konuştuğunu
bilmek istemedi. Herkes, “Biz her şeyi biliyoruz,” diye düşünüyordu ve bu çeşit bir tatminkarlık vardı. Kabira şöyle dedi, Kaise
samjhaun, sab jag andhaa – “Nasıl izah edebilirim, tüm dünya kör.” Fakat bu, evrimimizde başarmamız gereken, bu içine
atlamamız gereken şey; Sadece Hindistan’da değil her yerde, tüm yazıtlarda anlatılmış olan Ruh olmaktır. Tao’yu ele alırsan, Zen’i
ele alırsan, Yahudilere gidersen veya Hiristiyan felsefelerine, veya İslam, her yerde Kendin olmalısın, kendinin bilgisine sahip
olmalısın. Tabii ki bu şekilde konuşan insanları, din ile ilgili olan, bu işlerin başında olanlar veya bundan para, veya güç
kazananlar, insanlar dini güç ve para için kullanıyorlar; bunu sevmediler, o yüzden de, “Bunlar kafir. Bu Tanrı’ya karşı kötü
konuşma. Özel bilgileri yok.” dediler ve bu şekilde insanları cezalandırıyorlar, onlara problem yaratıyorlar, işkence ediyorlar.

Fakat şimdi tüm insanlar için aydınlanma alma, Atma sakshatkara, zamanı geldi. Dün size Kundalininin uyanışı ile nasıl çalıştığını
anlattım. Kundalini hakkında, insanlar gerçek olmayan saçma sapan şeyler yazmışlardır. Ben sizin Anne’nizim ve size gerçeği
anlatacağım, size yanlış olan bir şey anlatmayacağım. Sevmeseniz bile bırakın size gerçeği anlatayım, çünkü bu sizin hayrınız
için, sizin iyiliğiniz, hitanız için. Kundalini yükselirken, sizin hassas olan değişik merkezlerinizden geçer, ve onları besler, bıngıldak
kemiği bölgenizi deler ve sizi Her Yanı Saran Güç ile bağlantıya geçirir ki siz bu Güç hakkında bir şey bilmiyordunuz. Sonra siz
ellerinizden serin esinti hissetmeye başlarsınız, buna Chaitanya Lahari denir. Adi Shankaracharya O’nu “Saundarya Lahari,” olarak
tanımladı çünkü sen Saundaryayı bununla yargılayabilirsin. O’nu çok güzel tanımladı. Fakat ona ne kadar işkence ettiler – bir
düşünün, demek istiyorum ki Adi Shankaracharya gibi birini bile, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Anne hakkında çok gizli bilgiler,
çok yüce tanımlamalar yapan bir kişi; neden işkence gördü? O işkence görecek ne yanlış yaptı? Şimdi biz gerçek ile ayağa
kalkmalıyız, ve “Anne, biz gerçeği almalıyız, ve gerçeği, başka hiçbir şeyi değil.” demeliyiz Ben size dün söyledim; Atma, Her şeye
Kadir Tanrı’nın kalbimizdeki yansımasıdır. Bugünkü yeni türde bir şey olan bilimsel şartlanma, ki bu “dharmic” şartlanmadan farklı
olarak, bilim adamları her şeyi bildiğini düşünüyor. Hiçbir şey bilmiyorlar, benden örnek alın. Bu saçma. Şimdi size birçok bilim
adamı geliyor ve Sahaja Yoga hakkında anlatıyorlar. Kabul ettiler çünkü deneyimlediler.

Ben onlara Mooladhara Çakra’nın, ilk çakra olduğunu, Mooladhara'nın, karbon atomlardan yapıldığını söyledim, çünkü o Prithvi
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(dünya)… tattwa’dan yapılmadır. Ve eğer siz karbonun fotoğrafını çekerseniz ve bundan bir model yapıp fotoğrafını çekersiniz,
diyelim ki sol taraftan, sağa doğru bakarsanız, siz gerçekte “Aum”u yazılı olarak göreceksiniz. Eğer sağ tarafından bakarsanız, sol
tarafta swastikayı göreceksiniz. Aşağıdan yukarıya doğru bakarsanız, haç göreceksiniz. Bu gerçekte var, size çok ünlü bir doktor
olan Dr. Worlikardan bahsedeceğim, ki O Nobel ödülünü kaçırdı, belki de Hintli olduğu içindir. O üç dört Sahaja Yogi bilim adamı,
ile bunun doğru olduğunu deneyimlemiştir. Öyledir. Bu bilim adamlarının her şey hakkında o kadar az bilgisi var ki, çünkü her şeyi
dışarıdan görüyorlar. Sen Sahaja Yoga ile tam içine girersin. Ve herkes aynı şeyi söyler, çünkü şimdi siz Benim burada kırmızı
kenarlı beyaz bir sari giymiş olarak durduğumu görüyorsunuz; herkes bilir, herkes hisseder. anlatmama gerek yok siz bilirsiniz,
bunu görürsünüz, öyle olduğunu görürsünüz. Bir kez aydınlanma aldınız mı, ellerinde hissettiğin her ne varsa herkes tarafından
aynı şey hissedilir. On tane çocuğu getirseniz ve gözlerini bağlasanız bile, “Bu beyefendi neden acı çekiyor?” – diye sorun. Onlar
onun beyefendi mi, hanımefendi mi olduğunu bilmezler, gözleri bağlı – onlar diyelim ki bu parmağı gösterecekler. Bu onun
vishuddhisinin kötü olduğu anlamına gelir. “Boğaz ile ilgili probleminiz var mı?” diye sorun – “nereden bildiniz?” Bu parmak Shri
Krishna’nın parmağı olduğu için, Shri Krishna’nın yeri olduğu için biliyoruz, bu boğazdır. Hepsi bağlantılıdır. Mitolojinin hepsi
saçma değildir. Yüzde doksan beşi gerçek olandır. Tabii ki bazı saçma şeyler de anlatıldı, fakat bu mitolojinin sözde mitolojinin
çoğu doğru.

Şimdi tapınağa gidiyoruz. Bizler buranın tapınak olduğunu ve buraya gitmenin çok iyi olacağını düşünüyoruz.. Fakat ne
yaptığımızı bilmiyoruz, ne dua ettiğimizi, kime dua ettiğimizi, bu deytilerin kim olduklarını, içimizde nasıl çalıştıklarını, içimizde
nerede yerleşmiş olduklarını, görevlerinin ne olduğunu? Onları nasıl memnun edebileceğimizi? Hiçbir şey bilmiyoruz; fakat siz bu
yabancılara sorun, her şeyi bilirler. Öncelikle onlar Hristiyanlıktan bıkmışlar, bu ilk şey. Ortaya çıkarttıkları bu saçmalıktan
tamamen bıkmışlar, çünkü görüyorsunuz onlar çok zekiler, ve şartlanmalı çok daha az. Ve şöyle düşünmeye başlıyorlar; “Biz
onların bunu neden böyle yaptıklarını bilmiyoruz.” O zaman hazırlar demek. O zamanda biz çok sahte guru ihraç ettik – Batı
ihracatları sahte gurulardı. Tanrıya şükürler olsun ki, bizler fakir olduğumuz için kurtulduk. Böylece birçok sahte guru oraya gitti
ve çok para kazandı, ve burada da bir çokları var. Sahte guru yaratmak konusunda çok iyiyiz demek istiyorum. Birinden diğerine
bir sürü insanı aptal yerine koyup, çok para kazanıyorlar. Tamamı para merkezcil. Başlangıçta Benim için zordu; çünkü hepsi
Benimle büyük bir zevkle kavga etmeye geldiler, Tanrı’nın adını kullanarak para alamazsınız dediğim için – bu çok fazla idi. “Nasıl
bizim para alamayacağımız söyler?” Fakat şimdi daha iyi. Teker teker hepsi güzelce açığa çıkartıldılar, ve daha fazlası da açığa
çıkacaklar. Onlar hakkında size anlatmama gerek yok; teker teker hepsi açığa çıkacaklar.

Eğer ışık varsa tüm karanlık gitmeli, ve orada olan her şey açığa çıkmalı. Herkes aynı şeyi hissediyor, bunun hakkında bir tartışma
yok; çünkü Ruh Her şeye kadir Tanrı’nın yansımasıdır, tek Tanrı, Sadashiva’nın yansıması. Sadashiva, Ezeli Anne, Adi Shakti’nin
yaptığı işleri şahit olarak izler, oyuna şahitlik eder, sadece şahitlik eder. Sizin içinizde Atma olarak şahitlik eder, fakat sizin
dikkatinize gelmez, oradadır. Ve O’nun dikkati çok limitlidir çünkü hiçbir şekilde sizin özgürlüğünüze karışmaz. kendisinde tutar,
sadece izler. Bu “oto.”’dur “Otonom sinir sistemi” dediğimiz zaman, o oto olandır, Ruhtur. O Sadashiva’nın yansımasıdır. Doğal
olarak tüm yansımaların hepsi aynı olmalıdır, onların etkileri de aynı olmalıdır. Tabii ki aydınlanmadan önce bunun taştaki
yansıma, veya duvardaki yansıma, veya belki de mat bir şeydeki yansıma diyebiliriz. Aydınlanmadan sonra siz yansıtıcı olursunuz,
güzel yansıtıcılar ve sizi yansıtır. Ve herkes aynı şeyi yansıtır. Atma Sakshatkar herkesin içinde aynı şeyi yapar, ilk olarak o
ellerinde serin esinti hisseder sonra bıngıldak kemiği bölgesinden. Hepsi aynı şekilde hisseder. Ve sonra onlar bu merkezleri
hissederler ve neyin yanlış olduğunu öğrenirler. Aynı zamanda hepsi düşüncesiz farkında olur, bu bizim Nirvichara samadhi diye
adlandırdığımız konumdur. Aniden çalışır. Siz “Anne, bu çok zor. nasıl gerçekleşir? İnsanların Himalayalara gitmeleri gerekir.”
diyebilirsiniz. Tamam, önemli değil, gitmek zorunda değilsin. O günler bitti. Her şeyden öte, bu medeniyet, bu medeniyet ağacı o
kadar büyüdü ki, şimdi kökleri büyümeli; aksi takdirde tüm medeniyet tamamen yok olacak. Ve bu köklerin bilgisidir, bu yüzdendir
ki bu bilgiyi bilebilmek için daha hassas, sukshma olmalısınız. Bu ancak Kundalinin yükselip bıngıldak kemiği bölgesini delmesi,
ve seni her yanı saran Tanrı’nın Sevgi Gücüyle birleştirmesiyle olur.

Bu sayede  ilk hissettiğin şey kolektif bilinçtir, çünkü herkes Ruh’tur. Başka bir Atma’yı hissedebilirsin, başka bir Atma’yı
hissedebilirsin, başkasını hissedebilirsin. Onların bedenlerini, onların akıllarını hissedebilirsin, her şeyi hissedebilirsin. Bu alacağın
ilk kalite, Samuhik chetana, sinir sisteminde, merkezi sinir sisteminde olur. Evriminde ne elde ettiysen hepsi merkezi sinir
sisteminde ifade edilir. Şimdi bakın: örneğin bir köpeğiniz veya bir atınız var ve siz onu çok kirli bir yoldan götürüyorsunuz, yola
devam edecektir, rahatsızlık hissetmez. Fakat bir insan için bu çok zordur, çünkü evrimimizde, otonomik sinir sistemimiz koku ve
güzellik duygusunu geliştirdi. Tamam. Böylece onlar gelişti, ve bir kez geliştiklerinde, olan şey şudur; şimdi biz insanlar



evrimimizde, ve hassas duygularımızda hayvanlardan daha yüksek konumdayız. Bir köpek için buraya koyduğun şey önemli
değildir, nasıl dekore ettiğin, ne giydiğin hiçbiri; bizim için önemli, çünkü hassasiyetimiz arttı. Evrimsel gelişimimiz evrimsel
gelişimimiz sayesinde, biz insanoğlu olabildik. Fakat insan seviyesinde bir problemimiz var, ve bu problem de şudur; biz
kafamızın içinde iki kurum geliştirdik; biri ego diğeri süper ego, ve siz onu ego ve şartlanmalar diye adlandırabilirsiniz. Kafamızda
çapraz hale gelen bu iki kurum taşlaşır, ve bizler kapalı kişilikler haline geliriz Kundalini yükselirken, bu optik kiazma üzerinde
olan Agnya Chakrayı geçer ve bu ikisini emer, Sahasrarayı açar, ve kundalini dışarı çıkar. Bu yaşayan bir süreçtir, bu sizin
yapabileceğiniz bir şey değil.

Diyelim ki bir tohum ekmek istedin, primuleden çekip çıkartmazsın, Ankura ve bir şeyin içine itemezsin. Sen tohumun
filizlenmesini sağlayamazsın. Bu Tanrı’nın ve yaşayan enerjinin, yaşayan sürecidir. Lütfen anlayın, çok büyük bir fark var.
Kundalinin yükselişi, kendiliğinden çalışır. O sizin anneniz, size hiçbir problem yaratmadan yükselir. O kendi çocuğunu çok iyi
bilir. Size aydınlanma vermesi büyük bir şanstır. sizi tüm yaşamı boyunca sever, sizin tüm yaşamlarınız boyunca, ve sizin
hakkınızdaki her şeyi bilir, tüm problemlerinizi; mesela, sizin yaramaz bir çocuk olduğunuzu – “Önemli değil,” der, “bu onlara
aydınlanma vermek için bir şans.” Yukarıya doğru çok güzel bir şekilde yükselen, çalışan, delip geçen O’dur. Tüm bunlar
gerçekleşir. Ve O, Brahmarandra’ya dokunduğu anda veya Brahmarandra’yı delip geçtiği anda, Sadashiva’nın yeri buradadır.
Burada yansıması vardır, fakat yeri buradadır. Başımızdaki pithalar bunlardır, yedi tane pitha ve çakralar aşağıdadır. O delip
geçtiğinde, aslında olan şey biz Sadashiva’nın ayaklarında dokunuruz ve bu şekilde Ruh dikkatimize girmeye başlar. Ruh
dikkatimize girdiği anda, biz aydınlanırız, dikkatimiz aydınlanır, ve bu dikkat çok tetiktedir ve her şeyi bilir. Burada oturarak siz
insanlar hakkında her şeyi öğrenebilirsiniz, çakralarda, neler yaptıklarını öğrenebilirsiniz. Onların ne tür bir kıyafet giydiğini
tartışmayacaksınız, bankada ne kadar paraları var ama çakralarında neredeler, problem nerede, onu görecekler. Burada oturarak
onları tedavi edebilirsiniz, burada oturarak onlara yardım edebilirsiniz. Fakat onların Her Yanı Saran Güç ile bir olmaları, gerekli,
bu çok önemli. Eğer değillerse, bu zaman alacaktır. Onun için ilk olarak sizler  Nirvichar olmalısınız, Nirvichar Samadhi, ve siz
kolektif farkındalıkta başkalarına aydınlanma vererek çalışmaya başlarsınız. Bu Kundaliniyi yükseltme hakkını kazanırsınız,
ellerinizle Kundaliniyi yükseltirsiniz. Burada şarkı söyleyen insanları biliyorsunuz, bazıları bin kişiye aydınlanma verdi, ve sizde
yapabilirsiniz, çünkü şu an gücünüz var. Fakat problem şu ki, size taht verildi, üstüne oturtuldunuz, çok güzel bir Mukuta (taç) ile
onurlandırıldınız. fakat hala kral olduğunuza inanmak istemiyorsunuz, şimdi nasıl inanırsınız?

İkinci nokta ise kendine güven, bu çok zor. Onlar aydınlanma aldıklarına inanmazlar. ve “Bununla devam et, bunu çalıştır. Kendi
kendinin gurusu oldun, bununla devam et” – yapamazlar, korkarlar. Fakat bu korkunç sahtekarların, aydınlanmaları yok, bilgiler
yok, hiçbir şey. Ölü gurular oldular ve arkalarında binlerce insan var, o insanları aptala çeviriyorlar, para kazanıp, hayatlarını berbat
ediyorlar. Tüm bilgiye, her şeye sahip olan, Sahaja Yogiler ise: son derece alçak gönüllüler, çok sadeler ama onlar herkes
hakkında bilirler. Oradan gelen her kimse onu bilirler, “Ah, biz bunu biliyoruz.” Söylemeyeceklerdir ama bilirler, hepsi. kendi
bilimleri içinde “bu budur” diye anlatacaklardır – bilirler. Ve bu insan için kolektif olarak çalışacaklardır. Siz onların neler yaptığını
bilmeyeceksiniz ve o çalışacak.

Ruhun kollektif bir varlık olmasının dışında ikinci doğası, mutlak bir varlıktır. Göreceli bir dünyada yaşıyoruz – bu iyi, bu kötü, bu
budur, bu şudur. Fakat bu mutlak bir varlıktır, şu manada; bir resme ellerinizi uzatın: eğer Aydınlanmış bir Ruh tarafından
yapılmışsa, derhal  vibrasyonları almaya başlarsınız. Birisini düşünün – bu Aydınlanmış Ruhmuydu? Sadece ellerinizi uzatın.
Tanrı’ya Tanrı’nın varlığına inanmayan, insanlar var, sözde, Tanrı’ya inanmayan insan varsa. Bence bu hiç bilimsel olmayan bir
şey fakat diyelim ki Tanrı’ya inanmıyorlar, sadece sormalılar, “Anne, Tanrı var mı?” – bitti, vibrasyonları hissedeceklerdir. Her şey
ispatlanabilir. Her şey için bir Pramaan (kanıt) vardır, bugüne kadar söylenmiş her şey için Pramaan vardır. Bu başınıza
gelebilecek en büyük şeydir, kendi chaitanyanızın Pramaan (kanıtı) vardır. Sonra son derece kibar olan, çok dinamik olan, çok
etkin olan bu dikkat aynı zamanda sizi saflaştırmaya başlar. sizin probleminizin nerede olduğunu bilir, hani çakranın tıkalı
olduğunu bilir, size anlatır. Benim Delhi’de olduğum zaman ki gibi, üç tane çocuk getirdiler. “Anne, Agnya çakraları tıkalı. Bir
şekilde veya başka biz temizleyemedik.” Onların çok egoist olduğu anlamına gelir. Onlar aynı zamanda, “Evet, Anne, Agnyamız
tıkalı ve baş ağrımız var.” dediler. Onlar egoisttiler, fakat onlara egoist demediler ve kendileri, “Evet, Anne, Agynamız tıkalı. Lütfen
aç” diyorlar  yani sen kendine, “ben egoistim.” diyorsun. O sana acı verdiği için, egon sana acı verdiği için; “Anne, temizle, bu
Agnyayı temizleyemiyoruz.” diyorsun. “Tamam, buraya gel, onu temizleyeceğim.” Böylece kendini yargılamaya başlıyorsun.
Kendin hakkında ne yanlış varsa onu biliyorsun. “Bu Nabhi çarka tıkalı, bu çakram tıkalı, şu çakram tıkalı.” hepsi kendi hakkında
her şeyi biliyor ve nasıl saflaştırıp temizleyeceklerini biliyorlar ve çalışıyor. Öyleyse kendinizi temizleyin. Fakat en büyük temizlik



sizler kolektif olduğunuzda gerçekleşir. Birçok insan fotoğrafımı alırlar, “Anne, biz puja yapıyoruz, oturuyoruz ve meditasyon
yapıyoruz; fakat hala bu problemim var.” derler. Kolektivitenin içinde olmalısınız, bu Sahaja Yoga’nın en önemli bölümüdür. Çünkü
şimdi Himalayalara gitmek zorunda değilsin, Ganj’a gidip atlamak zorunda değilsin. Hiç oruç tutmak zorunda değilsin, herhangi
Japaas (ilahi) söylemek zorunda değilsin, hiçbiri. Sadece tek şey: kolektif olman. Kollektivite Her Şeye Kadir’in dikkat
okyanusudur. Bir kez kollektivitenin içindeysen temizlenirsin. benim parmağım gibi -diyelim ki- o tamamen iyi durumda, fakat bir
tırnak kesilip atıldığında, büyümeyecektir. Hiç kimse artık ona dikkat vermeyecektir. Onun için kollektiviteye gelmelisiniz. Orada,
ego ortaya çıkar. Orada çok büyük, zengin, çok iyi eğitim görmüş veya politikacılar, biliyorsunuz büyük, büyük, büyük, büyük,
büyük insanlar var. Onlar son derece basit sade bir yer olan merkeze gelmek istemezler. Onlar için yaratılmış olan yere gelmek
isterler, “aksi takdirde oraya nasıl giderim?” O Anne’nin evi. Anne’niz alçakgönüllü ise, çok parası yoksa – “Tamam, önemli değil,
bu Anne’min evi.” Ve onlar gelmezler, vibrasyonlarını kaybederler. Batıda değil ama özellikle Hindistan’da, bu çok büyük bir
başarısızlık onlar aldıkları şeyin ne kadar değerli olduğunu bildikleri için. Elde ettiğimiz şey hakkında, Atma Sakshatkar’ımız, hiçbir
fikrimiz yok. Gelecek yıl yine geldiğimde, “Anne, bu problemim var, şu problemim var. Evde meditasyon yapıyorum, tamam” Eğer
kollektiviteye gelmezsen, kendini temizleyemezsin. Sahaja Yoga’da kendini temizlemenin tek yolu budur ve sen her şeyin
üstünde olursun.

Kundalini, Agnya Çakrayı geçtikten sonra, sen düşüncesiz farkındalık konumunda olursun. Bir düşünce yükselir ve düşer, diğer
düşünce yükselir ve düşer. Bazıları geçmişten gelir, bazıları gelecekten gelir; fakat biz şu anda değiliz. “Şu anda ol,” dersem,
olamazsın. Bu yüzden Kundalini uyanışı dikkatinin içeriye doğru çekilişidir. Kundalininin yükselişi Benim sarim gibidir – bakın her
yere yayılmıştır; fakat yukarı doğru yükselirken tüm dikkati içeri çeker. Bu şekilde senin dikkatin içeri döner. Ve o delip geçtiğinde,
düşünceler arasında “vilamba” adı verilen bir boşluk oluşur – bunu, tabii ki, belki herkes biliyordur – şu an demektir ve bu artar.
Öyleyse bizler vartamaan (şu an demektir)’da olmalıyız, şu anda olmalıyız, o zaman düşüncesiziz. Diyelim ki suyun dalgaları
yükseliyor, düşüyor, siz suyla karşı karşıya geliyorsunuz; suyun içindeysen korkarsın, korkarsın, problemlerin varsa korkarsın.
Fakat diyelim ki birisi seni yukarı çekti ve bir botun içine koydu, o zaman görürsün problemlerini çözebilirsin. Diyelim ki sen
yüzmeyi biliyorsun, atlayıp birçoğunu kurtarabilirsin. Üçüncü aşamaya hareket edersin. Büyüme, sadece düşüncesiz farkındalık
konumunda isen mümkündür. ve bu sadece kollektivite içinde ve aynı zamanda hiçbir şey ödemek zorunda olmadığın,
meditasyonların ile de başarılabilir. Açılış derslerini ücretsiz olarak veren bazı insanlar var ve sonra ikincisi bankacılık. Sahaja
Yoga bu şekilde değil. Bütün bu saçmalık Sahaja Yoga içinde değil. Bu gerçekliktir ve gerçek satın alınamaz. Gerçekte Tanrı
banka nedir bilmez, Parayı bilmez. Para hakkında hiçbir şey anlamaz. O parayı yapmadı: bu sizin baş ağrınız, O’nun değil. Tabii ki
diyelim uçmam gerekli o zaman ödemeliyim, bu tamam. Bir salona ihtiyacım varsa tamam; salon için, Tanrı için değil.
Aydınlanma için, uyanış için hiçbir ücret talep edilemez. Bana darshan için bile ücret talep ettikleri söylendi – hayal edin. Onlar
için her şey para, para, para, para, para. Onlar Ruh seviyesine nasıl yükselecekler? Ve biliyorsunuz biz ne kadar sadeyiz, bhaktalar
son derece sade. “Tamam, beş rupee istiyor musun, yüzüğümü satıp sana vereceğim. Bunu istiyorsun, sana vereceğim.”
Amerikada bir guru vardı zannediyorum kırksekiz Rolls Royce’u vardı, hesapları unuttum ve bir tane daha istedi. O öğrencilerine
“Siz bir şekilde bana bir tane daha Rolls Royce alacaksınız, o zaman İngiltere’ye geleceğim” dedi. Patatesle beslenen, kendilerini
aç bırakan, bu zavallı şeyler. Sahaja Yogilerden biri onlara, “Ne yapıyorsunuz? Niçin Rolls Royce istiyor? Neden Rolls Royce ile
ilgileniyor?” dedi O da, “Biliyorsun, biz ona sadece metal veriyoruz fakat o bize ruhu veriyor.” dedi Tahmin edebiliyor musunuz?
Metal, Ruh ile değiştirilebilir! Onların içine koyduğu bir çeşit bhoots, badha olmalı ve bu da İngilizce de “Ruh” olarak adlandırılıyor.
İngiliz dili çok tehlikeli, çünkü “spirit” (yanı ruh anlamına gelen kelime) şarap demek, “spirit” Atma demek ve “spirit” bir bhoot –
demek. Ben onların hangi spiriti belirttiklerini anlamıyorum! Böylece, eğer Tanrı ile ilişki kurulması gerekiyorsa, ilk önce Ruh
olmamız lazım; ancak bu şekilde bir ilişki kurulabilir. Bir kişi kendisini, “Ben buyum, ben şuyum” diye tanımlayabilir fakat bu iyi
değil, hiçbir işe yaramaz; çünkü bu insan bedeni size verilmiştir. Bu Tanrısal Gücün sizi insan yapmak için – nasıl nazikçe,
dikkatle, güzel bir şekilde sizi insan yaptı-, nasıl çalıştığını tahmin edin. Ve şimdi sizler bu insan bedenine neden sahipsiniz? Bunu
ne için kullanıyoruz? İnsan yaşamımızın değerini bilmeliyiz, bu ne için verildi? Bir sigorta için mi veya onların neler yaptığını
bilmiyorum; fakat hangi nedenden ötürü, bizler dünyanın ışığı şekline geldik? Böylece Ruhun ışığı dikkatin içine yayılır ve bu dikkat
çok dinamik, aktif olur, çalışır, tetikte ve son derece dakik olur. Bu dikkat asla sıkılmaz. İnsanlar bıkkınlık ne demek bilmezler bile,
çünkü bu bıkkınlık senin dikkatin çok yorgun olduğu için gelir. Fakat burada dikkat ışık ile dolu, onun için onlar bıkkınlık nedir
bilmezler.

Ruhun doğası ile ilgili ikinci şey ise sana gerçeği, mutlak gerçeği, sadece ve sadece gerçeği anlatır. Chaitanya Lahirinin sana
anlattığı her ne ise, sen olgunlaştığın zaman, daha öncesinde  değil; ancak senin bağlantın tam olduğu zaman – aksi takdirde yarı



yolda, sen bağlantıdasındır, yarı yolda değilsin, sonra – sen olgun olduğunda: bu konuma Nirvikalpa denir. Sen bu olduğunda,
dikkatin tamamıyla gerçek olur, vibrasyonların doğru olur ve bu ilişki tamamıyla kusursuz olur ve aldığın tüm bilgiler yüzde yüz
doğru olur; herkes hakkındaki gerçek. Şimdi diyelim ki Shri Ganesha’yı bilmek istiyoruz. Shri Ganesha’ya saygılarımızı sunuyoruz.
Birçok insan O’nunla alay eder, görüyorsunuz – sözde entelektüeller bile. Ne söyleyeceklerini bilmiyorlar, Shri Ganesha hakkında
saçma sapan şeyler söylemeye başlıyorlar, görüyorsunuz – bu bir günah. Fakat sen sorabilirsin, “Anne, Gauri Putra, Mooladhara
üzerine lütfedilmiş olan, içimizde mi?” Tabii ki, aydınlanmasını almış olanlar inanılmaz vibrasyon hissedeceklerdir ve sizler de.
Eğer şüpheniz varsa, Shri Ganesha’ya saygılarını sunuyorsan, bu soruyu sor; Shri Vishnu’ya saygılarını sunuyorsan o soruyu sor.
İsa’ya saygılarını sunuyorsan, o soruyu sor; Shiva’ya saygılarını sunuyorsan bu soruyu sor. Bizimle ilgili yanlış olan şey, bağlantı
olmadan sürekli, “Shiva, Shiva, Shiva, Shiva” diyoruz. O cebimizde mi? Nasıl bu şekilde yaparsın – hizmetçin veya başka bir şeyin
olduğu için mi? Fakat sen aydınlanma alırsan ismini bir kez söylemen bile yeterlidir; Harekete geçer, çünkü biz O’nun
krallığındayız. Sizin krallığınızda, Hindistan Krallığında, herkesi çağırabilirsin; hiçbir şekilde kimse gelmeyecektir., soru hiç
yükselmez. Ve sen Tanrı’yı çağırdığında bağlantısız olarak, harekete geçmeyecektir. Fakat sen bağlantıda olursan, sadece o
şekilde o Deity harekete geçecektir, size sorun yaratan, tamamen iyi olacaktır.

Sadece bu kadar da değil, istediğin her ne varsa gerçekleşir ve olur. Her türlü manorathalar (arzular ve istekler) yerine
getirilecektir. Ne şekilde adlandırırsak adlandıralım; aydınlanma veya yerine getirme senin seçimin; senin öz varlığının tamamıyla
ortaya konmasıdır. Ruhun üçüncü doğası ise sevgidir. Sevgi olduğu için size neşe verir. Fakat nirvaj’dır- bu sevgi bir şey istemez,
sadece verir; son derece sakinleştirici, güzel duygu. İnsanların stresi var. Bütün bu saçma şeyleri yaptıktan sonra şüphesiz
stresiniz olacak. Ne zaman ki bu delik kapanırsa, bütün stresiniz gidecektir. Artık daha fazla stres olmayacaktır. Biz stresin ne
olduğunu bilmeyiz. İnsanlar doktora gitmezler, doktorlar bile doktora gitmezler, Bana gelirler. ben doktor değilim, fakat Bana
gelirler – şaşırtıcı. Bu meta-modern bilim, meta-modern – modern bilimin üzerinde. Fakat biliyor musunuz, biz Hintliler bu mirasa
sahibiz; İngiliz dilinde olduğundan daha fazla inanıyoruz İngiliz kıyafetlerinden daha fazla, İngiliz bilgisinden daha fazla, çünkü
sadece İngilizce biliyoruz. Sadece Fransızca bilenler Fransızcaya inanırlar. Şimdi kendimize inanma zamanı geldi, kendi ülkemize
inanmadığımızdan dolayı, kendi kültürümüze de inanmıyoruz, kendi bilgimizde de inanmıyoruz. size anlattığım şey yeni değil.
Sahaja Yoga çok eski – Nanaka sahaja samadhi [*]lago. tüm azizler tarif ettiler. Fakat bu yaptığımız şeyler tamamen ritüalizm,
karma kandis, şu bu. Bu size mutlak olanı veremez – veremez. size söylüyorum, bu gerçektir. Olmamız gereken Ruh’tur. Bu
hayatımızın mutlak hedefidir. Sonra geri kalan her şey kenara dökülür. Ve bunlar tüm yazıtlardan, tüm enkarnelerden, her yerden
aldığımız şeylerdir. Ruh olalım ve sonra aydınlanmış ruh, efendi olalım diye düşünelim.

Tanrı hepinizi kutsasın.

Onlar soru getirmemişler? Size aydınlanma vermeden önce cevaplayacağım bazı güzel sorular var. Beş dakika dışarı çıkmak
istiyorsanız çıkabilirsiniz, sonra geri dönebilirsiniz. O süre boyunca sorular.

Meditasyon yaparken dikkatimizi, başımızın üstünde odaklayabilir miyiz?

Başka bir şeyi başka bir yere odaklamanıza gerek yok. Hiçbir şey yapmıyorsun, yukarıya gelen Kundalini’dir. Sen bir şey yapmak
zorunda değilsin, dikkatinle savaşma. – O başaracaktır. O işini bilir. Bu ilk nokta.

Shri Ganesha, Mahavishnu gibi Deytilerin yazıtlarda tanımlandığı gibi formları var mıdır? Tabii ki! Deytiler vardır. Veya onlar bir
çeşit mistik farkındalık konumunda yogi merkezlerine ait olarak mı duruyorlar? Tabii ki, oradalar. Bu deytiler oradadır. Ganesha,
tamamen Ganesha gibidir. Tabii ki, renk olarak biri diğerinden farklı olabilir – duruma göre. Fakat Mistik farkındalıktaki konumu,
Vishnu’nun konumundan, Shiva’nın konumundan farklılık gösterir. O işini yapar. Hepsi işlerinin mükemmel efendileridir, fakat
onlar sizin bildiğiniz formdadırlar, tamamıyla bildiğiniz formda, bunda hiç şüphe yok. Ne büyük kutsamaya sahibiz! Tahmin edin,
“G” harfini bile bilmeyen insanlara, Ganesha’dan bahsetmeliyim. Bu gerçekten …? Bunun hakkında hiçbir şey bilmediler. Ve
Ganesha hakkında master oldular. Şimdi onlara sorun çakraları, her şeyi size anlatacaklardır. Bütün bu bilgi ülkemizde bizde var,
çok güzel mücevherlere sahibiz. Sahaja Yoga’ya hiç aşina olmayan insanların tam ortasında, mental olarak Saygıdeğer Mataji’nin
formunu hayal edebilir miyiz, O’nun fotoğrafını önümüzde tutmanın yerine? Tabii ki, yapabilirsin. Evet, bazen Benim fotoğrafım
kullanılmaması gereken çok komik yerlerde kullanılıyor, bu protokol değil. Sahaja Yogilerle beraber olduğunuz yerlerde veya
evlerde, evde, kullanılmalı; her yerde kullanmamalısınız.



Şimdi, bu tehlikeli bir soru! – Vejeteryan olmayan yiyecekler sadhanayı etkiler mi? Vejeteryan yiyecekler tercih edilebilir mi? Şimdi
bir şey söylersem kızacaksınız! Fakat söyleyeceğim. Sahaja Yoga’da, sizden daha büyük hayvanların etini yememelisiniz.
Vejeteryansanız vejeteryan kalabilirsiniz; Vejeteryan değilseniz, non veg kalabilirsiniz. Nasıl bir kişiliğe sahip olduğunuza göre
değişir. Diyelim ki siz sağ kanal bir insansınız, o zaman vejeteryan olmanız daha iyi. Fakat sol kanal iseniz, protein almanız daha
iyi. Protein ve karbonhidratlardan bahsediyoruz. Herhangi bir çeşit protein alın. Şimdi biz Hintliler hiçbir çeşit protein almayız. Idli
(Güney Hindistan yemeği) dışında herhangi bir protein yediğimizi düşünmüyorum. Beraberinde pilav var tabii. Proteinler Hintliler
tarafından alınmalı, Ben bu şekilde düşünüyorum, çünkü bizler çok zayıf düşüyoruz. Gelir vergisinden, şu vergiden vergiden
korktuğumuz gibi; buna ek olarak çok zayıfız, çünkü tamamıyla lezzetsiz yiyecekler yiyoruz. Besleyici yiyecekler yemeliyiz, hangi
formda olursa oldun özellikle proteinleri almalıyız. Fakat sizden büyük olan hayvanları değil. Atları yiyen insanlar gibi –
Bilmiyorum daha başka ne yapacaklar, her şey; fil, diye düşünüyorum! Herhangi özel bir reçetesi olmayan herkes. kendi doğasına
göre yemek yemeli. Bunu söylediğim zaman birçok insan, Sahaja Yoga yapmıyor, hayal edebiliyor musunuz? Bu yüzden Atma
Sakshatkar (aydınlanmalarını) kaçırıyorlar. Nasıl vejeteryan oldunuz? diye soruyorum. Annen vejeteryan olduğu için, başka?
Vejeteryanlığı nereden öğrendin? Diyelim ki sen Müslümandın, o zaman sen başkasının kafasını yiyordun belki de! Şanslı olarak
Hindu toplumu içinde doğdun, ama çok aşırıya gittik. Sabahtan akşama kadar – bu ritüelizm Madras’ta da çok fazla. Bana, “Anne,
Sahaja Yoga, Madras’ta asla çalışmaz.” dediler. “Neden?”dedim. “İnsanlar Sahaj olmadığı için. Sabah dörtte kalkarlar, banyo
yaparlar, tapınağa giderler, geri gelirler. Eğer bir gün yapmazlarsa, tüm gün boyunca, en büyük günahı işlediklerini düşünerek –
deli gibi davranacaklardır. bu rutin yapılmalı.” Sahaja Yoga’da rutin yoktur. Yaşayan bir süreçtir. Yaşayan süreçte rutin olamaz.
Çiçek ne zaman isterse, o zaman açacaktır. Öyleyse kendini neden bu ritüeller ile öldüresin? Bu Hindu dininde bizim problemimiz,
Hiristiyanlarla da aynı; herkes rekabet ediyor demek istiyorum. Tanrı bu dünyayı neşe duyalım diye yarattı. size söylüyorum, eğer
bundan vazgeçerseniz o zaman çok rahatlamış hissedeceksiniz. Unutun! Sabahları en fazla beş dakika Sahaja Yoga
meditasyonu ve yatmadan önce on dakika – bitti. Bunun için bir merkezimiz var, gidin ve onları görün – hepsi bu. Gerisini Tanrı
sizin için yapacak.

Şimdi bu da güzel bir soru – Sadhana’da son gerçekleşme nedir? İlk başta vibrasyonları başının üstünde ve avuçlarında hisseden
bir kişinin, sonraki ilerlemesi hangi yönde olmalıdır?

Bu güzel, Mr. Subramaniam, bu senin hissettiğini gösterir ve bunu bilmekten dolayı mutluyum. Fakat sana merkezimize gelmen
gerektiğini ve bununla ilerleyeceğini söylemeliyim. Fakat biz gelecek hakkında konuşmuyoruz, şu an hakkında konuşuyoruz. Ağır,
ağır nasıl yükseldiğine, kendi içinde tüm güçleri nasıl aldığına sen bile şaşırırsın. Sen kendin fark edeceksin ve hayret edeceksin.
şaşıracaksın demek istiyorum, bir yıl sonra karşılaştığım insanlar – çok iyi bir hafızam vardır, fakat onları tanıyamadım. Şimdi
buradaki beyefendi ve onun kişisel bir problemi var, zavallı şey. Bu Hatha Yoga’nın Navoli’sine gitti ve acı çekiyor. Bu Hatha Yoga
başka komik bir şey. Patanjali’yi okuduysan eğer, bunun Ashtanga Yoga olduğunu bilirsin. Bu eksersizlerin içinden, minik, minik,
minik, minik, minik bir bölümü çok önemli. Herhangi biri gelip sana Hatha Yoga öğretebilir; aydınlanmış bir ruh olmadığı sürece,
sana bir şey öğretmeye hakkı yok. Size bu gün bahsettiğim şey nirvichar samadhi, nirvikalpa – hepsi orada yazılı ve o Her Tarafı
Saran Gücü, Ritambara PrAgnya olarak adlandırıyor. Birisi geliyor ve size herhangi bir şey öğretiyor – “Ha, tha” – Bitti. İnsanlar
deli gibi koşuyorlar, deli gibi atlıyorlar. Sağ kanal oluyorsun ve sonra kalp krizi geçiriyorsun; şimdi bu beyefendinin problemi var.
Fakat sizi temin ederim, iyi olacak. Sahaja Yoga’yı uygulayın, çok basit, size denge verecek, siz iyi olacaksınız. Hatha Yoga’dan
sonra, Gayatri Mantra’lara gider: siz daha fazla sağ kanal olursunuz. Sizin için ihtiyaç olan şeyi öğrenin. Sağ kanal bir insan için,
bhaktiye sahip olmalısınız. Sol kanal olanlar bunları yapmalı. Kendinize denge vermelisiniz. Ve size çok büyük neşe verecek. Aksi
takdirde etrafta bir Hatha yogi varsa, ona kayık küreği ile yaklaşmanız daha iyi olur; Sizi ne zaman – Duruwasha gibi
tokatlayacağını Tanrı bilir Çok tehlikeli insanlar. Sevginin ne olduğunu bilmiyorlar, Anne’nin ne olduğunu bilmiyorlar. Sevgiden hiç
konuşmuyorlar. Öz ben farkındalığının pratik edilmesi, Kundalini Shaktinin uyanması için bir ön gereksinim midir? Hayır.
Aydınlanmadan sonra siz özbeni fark edersiniz. Hiç bir şey gerekli değildir. Şimdi örnek olarak, insanlar sürekli olarak “Siz şu
günahı işlediniz. Tamam, bana şu kadar para öde ve senin günahların tamamen bitecek.” diyor Size söylüyorum, onu polise verin.
Bana göre hiç kimse günahkar değildir, hayır. Siz benim çocuklarımsınız. Hiç kimse günahkar değil Hiç günah işlemedin, hiç
yanlış yapmadın, hiçbir şey. Yanlış şeyleri aldın, karanlığa gittin; veya en fazla senin cahil olduğunu söyleyebilirim. Fakat herhangi
bir insanı, rakshasalar dışında, doğru bulmuyorum. Tabii ki rakshasalar var ve böylece onlar damgalanmışlardır, söylemene gerek
yok, onlar oradadırlar. Öyleyse bu özbenin farkındalığı senin alman gereken bir şeydir. Biz kendimizin farkında değiliz. Bunu



yaparak, olamayız. “Kendimin farkında olmalıyım. Şimdi özbeni fark etmeliyim, içe doğru gitmeliyim” –dediğimizde ne
kullanıyoruz? Egomuzu. Bu oluyor. ne zaman sen bu konumu elde edersin, bu konum – insan konumu değil, fakat bir yoginin
konumudur – bu konumda sen öz benin farkındalığını alırsın ve sen kendine saygı duyarsın. Kendi saygınlığın vardır. Fakat şov
yapmazsın, ucuz bir insan olmazsın. O “Anne, Sahaja yolla meditasyon yapmaya yakın zaman önce başladım ve kendimi sürekli
canlı ve güzel hissediyorum.” dedi. Anne, çok alçak gönüllü olmasına rağmen, bu enerji sizin şahsınızın demesine rağmen ben bu
enerjiyi daha önce hiç hissetmedim. Anne, lütfen bizim Tanrı ile veya ana kaynak ile tekrar bağlanıp bağlanmadığımızı
bilebilmemizi sağla ve bunu neticesi olarak mı bizler sürekli enerji dolu hissediyoruz?” Tabii ki tekrar bağlantıya geçirildiğiniz için ,
bunu hissediyorsunuz, buna hiç şüphe yok. Fakat bu enerjiyi çok iyi bir insan olduğun için hissetmiyorsun. Bir engel olduğu
zaman, sen o zaman küçük bir problem hissedersin. Yumuşak bir iniş gibi sen onu hissetmezsin; Sahaja Yoga’da yumuşak bir
iniş elde ettiysen, bu senin çok iyi bir insan olduğunu gösterir, çok iyi bir insan, doğru adam. Sen sadece yumuşacık indin, hiç
engel yok, hiçbir şey. Dengesizliğin yok, merkezdesin, hiç problem yok. Fakat problemleriniz varsa, o zaman Kundalini biraz
yukarıya gelir, aşağıya iner. Ve onun için hissetmezsiniz. Problemleri olanlar bazen şurada ve burada biraz acı hissedebilirler.
Fakat kundalini sadece yükselirse, senin dürüst ve iyi olduğunu gösterir.

“Tanrı” açıklanamayan sorulara, açıklama olarak verilen bir terim midir, Manas?

Hayır, hayır, hayır. Sahaja Yoga’da her şey açıklanabilir ve ispat edilebilir. Pramana. O’nun en yüksek kontrolünü, efendiliğini,
sahipliğini, karar vericiliğini hiç kimse gördü mü, aydınlanmaya yaklaşımı nasıldır. Tabii ki! Birçokları, bilmiyor musun? O kadar
çok var ki. En yüce otorite her insanın dışında mıdır, yoksa içinde yerleşik midir? O herkesin içinde yansır, fakat yansıma nesne
olamaz. Fakat yansıma yansıtana bağlı olarak, nesneye eşit olabilir. Eğer birisi mutlak gerçeği algıladıysa, neden öldü? Onun
sorduğu büyük, büyük, büyük şeyler. Görüyorsunuz, bana bu soruyu soran beyefendiden, önce aydınlanmasını almasını rica
edeceğim. Kafası oldukça karışmış bir beyefendi. Görüyorsunuz, şimdi – “Tanrı nedir? Ölüm nedir?” Sen nesin? İlk önce onu bul.
Bu soruyu kim soruyor? …. Bir merkezden soruyor? Oh, Tanrım! İlginç, eh, Tüm bu soruları bir merkezden soruyor. Bu onun çok
düşündüğünü, düşündüğünü, düşündüğünü gösterir. Tanrı’nın iyinin içinde olduğunu söylemek yanlış? Onun çok fazla okuduğunu
düşünüyorum, problem budur. İlk önce sen gerçeği bil, çocuğum, sonra tüm bu sorular kaybolacak – Nirvikalpa. …. Şimdi o ideal
iyi ve bunun gibi şeyler hakkında konuşuyor. Bir insanın sadece bir kez yaşadığı kesinlikle doğru … Yanlış. Kim sana bunu söyledi?
Yaşamaz. Fakat sen buna inanıyorsan, ben sana yardım edemem, fakat bu böyle değil. İyi ve dürüst olmak senin arayışının bir
sonu değildir. Dharma dengedir, o sana dengeyi verir. Fakat denge dharma ne için? Soruyu sormalıyız. Neden dharmik olmalıyız;
neden adharmic değil? neden bu soru sorulmasın? Mantıklı. Neden hep dharma, dharma, dharma? Yükselmeniz gerektiği için.
Diyelim ki bir uçak dengede değil, nasıl yükselecek? Fakat diyelim ki dengede ama yükselmiyor, o zaman uçak yapmanın yararı
nedir? Öyleyse sizler dharmateet olmalısınız. Dharmanın ötesine geçmelisiniz, gunaların ötesine geçmelisiniz – gunateet –
ötesine geçersin, sonra dharma senin parçan olur. Kendine, “Bunu yapma, yapma …” demek zorunda kalmazsın. Hayır, sadece
yapmazsın, herhangi bir şeyi deneyin. Benim kendi deneyimimi anlatacağım. Biliyorsunuz, Benim çifte yaşantım var. Benim
kocam – o kimdir, onu biliyor olmalısınız – o bir şeyin büyük, büyük, büyük patronudur ve Ben tüm yaşantım boyunca bu saçma
şeylerle yaşadım. İngiltere’ye gittiğimizde ona, “Neden bizimle dans etmiyorsunuz?” diye sordular. O da, “Benim karım dans
etmiyor, Ben dans etmek istemiyorum.” dedi. Her şeyi benim üzerime attı, kaçmanın güzel bir yolu! Onlarda, “Hayır, hayır O’nu
Londra’ya getir, O iyi olacak. Eğer O’nu Londra’ya getirirsen dans etmeye başlayacaktır.” O da, “O’nu aya götürseniz de,
yapmayacaktır!” dedi. Olan budur. Dharma içseldir, sen sadece yapmazsın. Şartlanmadan dolayı değil, daha iyi – Sahaj. Sahaja,
sen sadece sen hiçbir şey yapmıyorsun. “Hayır, ben yapmayacağım.” Asla yanlış şeyler yapmayacaksın, tek başına
yapamayacağın için. Öyleyse bu dharmanın ötesine gitmeli, dharma onun ayrılmaz bir parçası haline gelmeli demektir. Gunateet
sen gunaların ötesindesin anlamındadır. Sen ne sağ kanalsın, ne sol kanal, ne de merkez, ötesindesin. Sol, sağ, orta nedir, tüm
bunlar nedir, niye öyle asılasın? – üzerinde olmak en iyisi. Sana olan işte budur. Öyleyse “Sadece dürüst insanlar vardır”: birçok
dürüst insan geldi ve gitti, halkın üzerinde bir etkisi olmadı. Senin kurtuluşun, yükselişin ihtiyacın olan şey; başarmamız gereken
şey budur. “Sadece iyiler” – sözde iyiler; ve sen iyiliği yerleştiremezsin, sana söylüyorum. Hiç kimse iyi bir insanı takip etmeyi
sevmez. Pune’de söyledikleri gibi, “Herkes alır – parayı yerler, asla yemeği yemezler.” “Gerçekten mi?” diye sordum. Kocama
şöyle söyledim, “Herkes para yiyor” – o Londra’da idi. “Onlara “Benim kocam asla rüşvet almaz  de” dedi Onlara, “Benim kocam
asla rüşvet almaz” dedim. “Niye almadı? Ona kim almamasını söyledi?” dediler. Olan şey şu, normal olarak insanlar asla iyi ve
dürüst insanları takip etmezler, asla. Fakat onlar her zaman azıcık da olsa bu şekilde olanları takip eder. Bunu sebebi ise, Bizler
hayvan seviyesinden geldik – ve çok kolay geri gidebiliriz. Fakat bir kez aydınlanma aldın mı, o zaman bu zor; bir çiçek meyve
haline geldikten sonra, çiçek haline dönemez – bu kadar basit. Siz buraya geldiniz, çok güzel, çok tatlı bir şekilde, sonra



aydınlanmanızı alın; sonra sizinle konuşacağım. Sonra sen kendin söyleyeceksin – ve şimdi, burada şarkı söyleyen insanları
görün, bazıları korkunç uyuşturucu bağımlısı idi, korkunç! Bana, Beni göremediklerini söylediler, “Sizden bazı ışıkların çıktığını
gördük, asla Sizi görmedik” dediler geldiklerinde – komada idiler. Bir gece de, bitti – alkolikler, bir gecede. Onlara söylemedim.
Asla söylemem, “İçme, yapma …” asla bu kelimeyi kullanmam. Ruhun ışığının içeri gelmesine izin verin ve siz oradasınız. size bir
şey söylememe gerek yok, tüm alışkanlıkları kendiniz bırakacaksınız. Ana fikri görebiliyor musun? Çünkü ışık içeri gelince,
karanlık kaçmak zorunda. Öyleyse dürüstlük yeterli değil. Ötesine gitmelisin. Birisi bir arkadaşının problemi hakkında yazmış,
kaza geçirip, düşen arkadaşı ile ilgili. O Sahaja yogilere gidip ona yardım etmelerini istemeli. Bugünlerde insanları
iyileştirmiyorum, buna gerçekten ihtiyaç yok; Diğer saçma şeyleri yapıyorum. İyileştirme bugünlerde Sahaja yogiler tarafından
yapılıyor. Benim görmem gereken başka bir sürü şey var. Siz birini arayın, çok yardımseverdirler ve hemen yapacaklar.

Ah, bu güzel bir soru – Acı çeken ve yoksulları Sahaja Yoga ile iyileştirmek mümkün mü? Yoksulluktan kurtulabilir miyiz?

Kurtulabiliriz- şu şekilde- ilk önce oruç tutmayı bırakabilirseniz. Oruç tutmak mı istiyorsun? “Güzel,” Tanrı, “Tamam, devam et.
Yiyecek alamayacaksın.” der. Bitti! Arzun gerçekleşti. Sanyasi gibi mi olmak istiyorsun? Yırtılmış kıyafetler mi giyinmek
istiyorsun? Tamam, Yoksul ol. Sen, bu yoksulluğu istedin. Sonra sen acı çekmek istiyorsun? “Acı çekmeliyiz.” O kadar saçma
şeyler devam edip duruyor ki, “acı çekmelisin.” Sonra nasıl? “Izdırabım var ” – güzel istiyorsan, neşesini hisset. Refah istersen,
alacaksın, Kundalininin uyanışından sonra. Buradaki merkezi görüyor musun, Nabhi Çakra olarak adlandırılır ve burada oturan
Lakshmi Narayana’dır. Bir kez Lakshmi Narayana içinizde uyandı mı, nasıl fakir olabilirsin? Fakat paranın da kendine has
problemleri var. Tatmin edici servet isteyin. Fakirlik istemeyin. Sizi bir kenara bırakalım, şimdi batılıların fakirlik için büyük bir
arzuları var. Pantolon giyiniyorlar ve delikli olarak adlandırıyorlar, delikleri var demek. İngiltere’de parçalanmış pantolon
giyiniyorlar, bu kadar soğuk bir ülkede onlar delikli pantolon giyiniyorlar, varisli damarlar oluşuyor. Ve birçok saçma ızdıraplar da
oraya gidiyor, birçok. (Bu kadar uzun bir mektup – kısa yazmalı) Bu şekilde devam ediyor, insanlar bunu istiyor. Amerika,
İngiltere’de gerileme var, İspanya’da gerileme var, Fransa’da yavaşlama- alın. Yoksulluk istiyorsanız, alın. Lakshmi chit bu yana
doğru gelecek zannediyorum. Bizim hükümetimize bir his geldi ve bunu çalışacağına eminim – öyle umuyorum. Fakat siz Sahaja
Yogaya gelin ve şaşıracaksınız. Örneğin İngiltere’de çok sayıda işsizlik var, ama bir tane Sahaja Yogi işsiz değil, bir tane bile. En
azından bu adamla beraber tek… Sahaja Yogaya gelecek , başlangıç olarak. Anne, Sahaja Yoga sadece sağlık ve neşe için mi
yoksa daha fazlası var mı? Her şey – bütünüyle. Ne istiyorsun? Dile, arzun olsun – her şey. O ona açıklanmadığını söylüyor. bakın,
şimdi size aydınlanma vereceğim, Çakraların nasıl açıldığını ve diğer şeyleri siz göreceksiniz. Fakat sonra merkeze giderseniz siz
her şeyi öğrenip, bir yıl içinde öğretmen olacaksınız. Ana konu kendinize zaman ayırmalısınız. Bugünlerde insanlar çok meşgul.
Ne yapıyorsun? Bazı hanımlar Bana [*]çocuk partileri ile çok meşgul olduklarını söylüyorlar. Burada az sayıda hanım var, Madras;
tüm hanımlar tapınakta oturuyor olmalı, kafalarını tıraş ediyorlar, kesiyorlar. Ve çok eğitimli hanımlarda yapıyorlar. Neden, neden
kafalarımızı tıraş etmeliyiz? Tanrı’nın çok saçı var – kesmemelisin. Tümü saçmalık! Kadınlar erkeklerden daha fazla shakti shali
olmalılar, fakat Hindistan’daki kadınların şartlanması – Tanrı bilir. Tamam. Şimdi biz burada … O, “Dört yıldır pranayama pratik
ediyorum. Öğretmenim yok …” diyor. Çok tehlikeli. Öğretmenin yoksa, öğretmenin olsa da olmazsa da, pranayama çok tehlikeli.
Ha! Akciğerlerin ile veya özel bir sorundan, dolayı yapıyorsan …. Görüyorsunuz bütün bu vyayamas (egzersiz), belli bir sebepten,
belli çakralar için verilmiştir. Şimdi kundalini yükseliyor; diyelim ki midende durdu, Nabhi ve sen pranayama yapıyorsun, bunun
yararı ne? Kundalininin nerede olduğunu bilmelisin. Örneğin, bugün araba ile geldim. Şimdi beni bir noktada, sonra başka bir
noktada durdurdular. Sonra araba hareket etmeye başladı, ancak böylece Ben onun nerede duracağını bilirim. Öncesinde nasıl
bilebilirim ki? Aynı şekilde, Kundalini yükseldiğinde – beyninizi kullanın! – bir noktada o duruyor, senin hangi vyayama ile
düzelteceğini bilmen gerekli. Çok bilimsel. Biz de kullanıyoruz, fakat ilaç kutusundan alır gibi sabahtan akşama kadar, ilaç
almıyoruz. Onun için problemlerinin olduğunu söylüyorlar – var. çok çabuk – problemin olacak. Çok tehlikeli bir şey.
Görüyorsunuz, bizler sadece bu fiziksel varlıklar değiliz. pranaya bağlı yaşamıyoruz – bu tamam. Pranayama pratik eden insanlar
gördüm, evlendiklerinde – Tanrı’ya şükür evli değilsin – hanımlarını boşuyorlar, çünkü sevgi yok. Çok kuru insanlar, aşırı derecede
kurumuş; yaşamlarında hiç şiirsellik yok. Öyleyse, sen biraz şiir okumaya başla! Şimdi, onun söylediği şu – “Sol kanal ve sağ
kanalın ne demek olduğunu anlatabilir misiniz?” Bu çok uzun bir konu, fakat Sahaja Yogaya gidersen sana anlatacaklar. Sağ
kanal fiziksel ve duygusal enerji, fiziksel için kullanılıyor – özür dilerim, fiziksel ve akli işler için. Sol kanal ise duyguların enerjisi.
Şimdi örnek olarak, diyelim ki o pranayama yapıyor. Onu yaparak, sağ kanal bir insan olacak – sadece bunu yaparak. Kundalininin
yükseliş süresince, bir kişi korku hisseder mi? Hayır, hissetmezsin, O senin Annen. O tüm problemleri üstüne alır. Sen
doğduğunda Annen tüm problemleri aldı, tüm eylemin acısını. Sana hiç problem hissettirmedi, öyle değil mi? O, zavallı şey, senin
için acı çekti. Ve sen bir kez doğunca o her şeyi unuttu, “O doğan benim çocuğum, bitti. her şey geçti.” İşte bu Kundalini. Neden



korkusu olsun ki? Bunları insanlar size anlatıyor kundalininin uyanışının ve bunun gibi şeylerin tehlikeli olduğunu, çünkü onun
hakkında hiçbir şey bilmiyorlar ki. Aydınlanmanızı almanızı istemiyorlar. Onun söylediği şey doğru, şöyle –

Soru:"Birçok enkarne ve azizlere rağmen şeytan, hatırlanmayacak kadar uzun zamandır var ." Bu doğru; fakat bir çözüm var.
Öyleyse neden çözümü aramıyor ve şeytandan kurtulmuyoruz? Sen bir kere aydınlanmış ruh olursan, şeytan kaçacak, sen değil.
Şeytanın kaçması gereken zaman geldi, yok edilmesinin, açığa çıkartılmasının ve bitirilmesinin. Bunu yapabilecek olan sizlersiniz.
her şeyin bir vakti var, bir ağacın büyümesi gibi. Yavaş, yavaş bu altı merkez çalışacak. Şimdi soru Sahaja Yoga ile çalışmaya
başlayan, yedinci çarka olan Sahasrara. Resim tamamlandı Şeytan bir Sahaja Yogiyi yok edemez; onlar bunu çok iyi biliyorlar.
Şeytan bile yapamayacağını biliyor. Sahaja yogi gördüklerinde, kaçarlar. Öyleyse siz üzülmeyin. tüm soruları, fazla bir bölümünü
cevaplandırdığımı, düşünüyorum; fakat bir şey var. Bun son (kaç yıldır?) yapıyorum – yirmi iki yıldır, yirmi-bir yıldır, soruları
cevaplandırıyorum. Şimdi oldukça zekiyim, Tüm soruları cevaplandırabilirim, bu doğru. Fakat sizin aydınlanmanız için bir garanti
yok, Size söylemeliyim. Bu akli bir akrobat. Sorularınızı cevaplamış olmam, kundalininizi yükselteceğim veya kundalinin
yükseleceği anlamına gelmez. Bunların her biri farklı konular. Fakat sizin aklınızın birden bire çıkıp, sen bu soruyu sormadın
demesini istemiyorum, bu şekilde strese girersiniz. Bu yüzden cevapladım. Aksi takdirde cevaplamam veya cevaplamamam hiç
fark etmez. Bu çok farklı bir alan, farklı alan. Şimdi aydınlanmamız için hazırız. Dün alanlarda daha fazlasını alacaklar. Söylediğim
gibi almak istemeyenler sizi zorlayamam – zorlayamam. Batıdan gelen tüm Sahaja Yogilerin dışarıya çıkmaları gerekli – bu sefer
orada, özür dilerim. Meditasyon için oturmanızı istemiyorum, fakat onlardan daha fazla şansınızın olduğunu söyleyebilirim;
Çünkü zaman var. Eşyalarınızı toplamalısınız. Tamam. Onlara bakın, Sanskritçe şarkı söylüyorlar ve tamamı “Ai Giri Nandini” çok
güzel söylüyorlar. Sadece onları düşünün, bu insanların nasıl öğrendiklerini, hayal edebiliyor musunuz? Bunlar Alman, tahmin
edebiliyor musunuz? Kendilerini Alman olarak söylüyorlar, hayır. Bunu nasıl yapabildiler? onlar bilmiyorlar, bu İngilizler burada üç
yüz yıl yaşadılar ama tek kelime bile Hintçe bilmiyorlar, burada ne yaptıklarını bilmiyorum. Onlara Darwaza Band Kar (kapıyı
kapat) demek için bile onlara, “There was a banker” demen gerekli. Şunlara bakın! Bunların tamamı Atma! Sizin müziğinizi nasıl
takdir ediyorlar, nasıl sizin Kuchipudi dansınızı takdir ediyorlar, şaşırtıcı – sizin yapabileceğinizden daha fazla. Çünkü bizim
müziğimiz Omkara’dan geliyor. İspatlanacak, Brahman. Hintli olduğumuz için gurur duymalıyız. Kültürümüz tüm dünyadaki en
yüksek kültür.-. Kültürümüze saygı duyup onu korumalıyız. Onlara sorun, size gösterecekler, Sahaja Yogada ne bulduklarını size
anlatacaklar. Moksha hakkında soru sorun. Bu sadece mokshadır? Tabii ki! Moksha budur. “Moksha” fiziksel, zihinsel, duygusal
varlığından daha yukarıya yükselmek demektir; artık onlarla alakalı değilsin. Bu mokshadır. Ve dahil olmayarak, fiziksel, zihinsel
ve duygusal tüm şeyler çözülür. Sen o olursun, sen tattwa olursun, Tattwamasi, sen tattwa olursun. “Aham Brahmasmi”-
[*]Brahma olursun. Bu her yerdedir – bu Brahmadır. Olduğun zaman bile den inanmıyorsun, tekrar anlatıyorum. Ben ne oluyor
bilmiyorum, onlar olduklarına inanmıyorlar. Tamam, Bunun yaşayan bir süreç olduğu anlaşılması gerekli olan basit bir şeydir.
Zorlanamaz, kendi çalışmalıdır. Fakat sizin, hepinizin aydınlanma almanız doğuştan hakkınızdır – ırkın ne olursa olsun, dinin ne
oldursa olsun hangi ülkeye ait olursan ol – sen insansın ve hepinizin buna hakkı var. Ayakkabıları çıkarmanızı ve ayaklarınızı
Toprak Anne üzerine koymanızı rica edeceğim, çünkü O tüm problemlerimizi çeker. Her ikisi…lütfen ayakkabılarınızı,
sandaletlerinizi, çıkarmanızı rica ediyorum. Lisan – o benim dilimi anlamıyor, değil mi? her iki ayak birbirinden ayrı olacak şekilde
Toprak Anne üzerinde. Şimdi, meditasyon sırasınca dışarı çıkmayın. Zannediyorum, gitmelisin. Lütfen, bence gitmelisin. Uçakla
mı gidiyorsun?…. Tamam. Sizler Sahaja yogilersiniz, her şeyi yapabilirsiniz.. Tren sizin için bekleyecek! Onlar hiçbir anı kaçırmak
istemiyorlar. her anın önemini kavramışlar, Hayal edebiliyor musunuz? Kendinize karşı samimi olmanız çok önemli. Şimdi iki
elinizi açık tutun ve kendinizle ilgili çok hoş bir hisse sahip olun – prasanna bhave, prasanna chitt. Kendinizle ve başkaları ile öfke
dolu olmayın, sadece prasanna olun. Sanskritçe de ne güzel bir kelime var; Prasanna. İki ayağınızı bu şekilde birbirinden ayrı
koyun ve kendinizle ilgili çok güzel bir hisse sahip olun, çok memnun eden bir hisse. Önce size hangi çakralara dokunulacağını
söyleyeceğiz ve Kundaliniyi kendinizin nasıl yükselteceğinizi. Sonra, üzülmene gerek yok, sonra, çok kolay. O sana Kundalini
yükseltme ve bandhanı öğretecek. Herşey var…

Lütfen gevşetmeye çalışın Sol elinizi bana doğru tutun lütfen… Tamam. Sol eli bana doğru bu şekilde tutun. Bu enerjiyi emer veya
arzunuzun ifadesi olarak çünkü sol kanal arzu gücünüz ve sağ kanal hareket gücünüz. Öyleyse sol elinizi bana bu şekilde tutun,
Aydınlanmanızı alma arzunuzun bir ifadesi olarak sağ elinizi kalbinize koyun. Daha önce söylediğim gibi, kalpte Her Şeye Kadir
Tanrı, Ruh olarak yansır. Eğer ruh olursan sen kendi kendinin efendisi olursun. şimdi elini aşağı doğru indir – sadece sol el
tarafında çalışacağız – karnın sol el tarafında, üst tarafta. Sıkıca bastır. Burası efendiliğin merkezi. Tamam? beni duyabiliyor
musunuz? Eğer sen ruhsan, kendi kendinin efendisisin.



Sağ elini sol el tarafında karnının üst tarafına koy ve bu Efendiliğin merkezi. Kim ses yapıyor? Beni duyabiliyor musunuz? Hayır?
Hayır, çok gürültülü Beni duyamıyor musunuz? Tamam, teşekkür ederim. Şimdi elini sol el tarafında karnın alt tarafına indir. Bu
saf bilginin merkezi. Bu senin merkezi sinir sisteminin, üzerinde çalışır, Swadishthana merkezi ile kendisini ifade eder. Tekrar elini
sol el tarafında karnın üst tarafına doğru yükselt. Sonra tekrar sağ elini yükseltmen gerekecek. Omuz ve boynun köşesine doğru
elin yükselt ve başını sağa doğru çevir. Bu merkez sen kendini suçlu hissettiğin zaman tıkanır, spondylitis veya belki anjin gibi çok
korkunç hastalıklar ortaya çıkar.

Şimdi elini alnının üstüne doğru yükselt ve başını öne doğru eğ. Burada kimi affetmen gerektiğini düşünmeden, herkesi
affetmelisin. Sağ elini başının arkasına doğru geçir; bu Agnya, ön Agnya ve arka Agnya – optik lobu biliyorsanız. her iki taraftan
bastırın. Bu merkez de, sen suçlu hissettiğin için; Tanrısal Güç’ten, özür dilemelisin, sadece bu. Başını arkaya eğ. Şimdi, elini iyice
ger, çocukluğunda yumuşak olan bıngıldak kemiği bölgesine, taloo üzerine, avucunun ortasını koy. Başınızı mümkün olduğunca
öne doğru eğin. Şimdi bastırın ve parmaklarınızı geriye doğru çekin ve bastırın, derinizi oynatın, saat yönünde yavaşça. Şimdi, bu
şekilde yapmalıyız. İlk başlangıçta üç şart var. İlk önce tamamıyla güvenli hissetmelisiniz aydınlanma alacağınıza dair,
aydınlanma alacağınıza dair – (şimdi Beni duyuyor musunuz?) – tamamen güvenli. İkinci olarak – (sabitleyebilir misiniz?) – ikinci
şart ise hiçbir şey için kendini asla suçlu hissetmemelisin.

Biz Hintliler, Batılılar kadar suçlu hissetmiyoruz. Suçlu hissetmemek güzel bir fikir. Bu yanlış diyen birisi olursa dinlemeyin, sen bu
şekildesin, sen bu şekildesin, bu tür bir şey yok. Hiç kimsenin sizi yargılamak gibi bir işi yok. lütfen suçlu hissetmeyin, çok önemli.
Üçüncü koşulda ise herkesi affetmelisin. Birçoğunuz bunun çok zor olduğunu söylüyor. Dün size söylediğin şey, affetsen de
affetmesen de, hiçbir şey yapmıyorsun. O zaman neden affetmeyelim – sadece yanlış yerde oynarız Kimi affetmen gerektiğini
düşünmeden ve kimi hatırlaman gerektiğini düşünmeden, genel olarak, “herkesi affediyorum.” diyeceksin. Çok hafif
hissedeceksin. Sadece bunu söyle. Bu bir efsane, siz bir efsane ile yaşıyorsun. Beni duyabiliyor musun? Duyabiliyorsun. Bu
bölüm, beni duyabiliyor musun? Arka taraf, beni duyuyor mu? Şimdi gözlerini kapatabilirsin. Ben sana söyleyinceye kadar
gözlerini açmayacağın için, gözlüklerini çıkartabilirsin. Lütfen gözlüklerini çıkart. Belinde veya boynunda sıkan bir şey, varsa,
lütfen … Eğer bir şey varsa – Sorun nedir? Bir şey varsa – sadece devam etmeliyim, şimdi geliyor – belinde ve boynunda sıkan bir
şey varsa, yapabilirsin … Herhangi bir tawis veya herhangi bir şey, lütfen çıkartın çok iyi değil. Veya bir guru veya başkası
tarafından verilen bir mal, lütfen çıkartın; kendinizi bir başkasına köle yapmak yerine tamamıyla özgür, olmak için geldiniz buraya.
Hepiniz gözlerinizi kapatıyorsunuz. Lütfen gözlerinizi kapatın. Hala ayaklar Toprak Anne’nin üzerinde, unutmayın, iki ayağınızı da
koyun, evet. Şimdi gözlerinizi tamamen kapatın ve açmayın. Şimdi sol elinizi kucağınıza koyun ve sağ elinizi kalbinize koyun. Sol
el bana doğru açık, açın, Bana doğru açık tutun. Onu tutabilirsiniz …. Şimdi kalpte ruh oturuyor. Üç kez Bana bir soru sorabilirsiniz,
“Anne, ben Ruh muyum?” Bu çok temel bir soru. Hiç çekingenlik olmadan, lütfen bu soruyu kalpten üç kez sorun, “Anne, ben Ruh
muyum?” Bu bir gerçek, sen Ruhsun Senin hakkındaki gerçek bu. Şimdi, sağ elini karnının üst tarafına indir. Prassana Chitta
olabilmek için…fazla ciddi olmamalısınız. Görüyorsunuz, burada ciddi olacak bir şey yok. Anlamalısınız, prasanna chitta
olmalısınız. Geçmişinizi unutun. Şimdi burada başka bir soruyu üç kez sormalısınız, “Anne, kendi kendimin efendisi miyim?” Bu
soruyu üç kez sorun. “Kendimin gurusu muyum?” Bu merkez Satgurular tarafından sizin kendinizi tanımanız için yaratıldı. Şimdi,
sağ elinizi dol el tarafında karnınızın alt tarafına doğru indirin. Size saf bilgiyi zorlayamam. Geri kalan herşey avidya; bu vidya.
Vidya, vidanın olduğu şey, bilgidir. Öyleyse altı kez istemelisiniz, “Anne, Lütfen saf bilgiyi alabilir miyim?” Saf bilgiyi istediğin anda,
kundalinin yükselecektir. Ve şimdi kendimize olan güvenimizle yukarıdaki merkezlerimizi beslememiz lazım. Sağ elinizi sol el
tarafında karnınızın üst tarafına doğru yükseltin. Ve burada büyük bir güvenle on kez, “Anne, ben kendi kendimin efendisiyim.”
Lütfen büyük bir güvenle söyleyin. Kendinizden şüphe etmeyin; kendinizin efendisisiniz. Lütfen sol elinizi Bana doğru tutun, Bana
doğru. Birçok insan elini Bana doğru tutmuyor. Ben sizin hakkınızdaki gerçeği söyledim; siz bu beden değilsiniz, bu akıl, bu
duygular, bu şartlanmalar, bu ego değilsiniz; siz saf Ruhsunuz. Lütfen sağ elinizi kalbinize yükseltin ve burada büyük bir güvenle
söylemelisiniz, “Anne, ben saf Ruhum. Anne, ben shuddha Atma’yım.” Büyük bir güvenle söyleyin. Şimdi, uygun bir şekilde biraz
yükseltin, gördünüz mü, çok aşağıda olmamalı, uygun bir şekilde yükseltin, kalbinizi yükseltir gibi. Yükseltin. Bu Her Yanı Saran
Güç sevginin gücüdür, bilgi okyanusudur, mutluluk ve şefkat okyanusudur. Fakat her şeyin ötesinde affedicilik okyanusudur ve
yanlış yaptığını düşündüğün her şey, bu yüce okyanus içerisinde eriyecektir.

Lütfen elinizi omuz ve boynun kesiştiği yere yükseltin ve daha geriye itin. Burada onaltı kez söylemelisin, “Anne, ben suçlu
değilim.” Onaltı kez söyleyin, lütfen. “Anne, Ben Nirdoshum. Ben tamamen Nirdoshum.” Ben size daha önce de affetsenizde



affetmeseniz de hiç bir şey yapmıyorsunuz, bu bir efsane demiştim. Fakat affetmediğin zaman, yanlış yerde oynuyorsun ve sana
işkence eden kişi çok mutlu olduğu halde, sen kendine işkence ediyorsun. Ve şimdi, sağ elini alnının üstüne yükselt ve başını öne
doğru eğ. Tamamen başını öne doğru eğ ve burada kalbinden söylemelisin, kaç defa önemli değil. Eğer söylemezsen, Ben senin
Kundalininin bu sıkışmış Agnya Çakradan geçmesini sağlayamam. Lütfen, hepiniz söylemelisiniz, “Anne, genel olarak herkesi
affediyorum,” özel olarak birini düşünmeden, lütfen. Şimdi elini başının arkasına koy. Mümkün olduğunca başını arkaya doğru it.
Suçlu hissetmeden, hatalarını saymadan, sadece tatminin için, “Oh Tanrısal Güç, yanlış yaptığım bir şey varsa lütfen beni affet.
Oh Brahmachaitanya, bilerek veya bilmeyerek bir yanlış yaptıysam, lütfen beni affet.” Bunu kalpten söylemelisin, kaç defa önemli
değil. Şimdi, sağ elini ger. sağ elinin avucunun ortasını çocukluğunda yumuşak kemik olan, bıngıldak kemiğinin üstüne koy.
Parmaklarını mümkün olduğunca geriye çek. Başını mümkün olduğunca öne doğru eğ. Burada tekrar, size aydınlanma için
zorlayamam, siz istemelisiniz. Saat yönünde kafa derisini yedi kez hareket ettir ve “Anne, lütfen aydınlanmamı ver.” de Yedi kez,
lütfen. Elinizi çok fazla hareket ettirmeyin, kafa derisi gibi değil. Lütfen sıkıca bastırın. Parmaklarınızı geriye doğru çekin. İlk önce,
siz parmaklarınızı geriye doğru çekmedikçe, bir basınç olmayacaktır. Şimdi ellerinizi aşağıya doğru indirin, lütfen. İki elinizi de
Bana doğru tutun. Şimdi düşünmeden Beni seyredin. Şimdi sağ elinizi Bana doğru tutun ve başınızı öne doğru eğin ve bakın.
Başkalarını seyretmeyin, kendinize bakın. Bıngıldak kemiği bölgenizden serin bir esinti geliyor mu diye bakın, Bıngıldak kemiği
bölgenizden serin bir esinti geliyor mu diye bakın. Sıcak bir esinti de olabilir; özellikle affetmediyseniz, o zaman sıcak bir esinti
olabilir. Şimdi affetmelisiniz. Şimdi sol elinizi Bana doğru bu şekilde tutun. Tekrar başınızı eğin. Tam üstünde değil, biraz uzakta;
bazı insanlar çok uzağında hissediyorlar. Başınızdan serin veya sıcak esinti geliyor mu diye bakın. Bıngıldakta, geride veya ileride
çok uzakta değil, bıngıldak üzerinde, taloo üzerinde. Tamam mı? Tekrar, ellerinizi Bana doğru tutun. Ha! Başınızı eğin, başınızı
eğin. Hepsi bu!

Şimdi, Size kendinize nasıl Kavach verebileceğinizi anlatmalıyım kendinizi korumak için, bu çok önemli; ve kundalininizi nasıl
yükselteceğinizi, bu çok önemli ve çok basit, size gösterecek. Sol elinizi bu şekilde önünüzde tutun ve sağ elinizi hareket
ettirmelisiniz, sol el düz duruyor. Bu şekilde – İlk önce Ben size göstereceğim, yapacaksınız. Başınızın üstüne çıyor ve burada bir
düğüm yapıyorsunuz. Şimdi tekrar başlıyoruz düzgün bir şekilde. Buradan başlıyoruz. Sol elini yukarı doğru hareket ettirmeye
başla. Kundalinini sabitlemek için, elini yükselt ve bir düğüm at; sonra tekrar, ikinci kez. İkinci düğümü at. Üçüncü düğüm için üç
kez yapmalısın. Şimdi tekrar yapın lütfen: bu iki ve üç. Yapıldı! Şimdi Kavach. Her gün sabah dışarı çıkmadan önce ve uyumadan
önce korumanız için bunu yapmalı, dikkatini buraya koymalı ve uyumalısın. Sol elini bu şekilde Bana doğru tutun. Bu Saadhe
teen… üç buçuk sarım. Nasıl Kavach verirsin? Sol elini Bana doğru, fotoğrafa foğru tut, sağ elini bu şekilde tut – İlk ben size
göstereceğim. Sonra bu şekilde yükselt, aşağıya indir – bu yarısı. Tekrar yerine getir – bu bir. Tekrar yükselt, tekrar indir – bu iki.
Bu şekilde al, tekrar bırak – bu üç. Ve şimdi sadece yarı yol gitmelisin, böylece üç buçuk sefer. Bu bandhan, Kavach, Korumanın
Kavachı. Aynı şekilde çok şey öğreneceksiniz, ellerinizden bu gücü nasıl kullanacaksınız. Şimdi bu serin veya sıcak esintiyi
ellerinde veya bıngıldak kemiği bölgesinde hissedenler, lütfen iki elinizi birden kaldırın. Hissetmiş olanlar, lütfen iki elinizi birden
kaldırın. Biraz karaciğer problemleri var, ama çalışacak, önemli değil.

Tanrı Hepinizi Kutsasın, Tanrı Sizi Kutsasın. Madras, Mother Raas olmalı, bunun anlamı tüm Anne bitti ve bu konuma ulaşın.
Tanrı Sizi Kutsasın. Tekrar ve tekrar size söylüyorum, alçakgönüllü olun ve merkeze gelin. Merkezde çok iyi Sahaja Yogiler var.
Çok sevgi dolu bir şekilde size her şeyi anlatacaklar. Fakat lütfen gelin kendinize önem verin ve her şeyi bilin. Gelecek yıl
Madras’a tekrar geleceğim.

Tanrı Sizi Kutsasın.
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Shri Shakti Mahakali Puja. Bangalore (Hindistan), 9 Aralık 1991. Hepiniz Bangalore'ye geldiniz şimdi ve dünde Mahishasura
tarafından yönetilen Mysore'a gitmiştiniz. Yemeğinizi alamamanızın nedeni bu, o sizi geçti. Böyle yerlerde yemek yememek daha
iyidir, değil mi? Yani burası çok güzel bir yer, Bangalore güzel. İklim çok güzel ve rakshasaların her zaman böyle yerlerde
yaşadığını göreceksiniz. Pune'de olduğu gibi, sizde biliyorsunuz, bu Rajneesh oradaydı – burada da işte bu Mahishasura var.
Onlar her zaman soğuk yerleri bulmaya çalışırlar, çünkü onların vücutlarında çok fazla ısı vardır. Bildiğiniz gibi, burada ifşa
edilmesi gereken bir rakshasa daha var. Ve bugün pujamız aracılığıyla, bunu başarmalıyız. Tanrıça'nın rakşasalar ile savaşmak
zorunda kaldığı eski günlerde, rakşasalar insanlara bu şekilde bulaşmış değildiler. Onlar guru ya da bunun gibi bir şey olmadılar.
Ve bu şekilde, şimdi Kali Yuga'da sadhakaların (nihai amacını gerçekleştirmek için belirli bir sādhanā’yı veya yaşam tarzını izleyen
kişi), onların adanmış olanların beyinlerinin içine girdiklerini görüyoruz. Onları çıkarmak çok zordur. Ve sadhakaların beynine bir
kez girdikleri zaman, sadhakalar elbette posses edilirler, (ele geçirilirler) acı çekerler, her türlü problemi yaşarlar. Buna rağmen,
onlar bu kişiye yapışırlar çünkü büyülenirler, çok fazla büyülenirler. Ve bu büyülenme kesin olarak onları o kadar dik kafalı yapıyor
ki, ölmek zorunda kalsalar bile gurularını bırakmayacaklardır. Asıl mesele şu, Kali Yuga'da o kadar çok sadhaka var ki, onlar apar
topar koşup gidiyorlar. Onlar gerçeğe ulaşmak için bir yolunu bulmak amacıyla her tarafta koşuşturuyorlar. Neden? Pazar açıksa,
bunu satacak insanlar bulacağınızı da biliyorsunuz. Bu yüzden de, işte bu şekilde pek çok insan ortaya çıktı ve onlar bu şeyleri,
püf noktalarını insanlar üzerinde her yerde deniyorlar. Onların pek çoğu Batı ülkelerine gitti, çünkü orada insanların parası var.
Tanrıya şükür Hindistan'da biz o kadar zengin değiliz ve bizi kandıramazlar - özellikle Amerika'ya gittiler. Ve Amerikalılar bu
insanları, bir balığın suyu içine çekmesi gibi içlerine aldılar, çok basit. Oraya gittim, onlara anlattım ve onları uyardım - Beni
dinlemediler. Onlar para olmadan alabileceğiniz hiçbir şeyi anlayamazlar. Fakat tüm bunlara rağmen, bir çoğunuz Sahaja Yoga'ya
gelip Gerçeğe ulaşabildiniz. Bu sizin kaderinizdir. Bu daha önceki yaşamlarınızın kutsamalarıdır, siz bunu çok net bir şekilde
görebildiniz ve Sahaja Yoga'ya geldiniz. Şimdi çok büyüdünüz, çok olgunlaştınız ve başkalarının yaptıkları şeylerin kesinlikle
yanlış olduğunu anlıyorsunuz. İlaveten, birileri Bana, diğer şeylerle ve eşcinsellerle birlikte, bu yanlış davranan Boy John
(George)'dan (İngiliz Şarkıcı) bahsetti ve onlara "Hare Rama, Hare Krishna" diyorlar ve bütün bu saçmalıklar. Sonra, bu hikâyenin
Kerala'da çok yaygın olduğunu keşfettim, Krihna’nın şey olduğu zaman, yani Vishnu demek istiyorum, Onun Mohini olduğu
(Vishnu’nun kadın olduğu tek avatarı, Mohini çekici ve baştan çıkarıcı bir kadın olarak tasvir edilir) zaman, Krishna’nın, Shiva’dan
bir çocuğu olduğunu söylüyorlar. Saçmalık bu. Şimdi, Murti Bana anlatıyordu, Ben size bu hikâyeyi anlattığım zaman, siz Bana “bu
dine karşı küfür, bu günah” demiştiniz. Bende aynı şekilde hissediyorum. Vishnu gibi bir kişi ile oyun oynamak çok da tehlikelidir.
O çok tehlikeli bir Deity’dir. Nihayetinde Shiva da çok tehlikelidir, ancak bu O'nunla biraz zaman alır. Fakat Vishnu söz konusu
olduğu zaman, bu şekilde yanlış davranan bir kişinin çok dikkatli olması gerekir. Onlara ne olur bilmiyorum. Ama onlar çok
aptallar, çok aptallar. Kendilerinin yargılaması gereken bir şeyde şudur, eğer yaptığınız bu iş onlar için iyiyse, Tanrı'nın kutsaması
ile oluyorsa, o zaman siz neden hastalıklara yakalanıyorsunuz? Onların bu Ayappa (Büyüme Tanrısı, Shiva ile Mohini’nin
birlikteliğinden doğan oğul) işini yaptıkları saçma sapan yere düzenli olarak giden ve orada bir ay boyunca siyah elbise giyip,
sakalları ve her şeyleri ile, bir crore (on milyon) insan var. Kendileri açlıktan öldürüyorlar, kilometrelerce beraber yürüyorlar,
tırmanıyorlar, bir ay boyunca acı veren her türlü şeyi yapıyorlar. Ve sonra on bir ay boyunca da her tür şeyi yaparlar. Bu tür bir
saçmalık, görüyorsunuz. Yani şimdi bu koşu yapmak gibi bir çılgınlık veya buna benzer bir şey haline geldi Kerala'da. Ve bu yıl, bu
aptal saçmalığı yapan bir crore kadar insan vardı. Demek istiyorum ki, yani Hindistan'da bile aptal insanlarımız var, bunu
görebilirsiniz. Fakat sayı o kadar da fazla değil, söylemeliyim ki Amerika’da olduğu kadar değil, yüzdesi. Hindistan'da, bu ritüeller
tarafından çok şartlandırılmış durumdayız, özellikle Güney'de birçok ritüalistik şeye sahibiz. Siz bazı saatleri takarsanız, İsviçre
yapımı saatler alırsanız veya buna benzer şeyler takarsanız, biz o insanlardan etkileniriz. Onlara göre, burada İsviçre yapımı
saatlere sahip olabilmeniz, gerçekten dikkate değer bir şeydir. Onlar çok basit insanlar. Enkarnasyonların hiçbirinin bu numaraları
yapmadığını ve gerçeğin geleneklere, shastralara (Hindu kutsal yazıları) dayanması gerektiğini onlar anlamıyorlar. Bu
saptırılamaz ve saptırılan şey her ne ise bu aslında kâfirliktir ve aynı zamanda dine karşıda küfürdür. Ama geçen gün size
anlattığım gibi, bilgiden bahsedenler, Sufiler gibi, aydınlanmaya sahip olanlar, gerçek Sufiler, insanlar onları kâfir olarak
adlandırdılar ve – dinden çıkartıldılar. Ayrıca, Gnostik olan Hıristiyanlar, ilk Hıristiyanlarda, diğerleri tarafından delirmiş insanlar,
kâfirler olarak adlandırılıyorlardı. Aynı şekilde, bu aptalca şeyleri takip edenler, çok siyah ve koyu negatif olan bir şeyi takip
edenler, onlar kesinlikle Sahaja Yoga'ya karşı geleceklerdir ve bunun sapkın ya da dine küfür olan bir şey olduğunu söyleyecekler.
Ama, siz şimdi ne olduğunu anladığınız gibi, bizler yeni yasalar koymalıyız, aslında Sahaja Yogi olmayanlar, eğer herhangi bir dini
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takip ediyorlarsa, onlar doğru olan şeyi yapmıyorlar. Yavaş yavaş, Vatikan ifşa oldukça ve Hıristiyan kiliseleri ifşa oldukça, hatta
Hindistan'da bile bu türde pek çok organizasyon ortaya çıkıyor ve insanlar bunun çok yanlış olduğunu anlıyorlar. Bu fikirler Adi
Shankaracharya'nın "Tatatkim, Tatatkim, Tatatkim" (Ne yararı var?) demesi gibi, aslında enkarnasyonların kendilerinden
kaynaklanmıştır – eğer gurunuzu takip etmediyseniz, o zaman "Tatatkim". Yani onlar bir gurunun herhangi bir hapishaneden
gelebileceğini, kaçakçı olabileceğini, herhangi bir şey olabileceğini, karaktersiz bir insan olabileceğini söylediler - eğer siz ona bir
guru diyorsanız, o zaman o kişi bir gurudur. Birilerine biz her ne diyorsak, deyin ki bir kişiye guru diyoruz, o zaman "bu benim
gurum" diyerek ona yapışıyoruz. Ama guru size ne verdi, hiç kimse bunu sormaz. Siz sadece mutlu hissediyorsunuz, oh çok hoş.
Sanki Lotus'a yapışan ve "oh, bizim nilüferimiz var" diyen solucanlar gibi. Size ne demeli, siz hala bir kurtsunuz, bu nilüferlerin ne
yararı var ya da bunun bir nilüfer veya yılan olup olmamasının ne farkı var, ancak Tanrı bilir. Yani Aydınlanmadan bahsetmeyen,
Kundalini’den bahsetmeyen, yükselişten bahsetmeyen, ikinci doğumdan bahsetmeyen bir guru olamaz, minimumun minimumu.
Yani sanki “biz de Rama'ya inanıyoruz” demek gibi - "Ben Rama'ya inanıyorum" - yani ne? Siz mi Rama'yı mı kabul ediyorsunuz
yoksa Rama mı sizi kabul ediyor. "Ben İsa’ya inanıyorum" - peki ne var yani? Buna inandınız, şuna inandınız - bu çok saçma bir
fikir, insanlar "buna inanıyorum" dedikleri zaman, Ben hala bunu asla anlamıyorum. Bu ne fark ettiriyor, bu ne anlama geliyor?
İsa’ya inanıyorsunuz. Seks düşkünü bir yaşam sürüyor ve her tür şeyi yapıyorsunuz - ama "Ben İsa’ya inanıyorum, ben Tanrıya
inanıyorum". Tanrısallığa karşı olan her şeyi yapıyorsunuz ve ben inanıyorum. Öyleyse soru geliyor, inanmak derken siz ne demek
istiyorsunuz? Bu sanki, "ben bunun gümüş olduğuna inanıyorum" demek gibi - yani ne, bu gümüş. Kendinizin harika bir şey
yaptığınızı söyleyerek, buna inanmanızı sağlayan şey nedir? Bunda harika olan şey nedir? Şimdi siz “ben Shri Mataji'ye
inanıyorum” derseniz, ne olmuş. Tamam, siz belli bazı deneyimlerden dolayı Bana inanıyorsunuz - hala ne? Mataji yaşamınızda
olmalıdır - ifadenizde, davranışlarınızda, başkalarına karşı davranışlarınızda, birbirinizi anlamada ve birbirinizi sevmenizde.
İnsanları etkileyen şey budur. İnsanlar der ki, "Tamam, biz Mataji'ye geleceğiz, sadece O'na dua edip gideceğiz - Onunla
konuşmayacağız. Neden? Çünkü biz Mataji'ye inanıyoruz. Bitti. Şimdi, şunu anlamalıyız, siz Sahaja Yoga'ya inanıyorsunuz, elbette
bu shraddha’dır (inanç), bu kör bir inanç değil, bunda sizinle hemfikirim, ama hala inancın varlığınıza nüfuz etmesi gerekiyor. Bu
inanç hareket etmelidir, sonuçlarını göstermeli, her şekilde çalışmalıdır. Birileri, biz Mataji'ye inanıyoruz diyebilir,  Mataji her şeyi
yapar – O bizim için bhakti yapar mı? Oturup Mataji'nin şarkısını mı söylemelisiniz veya nedir yani? Öyleyse, sizin tarafınızdan
gelecek olan şey, bizim anlamamız gereken şeydir ve bu bir kez çalışmaya başlarsa, o zaman bu şeytanlar ve bu rakşasalar
ortadan kaybolurlar, sorun olmaz. Peki,  siz “ben Sahaja Yoga için ne yapıyorum? "Ne yapıyorum?" sorusunu sormalısınız. Şimdi
eğer siz bu aleti yapar ve sonrada onunla hiçbir şey yapmazsanız, bu aleti yapmanın ne yararı var ki? Şimdi, siz ışıksınız,
aydınlanmaya aldınız ama bir yerlerde sallanıp duran ve hiç kimseye ışık vermeyen bir ışığın ne yararı var ki? Öyleyse siz
başkalarına ışık verirken, çok masum bir şekilde, çok karşılıklı bir biçimde - bu şekilde değil, ışık veriyoruz çünkü bundan dolayı bir
avantaja sahip olmak istiyoruz veya gösteriş yapmak istiyoruz, ya da orada olan bütün bu saçma sapan şeyler değil. O zaman
raydan çıkma başlar. İnsanlar "Ah, ben buyum, ben şuyum" demeye başlarlar. Ama bizim Tanrısallığın elinde bulunan enstrüman
olduğumuzu ve sadece bizim sayemizde akan Tanrısallığımızdan keyif zevk aldığımıza ve bunu çalıştırdığımıza dair tam bir
anlayışla, kendinizi yorgun hissetmeyeceksiniz, üzgün olmayacaksınız, hiçbir şekilde sıkıntıda olmayacaksınız.  Ama bu sizin
başınıza geldi, çok olgunlaştınız, ama yine de hepimiz turun bütün tadını çıkarmak için Hindistan’a gideceğimize karar vermeliyiz
- peki ne için? Kendimize saklamak için değil, başkalarıyla paylaşmak için. Bu neşe başkalarıyla paylaşmanız içindir. Bunu
öğrenmediğiniz sürece egonuz tekrar ve tekrar geri gelecektir. Ayrıca Sahaja Yogayı yaymakta olan insanlarında, ego
karmaşasına nasıl girdiğini gördünüz. Öyleyse, kişi çok dikkatli olmalıdır. Tanrısallığınızda ne kadar yükselirseniz, o kadar
olgunlaşırsınız, çok dikkatli olmalısınız. Bakın, bir ağacın üzerinde, eğer ona bakarsanız, eğer yaprak yoksa ağaca böcek
gelmeyecektir. Eğer ağaçta bir çiçek varsa, böcek gelecek ve onu bir meyveye dönüştürecektir. Fakat orada o bir meyve olduğu
zaman ise böcek meyvenin içine girecek ve onu yiyecektir. Bu yüzden siz meyve olurken, hiçbir böceğin içinize girmemesi için
çok dikkatli olmalısınız. Aksine, şimdi siz tüm böcekleri yok etme kapasitesine sahipsiniz. Ve işte olan şey budur, diyeceğim şu ki,
bu hepimizin ulaşması gereken bir konumdur. Yani siz bir taraftan böcekleri yok ediyorsunuz, diğer taraftan ise insanları tatmin
ediyorsunuz. Kolektivite, elbette ki, buna şüphe yok,  temizlenebilmenizin tek yoludur, ama daha büyük olan şey ise dışarı
çıkmaktır, hepinizin dışarı çıkması ve Sahaja Yoga'yı nereye yayabileceğini bulmasıdır - nereye gidebilirim, gidebileceğim en yakın
köy neresidir, nerede çalışacağım? Bütün bunlar, sizin daha iyi olduğunu düşündüğünüz şeylerdir ve siz bu yönde hareket etmeye
başlarsınız. Bir kez bu yönde hareket etmeye başladığınızda, Sahaja Yoga'nın sizin önünüzde gitmesine şaşıracaksınız.
İstediğiniz insanlarla tanışacak, istediğiniz her türlü yardımı alacaksınız, aniden aşağı inen ve “şimdi sizin için ne yapabiliriz”
diyecek bazı insanlarla karşılaşacaksınız. Her türlü yardım, kendinizi genişlettiğiniz bir şekilde size gelmeye başlar. Bu, sizin
kanatlarınızı açmanız gibidir, bir kuşun yaptığı gibi ve sonra kalkış yaparsınız. Fakat eğer kendinizi genişletmezseniz, Sahaja
Yogayı sadece kendinize saklarsınız, bu işe yaramaz. Sizin Beni çok sevdiğinizi biliyorum ve sizde Benim sizi çok sevdiğimi



biliyorsunuz, ama başkalarının da bu sevgiyi paylaşması gerektiğini düşünmüyor musunuz? Başkaları da buna sahip olmalıdır.
Şimdi mücadele etmeye başladığımızda, biz aynı zamanda çok zor insanlarla da mücadele ediyoruz – benim erkek kardeşim,
erkek kardeşimin oğlu gibi... Siz sadece bu "benim" meselesinin yakınına sokulmayın, bundan kaçın. "Benim", en zor şey budur.
Benim Ailemde görüyorsunuz, Ben onlara dokunmuyorum çünkü "benim" meselesine bir kez başlarsanız, onlar tepenize çıkarlar
ya da belki Sahaja Yogilerin ya da başka bir şeyin tepesine çıkarlar. O yüzden insanlara gitmeyin - bu benim kız kardeşim, o da
benim görümcem, bu tür bir şey değil bu. Yapmanız gereken şey, neyin ötesinde olduğunuzu ve sizin bunun ne kadar ötesine
gideceğinizi görmek olacaktır. Bakın, siz bunu açıkça görebilirsiniz, Maharashtra'da çok çalıştık, gördüğüm şey ise, işe yaramaz
bir yer. Maharashtralı Sahaja Yogiler az sayıdadır, çok azdır, fakat orada her ne varsa, pek o kadar da iyi değildir. Delhi’li Sahaja
Yogiler, şimdi burada Madras'ta, Bangalore'da, bakın ne kadar güzel Sahaja Yogiler var. Ben orada çok iş yaptım. Yani size çok
yakın olanlar daima sizin büyüklüğünüzü göremezler. Eğer büyük bir dağın yanına giderseniz, büyük dağı göremezsiniz, uzakta
olmalısınız ve o zaman göreceksiniz. Aynı şekilde, birisi ile iş yapmak istediğinizde, yakın ilişki içinde olmadığınızı veya onlarla
herhangi bir bağlantınız olmadığını görmeye çalışın. Bilinmeyen bir şey olmak. Bu insanlar takip etmeniz için çok daha iyidir ve
dikkatinizi kesinlikle sabit tutacaklar. Aksi durumda, sizi tanıyan insanlar size sorun çıkartacaklardır. Şimdi, Sahaja Yoga'yı
yaymanın birçok zorluğu var - daha önceleri birçok sorun vardı, bunlar yavaş yavaş azalıyorlar. Doğal olarak bu Thomas’ın (Havari
Kuşkucu  Thomas) zamanından çok daha iyidir, çünkü o başkalarından korumak için kendi tezini gizlemek zorunda kaldı.
Yeniden diriliş zamanı geldiği zaman, bir günün geleceğini düşündü ve o zaman bu tez açıklanacaktı. Gözünüzün önüne getirin,
sadece yıllar öncesinde, şimdi bu etrafta olacaktı veya sadece yıllar önce, bu keşfedildi. Daha önce keşfedilmedi. Thomas onu
saklamak zorunda kaldı. Ama şimdi biz saklanmayacağız. Hepimiz dışarı çıkacağız ve bizler bilmek zorundayız, affetmek
zorundayız. Yani, görüyorsunuz, bizimkisi herkesin girebileceği açık bir yerdir. Yani biz her türlü insanı alıyoruz – eğer siz gidip
insanlarla tanışırsanız, orada her türlü muhalefet de var, bütün bunlar önemli değil. Her şey üstesinden gelinebilir, ama ilk şey
kendi insiyatifinizdir ve üstesinden gelinmesi gereken kendi uyuşukluğunuzdur. Sonra bu yayılmaya başlayacaktır. Tabii ki zaten
çok sayıda Sahaja Yogimiz var - Rusya'da, onların binlerce kişiden daha fazla olduğunu söylüyoruz. Fakat şimdi her yerde birçok
insanımız olabilir ve eminim ki bu yıl, onların Sahaja Yoganın çok büyüyeceğini tahmin ettikleri güzel bir yıl. Yani bu başlangıç, bu
gün başlıyoruz. Ben sadece size gücünüz olduğunu, içinizde, ulaşabileceğiniz Shakti'ye sahip olduğunuzu söylemek istedim. Ben
buraya gelmeden bir gün önce buranın çok soğuk olduğunu söylediler, Bende merak etmeyin dedim - bandhan vermedim ya da
hiçbir şey yapmadım. Buraya yeni geldim ve nasıl olduğunu onlar biliyorlar. Hava düzeldi, kurta pijamalarınızla oturuyorsunuz.
Aksi taktirde üç parçalı takım elbiseniz içinde titriyor olacaktınız. Bu, işte böyle çalışır. Ama siz bu şekilde adanmış olmalısınız.
Şimdi tüm bu Surya [Güneş] ve Chandra [Ay] ve tüm bu yıldızların ve bütün kozmosların yapacağı tek bir şeyi var – bu da Sahaja
Yoganın iyi yayıldığını, iyi bir şekilde oturduğunu ve hedefine ulaşmakta olduğunu görmektir. Her element çalışıyor. Her şey
çalışıyor - Paramchaitanya birçok yönden çalışıyor. Benim hakkımda ikna olmuyorsunuz, biliyorum. Ama şimdi, siz içinizde tüm
güçlere sahip olduğunuza dair kendiniz hakkında ikna olmalısınız. Demek istediğim, Ben çok açık sözlü olmak için hiçbir şey
yapmıyorum. Eğer Ben her şeyi yapabilseydim, Ben buna sahip olmazdım ve bunu kendim yapardım. Ama bunu sizler
yapmalısınız – sizler Benim kanallarımsınız, Shakti'nin kanallarısınız. Ama bunu zarif, güzel, çok tatmin edici bir şekilde yapın.
Dün olduğu gibi, o müzisyen – o sadece sizi eğlendirmek istedi. Çalmak istedi. O bile bundan keyif alıyordu. Aynı şekilde, bizlerde
bunu yapmak istiyoruz. Ben size Sana söylemek zorunda değilim. Çalıştığınız her alanda, tanıştığınız her kişi ile Sahaja Yoga
hakkında konuşmaya başlayabilir ve onlara anlatabilirsiniz. Bu çalışır. Harekete geçer. Üstelik arkanızda, bütün deitylerin tüm
gücü var ve önde de hızla ilerleyen Sahaja Yoga, bu Paramchaitanya. Şimdi Sahaja Yogiler geliyor, peki, onların yemeklerini
yemelerine izin verin, bitti, organize edin. Her şey çok güzel bir şekilde yapıldı. Şimdi şu düzenlemelere bakın - demek istediğim
Ben burada çok az insan olacağını düşündüm ve Madras'taki Sahaja Yogiler üzerine düşündüm – buna inanabiliyor musunuz,
bütün bu düzenlemeler. Nasıl çalışıyor? Nasıl sonuç veriyor, bu gerçekten dikkat çekici. Yani kendinize inanın, Onların hepsinin
size yardım ettiğine inanın, gergin olmayın ve sadece ileri doğru gidin. Çünkü Shakti sizin içinizde. Sizin gücünüz var. Her tür güce
sahipsiniz, sizi temin ederim, her güce sahipsiniz. Bunu isteyin ve ona sahip olacaksınız. Her neyi isterseniz, ona sahip
olacaksınız ama tereddüt etmeyin. Geçen gün size dediğim gibi, Ben size tahtta oturmanız için yalvarıyorum ve tacı da başınıza
koydum. Ve ayrıca, Ben size kral olduğunuzu söylüyorum ama siz hala kaçıyor ve Bana inanmıyorsunuz -  ve bu tarafa doğru
korku içinde bakıyorsunuz - "Ben bir kralım mıyım, gerçekte ben nasıl kral olabilirim ki?" Bunun yolu bu değildir. Kendinize inanın.
Hepiniz buraya geldiğiniz için çok mutluyum. Sizi rahat ettirmek ve gerekeni sağlamak için elinizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
Elbette sizler sadece ruhlarsınız ve ruhunuzun konforunu bulmaya çalışıyorsunuz. Kendinizi çok ayarlıyorsunuz biliyorum.
Batı’dan, sadece materyalizme inanan bu insanların Sahaja Yoga’ya nasıl olup kabul ettikleri herkes şaşırtıyor - oldukça
şaşırıyorlar. Ama hepiniz çok tatlı insanlarsınız, bence Sahaja Yoga'ya gelenler çok özeller. Ve Tanrı'nın lütfüyle, sizin Sahaja
Yoganın temelini teşkil edecek insanlar olacağınıza ve bilgeliğiniz, inancınız, shaktiniz ve sevginizle Sahaja Yoganın büyük



köşkünü inşa edeceğinize eminim. Bugün Shakti'ye – kendisine çok ihtiyaç duyduğumuz - tüm şeytanları, tüm rakşasaları yok
eden Shakti'ye ibadet edeceğiz. Bugün ibadet edeceğiniz şey budur – içinizdeki ve dışınızdaki Shakti. Çalışacak olan sizin
arzunuzdur. Bu yüzden bugün Shakti'nin kendisine - Mahakali'ye ibadet edeceğiz. Tanrı sizi kutsasın. Bugün ilk önce Ayakları
yıkayacağız ve bununla birlikte bir Atharva Shirsha okuyacağız ve daha sonra Noida’lılar tarafından çok kolay bir şekilde derlenip,
bir araya getirilmiş olan bin ismi okuyabiliriz. İşte Shakti'ye bu şekilde ibadet edebiliriz.
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Shri Mahasaraswati Puja, Auckland (Yeni Zelanda), 23 Şubat 1992. Daha fazla sayıda Yeni Zelandalı görüyorum, hepinizi burada
görmekten dolayı çok mutluyum. Bugün Mahasaraswati'nin Pujasını yapmamız gerektiğini düşündüm. İyi bir fikirdi bu, çünkü
Mahalakshmi pujayı yaptık, haydi o zaman Mahasaraswati pujayı da yapalım. Yani, Mahasaraswati prensibi hepinizin bildiği gibi
sağ kanaldadır. İlki, Saraswati Prensibi olan Brahmadeva Prensibidir, sonra da Mahasaraswati, bu sizi Hiranyagarba (Kelime
anlamı 'altın rahim' veya 'altın yumurta' dır, evrenin rahmi, tezahür eden kozmos veya evrenin yaratılmasının kaynağı) olarak
adlandırılan Mahabramadeva prensibine götürür. Şimdi, Hiranyagarba İlkesi Sahaja Yogiler için çok önemlidir. Her şeyden önce,
çok fazla düşünen ya da aydınlanma almaksızın çok fazla yaratımda bulunanlar, kendilerini şiir de, edebiyatta ya da müzikte ifade
edenler, resimde diyebilirsiniz, her tür sanatta; eğer o kişiler aydınlanmış ruh değil iseler, o zaman sola, aşırıya veyahut da sağa
giderler. Mesela eğer bir sanatçı var ve eğer o kişi sağa doğru giderse, onun resimleri aşırı derecede şiddet ifade eden
anlatımlara dönüşür. Resimler çok fazla şiddet içeren bir şeyler olurdu ve ayrıca, o kişinin de, esnek olmayan yapıda bir adam
olacağını da söyleyebilirim. Onun kendine ait bir tarzı olacaktır; başka bir tarza yönelemez. Onlar aynı tarzı kullanacak ve başka
bir tarzın içine girmeyeceklerdir. O kişi yapıtlarında hoş görüsüz bir tabiat geliştirir ve bundan yorulduğu zamanda, soyut sanatın
çok saçma ve tuhaf bir şey olabileceğini anlamadan, bizim soyut sanat diyebileceğiniz gibi bir şeyi benimseyecektir. Bunda
yapılan aşırılıklarını gördüm, yere büyük tuvaller koyup, tuvalin üstüne birbiri ardına bir sürü yağlı boya döküp, üzerine yuvarlanan
ve güya resim yapan insanlar gördüm. Onlar bunun spontane olduğunu söylüyorlar, çünkü tuvalin üzerine yıkıldılar ya da tuvalin
üzerinde yuvarlandılar; yani ortaya çıkan şey spontane boyamadır. Şimdi, bu spontane resim, bir şeyin üzerinde yuvarlanarak
falan değil, spontane bir şahsiyet vasıtası ile ortaya çıkmalıdır, yani demek istiyorum ki, onlar her tür şeyi yapıyorlar ama
düşündükleri saçma sapan şeylerin bir sonu yoktur. Ve onlar çok şey başardıklarını, çok şey yaptıklarını düşünüyorlar ve sonra
çok sağ kanal olan insanlara bunu satarlar da. Onlarda bunu beğenir. Yani ... onlar bu türden bir tabloyu yapmak için çok fazla
çaba sarf ediyorlar. Bunun yanı sıra, çok saldırgan olan günümüz pop müziği de aynı sonuçtan kaynaklanır çünkü siz
yükselemezsiniz, bu yüzden de sağ kanalınıza doğru ilerlersiniz. Ve daha sonra bu pop müzik başlar, şimdi bu o kadar korkunç bir
şekilde gürültülü oluyor ki, Ben buna ne deneceğini bilmiyorum. Eğer dinlerseniz, bu müzik kulaklarınızı kesinlikle sağır eder ve o
her şey, bütün o hareketler ve bütün o şeyler çok çirkin, çok saldırganca olan bir şey, mikrofonla yaptıkları şeylerden dolayı, onlar
sanki mikrofonu yiyeceklermiş gibi hissediyorum. Ve bakın, sonra da bu insanlar, aynı zamanda çok sağ kanal olan insanları da
etkiliyorlar ve bu sayede popüler hale geliyorlar. Ancak popülerlik gerçek başarının işareti değildir. Başarı gelip, sonra gidecektir.
Bu durumdaki bütün bu sanatçılar ve ressamlar, onlar gelir ve giderler, hiç durmazlar, kalıcı olmazlar, kısa bir süre için
oradadırlar. Ve sonra tarih, merkezde, dengede olanlardan bahseder, asla aşırı uçlara gidenlerden bahsetmez. Tanrı bilir onlardan
kaç tanesi gelip gitmiş olmalı. Ve bugün bu şekilde resim yapan veya şarkı söyleyenler, yarın tanınmayacaklar. Görüyorsunuz,
çılgınlık arka arkaya bir gelir, bir gider, yani onlar delirmiş insanlar ve bir çılgınlık yaratırlar ve onlar gibi çılgın olanlarda, bu
çılgınlığın tadını çıkarırlar. Bu yüzdende bu, sadece israf olan bir şey anlamına gelir ve tarihte hiçbir etki yaratmaz. Yani bu, sizin
yaratıcılığınız ve yazımınızla da, çok ileri giden sempatetiğin sağ kanal hareketinden gelen, sağ kanal bir saçmalıktır. Ve
Shakspeare’den başlayarak, bildiğiniz üzere İngilizcede birçok yazar vardı ve insan çabasının beyhudeliğini gösteren, kendi
spitirüel yaşamında çok büyük dereceye ulaşmış olan bizim avaduta (ruhsal gelişimlerinde dünyevi kaygılarının ötesinde bir
aşamaya ulaşmış kişi, bir aziz) dediğimiz bir kişi. O kişi, insan çabasının boş olduğunu görebilir ve sonrada o kişi, onları bu aptal
ve insani çabaların üstüne çıkmaları gereken, onlara daha yüksek bir şeyi getirecek olan ve aynı zamanda da ebedi değeri olan bir
şey yaratacakları türden bir çabaya doğru götüren noktaya getiriyor. O zaman biz de, sanırım İngiliz dilinde, Ben söylemiştim
[DUYULMUYOR], Somerset Maugham'a ve bütün bunlara. Onlar merkezde çok oturmuş (dengede) insanlardı, demeliyim ki Cronin
de böyleydi ama sonra bu Hemingway geldi ve o sağa doğru ilerlemeye başladı. Şimdi bilmiyorum, Ben modern romanları
okumadım çünkü hepsi pislik dolu. Yani, sağa doğru giden bu kişi, her tür zorbalıktan, şundan bundan bahseder, size söyleyeyim,
bu da kesinlikle insan tüketimi için makbul değildir ama onlar yine de yazarlar ve insanlar bundan hoşlanırlar. İnsanlar Hitler
hakkında okumak istiyorlar, insanların nasıl öldürüldüğünü okumak istiyorlar, savaş hikâyelerini, şunu, bunu. Onu bunu öldüren
şiddet dolu resimler görmek istiyorlar, böylece kendilerindeki şiddet uygulama isteği, filmlerde ve diğer şeylerde bunları görerek
veyahut bu tür kitapları okuyarak tatmin olurlar. O tarafa doğru gittiklerinde, sol kanala, bakın, bu sanatçılar, size anlattığım gibi
müzisyenlerle aynıdırlar, müzisyenler kesinlikle sanki sürekli olarak Yunan trajedisinden acı çekiyor gibidirler. Onlar ağlamaya,
sızlanmaya devam ediyorlar ve bunun bu türde bir şey olduğunu söylüyorlar, biz çok üzüldük ve bu üzüntü ve yaşamın trajedisi,
demek istiyorum ki, onlar ağlamaya devam ediyor ve sizi de ağlatıyorlar. Yani onlar için umut yok ve onlar sadece böylesi aptalca
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şeyler yapmaya devam ediyorlar. Sonra, bilirsiniz, bizde de aynı türden birçok sanatçı var, özellikle de Fransızlar. Fransız
yazarların yanı sıra, Fransız şairler de, eğer bakarsanız Fransız ressamlar da. Onlar çok sol kanallar çünkü çok içiyorlar. Saat
yediden sonra Fransadaki herhangi bir köye giderseniz, yolda tek bir kişiyi bile bulamazsınız ve eğer yolu bulmak isteseniz, kapıyı
çalıp, onlara yolu bulmak istediğinizi söylersiniz, saat yedide hepsi zaten sarhoştur. Bu şekilde onlar, bu şeyle son derece aşırı
romantik bir tip haline geliyorlar ve romantizm şarkıları söylüyorlar, hayatlarında hiçbir romantizm görmüyorlar, onlar sadece, bir
tür hayali romantizme sahipler. Bu acı ve ıstırapların hayali dünyasında yaşıyorlar ve onların sol taraflarında gördüğünüz,
kafalarında oluşturdukları romantik modeller hakkında kendilerine ait düşünceleri var. Yani şairler ve yazarlar bu şekilde sol
tarafa giderler ve mesela Hindistan’ımızda çok fazla içen Müslümanlarımız vardı, gazel (Gazel, güzellikten, aşktan, bu nedenle
çekilen acılardan, şaraptan söz eden bir nazım ve müzik şeklidir) adı verilen bir şeye başladılar ve bu gazel ağlamaktan başka bir
şey değildir. Gördüğünüz gibi, belli bazı şairlerde bile, Tanrı'yı arayan ve “Ah Tanrım, ne zaman buluşacağız?” diye ağlayan birçok
şairin bulunduğu başka yerlerde de bu tür bir şey var ve onlar bir araya gelmede değil, ayrılık sırasında şarkı söylüyorlar, yogada
değil, “Tanrım ben seninle ne zaman buluşacağım?” diye ayrılık sırasında şarkı söylüyorlar. Ve hala aramakta olan bu gibi
insanların hepsine benzeyen böyle şarkılar sürüp gidiyor. Buraya kadar tamam ama sonra size cehennemde olduğunuzu
düşündüren korkunç şeyleri yazan grotesk (karışık ve korkunç) tipteki yazarlarda kayboluyorsunuz, onlar korkunç şeyler tarif
ederler. Ve Sanskritçede vivatsa (Buzağısı olmayan inek) olarak adlandırılan şey, bir vivatsara yaratır. Ve bu daha önce, asla
İngilizcede bile olmayan çok pis şeylerin tarifidir. Ben bunu hiç görmedim ama şimdi bazı kitaplar müstehcenlik ve pislikle dolu,
tahammül edemeyeceğiniz korkunç seks betimlemeleri var. Tüm bunlar sol kanal hareket ile gelir, çünkü toplumun bazen sağ
kanala, bazen de sola doğru hareket ettiğini görürsünüz. Bu yüzden, o sağa doğru hareket ettiği zaman, onlarda sağ kanal şeyleri
severler, bazen de onlar sola doğru giderler ve sol kanal şeyleri severler. Bu yüzden aynı zamanda iki tür mizacı olan insanlar da
var, bu yüzden onlar bu şeyleri takdir etmeye başlarlar ve gereksiz yere onların trajik olduklarına inanıyorlar. Bildiğiniz gibi Batı
edebiyatı için, Yunan trajedisi çok temel bir şeydir, demeliyim ki Batı edebiyatı, bir kadının bir adamla evlendiği ama kadın bir
başkasını sevdiği için kendi kocasını sevmediği bir Yunan trajedisidir ve bu trajedi oradadır. Yani demek istiyorum ki, bu sizin bir
adamla evli olduğunuzu ve onunla mutlu olmanız gerektiğini gösteren yapay olarak yaratılmış bir trajedidir. Tabii ki, eğer adam
çok kötü ve sorun çıkartıyorsa, o zaman siz onu terk edebilirsiniz. Ama başka bir adamla yaşayıp, diğer bir adama istek duymanın
ne yararı var? Bu tür bir şeyde, başka bir büyük aydınlanmış ruh olan Tolstoy’u duymuş olmalısınız. O Anna Karenina'yı yazdı ve
sonunda Anna Karenina'nın intihar ettiğini gördü. Çünkü bakın, Karenina'nın yaptığı şey, yanlış bir şeydi, bu yüzden Tolstoy, her
şeyi o kadar güzel bir şekilde ortaya koydu ki, böyle bir iç gözlem sürekli olarak devam ediyor ve bu tür bir romantizmin
beyhudeliği oradaydı. Tüm bunlar bize gösteriyor ki, aynı zamanda merkezde olan, dengede olan insanlar da vardır, diyebilirim ki
Fransız yazarlar içinde, Maupassant da Benim merkeze koyacaklarımdan birisiydi. O her iki tarafı da gösterdi, ayrıca sağ tarafı da
gösterdi. Yani, bizim Goethe’mizde oldu, Avrupa’da ve İngiltere’de bu türden pek çok kişimiz oldu, İngilizce dilinde de çünkü Ben
İngilizceden bahsediyorum. Ama Sanskritçede de aynı, Hintçede de, her dilde aynı tipte insanlara sahibiz ama Sanskritçede daha
fazladır. Bu sağ ya da sol tarafta olan çok fazla sayıda insanımız yok. Nedeni şudur: edebiyat için bazı kurallar ve düzenlemeler
vardır. Bu Hindistan’da olan ve terk etmemiz gereken Batı fikri değil. Bu kabul edilmedi. Yani edebiyatta bile bir çeşit kısıtlama
vardır. Edebiyat nedir? Sahitya (edebiyat) , buna sahit denir, bu onun hayırlı olacağı anlamına gelir. Sahita, hayırsever olacak olan
anlamına gelir. Eğer hayırlı değilse, o zaman sahitya değildir, edebiyat değildir. O zaman çöptür. Öyleyse, büyük azizlerin ve
geleceği görenlerin bize verdiği kısıtlama oradadır, hala kabul ediliyor. Tabii ki, bazı insanlar biraz sapıyor, onlar biraz sapıyorlar,
ama saptıklarında bu toplumun dışına çıkar, insanlar onu okumuyorlar. Mesela bu Kama Sutra’yı ya da böyle bir şeyi, bazı
insanlar çok uzun zaman önce böyle bir şeyler yazmış olmalı, ama biz bunu hiç bilmiyorduk, Almanlar gelip böyle bir gümbürtü
koparana dek biz onu hiç okumadık, böylesi kitapların var olduğunu hiç bilmedik. Şimdi bile onu kimin yazdığını bilmiyorum veya
Ben böyle bir kitabı asla okumam, o kitabı kendi gözlerimle hiç görmedim ama insanların böyle şeyler yazdığını duyduk. Ama
aslında Hindistan'da belki de kendisi bir bilgin olan, sıradan bir insana sorsanız, "Bu ne? Ben bunu hiç duymadım" diyecektir. Ama
Almanlar veya Japonlar bu şeylere çok düşkünler, bütün bu şeyleri bulmak istiyorlar. Bu yüzden bu çirkinliğin yaratımları,
söylemeliyim ki, edepsizliğin yaratımları, bütün bunlar çok sağ kanal olan insanlar için bir bedeldir çünkü sağ kanal bir adam her
zaman içecektir. Çünkü bakın, o telafi etmek ister, bu yüzden sağ kanal bir adam da, güce olan susuzluğunu gidermek için böyle
korkunç şeylerden hoşlanacaktır. O çok sinirlidir ve o zaman da, bu tarzdaki davranışını biraz etkisiz hale getirmek isteyecektir,
sağ kanal davranış biraz sol kanal davranışla telafi edilir. Bu yüzden sağ kanal insanlar çok fazla içki içiyorlar. Göreceksiniz ki,
insanların çok çalışacaklardır ve iki gece, cumartesi ve pazar gecesi, onlar sadece sarhoş olurlar. Sonra pazartesi günü de,
akşamdan kalma halde gelirler. Bakın, insanoğlunun nasıl olduğunu fark etmek çok ilginçtir. Beş gün boyunca çok çalışır, çok
çalışır, çok çalışır, çok çalışır, çok çalışırlar ve sonra iki gün, onların dediği gibi, sadece bir kış uykusuna gireceklerdir ve kesinlikle
dünya üzerinden yok olurlar. İster doktor ister profesyonellerden biri olsun, onlar bunu umursamazlar. Yani beş günde



kazandıkları her şeyi, bu iki günde içmeye harcayacak ve bitireceklerdir. Yani bütün bu yaratıcılığın içindeki toplam kazanç işte
böyle oluşur. Şimdi, bu aşırı şeyler sonuçları göstermeye başladığı zaman, sanatçı, etrafında süregelen bu tür şeyleri görüp
bıkmaya başlar Sonra kendi içinde yaratıcılığa, sanata, kitaplara ve her şeye karşı daha süptil bir tavır ortaya çıkar ve daha
sonrada, bununla beraber gerçek bilgi, saf bilgi hakkında okumaya başlar. Tabloları görmek ister ya da Tanrıyı, Tanrısallığı
anlatan müziği dinlemek ister. Bütün bu delilik onu, şimdi biz gerçekten daha iyi bir şeyler yapmaya başlamalıyız diye düşündürür
ve o zaman Mahasaraswati Prensibi çalışmaya başlar. Ama bunda da, onlar Tanrı'yı düşünmeye başladıkları zaman, tuzaklara
kapılırlar. Gördüğünüz gibi, birileri bir tür dine kapılabilir. Artık bildiğiniz gibi, bu sözde dinler sadece para odaklı ya da güç
odaklılar. Hiç bir şekilde ruhaniyet odaklı değillerdir. İşte bu yüzden onlar ruh odaklı değildirler, insanlara verdikleri şey, tamamen
akli bir şahsiyettir. Onlara Upanishadları (Hinduizm’in bazı kutsal metinleri) sorun, size ayet üstüne ayet okuyacaklardır. Gita, bu
konuda beraberce saatler boyu büyük konuşmalar yapacaklardır. Bu Chinmoy için, bakın, eğer onu işitirseniz, beraberce Gita
hakkında saatlerce konuşurlar, onun konuşmalarından yorulup, sıkılırsınız. Bu konuda konuşabilir ama içeride hiçbir şey yoktur.
İçinde hiçbir şey yok ve onlar her ne anlatırlarsa, bunun başkaları üzerinde de etkisi yoktur, çünkü onlar uyanmış insanlar
değildirler, Divine ile bağları yoktur ve her ne yaparlarsa, bu şey sadece aklidir. Yani, Mahasaraswati Prensibi uyandığı zaman,
şunu açıkça görmeye başlarsınız, “Bu aklidir, gerçek bu değildir, daha yüksek bir şeyler olmalı”. İçine doğdukları kendi dinlerindeki
yazılmış bütün spritüel eserleri okurlar, sonra da harekete geçer ve başka dinler hakkında okumaya başlarlar. Sonra, her dinin
aynı şeyi söylediği bu şey, daha sonra bu Agnya noktasına gelir. Bu sadece oradaki Agnya noktasına gelince, aniden bir şeyin
yanlış olduğunu, bu dini insanların sadece zihinsel olarak kabul ettiğini ve bunun ötesinde bir şey olması gerektiğini anlarlar. Bu
noktada, eğer bir kişi aydınlanma alırsa, bunu sadece alır. Fakat bu Mahasaraswati Prensibi, müzisyen olan, sanatçı olan, şu olan,
bu olan bütün insanlarda uyandırılmalıdır. Ve bu konuma ulaşanlar, o zaman aniden çok kolayca aydınlanma alabiliyorlardı. Bazı
insanlar gördüm, bu gün onlar çok iyi sanatçılar ama Bana ilk geldiklerinde pek fazla tanınmıyorlardı. Ama Bana geldiklerinde
sadece şarkı söylerken, aydınlanmalarını aldılar, sadece şarkı söylerken. Ya da karşımda sadece tabla çalan bir beyefendi vardı,
pek o kadar da iyi değildi, peki ama onu daha sonra gördüğümde Pune'deydım ve Pune'de o kişi tablayı çok iyi çalıyordu ve Bende
"bu aynı adam", dedim. Ama birileri Bana, “Anne, hayır, hayır, bu aynı kişi değil, o kişi bu kadar iyi bir sanatçı değildi” dediler.
Bende "Tamam" dedim. Bu müzisyenler için birkaç çiçek aldım ve çiçekleri onlara gönderdim. Koşarak geldi ve ayaklarıma
dokundu.”Anne, beni tanıdınız mı, yoksa tanımadınız mı” dedi. Bende, “sizi tanıdım, bu yüzden çiçek aldım” dedim. Ne
söyleyeceğimi bilemedim. Ama onun gelişme gösterme şekli, kendisi şimdi ünlü bir tabla sanatçısı, dünyaca ünlü. Bu pek çok
kişide böyle oldu, sarod çalanlarda, sitar çalanlarda, pek çok kişi bir sürü şeye ulaştılar. Bana geldikten sonra müzisyenler
“yaratıcılığımızı geliştirmemizi için lütfen bir şeyler yapın” dediler. Ben sadece "siz Sahaj'ı alın, hepsi bu", dedim. Ve onlar farkına
vardıklarında, çok şaşırtıcı bir şekilde, bugün onların pek çoğu, çok iyi bilinen müzisyenler ve Hindistan'da çok ünlüler. Tabii ki,
Batılı müzisyenler, ellerimi nereye koyacağımı bilmiyorum çünkü bilemiyorum, bu günlerde onların bu çığlık atma şekillerinden
dolayı, sanırım boğazları yerinden çıkacak, o zamanda Bana gelebilirler. Ama genel olarak kendi fikrim şudur, okuma ya da
yaratıcılık yoluyla Mahasaraswati seviyesine ulaşanlar, ancak yazma ya da herhangi bir şey aracılığıyla, onlar belli bir Agnya
seviyesine ulaştıklarında, o zaman ya hayal kırıklığına uğrar, sola gider ve kesinlikle bunların hepsinin işe yaramaz olduğunu
düşünürler. Ya da eğer aydınlanma alırlarsa, gerçekten çok dinamik sanatçılar, çok dinamik yazarlar ve sonsuz bir değer yaratan
insanlar olurlar. Hiç sahneye çıkıp konuşmamış, hiç sahne üzerinde bulunmamış pek çok Sahaja Yogi, "bizde sahne korkusu
vardı" dediler. Hepsi, şaşırtıcı bir şekilde şimdi harika hatipler haline geldiler ve çok iyi konuşuyorlar, çok şey biliyorlar. Demek ki,
bu Mahasaraswati Prensibidir. Şimdi, bu sizi çok daha süptil bir insan yapıyor ve sanatımızla ya da yaratıcılığımızla ilgili büyük
anlayışımızın daha süptil olması gerektiğinin, bizim daha süptil insanlar olmamız gerektiğinin farkında olmaya başlıyorsunuz. Ve
sonra, böyle yazarlar sadece daha süptil olan insanlara hitap ediyorlar. William Blake’de olduğu gibi, O deli bir şair olarak kabul
edildi. Demek istediğim şu ki, Hindistan'da asla ona dair bir şey okumadım. Kendi kendime onu okudum ama kolejlerde,
üniversitesilerde, onlar William Blake okumadılar veya bu tür herhangi bir kitapta William Blake yoktu. Ama eğer gidip bu
insanlarla konuştuğunuz zaman, Mascaro adında biri vardı, o Gita'yı İngilizceye çevirdi, o çok harika bir insan. O, aslında sanırım
bir İtalyan’dı. O artık yok şimdi. Cambridge yakınlarında yaşadı. Ben onu görmeye gittim, Benimle tanışmaya çok istekliydi ve Ben
oraya gittiğim zaman, şaşıracaksınız, O Benim aartimi yaptı ve Sanskritçe bir mantra söyledi, "Ah Tanrım, Siz evime geldiniz! "Ben
önceki hayatımda ne yaptım ki, Siz benim evimdesiniz?" dedi. Gördüğünüz gibi, böyle güzel bir şair ve o bunu Sanskrit dilinde
söyledi, o Sanskritçenin üstadıydı. Ben de ona, "Bu beyiti hangi kitaptan aldınız?" diye sordum. "Kendim besteledim" dedi. O kadar
güzeldi ki, sonra Bana Gita'dan belli bazı şeyler söyledi. Ve dedi ki, "Anne, bilemiyorum, Siz belki de..." O zamanlar çok yaşlıydı.
Seksen yaşındaydı. "Anne, belki Siz bu İngilizleri değiştirebilirsiniz, ama ben sanmıyorum, ben hiçbir şey yapmadım. Gita'yı
tercüme ettiğimde bile, onlar Gita’yı sadece okuyorlar", dedi. Gita’yı okumak, hepsi bu. O zaman, benim tercümemin ne yararı var
ki? İncil gibi. Şimdi onlar kelime kelime Gita’yı okuyorlar. Yani, bitti, tamam. Bu işi yapmanın ne yararı var? Her şeyden dolayı o



kadar fazla hayal kırıklığına uğramıştı ki. Bu yüzden Bana dedi ki, “Siz neyi halledeceksiniz? Nasıl çözeceksiniz?” Ben de ona,
“Tamam, Ben deneyeceğim” dedim. O da, “Tabii ki, siz oradasınız, Siz bir enkarnasyonsunuz” dedi. O Beni sadece tanıdı.
“Biliyorum, siz bunu halledeceksiniz” dedi. Bana çok güzel bir mektup da yazdı ve sonra da öldü. Ama bu kadar hoş olan bir
adam, çok acı çekti. Kimse onu anlamaya çalışmadı. “Ben bir sürü bilim adamıyla konuştum ve onlar kesinlikle işe yaramazlar ve
çok yüzeyseller, dedi. Bu yüzden bu İngiltere ülkesinde pek fazla şey yapabileceğinizi düşünmüyorum, burası çok sığ bir ülke”
dedi. Orada Benimle beraber olan, oturup bunu dinleyen en az yirmi İngiliz Sahaja Yogi vardı. “Onlar son derece yüzeyseller, bu
dilin derinliği yok, Ruh hakkında hiç bir şey bilmiyorlar veya Kundalini hakkında hiçbir şey bilmiyorlar” dedi. Ve çok iyi okuyan bir
adamdı, çok derin bir insandı ve Bana, konu üzerinde çalışırken, yavaş yavaş bu Mahasaraswati Prensibi'ni bir şekilde hissettiğini
söyledi, o Mahasaraswati demedi ama daha süptil olan bir bilgi olması gerektiğini hissetti, daha süptil olan bir bilgi. Bu yüzden
Gita gibi kitaplar aldı, şunu, bunu ve sonra aniden tekrar bunların hepsinin sadece okumak olduğunu hissetti. Bu aynı tercüme gibi
ve özellikle, Gita'yı çevirdiği zaman, insanların onu sadece İncil gibi okumalarına şaşırdı. Sonra "Anne, nasıl oldu bilmiyorum ama
bir gün Meryem Ana'ya ve Kutsal Ruh'a dua ediyordum ve aydınlanmamı aldım" dedi. Demek ki o aydınlanmış bir ruhtu ve Beni
rüyasında gördü, bakın. "Rüyamda Siz geldiniz ve bana aydınlanma verdiniz" dedi. Bu şaşırtıcıdır. Beni rüyasında gördü ve aldı ...
Bunu alan daha başka birkaç kişi var, ama özellikle o. O kadar şaşırdım ki evine vardığımda, Beni hemen tanıdı. “Ben Sizi
rüyamda gördüm. Geldiniz ve bana aydınlanma verdiniz, Kundalini'mi uyandırdınız ve bana aydınlanma verdiniz” dedi. Yani, bu
beyefendi o kadar güzel bir şekilde, o kadar süptildi ki, gözünüzde canlandırabilirsiniz. O bu Agnya noktasındaydı. Sadece rüya
gördü ve aydınlanma aldı. Ve dedi ki, "Artık tüm bilgiler benim için çok daha fazla anlaşılır halde." Ve sonra Benimle birlikte
oturdu. Ve Bana "Bir süre burada kalabilir misiniz?" dedi. "Şimdi uzağa gidiyorum" dedim. Ama en az beş saat boyunca Benimle
konuştu. Yorulmadı, Benden ayrılmadı. Bu kadar yaşlı olan bir adam, ayağımın dibinde oturuyordu. Ben ona "sandalyede oturun"
diyordum. “'Hayır, ben çok iyiyim. Çok iyiyim. Orada Siz oturuyorsunuz” dedi. Demek ki, içimizde gelişen bu Mahasaraswati
Prensibi ile olan şey budur. Fakat bunun içimizde büyümesine izin vermeliyiz. Bu yüzden Sahaja Yoga'da bize herhangi bir kitabı
okumamamız gerektiği söylenmiyor. Okumalıyız, ama bizler o kitapta, süptil noktaları görmeliyiz ve bunu kendimiz için
görmeliyiz. Ben hiçbir kutsal yazıtı okumam çünkü okumaya ihtiyacım yok. Ama bu entelektüel kişileri okumaya başladığım
zaman, ne söylemeleri gerektiğini, onların aynı şeyi söylemelerine şaşırdım. Yeni bir şey yok. Ne biliyorsam, ne söylüyorsam, işte
onlarında söyledikleri şey bu. Bu konuda yeni bir şey yok; Özel bir şey yok. Sadece bütün kutsal yazılar ne söylediyse, onlarda aynı
şeyi söylediler ve bu insanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Ama bunları söyleyerek, nasıl yayılacaklar? Hiçbir şey. Bu sadece yine
dışsal olacak bir şey ve akıp gidecek. Bu sizin parçanız, kendinizin bir parçası haline gelmedi, yani bu şey doğuştan gelmelidir. Bu
ancak Ruhunuzun dikkatinize gelmesi ile mümkündür. Başka çıkar yolu yoktur. Neyse ki hepiniz aydınlanmış ruhlarsınız ve sizin
Mahasaraswati'niz fazlasıyla orada ama okumak zorunda olduğunuzu söyleyebilirim. Değeri olan kitaplarını okuyun ve mutlak
olan Sahaja Yoga'nın, nasıl orada olduğunu anlayın. Ele aldığınız her şeyde, bütün bu kitapların Sahaja Yogadan bahsediyor
olmalarına şaşıracaksınız. Tamamı değilse de, Sahaja Yoganın bir kısmı orada var. Hepsi Sahaja Yoganın bir kısmından
bahsediyor ama tamamından değil, çünkü onlar farklı zamanlarda geldiler. Ve şimdi Sahaja Yoga, orada bulunan bu dini
düşüncenin bütünleşmiş, entegre olmuş bilgisini sizin bilmeniz gereken zamandır. Tamamen bütünleşmiş. Ve işte siz bu şekilde
bütün dinlerin bütünleştiğini anlıyorsunuz. Öyleyse kişi, Sahaja Yoga'da, geldikten sonra, insanlar hiç okumazlar. Bu yanlış bir
şeydir. Onlar başkalarının ne dediğini, nerede yanlış yaptığını, okumalı ve anlamalıdır ama bu saçma sapan insanları değil. Abuk
sabuk olduklarını bildiğiniz bu saçma sapan insanları okumamalısınız. Ama pek çoğu, geçen gün Hıristiyan Bilimine dair bu kitabı
aldım. Hepsi İncil, bu konuda özel bir şey yok. Onlar, bunu yapmamalısın, şunu yapmamalısın diyorlar, hepsi bu. Hepsi İncil'de
yazılmıştır. Siz yeni olan ne söylüyorsunuz? Hiçbir şey. Bunun için bir bilime ihtiyacınız yok. O sadece oradadır. Ama bunu, şunu
açıklayarak para kazanıyorlar. Açıklamaya gerek yok. Çünkü bu sizin içinizden gelmelidir ve mesele orada olmayandır. Öyleyse
şimdi, bu Mahaswaraswati İlkesi içimizde uyandı ve bu düşünce büyümesinin daha süptil olan yüzünü, onun nasıl büyüdüğünü ve
onun nasıl daha süptil ve daha da süptil olduğunu ve dünyadaki bu kadar çok insanın buna nasıl katkıda bulunduğunu okumalı ve
görmeliyiz. Pek çok sanatçı, pek çok müzisyen ve pek çok kişi, diyebiliriz ki, Sushumna'nın orta yoluna gerçekten katkıda bulunan
yazarlar, çünkü onlar aydınlanmış ruhlar haline geldiler. Onlar aydınlanmış ruhlardılar. Bazıları böyle doğdu, bazıları ise böyle
oldular ve sonra tamamen yoga hakkında yazdılar. Mesela Rabindranath Tagore (Hintli Şair), başlangıçta, "Nasıl, seninle ne
zaman tanışacağım arkadaşım?" diye yazıyor. Ayrılma şarkısı dediğiniz şey, [duyulmuyor] yoga. Ve bir süre sonra o aniden
farkına varıyor, çünkü kişinin kendisi daha süptil, daha süptil ve daha da süptil olur. Sonra buluşması hakkında yazdı, Ruhu ile
buluşması hakkında yazdı. Böylece bu şeyler, bazı insanlar için onların kendi süptillikleri ile, bir aydınlanma noktasına ulaştıkları
şekilde işler. Buddha'da da aynı şey oldu. O da aynı şeyi yaptı. Her şeyden vazgeçti, ailesinden vazgeçti, Upanishadları, şunu,
bunu okudu. Her şeyi okudu ve nihayetinde bir banyan ağacının altında uyurken Gaya'ya ulaştı. Ve sadece uyurken, çok yorgundu
ve bıkmıştı, aydınlanmasını aldı. İşte çok önemli olan şey budur. Fakat Budistler için, Onun oraya gitmeden önce yaptığı şey



önemlidir. Bu yüzden, onlarda şundan bundan vazgeçmeyi ve sanyasi olmayı, şunu, bunu olmayı istiyorlar. Ama böyle olarak,
hiçbir şey olmayacaktır. Bu Gaya'ya gitmek ve orada uyumak da, bu olmayacaktır. Bunun olması gerekiyordu, çünkü Buddha saf
bir arayış içinde olan kişi idi, O gerçek bir arayış içinde olandı ve bu yüzden de bu oldu. Fakat Sahaja Yogiler için, onların bu tür bir
şey yapmaları gerekmez, onlar bunu sadece elde ederler, yani aydınlanmayı. Çünkü sanırım, pek çoğu son yaşamlarında kendi
sorunlarının üstesinden geldiler ve bunun hiçbir şey olmadığını anladılar, bunların hepsi saçmalıktır, bütün bu şeyler. Ya da belki
de bu hayatta da, onların saçmalık olduğunu fark etmiş olmalılar. Ve sonrasında ise, Sahaja Yoga'ya gelmiş olmalılar. Bu yüzden
burada olmanız, aydınlanmanızı almış olmanız ve kendinizden neşe duyuyor olmanız çok büyük bir şanstır. Tanrı sizi kutsasın!
Benim geride bırakmış olduğum diğer taraf, siyasal tarafdır – bu sağ taraftadır, görüyorsunuz. Politikada bile, büyüme daha süptil
ve daha da süptil bir hale gelir. Söylediğimiz gibi, Rusya'da bu böylesine güç odaklı bir şeydi, diyebiliriz. Para odaklı değildi,
Komünizm o kadar güç odaklıydı ki, Gorbaçov gibi bir insanın onu uygun bir hale getireceği bir şekilde onun orada doğacağı bir
noktaya ulaştı ve Gorbaçov orta bir yola geldi. Amerika'da olduğu şekli ile tam bir demokrasi istemedi, bu bir demonokrasidir
(şeytani rejim), ama o bunun yerine dengeli bir şey istedi. Şimdiye kadar bunu beceremedi ama bir gün bunu halledeceğinden
eminim, ama kendisi büyük, bu büyük düşüncesi ve iki büyük arasında olan baskıyı azaltma konusundaki bu büyük çalışmasıyla
tanınacaktır veya siz söyleyin, yani iki ideolog arasındaki. Ve o kadar iyi bir şey yaptı ki ,şimdi savaş yok, savaş olmayacak, demek
istiyorum ki, çok büyük bir dünya savaşı değil de, orada ve burada küçük savaşlar olabilir. Bu da, aşırı bir tutuculuk sorunundan
kaynaklanıyor, bu politikadan kaynaklanmıyor, tutuculuktan kaynaklanıyor. Yani şimdi, bu gün sorun köktenciliktir ve bu da
kesinlikle sağ taraftan geliyor. Tutucular sağ kanal insanlardır ve bu sağ kanal olma hali, onları herhangi bir şiddet aşırılığına
götürebilir veya bazı durumlarda bu gerçekten çılgınca ve delicedir. Fakat şimdi yeni bir hastalık başladı, çok fazla sağa
gidenlerde tüm bilinçli aklın kullanımdan çıktığı ve bir sürüngene dönüştüğü yuppie (yüksek ücretler alan genç profesyoneller)
hastalığı deniyor. Omuzlarında sanki büyük balıklar taşıyan insanlar gördüm, bilirsiniz, onları bir sandalyeye oturtun, her şeyi
bilirler sadece, beyinle bu tamamdır ama onlar her şeyi anlıyorlar. İyi konuşabilirler ancak ellerini hareket ettiremezler, isterlerse
ayaklarını hareket ettiremezler. Bilinçsiz olarak yapabilirler, ama bilinçli olarak bunu yapamazlar ve bu hastalık herkesi karşı bir
uyarıdır. Bu yüzden Sahaja Yoga'da da dikkatli olmalıyız, çok fazla sağa gitmemeliyiz, bu aynı zamanda çok tehlikelidir de. Bazı
insanlar çok fanatik oldular ve onlar Sahaja Yogayı çok fanatik bir şekilde öğretmeye başlarlar, bir tür , görürsünüz, bir tane şey
yapın ... Buna ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama bazen kimi insanların, bir kişinin asla böyle konuşmaması gereken bir şekilde
konuştuğunu görüyorum çünkü bizler Sahaja Yogileriz. Asıl olan sevgidir, bu yaşayan bir güç olan şefkattir ve her şeyi
yapmalısınız, güzel olan, bu çiçekleri yaratan, yapıcı olan, bütün güzel şeyleri yapan bu güçle, her şey yapılmalıdır. Hiçbir şekilde
bir baskı, tahakküm veya herhangi bir şekilde bir emir olmamalıdır. Böyle bir şey veya böyle bir organizasyon yapmamalısınız, bu
türden bir şey yapmamalısınız. Bu o kadar spontane, o kadar güzeldir ki, sadece çalışır. Fakat bu ağaçların Dünya Ana'ya gömülü
olmalarının geriyor oluşu gibi, aynı şekilde sizde şefkat, sevgi ve ilahi lütuf olan bu Sahaja Yoga prensibi içine gömülmelisiniz. Bu
eğer orada değilse sizin liderlikle ilgili sorunlarınız olacaktır ve sizin şeyle ilgili sorunlarınız olacaktır... Haşin bir kişi Sahaja
Yoga'da kalamaz. O ortadan kaybolmalıdır. Ya kendini tamamen değiştirmeli veyahut ortadan kaybolmalıdır. Bu, zalim insanlarla
çalışmaz. Yani kişi, herhangi bir pozisyonda olabileceğini, herhangi bir yerde olabileceğini, çok fakir bir insan olabileceğini, çok
zengin olabileceğini, ama bunun bir Sahaja Yogi için herhangi bir fark yaratmayacağını anlamalıdır. Kendinizi yargılamak için en
iyi şey şudur, ne zaman birileri için bir şey yaparsak ya da bir şey söylesek, bu hayırlımıdır yoksa zalimlik midir? Bu bizim
kendimizi tanıtmamız için mi veyahut kendimiz için mi, bu bundan daha kutsal bir prensip mi yoksa başkalarının iyiliği için mi?
Kendinizi bir kez bu şekilde yargılamaya başladığınızda, tüm sisteminizin değişmesine, konuşma şeklinizin, bunu halletme
şeklinizin değişimine şaşıracaksınız. Mesela bugün görüyorsunuz, konuşmama hiç izin vermeyen bir bayan vardı. O sürekli
olarak önemi olmayan bir şey hakkında konuşuyordu. Ama Ben hala üzerinde çalışıyordum çünkü şimdi konuşmaya gerek
olmadığını biliyordum. Bu beyefendi ile çalışabilirim. Bu yüzden her şeyi, her zaman tam bir oyun olarak görmeye çalışmalısınız
ve siz bir konum alın, bir şahit konumu, siz bir şahit konumunda izlemelisiniz. Eğer her şeyi bir şahit konumunda izlerseniz, o
zaman vaziyetin tamamını çok güzel bir şekilde ele alabilirsiniz, konuşmasanız bile, bir şahit konumunda, hala bir şey
söylemezseniz bile, çok güçlü olursunuz ve bu şahit konumu içinde pek çok problemi kolayca çözebilirsiniz. Tanrı sizleri
kutsasın!
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Easter Puja. Magliano Sabina, Roma (İtalya), 19 Nisan 1992. Bu, hepimizin sevinmesi ve bu İsa'nın Dirilişi'nden neşe duymamız
için harika bir gün. İsa’nın dirilişi Agnya çakramızı açmak için meydana geldi çünkü bildiğiniz gibi burası çok süptil bir merkezdir
ve insanların şartlanmalarından ve egolarından gelen fikirleri o zamanlar çok karmaşıktı, Bu Agnya Çakrayı o kadar tıkıyordu ki,
Kundalini'nin geçmesi imkânsızdı. Bu yüzden, Diriliş oyunu gerçekleşti ve İsa Chaitanya'dan başka bir şey olmadığı için, O sözde
bir ölümden dirildi. İsa'nın bu ölümünde, biz de dirilişimize ulaştığımızı anlamalıyız. Dirilişimize ulaştık, her ne olduysa geçmiş
zaman öldü, artık bitti. Yani, sahip olduğumuz bu pişmanlıklar, sahip olduğumuz şartlanmalar öldü. Fakat buna rağmen Hıristiyan
uluslar arasında, egonun olması gerektiği gibi azalmamış olması şaşırtıcıdır, İsa’ya asla doğru şekilde ibadet edilmedi. Batı'daki
ego kesin bir şekilde o kadar baskındı ki, hiç kimse ne yaptığını ve ne kadar ileri gittiğini göremedi. Gereksiz yere, doğal olmayan
bir şey için tövbe ediyorlar. Fakat tövbe egomuz içindi. Hıristiyan ulusların, nasıl diğer ülkeleri işgal ettiklerini, bu ülkeleri
tamamen imha ettiklerini, tamamen bitirdiklerini ve ırk üstüne ırkı yok ettiklerini gördüğünüzde, bu bazen çok şok edici oluyor.
Onlar Hıristiyan’dılar, İsa’nın takipçileri ve ellerine İncil'i alarak, hayal edebiliyor musunuz? Bu sözde Hıristiyanların, İsa adına
yaptıkları şeyler öyle korkunç ki. Neden bu böyle, ego Batı ülkelerinde veya Hıristiyanlığın takip edildiği ülkelerde neden çok
çalışıyor, bunu anlamak zorundayız Her yerde, eğer bu kişiler Hıristiyan iseler, son derece saldırganlar, son derece sertler ve onlar
tüm dünyanın kendilerine ait olduğunu düşünüyorlar. Hitler bile, Katolik dinine inanıyordu. İsa'nın bu türde gösterdiği büyük
fedakârlık onlara, asla hiçbir şey ders öğretmedi, bu sanki hafızalarından silindi, sanki bu onlara hiçbir şey ifade etmemiş gibi, bu
onlara hiçbir şey aktarmamış gibi, onlar çok öfkeli oldular. Sadece bu da değil, aynı zamanda onlar bütün dünyayı yönetmeye,
herkesi yağmalamaya, herkesi yok etme hakkına sahip olduklarını düşündüler. Neden? Çünkü onlar Hıristiyan’dı. Sözde ölümden
dirilmiş olan İsa’nın yaşamı için bu ne zıtlıktır. Ama ego hala var oldu, sadece bu da değil, şişti ve bu gün o kadar şişti ki, bugün
Hıristiyanların Maryada (sınır - limit) anlayışlarını tamamen kaybettiklerini görüyoruz. Hıristiyan kiliselerinin davranış şekilleri şok
edicidir. Hiç bir şekilde bir ahlak kalmamış onlarda. Kanuna saygıları yok, Tanrıya saygıları yok, iffet için de saygıları yok ve bu İsa
için temel bir nokta idi, İsa’nın ana gunası (kanalı). Çocukken bu durum Beni şok etmişti çünkü bunu gördüm, Hıristiyan bir ailede
doğmuştum ve Hindistan’daki Hıristiyanların en dogmatik, en baskıcı insanlar olduklarını fark ettim. İsa’yı nasıl onlara hibe
edilmiş gibi aldılar? Ve neden başkaları üzerinde egemenlik kurmak için Onun ismini kullanıyorlar. Ne yazık ki, o zamanlar bizde
İngiliz yönetimi vardı. İngilizler her şey için öyle bir dolap çevirdiler ki, Hintliler İsa’nın İngiltere’de doğduğuna inanırlardı. İngilizler
gibi giyinir, kendilerine “sahip” derlerdi. Hıristiyanlar çok kibirli davranırlardı ve onların hükümette yerleri vardı. Hükümetle el ele
verdiler. Hintlilere sadakatleri yoktu. Hatta babam tutuklandığı zaman, bizi Hıristiyan toplumundan attılar. Babam kongre üyesi
olduğu için, sadece altı yedi yaşında bir kızken Beni okuldan attılar. Şahsen Hıristiyanlığın bu tarafını, şimdiye dek hiç kimsenin
görmediğini düşünüyorum, bütün Hıristiyan uluslar son derece zalim, son derece hükmedici oldular ve bu gün onlar işlerin
başındalar. Bir zamanlar bazı hükümdarların mülkiyetinde olan bu süptil ego, şimdi demokratik ülkelerde ve bütün sıradan
insanlar için çok müsait bir hale geldi ve tüm bu ülkelerin, yıkımla dolu olduğunu fark ediyoruz. Sadece Avrupalılar böyle
yapmadılar, Amerikalılar bile aptal oldukları ölçüde aşırı derecede hükmediciler, aşırı derecede egoistler. Hayal edin, bilgeliği olan
İsa’yı, bilgeliğin kaynağını takip ettiler ve O'nun müritleri bu kadar aptal ve salak olmalı, bu açıklanamaz. Neden bu böyle oluyor?
Bu nedenle Hıristiyanlık dininin tarihine bakmalıyız. Bildiğiniz gibi, Peter (İsa’nın havarilerinden birisi ve Katolik Kilisesinin
kurucusu olarak kabul edilir) vardı. Peter çok egoist bir adamdı ve bir keresinde İsa ona açıkça, “sen bir şeytansın” dedi. Ve şunu
da söyledi, “sen Beni üç kez inkâr edeceksin”. Bu Paul’un ortaya çıktığı zamandır ve zayıf bir insan olan, şeytani birisi olan ve bir
şekilde İsa karşıtı olan birini ele geçirmek için, bunun çok iyi bir şans olduğunu düşündü ve Peter’i buldu. Büyük bir bürokrat
olarak, onu elde etti, onu yönetti ve onun kendisine güvenmesini sağladı ve ona “Sen benimle el ele ver, seni esas kişi yapacağım”
dedi. Sonra diğer bütün müritlere de şöyle dedi: “sizler çok eğitimli değilsiniz. Ben iyi eğitimli bir adamım ve ne yazılacağını, ne
yazılmayacağını ben biliyorum, bu yüzden de yazdığınız her şeyi yazmamalıyız, bunu düzenlemeliyiz.” Bu fesat adam, Paul, İncil’i
değiştirdi. İncil’i değiştirdi. İsa’nın bütün çalışması bu şeytanın eline geçti. O İncil’i değiştirmeye başladı ve İncil’i değiştirdiğinde,
onu okuduğunuz zaman kitabın ego dolu olmasına şaşarsınız. Onun düzenlemesi, her ne yazarsa yazsın, ego doludur. Ama orada
bulunması gereken birçok şeyi kesip çıkardı. İsa Kundalini'den bahsetmiş olmalı, bundan eminim. Fakat tüm bunlar hakkında tek
kelime yok, o bundan kaçındı, Matthew’in ısrar etmesine rağmen, İsa’nın sizler yeniden doğacaksınız dediği şeyden ve diğer
bütün bu şeylerden kaçındı. Fakat Matthew’ın (Matta) yazdıkları ile savaştı ve Immaculate Conception'ı (Günahsız Doğuş: Katolik
kilisesine göre İsa’nın tamamen günahsız olarak doğmuş olması inancı) kabul edemedi. Gerçek hakkında, hakikat hakkında,
Tanrısal olanla var olan mucizeler hakkında hiçbir fikri yoktu. Bu yüzden reddetti, ama yine de Matthew, kendi Gospel’ine (Yeni
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Ahit'in ilk dört kitabında anlatılan İsa’nın yaşamı ve öğretileri hakkındaki kayıtlar) sarıldı. Fakat John kaçtı. Bizim Gnostikler olarak
adlandırdığımız insanlarla birlikte kendi tarzını başlattı ve onların dışında kalan Thomas, uzaklara gitti. Böylece Paul, Luka’nın
İncil’ini ve Matta’nın İncili’ni düzenledi ve onlar büyük bir mücadele ile, bazı orijinal şeyleri kitabın içinde tutabildiler. Böylece bu
şeytan, Hıristiyanlık gibi büyük bir dinin arenasına girdi ve her şey altüst oldu. Ve şimdi otorite olarak kullandıkları İncil’de,
insanların kendilerinin hadsiz olduklarını düşünmeye başladıkları kelimeler var. İlki, eğer bir kilisenin üyesi olursanız, sizin
seçilmiş kişi olduğunuzu, telkin eden kelimelerdir. Ama Paul her şeyden önce, Peter’in bu kiliseyi kuracağının ve onun söylediği
anahtarın sahibi olacağının, İsa’nın söylediği şeyin bu olduğunun, kitapta yazılmış olması gerektiğini gördü. Onu bir kayanın
üzerine koy, Peter kilise kuracaktır. İmkânsız. O zaman Beni İsa’nın yerine koyun, kalkıp en aşağılık adamdan böyle bir şey
yapmasını ister miyim? Her şeyle ilgilenmesi için, sadece tek bir kişiyi görevlendirir miyim? İncil'in bu kısmı, kesinlikle dine
küfürdür ve işte Paul bu şekilde bunu bir kez oraya koydu. Peter kendi egosuna kapıldı ve kendisinin sınırı olmadığını düşündü. Bu
sadece bir manevra yapmak ve her şeyi yönetmekti. Bunların hepsi Paul’un bürokratik beyni ile yapıldı ama Peter bunu oynadı
çünkü O İsa’nın çok zayıf bir müridiydi. Sahaja Yoga'da bildiğiniz gibi, gerçekten de on iki türde Sahaja Yogimiz var. Ve bazıları
çok zayıftır. Onlar zayıflar çünkü çok fazla egoları var. Kimseyle beraber olamazlar. İnsanlara bağırırlar. Başkalarını rahatsız
ederler, kendilerinin sonu olmadığını düşünürler, hepsi daima saldırgandır, kolektif olamazlar. Birbirlerine asla sevgi
göstermezler. Yani bu tür Sahaja Yogiler var, tek tek renklerini gösteriyorlar, ancak bazıları öğreniyor ve bunun yanlış bir şey
olduğunu, böyle olunmaması gerektiğini anlıyorlar. İsa bunların hepsini halletmek için neredeyse üç buçuk yıl harcadı, ancak Ben
bu on iki kişiden birisinin, elbette O'nun da yakalanmasına neden olacak kadar uğursuz bir adam olacağını bilmiyordum, ama bu
Peter, kendi ünü, kendi çıkarları için böyle korkunç birisi olabilirdi. İncil'e bu sözler ekledi ve o büyük bir otorite sahibi oldu. Bu
Muhammed Sahib ile de oldu. İlk olarak, Muhammed Sahib bir yeniden diriliş zamanı olacağını söyledi. Bu, Onun gelecekten
bahsettiği anlamına geliyor. Durum böyleyse, O nasıl son (gelen) olabilir? Eğer O son gelen olsaydı, o zaman nasıl yeniden
dirilecektiniz? Fakat Peygamber Mührü, bunun mühürlendiği (kapatıldığı), artık peygamber gelmeyeceği anlamına gelmez. O
mühür demektir, bir tür marka anlamına gelir bu, böyle diyebilirsiniz ve O Adi Guru idi, bu yüzden Kendisini için “Mühür Benim”
dedi. “Ben mühürledim” demedi; Bu sahtekâr insanlar bu küçük, küçük sözlerin avantajını alıp, onları kendi amaçları için
kullanmaya başladılar çünkü çok ben merkezciydiler. Yani diğer bir tür olan Sahaja Yogiler son derece ben merkezlidirler. Bazıları
kendi eşlerini, kendi çocuklarını, kendi evlerini, şunu, bunu bilme anlamında oldukça bencildirler. Çocukları ile meşgul olmak onlar
için çok önemlidir. Hayret edersiniz, bazı insanlar Bombay’a çocukları ile geldiler ama Delhi'deki pujaya gelmediler. Ne türden bir
Sahaja Yogi onlar? Yani, bu türde Sahaja Yogiler var, onlar Sahaja Yoga'dan daha çok, kendi çocukları için endişelenirler, kendi
kurtuluşları için daha fazla endişe ederler, kendi aileleri, kendi ev halkı için endişe ederler. Bazı kadınlar bunda oldukça iyidir.
Kocalarını ashramlardan çıkarmaya çalışırlar. Kolektivite dışında kalmak için bahaneler bulmaya çalışırlar. Her zaman yargılanırız
ve açıkça siz kendinizi yargılarsınız. Şimdi bunu söylerken, sizler başkalarını düşünmeyin, bunu kendinize tatbik edin. İsa'nın
çarmıha gerildiğini bilmelisiniz. Ve onları kim çarmıha gerdi? Onlar Yahudiler tarafından çarmıha gerilmediler, bu yanlış bir
düşüncedir. Tıpkı köle gibi olan tüm bu Yahudiler, İsa’yı nasıl çarmıha gerebilirdi? O zamanlar İsa’nın çarmıha gerilmesini isteyen,
Roma İmparatorluğuydu çünkü Onun çok güçlü hale geldiğini düşünüyorlardı. Ve Romalılar çarmıha germeye çalıştıkları zaman,
bunu Yahudiler istediği için, onlar İsa’nın çarmıha gerildiğini bile düşünmediler. Sadece yöneticilerin suçlanmasından kaçınmak
için, suç onlara yüklendi ve yöneticiler herhangi birisini çarmıha germek ve suçu başkasının üzerine atmak gibi bir şeyi, her
zaman yapabilirler. Yani Hıristiyanlar, ilk Hıristiyanlar, çoğunlukla Yahudi idi. İsa’nın Kendisi de bir Yahudi'ydi, bu durumda
Yahudiler İsa’yı çarmıha gerdi demek, bu nasıl olabilir ki? Yani suç Yahudilere yüklendi ve sonra da Hıristiyanlar, İsa Yahudiler
tarafından çarmıha gerildiği için, her şekilde Yahudilerden nefret etmeye hakları olduğunu düşündüler. Bu Sayın Paul tarafından
ortaya atılan bir diğer fikirdir çünkü o Roma yönetiminin suçlanmasını hiç istemedi. Yani Pilate (Pontius Pilate, o zaman ki
Kudüs’un Romalı valisi. İsa'nın duruşmasını yönetti ve çarmıha gerilmesinde karar verdi) ellerini yıkadı ve o ellerini yıkıyor, orada
bu çok önemli, ellerini yıkıyor. Yani o bunu kendi otoritesi ile yapmıyor, bunu Yahudilerin otoritesi ile yapıyor ve bu drama oynandı.
Ve sonrasında bütün Hıristiyanlar Yahudilerden nefret etmekle meşguldüler ve Yahudilerin İsa'yı çarmıha gerdiğini
düşünüyorlardı, demek istediğim şu ki, bütün bunlar binlerce yıl önce oldu. Binlerce yıl önce birileri, birilerini çarmıha gerdi ve
bundan dolayı da onlar nefret ediyorlar. Yani bu tarz içinde, eğer kıstas buysa, bütün beyaz ırklardan nefret edilmeli, bu ırkın bütün
nesillerinden çünkü onlar sadece tek bir adamı çarmıha germediler. Milyonlar ve milyonlarcasını (tarih boyunca) çarmıha
gerdiler. Bu kişilerin çocuklarını ve o çocukların çocuklarınıda mı suçlayacağız? Yani bizdeki bu üçüncü tip Sahaja Yogiler, sürekli
olarak kendilerini değil de başkalarını suçlamaya çalışanlardır. Böyle insanlar, başkalarını suçlamaya başladıkları zaman, asla
düzelemezler. İç gözlem yapmalılar ama iç gözlem Rusya dışında kalan Batı ülkelerinde çok fazla gözden kaçırılıyor çünkü çıkış
yolu yok. Hiç bir yerde, kendiniz iç gözlem yapın diye yazmıyor. Tek yolu şu, eğer kiliseye gidip de sağır ve dilsiz bir papaza itiraf
ederseniz, kurtuldunuz demektir. Bu yüzden de hiç kimse iç gözlem yapmaz. Haydi, kendimizle yüzleşelim, iç gözlem yapıyor



muyuz, yapmıyor muyuz? Veya bizlerde bu tür insanlarız, Sahaja Yogiler çok fazla ben merkezli değildirler ama kendilerinde neyin
yanlış olduğunu bulmak istemeyen, dediğim dedik ve kendi kendilerini yücelten kimseler. Şimdi, bizde başka bir tür daha var,
görmesi çok entrasan olan dördüncü tiptekiler, onlar Mataji’ye evde ibadet ederler ama kolektiviteye gelemezler. Aileleri için bir
şey yapmaları gerekirse yapacaklardır. Sadece bu da değil ama varsayalım ki onların bir işi yapmaları gerekiyorsa, seyahat
ederler. Hiç kimseden Sahaja Yoga’da, işlerini, yaşamlarını, yaşam tarzlarını bırakmaları asla istenmedi, bu tür bir şey yok ama
(verilen) öncelik görülmelidir. İşleri ile kazançlarıyla, her ne yapıyorlarsa, onlar bunlarla çok meşguldürler ve onlar sadece bir isim
yapmanın, çok çalışmanın, sanatsal işler yapmanın, belki de yaratıcı işler yapmanın peşindedirler, çok meşguller, kendileri için
zamanları yok, Tanrı için zamanları yok. Bu türden kişiler, “Oh, biz Anneye ibadet ediyoruz, yaratıcı işlerimizden önce Annenin
önünde eğiliyoruz, Ondan yardım alıyoruz ve işlerimiz için, yaratıcılığımız için, Ondan tüm korumasını istiyoruz” derler. Ve hala
paranın çok önemli olduğunu düşünen bazı Sahaja Yogiler var, onlar hala böyle düşünürler. Sahaja Yoga’da ne zaman istesek,
para kazanırız. Kimileri, “bir işe başlıyorum çünkü kazancın binde birini Sahaja Yoga’ya vermek istiyorum” der. Ve eğer onlara
“neden veriyorsunuz?” derseniz, “hepsi sizin Anne, binde biri, hepsi sizin, sonuçta biz ne yapıyoruz ki, bunun hepsi sizin”, derler.
Paranın çok önemli olduğunu düşündüğünüz zaman, bu tür bir davranış biçimi gelişir. Bunun arkasında Tanrıyı göremeyen, bu
paranın getirdiği daha süptil avantajı göremeyen böyle insanlar içinü, para çok önemlidir. Her bir pai’yi (eski bir madeni para)
titizlikle hesaplarlar, zor kazandıkları paranın spiritüellikleri için ziyan edilmesini istemezler veya bir Sahaja Yoga kitabı bile satın
almak istemeyen insanlarımız var. Onlar kaset almazlar, kopyalarlar, tasarruf ederler, bilirsiniz, pound veya dolar tasarruf ederler.
Gerekli olan bir şeyleri almazlar. Bir fotoğraf satın almazlar ama birilerinin elinde bulunan fotoğraftan yeni bir fotoğraf yapmasını
isterler ve bizde buna sahip oluruz. Bu, para harcamanın gerekli olması değildir ama aklın hareket ediş şeklidir. Eğer biraz para
tasarruf edebilirseniz, bu çok iyidir, eğer biraz zamandan tasarruf edebilirseniz, bu çok iyidir ama tasarruf edilen bu zaman,
Sahaja Yoga içindir, onlar bunu nadiren anlarlar. Herhangi birisini okursanız, Ben Budist dinini okuyordum ve hayret ettim, pek
çok yapılmaması gereken şey var ve eğer bunlardan birisini bile Sahaja Yogilere şart koşsanız, sizler kaçar gidersiniz. Öncelikle,
siz herhangi bir kar elde edemezsiniz, kar yoktur. (Budist olarak) Herhangi bir arazi satın alamazsınız. Günde sadece bir defa
yemek yiyebilirsiniz, kesinlikle vejetaryen olmalısınız. Hiç kimseyi öldüremezsiniz, demek istiyorum ki, yani insanları
öldürebilirsiniz, bu yazılı değildir ama herhangi bir hayvanı öldüremezsiniz, hiç bir balığı öldüremezsiniz, bir sivrisineği bile
öldüremezsiniz. Yani bu tür bir dindir, onlar Buddha’nın bundan bahsettiğini söylerler. Ben Buddha’nın bunları söyleyebildiğini
sanmıyorum. Bütün bu büyük enkarnasyonların takipçileri olan tüm bu insanlar, bize güzel dinler getiren bu insanlara karşı pek
çok yanlış şey yaptılar ve işte bu yüzden biz gerçeğin yolundan kesinlikle saptık. Yani sahiden dürüst olan ve gerçeğin yoluna
bağlı kalmak isteyenler, her zaman iç gözlem yapmalılar ve kendi içlerinde, bizlerin gerçekten ne kadar uzak olduğumuzu
bulmalılar. Şimdi, başka bir çeşit Sahaja Yogimizde var ki onlar, daha çok, demeliyim ki, festivalleri seven, beraber dans edip
eğlenmeyi seven kişilerdir çünkü bizde bir aidiyet duygusu var, bir şeylere ait olmalıyız. Bu gruba veya şu gruba veya diğer bir
gruba ait olmalıyız. Hıristiyanlığa ya da Yahudiliğe ya da İslam'a ve diğer bazı politikacılara giderseniz. İngiltere için diyelim, onlar
size soru soracaklardır, “politik görüşünüz nedir?”. Bana politik görüşümün ne olduğunu sordular. Bu soruyu anlayamadım.
Herkesin politik bir tarzı olmak zorundadır. “Bununla ne kastediyorsunuz?” dedim. Oda Bana “Siz bir komünist misiniz?” dedi.
“Hayır, hayır değilim” “Muhafazakâr mısınız?” “Hayır, hayır” “Sosyalist misiniz?” “Değilim” “O zaman nesiniz?” “Ben bir insanım”
Onlar Benim, kafamda herhangi bir politika olmaksızın sadece bir insan olduğumu anlayamadılar. Yani, ait olma fikri, ben bu
mezhebe veya bu tarikata veya şu sözde dine mensup olmak zorundayım. Sonra her tür şartlanma, her tür kural, düzenleme ve
böyle şeylere bulaşmaya başlar ve kendinizi bağlamaya başlarsınız. Siz çok mutlusunuzdur, çok mutlu. Kimi tarikatlara
sorarsınız, “siz neden sinekkaydı tıraş oldunuz?” “Oh, bizim dinimizde kazıtılmış bir kafamızın olması gerekir”. “Nedir bu?” Veya
bunun gibi bir şeyler, bu aptalca. Sakalın olmak zorunda veya bıyığın olmak zorunda gibi, bu bir tür klancılık, bunu anlamıyorum,
gerçeklik çeşitlilikle doludur. Çeşitlilik olmalıdır. İşte estetik ve Saundariya (güzellik, zarafet) böyledir çeşitlilik yoksa siz nasıl
şahsiyeti olan bir kişi olursunuz? Eğer din size bir kişilik veremiyorsa, böyle bir şeyden uzak durmakta fayda vardır. O size içsel bir
karakter verir ve aynı zamanda da dışsal bir karakter. Ve bu şahsiyet, siz bundan neşe duymaya başladığınız zaman
söylenebilecek tek şey, sizin “kendisine sen çalmamalısın” denilmeyen, “hiç kimseye vurma, hiç kimseye öfkelenme, bencil olma”
denilmeyen bir Sahaja Yogi olduğunuzdur, size böyle bir şey asla söylenmez, kendisini izleyen bir şahsiyetsiniz. Ama normalde
insanlar kendilerini değil, başkalarını seyrederler. Bu da Batının bir diğer problemidir, başkalarını izleyip, asla kendini izlememek.
Ama tüm bunlar sürer gider ve sürer gider, bir kişilik hakkında buna dair kendi fikirlerimizin kölesi oluncaya dek ve bu kişiliği
egomuzla yansıtmaya başlarız ve kendimizin çok özel bir şey olduğunu insanlara göstermeye çalışırız. Sahaja Yoganın tam tersi
bu. Bunu çok açık şekilde anlamaya çalışın. Hepimiz bir kişiliğiz, hepiniz şahsiyetlersiniz, hepiniz azizlersiniz ve azizler olarak
saygı görmelisiniz. Hepimizin aynı tipte bir kişiliğe sahip olmamıza gerek yoktur. Herkes farklı tiptir, bu olmalıdır yani demek
istiyorum, farklı konuşma tarzları, iletme tarzları, farklı Tanrısal sevgiyi ifade etme tarzları. Yani biz bir tür askeri alaymış tarzında



insanlar oluşturmaya çalışmıyoruz çünkü bizler özgürüz. Kesinlikle özgürüz çünkü ışığımız var. Ne kadar ileri gitmemiz
gerektiğini, doğru yolun ne olduğunu, hangi yoldan gitmemiz gerektiğini biliyoruz. Eğer bu ışık orada ise, içinizde güzelce
yanıyorsa, neyin doğru olduğunu derhal bilirsiniz, Bana sormanıza gerek yoktur, herhangi birisine sormanıza gerek yoktur. Sahaja
Yoganın tam bir özgürlük olduğunu anlayarak, böyle insanlar geldiğinde, ama bu tam özgürlük siz ışığa sahip olduğunuz için
oradadır. Işık olmadan özgürlük saçmalıktır, anlamı yoktur. Herkesi incitirsiniz, herkesi rahatsız edersiniz, herkese işkence
edersiniz ama ışıkla birlikte, ilk olarak harika bir şey başımıza gelir ve bu büyük peygamberlerin ve enkarnasyonların vaaz ettiği
dinler, sadece bizim bir parçamız haline gelirler. İşte burada, Japonlar diyeceklerdir ki, bizler Budist’iz ve onlar istedikleri kadar
insan öldürürler. Veya dediğim gibi, Hıristiyanlar, oldukları şeyin tam aksiler. Bu yüzden bunun sonrasında sizler gerçek bir
Hıristiyan, gerçek bir Müslüman ve gerçek bir Hindu olursunuz. Ve o zaman tüm dinlerin, gerçektende sanki okyanusun parçası
gibi olduğunu anlarsınız ve artık kendinizi özellikle dinlerden biri ile tanımlamaz, sadece din okyanusuna atlarsınız ve gerçekten
de bir şekilde dindar bir kişi olursunuz. Sizinle ahlakınız hakkında konuşmama gerek yok, sadece bakın, yapmakta olduğunuz bu
yanlış şeyleri nasıl bıraktığınızı izleyin. Pek çok kişi Bana da yazar ama Ben bunları asla okumam ve bu nedenle her şeyi yakarım.
Bu konuda bir şey bilmek istemiyorum. Bizler özgür bir kişiyiz. Bu özgürlük içinde, tüm bu dinleri siz içinize çektiniz.
Aydınlanmadan önce hiç kimse, hiç kimse dindar olamaz. Onlar iddia edebilirler, bir markaları olabilir, bir şeyler söyleyebilirler
ama bunların tümü dışarıdadır, sadece bu da değil, onlar sadece dinin zıddıdırlar, profesörlük yapıyorlar. Sadece tersidirler. Onlar
saptırırlar, sadece bu da değil, dinin temelini kirletirler. Ve dinin temeli yükseliştir. Eğer din size yükseliş için denge vermiyorsa,
din sahibi olmamak daha iyidir. Dini olmayan, sadece yükselişleri için kaygı duyan Ruslar gibi Ateistler daha iyidir. İşte belki de bu
yüzden İsa ve Mahavira Tanrı hakkında konuşmamıştır. Yani sonra, ışığı olan insanlarımız oldu ve onlar kendi ışıkları için
endişelendiler ve bu ışığın her zaman orada yanmasını istediler ve bu ışık sadece onları aydınlatmadı, başkalarını da aydınlattı ve
onlar bunun için çalıştılar. Bir şekilde sorumluluk aldılar. Bir ormanda meditasyona oturmadılar. Hayır, sizler çalışmalısınız, bu
dünyada çalışmalısınız. Bunu halletmelisiniz, Sahaja Yoga başkaları içindir. Divine ile bir olmanın bu güzel hissini onlara
vermelisiniz, tüm bunlardan neşe duymalısınız. Sahaja Yoga, bazı ayyaşların oturup, birlikte içki içmelerinde olduğu gibi, sadece
sizin keyf almanız için değildir. Bardaklarınızı, başkalarına verilmek üzere doldurmaktır, orada bulunan pek çok kişiye. Bu yüzden
de onlar bu sorumluluğu üstlendiler ve temel, onların bildikleri gerçektir. Onlar kendilerinin Sahaja Yoganın bir yükümlülüğüymüş
gibi olduklarını düşünmediler. Küçük küçük şeyler için Bana gelmediler, “babamın kelinde nasıl saç çıkarabilirim?” gibi. Bir tür
saçma sapan soru. Böyle saçmalıkları Bana bile yazarlar. Hayret ettim, ne düşünüyorlar ki, Sahaja Yoga güzellik salonu olmak
mıdır, nedir? Vizyonları çok değişik. Bu büyük evrenin vizyonudur, aydınlanması gereken bu büyük evrenin. Onlar bunun
parçasıdır. Ve bu evrensel din, aydınlanma sayesinde, Kundalininin uyanışı sayesinde insanların yaşamlarına geçirilecek. Onlar
çok sıkı çalışırlar, insanların aydınlanma alması için emeklerini esirgemezler. Ama burada da, ben bunu yapıyorum, ben şunu
yapıyorum şeklinde, bu ego kurnazlığının birazı var. Pek çok kişi Bana soruyor, “Anne, siz çok fazla seyahat ediyorsunuz. Çok
fazla şey yapıyorsunuz, bu yaşta bunu nasıl idare ediyorsunuz?” Her şeyden önce Ben yaşımın ne olduğunu bilmiyorum,
aldırmıyorum. Ve ikinci olarak da, Ben hiç bir şey yapmıyorum. Eğer hiç bir şey yapmıyorsam, nasıl yorulabilirim ki? Hiç bir şey
yapmıyorum. Hepsi halloluyor. Ben sadece bakıyor, izliyor ve neşe duyuyorum. Yani, onlar bir taraftan da, “biz bunu yapıyoruz, biz
şunu yapıyoruz” diye de düşünüyorlar. Ve bunun çok fazla bilincinde oluyorlar. O zaman yine bu Bay Ego, orada hala kurnazca
titreşmekte olan alev, büyük bir hale gelir. Bu kesinlikle İsa karşıtı bir aktivitedir. Yani aklın inşası başlar, bakın, bu çalışmıyor, şu
budur, bu budur diye başkalarını eleştirmeye başlarlar. Hala kendilerini değil de, başkalarını seyrediyorlar. Sonra, bu şekilde
hissetmeyen Sahaja Yogiler de vardır. Onlar, her şeyi halledenin bu Paramchaitanya olduğunu ve Paramchaitanya’nın onlar
vasıtasıyla çalıştığını anlarlar. Onlar enstrümandırlar ve tabii ki bazen de, bu başarısız olursa, şüphe etmeye başlarlar. “O zaman
Anne, bu şey nasıl böyle oldu, eğer bu böyleyse, o zaman Gorbachev neden ayrılmalıydı?” Düşünebiliyor musunuz, Ben,
Gorbachev’in neden politikayı bırakması gerektiğini onlara açıklamalıyım. Bu Benim sorumluluğum. Tabii ki biz Tanrıya her
soruyu sorabiliriz. Bu insanoğlunun düşüncesidir, her soruyu Tanrı'ya sormaya, O'nu lanetlemeye, O sanki sizin sorumluluğunuzu
üstlenmiş birisiymiş gibi, her ne hissederlerde bunu Tanrı'ya söyleme hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar. Bu yüzden, bu
konuda hala, tamamen teslim oldukları zaman bile, bunun birazı yinede kalmaya devam ediyor, akıllarda hala bazı şüpheler var.
Ama sonra, hiç bir şeyden şüphe etmeyen insanlar var. Onlar yardım eden bir Paramchaitanya olduğunu anlarlar. Bütün bu
mucizelerin arkasında Paramchaitanya’nın olduğunu bilirler. Ama tüm bunların üzerinde onlar, kesinlikle bizim güçlerimiz
olduğunu ve Tanrı ile bağlantıda olduğumuzu anlamaya başlayan kişilerdir. Bizim güçlerimiz var. Tabii ki bazen onlarda şüphe
ederler, eğer bizim gerçekten de güçlerimiz varsa, yani demek istiyorum ki, bazı insanlar tanıyorum, onlar dediler ki, Ben onlara
dedim ki, “siz neden orada yardım etmiyorsunuz?” “Çünkü egom yükselecek”. “Neden bunu yapmıyorsunuz?” “Çünkü egom
yükselecek”. Onlar kendi egolarından korkuyorlar, bu yüzden de ego çok kurnaz bir şekilde izler ve risk almamak daha iyidir, çok
fazla değil, bakın, bu çok fazla. Hadi biraz ağırdan gidelim, güçlerim olduğuna inanmak gibi bir şeye girmeyelim. Ama güçlerle



kutsandıklarını bilen insanlar var ve bu güçler kendi içinizde daha ve daha fazla keşfedilebilir. Onların kendilerine inançları vardır,
onlar Sahaja Yoga’ya inanırlar ve onların Bana ve bu Paramchaitanya’ya tam bir inançları vardır ve onlar hallederler, çok basit
insanlardır. Onlar son derece basit insanlardır, çok sade kalpli, masum insanlar. Köylerde gördüm. Burada da pek çoğunu
gördüm, bu türden orada oturan pek çok kişi var. Yani Benim tarif ettiğim bu on iki çeşit Sahaja Yogi ama bir tanesi var, bu bir
tanesi tamamen kuvvenlendirilmiştir. Onlar kendi güçlerini keşfederler. Bu iç gözlemde, onlar görürler ve onlar bundan emindirler,
şüphe yoktur. Bu Nirvikalpa konumudur. Onların kendilerine dair şüpheleri yoktur. Bana inanmakta, Bana ibadet etmekte, Benden
bir şeyler almakta, ama şunu bilin ki, Bende sizleri muhteşem bir şey yaptım ve sizde kendi güçlerinizi geliştirmelisiniz. Sadece
Benim sahip olduğum güçlere bağlı olmayın. Annenizden gelen güçleri açığa çıkarmaya çalışmayın, aynı seviyeye yükselmeye
çalışın. Yapabilirsiniz. Kaçınızın yapabileceğini söyleyemem ama bunu deneyin. Ve bunun için, ilk ve en önde gelen şey, ilk ve en
önemli şey, tam bir alçak gönüllülüktür. Tabii ki sizler Bana teslim oldunuz, bu yüzden de mütevazısınız. Muhammed Sahip
teslimiyetten bahsetti. Ben, size kendinizi, kendi özünüze teslim edin dedim. Eğer sizin özünüz Ruh ise, neden kendinizi kendi
özünüze teslim etmeyesiniz ki ama bunu kendiliğinden parlayan bir hale getirin. Sadece bu ışıkla bir olun. Tüm yaşam bir ışık
olmalıdır, sevginin ışığı, Tanrısallığın ışığı, güzelliğin ışığı. Bu yüzden iç gözlem sayesinde bunu halletmelisiniz, tüm bu güçlere
içinizde sahipsiniz. Pek çok güce sahipsiniz. Şüphesiz ki, Anne’ye güvenmek hoş bir şey ama şimdi büyüyün. Büyümeli ve
sorumlu hissetmeden sorumluluk almalısınız. Kişilik böyle olmalıdır. Umarım, diğer öğrencilerin hepsi ile devam ederiz. Biz bunu
yapmadıkça ve biz bunu yapabilir miyiz acaba, muhtemelen, bilemiyorum, Sahaja Yogayı başka bir saçmalık okyanusunda
boğabiliriz. Bu yüzden, iç gözlem sayesinde, anlayışımız sayesinde, gerçeğe dair kanıtlarımız sayesinde bizler, kendi
şahsiyetlerimizi de geliştirmeliyiz. Bu gün bu şeyleri anlatmam gerektiği için üzgünüm ama İsa’nın müritlerinin, bu Peter ve Paul
ortaklığı tarafından nasıl aldattığı konuşmak için bu gün dışında başka bir şansım yoktu ve Ben bazen insanların nasıl olduklarını,
onların ne kadar zeki ve kurnaz olduklarını ve bu günkü çok önemli bir husus olarak, insanların Sahaja Yogayı nasıl aşağıya
çekmeye çalışabileceklerini düşünürüm. Bu gün bizlerin dirilişinin günüdür. Daha yüksek duruma ulaşmak için, bu on iki
aşamadan geçmek zorundayız ve onların on dördüncü aşama dedikleri, sizin sadece bir enstrüman olduğunuz, ne olduğunuzdan
tamamen bağımsız olarak Paramchaitanya'nın ellerinde hareket ettiğiniz en yüksek konumdur. Bu gün çok hayırlı bir gün. İşte
İsa’nın yaptığı şey budur. O çarmıha gerilişini kabul etti çünkü O bu rolü oynamalıydı. Ve bu korkunç bir şeydi. Ama çarmıhı
taşıdığı zaman, insanlar Onun için endişe ettiler ve o zaman O onlara “Benim için endişe etmeyin, kendiniz için endişe etseniz
daha iyi” dedi. İncil’deki bütün bu bozulmalara rağmen, pek çok gerçek hala orada. Bu yüzden biz hiç kimseden nefret etmiyoruz
çünkü onlar İsa’yı çarmıha gerdiler – onların söylediği şey bu ama bu tür bir otoriteden nefret edersek, eğer sıra bize gelirse, biz
başkalarını çarmıha germemeliyiz. Ama süptil ego çalışır ve garip bir şekilde başlar, kolektivitede bu görülmeye başlar. Bunu
azaltmaya çalışın, azaltmaya çalışın. Bu “Ben- lik” meselesi biter bitmez, hayret edersiniz, tüm güçler gelmeye başlayacaktır. Bu
içinde boşluk olan bir flüt gibidir, eğer herhangi bir engel varsa, o çalınamaz. Yani sahip olduğumuz bütün bu fikirler, sahip
olduğumuz tüm bu şartlanmalar, en kötüsü de bütün bu ego ve bu “ben yapıyorum” meselesi kaybolmalıdır çünkü bu şekilde
düşünürseniz, asla neşe duyamazsınız. İşinizden neşe duyamazsınız ve sizde “bunu ben yapıyorum” düşüncesi olduğu sürece,
neşe okyanusuna gerçekten atlayamazsınız. Yani aynı zamanda onların okul hakkında sordukları bazı sorular var ama Ben onlara
bir okul işletmenin çok büyük bir iş olduğunu zaten söyledim ve şunu fark ettik ki, Batılı çocukların çok zayıf bir bağışıklık sistemi
var, çok zayıf. Belki de onlara antibiyotik verildi veya onlara öyle yiyecekler verildi ki, belki de konserve yiyecekler veya belki de bir
şekilde koruyucu içeren şeyler. Neden olduğunu bilemiyorum veya belki de bir sürü hayalet hikâyesi veya belki de hayalet filmi
gördüler veya bağışıklık sistemlerini çok, çok zayıf yapan bir şey, en ufak bir şeyde catch ederler. Başka birisinde bir şeyler
yanlışsa, onlar catch ederler. Bu bizim yaptığımız yeni bir keşif. Aynı zamanda, sanırım ısı ile beraber beyinleri kaynamaya
başlıyor çünkü hâlihazırda onlar ego gezintilerindeler. Bu yüzden onları Vashi’den Dharamsala’ya, aşağıya getirmeye karar verdik.
Dharamsala, şaşıracaksınız ki, bir Yogi on dönüm yer bağışladı. Bende biraz toprak bağışladım. Aynı zamanda Hintliler tarafından
çok miktarda para bağışlandı ve bir okul açacağız. Nasıl bir okul açacağımıza, orada ne yapacağımıza dair endişelenmeyin,
bunları bize bırakmalısınız. Birisi bu. Buna göre, okulu aralık ayında açacaklardı, buna karar verilmemişti, nisan ayı geldiğinde
çocukların hastalanmaya başladıkları keşfedildi. Biraz tozla, öksürmeye başlıyorlardı, öksürük, öksürük, alerjiler, her tür şey. O
zaman onları daha serin bir yerde tutmaya karar verdik ve bu nedenle de Dharamsala’da olacaklar, orada kalsınlar. Şimdi tüm
ebeveynler için, onlar tek bir şeyi bilmeliler, eğer çocuklarının uygun şekilde büyümesini istiyorlarsa, onları okul yönetimine
bırakmalılar. Sizler bunlara karışmayacaksınız. Tabii ki ilk plana göre yazın üç ay tatil yapacaklardı ve Dharamsala’da kalacaklardı
ama şimdi aynı kursu aldıkları için, onlara tatil yok ve okulları başladı. Bu yüzden lütfen Dharamsala’ya gitmeyin. Ebeveynler
hemen düşünmeden hareket ediyorlar. Lütfen biletlerinizi iptal edin. Sadece üç buçuk ay kalacakları Sheri’de çocuklarınızla bir
araya gelebilirsiniz. Gelin ve kışın orada kalın, çocuklarınızla bir araya gelebileceğiniz yegâne zaman budur. Sağlık dışında,
eğitimleri de çok zayıf. Pek çoğu sekiz yaşında bile, nasıl düzgün şekilde yazacaklarını bilmiyorlar. Kesinlikle ihmal edilmiş ve



pohpohlanmış çocuklar. Bu yüzden bırakın okul onlarla ilgilensin. Ders çalışmak istemiyorlar, gelecek hissiyatları yok. Neden bu
dünyada olduklarına dair bir algıları yok. Bu nedenle bırakın onlar halletsinler. Lütfen, belki de bazı ebeveynler bir süredir oraya
gitmemiş olabilirler ama bu, siz para veya imkân bulur bulmaz alelacele ile oraya gidin anlamına gelmez. Okulun disiplinini ve
çocuğun disiplinini bozmamanız gerektiğini anlamaya çalışın. Çünkü eğer oraya gelen bir veya iki ebeveyn varsa, bütün çocuklar
kendilerini kötü hissetmeye başlarlar ve dikkatleri dağılır. Bu nedenle ilk şey şu ki, bizler İsa’nın bilgeliğini içlerimize çekmeliyiz.
Bilgelik. Bilgelik sizlere, “çocuklarınızı bırakmalısınız” demelidir. Kendi seviyemizde biz, onlar için en iyisini yapmaya çalışıyoruz.
Şimdiye dek sizlerden herhangi bir yardım istemedik, bunu hallediyoruz. Bu çocukların nasıl bu kadar zeki oldukları ve bir şeyleri
çok iyi kavramaları çok şaşırtıcı ama onlar hiç bir yerde oturmak istemiyorlar. Sürekli olarak dışarıda olmak istiyorlar. Ders
çalışmak istemiyorlar. Bu yüzden, hayatta bir şeyler yapmak zorunda olduklarını düşünmeleri için, onların özgüvenli olmalarının
yollarını ve yöntemlerini bulmalıyız. Her şeyden önce ebeveynlerin Batı'da, çocuklarını çok ihmal ettikleri biliniyor – çocuklarını
öldürürler bile ama Sahaja Yoga’da ise ebeveynler sadece zamk gibi yapışırlar. Bir taraftan onlar sol ve yapıştılar, tüm aile yapıştı,
bunu aşamıyorlar. Ve bu tür bir sevgi, sevginin ölümüdür. Bu nedenle lütfen, onların Sahaja Yoga’nın çocukları olduğunu ve
onlarla ilgilenildiğini anlamaya çalışın. Onlar için her şey çok iyi bir şekilde hallolacak. Ve çocuklarınızın bu gelişmesinden neşe
duymak için bilgelik sahibi olun. Bu konuda herhangi bir problem varsa, oradaki insanları rahatsız etmemelisiniz. Dikkatinizin
tamamı çocuğunuzun üzerinde, bu çok yanlış bir şey. Sanırım böyle bir kişi, hiç bir şekilde Sahaja Yogi değildir. Çünkü Tanrının
onlardan sorumlu olduğunu düşünmüyorsunuz. Kendinizin onlardan sorumlu olduğunuzu düşünüyorsunuz, o zamanda hiç bir
şekilde, hiç bir ihtimalde siz bir Sahaja Yogi değilsiniz. Kendi çocuklarınızı seviyor ama diğer çocukları sevmiyorsunuz. Onların
durumlarına, onların problemlerine aldırmıyorsunuz. Diyelim ki, bir anne baba oraya gitti, o zaman geri kalan diğer çocukların
hepsi kötü hissedecektir. O zaman neden gidesiniz? Sonra hediyeler göndermek, kimi insanlar hediyeler göndermeye başladılar,
konserve meyveler. Şimdi birileri konserve yiyecek gönderirse, onları denize atacağız. Çukulatalar. Böyle şeyler göndermeye
gerek yok. Eğer bir şeyler göndermeniz gerekiyorsa, o zaman onlar için, bütün okul için iyi olan bir şeyler gönderin. Aksi takdirde
göndermeyin. Sadece kendi çocuğunuz için göndermeyin. Sizler Sahaja Yogilersiniz, başka insanlar gibi değilsiniz. Sizler özel
insanlarsınız. Bu nedenle eğer bir şeyler göndermeniz gerekiyorsa, bütün çocuklar için gönderin ama çukulata değil veya zaten
kötü durumda olan bağışıklık sistemlerini bozacak şeyler değil. Konserve yiyecekleri asla göndermemelisiniz. Ve bu o kadar kötü
gitti ki, bu çocukların yemesi için konserve yiyecek ithal etmek zorunda kaldık. “Ben bunu sevmiyorum. Ben bunu almayacağım”
Yani eğer çocuklarınızın gerçekten de güçlü, sağılıklı, bilge, duyarlı Sahaja Yogiler olmasını istiyorsanız, o zaman kendiniz bilgelik
sahibi olmalısınız, böyle ebeveynler olmalısınız. Bunlar sizden doğan aydınlanmış ruhlar. Özel kutsamalar. Bu yüzden de onlara
karşı müşfik olun, iyi olun. Haşinlik sadece çocuklara öfke gösterme sertliği değildir, aynı zamanda bir şekilde çok fazla sevgi
göstermek de, bir tür “ben bir şeyim” şeklindeki zalimliktir çünkü bu diğer çocukları incitir ve aynı zamanda sizin çocuğunuzu da
incitir. Çünkü bu çocuk “oh, ben çok özelim, ders çalışmama gerek yok, hiç bir şey yapmama gerek yok” diye düşünmeye başlar.
Bu yüzden de, çocuğa karşı davranışınızda bir denge olmalıdır. Birisinin Bana söylediği şey işte bu, sizin hâlihazırda
Dharamsala’ya gitmek üzere yer ayırttığınız. Üzgünüm, lütfen gitmeyin. Çocuklar iyi gidiyorlar, onlara bakılıyor. Onlarla gurur
duyacağınız güzel kişilikleri ile ortaya çıkma olasılıkları var. Anlamaya çalışın. Sahaja Yoganın onlar için ortaya koyduğu çaba her
ne ise, bu tamamen gerçekleşmelidir. Umarım hiç biriniz onları rahatsız etmeyeceksiniz. Ve mektup yazdığınız zaman,
mektuplarda, “seni çok seviyorum, seni özledim, ben sabahtan akşama kadar ağlıyorum” şeklinde yazmak yerine “senin çok iyi
ders çalışmanı istiyorum, senin çok iyi olmanı istiyorum. Sen iyi bir Sahaja Yogisin” diye yazmalısınız. Bu şekilde değil. Bu Yunan
tragedyasıdır. Yani çocuklarınızın böyle olduklarını görmek istediğinize dair, onları cesaretlendirmeliyiz. Onlara biraz kendine
güven, kendilerine dair bir vizyon verin ve bunun çok cesaretlendirici olacağını göreceksiniz ve öğretmenler çok mutlu olacaklar.
Çünkü bazı mektupları öğretmenlerde okuduklarında ağlamaya başlıyorlar. Çocuğunuza bütün bu şeyleri söylemenize gerek yok.
Demek istiyorum ki, sizler yetişkin insanlarsınız. Çocuğun biri bir mektup getirdi, “oh, anne ve baba, her ikisi de ağlıyor. Ne
yapacağım ben?” O büyükbaba oldu demek istiyorum. Olan biten bütün bu şeylerle, kişi şunu öğrenmelidir, bizler tüm dünyayı
değiştiriyoruz, bizler kendimizi değiştiriyoruz ve çocuklarımız bize yardım etmeye gelecekler. Tabii ki bütün çocuklar oraya
gidemezler çünkü onlar bunun pahalı bir okul olduğunu düşünüyorlar veya her ne ise. Daha sonra ödemeleri azaltabiliriz ama
şimdi değil. Çünkü onlar için yapılacak pek çok şey var. Öğretmenlerin çok fazla yükümlülüğü var, bunun baskısı var ama bu
çocukların iyi bir şekilde yetiştiklerini bir kez görürseniz, bu bir deney, o zaman burada, başka yerlerde çocukların eğitilebileceği
kimi okullar açabiliriz. Ama burada giderler çok daha fazla olacak, bu kadar. Roma ashramında harcamanız gerekenden daha
fazlasını harcamak zorunda kaldınız. Onlar yardım edemezler. Yani gider şekli aynı olacaktır. Bu yüzden de, bu konuda mantıklı
olmalısınız ve eğer mümkün olursa, başka bir yerlerde de okul açmaya çalışmalıyız. Hangi ülkenin sorumluluk alacağını
bilmiyorum. Belki de bunu Rusya’da yapmak iyi bir fikir olacak. Daha ucuz. Her şeyden önce yiyecek olsun, sonra bunu
düşünebiliriz. Yani bu bir deney ve hepiniz yardım etmelisiniz, bütün okuldakiler. Şimdi, sizinle tartışmam gereken herhangi başka



bir problem var mı, Bana söylemeniz daha iyi olur. Yani bugün içimizde bulunan bu on dört düzlem boyunca dirilişimiz hakkında
konuşuyoruz. Birbiri ardına. Ve sonra tüm bunlar sayesinde patladık ve güzel lotuslar olarak ortaya çıktık. İşte Easter’in (İsa’nın
yeniden doğuşunu kutlandığı, insanların birbirlerine yumurta hediye ettiği yortu – kelime olarak doğuya dönmek veya doğuya
yönelmek anlamına gelir) olduğu şey budur, sunulan yumurtaların ima ettiği şey budur, yumurtalar sunulur ve bu sayede bu
yumurtalar kuş olabilirler. Teşekkür ederim. Tanrı sizleri kutsasın. H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
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Sahasrara Puja, “Tanrının Arzusu”. Cabella Ligure (İtalya), 10 Mayıs 1992. Bu gün Sahasrara gününü kutluyoruz. Belki de, bunun
hangi gün olması gerektiğini fark etmedik. Sahasrarayı açmadan önce, Tanrı'nın kendisi bir efsaneydi, dinin kendisi bir efsaneydi
ve Tanrısallıkla ilgili tüm konuşmalar bir efsaneydi. İnsanlar buna inanıyordu ama bu sadece bir inançtı. Ve ileri sürüldüğü gibi
bilim, tüm değer sistemini, Kadir-i Mutlak Tanrının varlığının ispatını ortadan kaldırmak üzereydi. Eğer tarihe bakarsanız bilim
kendisini oturttuğu zaman, sözde din işlerinin dümeninde olmaktan sorumlu olan insanlar bir biri ardına, farklı dinlerde bilimin
bulgularıyla baş etmeye çalıştılar. Onlar şunu göstermeye çalıştılar: “Pekala, eğer bu kadar fazla şey söylendiyse – bu İncil'de
vardır ve eğer bu yanlışsa da, bunu düzeltmeliyiz.” Özelliklede Augustine bunu yaptı. Ve bunların hepsi, aptalca bir şeymiş gibi
görünmeye başladı, bu kutsal yazılar sadece bir efsane idi. En azından Kur'an'ın kendisinde, bugünün biyolojisini tanımlayan pek
çok şey vardı. İnsanların kendilerinin özellikle Tanrı tarafından yaratıldığına inanamadılar. Hayvanların birer birer, insan oldukları
bir konum elde etmelerinin bir şans meselesi olduğunu düşünüyorlardı. Bu şekilde, her zaman İlahiyata meydan okundu. İncil'de
veya Kur'an'da veya Gita'da veya Upanishada’larda veya Tevrat'ta söylenenlere dair bir kanıt sağlamanın hiçbir yolu yoktu.
Bunlardan hiçbiri kanıtlanamadı çünkü bu hala sadece bir inançtı. Çok, çok az sayıda insan aydınlanmalarını aldılar ve onlar
konuştukları zaman ise, insanlar onlara inanmadılar ve bu insanların kendi teorilerini ileri sürmek üzere kullandıkları bir şeyi
kendilerine söylemeye çalıştıklarını düşünüyorlardı. Böylece her şey, bir tür ölü bir bilim haline geldi. Din bilimi yoktu. İnsanlar
şunu düşünmeye başladılar: Bu on emri ya da bu katı yaşam kurallarını takip etmenin ne faydası var ki çünkü siz bunları tatbik
ederek hiçbir şey kazanmıyorsunuz. Yaşamın tüm eğlencesini kaçırırsınız. Ve ayrıca, ben neden biraz punya kazanmayı
düşünüyorum ki. Ve işte her zaman bu şekilde, insani değer sistemin içinde büyük bir raydan çıkma durumu vardı. Ayrıca bu
örgütlü dinler, bu organize yekpare dinler, güç kazanma ya da para kazanma yolundan ilerlemeye başladılar, çünkü insanları
kontrol edebilmenin ve bunu sürdürebilmenin tek yolunun bu olduğunu düşünüyorlardı. İncil’de her ne tarif edildiyse, en azından
onlar malları teslim etmekle uğraştılar. Elbette İncil çok fazla tahrif edildi ve onda çok fazla değişiklik oldu. Ve Paul gibi bir kişi ve
onunla bir araya gelen Peter, onlar Gerçeğin büyük bir kısmını bozmaya çalıştılar. Kuran’a çok fazla dokunulmamasına rağmen,
yine de kitap daha çok sağ kanalla, üreme sistemiyle ve bütün bu şeylerle uğraşıyor. Ve pek çok şey hala belirsizdir. Şimdi, aynı
anda iki şey oldu, farkında olup olmadığınızı bilmiyorum. Gerçekleşen ilk şey şudur, şimdi, her hücrenin bir DNA şeridine sahip
olduğunu keşfettiğimiz yeni bir mikrobiyoloji bilimine sahip olduk. Her hücrenin içinde bir program vardır. Bir bilgisayarın içinde
bir chip - bir yonga olması gibi, her hücrenin içinde de, bir şekilde programlanmış bir şerit – bir kaset vardır. Ve bu, programa bağlı
olarak bir gelişme gerçekleşir. Şimdi her şeydeki karmaşıklığını hayal edin! Pek çok bilgisayar zaten programlanmış durumda ve
bu hücrelerin hepsinde bu var. Bilim adamlarından önce, çok gizemli bir şey ortaya çıktı ve onlar bunu açıklayamıyorlar. Pek çok
şeyi açıklayamazlar ama onlardan birisi de bu. Şimdi Sahaja Yoga'nın yaptığı şey, bunun Tanrı'nın İradesi olduğunu, bütün işi
yapanın Tanrı'nın İradesi olduğunu, bunun Tanrı'nın arzusu olduğunu kanıtlamasıdır. Ve bu kanıtlandı. Bütün bu Chaitanya, Adi
Shakti’nin kendisi, bunlar Tanrı'nın İradesinden başka bir şey değildir. Ve Tanrı'nın iradesi, herşeyi çok uyumlu bir şekilde
yapandır. Bilemiyorum, eğer bazılarınız bu Dünya'nın nasıl yaratıldığını tarif ettiğim ilk kitabımı okuduysa, bir patlama oldu, ama
bu çok uyumluydu ve onun şekillenmesi Tanrı'nın İradesi ile oldu. Böylece her şey, Tanrı'nın istediği şekilde çalışacak bir şekilde
yapıldı. Şimdi Tanrı'nın İradesini, siz parmak uçlarınızda onu hissediyorsunuz. Aydınlanmadan sonra, şimdi, siz mutlak bilimi
keşfettiniz, Tanrı'nın İradesi olan mutlak bilimi keşfettiniz. Sizler, insanları Sahaja Yoga ile iyileştirdiğimizi biliyorsunuz. Ayrıca,
bandhan vermeyi, bütün bu şeyleri de biliyorsunuz. İnsanların inanmak istemedikleri birçok şey, aydınlanma sonrasında otomatik
olarak çalışır. Başlangıçta insanlar, bilim adamları onlara bir şey söylediklerinde inanmazlardı, ama şimdi, sizin de görebildiğiniz
gibi, bilim her zaman akış içinde, sürekli değişiyor. Bir teoriye yine karşı çıkıldı. Başka bir teori yine meydan okudu. Fakat Sahaja
Yoga, sizi hepsi ortada olan, meydan okuyamayacak olan, Bilimin Büyük Gerçeği ile karşı karşıya bıraktı. Bu nedenle, Tanrı'yı
karalamakla ilgili olarak herhangi bir yeni sav ile ortaya çıkan veya Tanrının var olmadığını söyleyen herhangi bir kişiye karşı, biz
yalnızca Tanrı olduğunu değil, her şeyin, bu Dünya'nın yaratılmasının, insanoğullarının yaratılmasının, her şeyin, Tanrı'nın İradesi
ile uyumlu bir şekilde yapıldığını kanıtlayabiliriz. Eğer her şeyi Tanrı'nın İradesi yapmışsa, Tanrı'nın yarattığı bazı şeyleri
keşfettikleri için insanlar herhangi bir itibar kazanmamalıdır. Diyelim ki bu halı birileri tarafından yapıldı ve bizde üzerindeki bütün
renkleri keşfetmeye başladık, bunda bu kadar önemli olan ne var ki? Hepsi zaten oradalar. Siz yaratamazsınız. Öyleyse, çok
önemli olan yaratım kısmı değildir, bu dünyanın şekillendirilmesidir ve her şey Tanrı'nın İradesi tarafından yapıldı. Şimdi eğer
Tanrı'nın İradesi çok önemliyse, bunun kanıtlanması gerekir. Ve şimdi Sahaja Yoga vasıtasıyla, Sahasraranın kırılmasından sonra,
şimdi siz, ilk kez, çok önemli bir şey olan Tanrı'nın İradesini hissettiniz, fakat bizim için bu o kadar Sahaj bir şekilde geldi ki, bunu

http://amruta.org/?p=33792


biz anlamıyoruz. Biz sadece bandhan veriyoruz ve her şey yolunda gidiyor ve her şeyin yolunda gittiğini hissediyoruz, bu yüzden
de işe yarayan şey bandhandır ve biz her şeyi hallettik. Bu böyle değil, bu bundan çok daha fazlasıdır. Şimdi, biz Tanrı'nın
İradesinin Büyük Bilgisayarının bir parçası haline geldik. Biz bir araç haline geldik ya da buna Tanrı'nın iradesinin kanalları
diyebiliriz. Biz bütün bu Evreni yaratan Tanrı'nın İradesine bağlandık. Bu sayede her şeyi başarabiliriz çünkü elimizdeki Mutlak
Bilim var. Tüm dünyanın iyiliği için çalışacak olan Mutlak Bilim. Biz bilim insanına, tüm bu yaratımı yapan bir Tanrı'nın İradesi
olduğunu ispatlayabiliriz. Evrimsel süreç bile, Tanrı'nın İradesidir. Onun İradesi olmadan hiçbir şey olamazdı. Birçok insan bunu
söylerdi - Tanrı'nın İradesi olmadan bir çimenin yaprağı bile hareket etmez. Bu çok doğru bir şeydir. Ve şimdi siz Tanrı'nın
iradesine, kendi gücümüz olarak sahip olduğumuzu gördünüz -. Biz bunu kullanabiliriz. Öyleyse bir Shaja Yogi olmak ne kadar da
önemlidir. Belki de biz bir Sahaja Yogi olmanın ne kadar önemli olduğunun farkında değiliz. Sahaja Yoga sadece “Anne, neşe
doluyum, kendimden neşe duyuyorum. Saflaştım. Herşey yolunda” demekten ibaret değildir. Ama bu ne içindir? Bütün bu
kutsamaları neden aldınız? Neden temizlendiniz? Öyleyse, Tanrı'nın İradesinin bu bilgisi, sizde bariz şekilde bulunmalıdır. Sadece
bu da değil – bu sizin bir parçanız olmalıdır. Yani seviyemizi yükseltmeli, yukarı çıkmalıyız. Vasat ve sıradan insanlar için, onlara
Sahaja Yoga’yı vermek gerçekten yararsızdır, çünkü bu insanlar işe yaramazdırlar. Onların hiçbir şekilde bize yardımı
olmayacaktır, çünkü artık ihtiyaç duyulan şey şudur, biz bugün, Tanrı'nın İradesini gerçekten tezahür ettirebilecek ve onu
yansıtabilecek insanlara sahip olmalıyız. Ve bunun için, siz bunu anlayabilirsiniz, bizler çok güçlü insanlara sahip olmalıyız, çünkü
bu irade tüm Evreni, Kozmos'u, bu Toprak Ana'yı yarattı. Her şey Tanrı'nın bu İradesi ile yaratılmıştır. Şimdi yeni bir boyuta maruz
kalıyoruz ve bu boyutta, bizler Tanrı'nın bu İradesinin kanalları olanlarız. Öyleyse görevimiz nedir ve bu konuda ne yapmalıyız?
Sahasrara'nın açılması sonucu olan bir şey şudur: yanılsamalar ortadan kayboldu. Sizin Sanskritçe bhranti (karışıklık, şüphe)
dediğiniz şeydir. Yanılsamalar ortadan kalktı. Yüce Allah'ın varlığına, İradesinin gücüne ve Sahaja Yoga hakkındaki gerçeklere dair
hiçbir ilüzyonumuz olmamalıdır. Hiçbir şüpheniz olmamalıdır, minimumun minimumu olarak bu böyle olmalıdır. Fakat bu Gücü
kullanırken, bu Gücü kullanabildiğiniz için onun size verildiğinin farkında olmalısınız. Bu, aklınıza gelebilecek en yüksek güçtür.
Herhangi bir valiyi ele alın, herhangi bir bakanı ele alın, herhangi bir kişiyi, onlar yarın görevden alınabilirler. Yozlaşabilirler. Kendi
güçleri hakkında herhangi bir bilgiden kesinlikle yoksun olabilirler. Ne yapmaları gerektiğini bilmeden yeni seçilmiş olan birçok
insan var. Dolayısıyla bu sadece insanların değişimi değildir, yalnızca bir dönüşüm bile değildir, bu şimdi öne çıkan ve Tanrı'nın
İradesini daha da ileriye taşıyabilecek yeni bir insanın, yeni bir şekillenmesidir. Öyleyse aydınlanmanızın bir sonucu olarak siz
neye sahipsiniz? Gerçekleşen ilk şey, ilüzyonlarınızın ortadan kalkmasıdır. Yüce Allah, O'nun İradesi’ne ve Onun her şeye kadir
olduğuna, Onun her zaman her yerde olduğuna ve Onun her şeyi bilen olduğuna dair hiçbir yanılsamanız olmamalıdır. Onun her
şeye kadir olan (gücü) bu işi yaptı ve kolektif bir bilinç olarak, siz kendinizin de her şeye kadir, her zaman her yerde olan ve her
şeyi bilen olduğunuzu, bilmelisiniz. Her şeyi bilen demek, (İslami ifade ile Onun İlmi) Onun her şeyi görmesi, her şeyi bilmesidir.
Bunun bir kısmı, yani bu Güç, sizin içinizdedir. Bu yüzden, Onun her yerde hazır ve nazır olmasını kanıtlamak için, Sahaja Yogi
olduğunuzun her zaman farkında olmalısınız. Şimdi bile, Sahaja Yogilerin karıları, çocukları, evleri, işleri için mücadele ettiklerini
gördüğümde, onların şu andaki seviyelerinin ne olduğunu merak etmeye başlıyorum. Neredeler? Sahip oldukları rolü ne zaman
üstlenecekler? Bu yüzden her yerde olan, tüm bunları yapan Kudret sahibi, Kadir-i Mutlak Tanrı, Tanrı'nın İradesi bunları yaptı, bu
irade sizin vasıtanızla çalışmalıdır ve sizler çok güçlü, çok duyarlı, çok bilge, aynı zamanda da çok etkili insanlar olmalısınız. Siz
ne kadar etkili olursanız, o kadar çok enerji elde edersiniz. Ama yine de Sahaja Yogilerin hala, her zaman her yerde olan, allame
olan, her şeyi bilen, her şeyi gören ve güçlü olan, yani bu, sınırsız gücü olan anlamına gelir, Ben onların Kadir-i Mutlak Tanrıyı
temsil etmelerinin gerekli olduğunu anlama sorumluluğunu çok da fazla üzerlerine almadıklarını hissediyorum. Sahasrarayı
açtıktan sonra olan şeyin bu olduğunu, içinde bu üç kaliteyi bulunduran bu güce sahip olduğunuzu siz şimdi anlarsanız, şimdi
söyleyin, bu büyük şey, güçlü bir sütunla desteklenmelidir, ama varsayalım ki bu sütunlar eğer güçlü değillerse, bu devrilecektir.
Aynı şekilde size gelen böylesine Büyük bir Güç, bizim bunun için çok başarılı insanlara ihtiyacımız yok, büyük bir adı olan veya
çok fazla parası olan insanlara ihtiyacımız yok, bizim ihtiyaç duyduğumuz, karakterli insanlardır, anlayışlı insanlar, bilge ve güçlü
insanlara ihtiyacımız var. “Gelebilecek olan her ne olursa olsun onu kabul edeceğim ve onunla başa çıkacağım, kendimi
değiştireceğim ve kendimi geliştireceğim”. Yani şimdi ilüzyon defedildi. Umarım hepiniz ilüzyonlarınızdan kurtulmuşsunuzdur.
İlaveten kendiniz hakkında da hiçbir yanılsamanız olmamalıdır. Herhangi bir ilüzyonunuz varsa, Sahaja Yoga'dan ayrılmalısınız.
Ama sizin bu amaç için Tanrı’nın İradesi tarafından seçildiğinizi, bu nedenle burada olduğunuzu ve bunu almak zorunda
olduğunuzu, mutlak olan bu bilimi, anlama sorumluluğunu sizin üstlendiğinizi bilin. Ve bunu kendiniz için ve kendiniz için olduğu
kadar da, başkaları içinde halledin. Sevgimi hissettiniz, ama sizin sevginiz de hissedilmek zorundadır çünkü Tanrı sevgidir.
Öyleyse sevginiz başkaları tarafından hissedilmelidir. Sizin başkaları sizin şefkatli, sevecen, anlayışlı olduğunuzu hissetmelidir.
Tanrı'nın bu İradesinin her zaman sizin vasıtanızla akmasıdır bu. Ve bunu, insanların sizin bir aziz olduğunuzu bildiği, bu gücün
sizin vasıtanızla aktığını onların bilmesi gereken bir şekilde çalıştırmalısınız. O zaman size olan ikinci şey şu, Tanrı ve kendiniz



hakkındaki yanılsama değil, olan bu ikinci şeydir – siz entegrasyonu anladınız, dünyada olan tam bir entegrasyon vardır.
Normalde çocuklara bakarsanız, onların kendi doğal, doğuştan gelen bir anlayışları vardır. Biliyorlar. Normalde, iyi bir çocuk her
zaman eşyalarını paylaşmak ister, başka bir çocuğu sevmek ister, orada başka bir küçük çocuk varsa, kendisi o çocuğu korumak
ister - doğal olarak! Siyah saçlı mı, kızıl mı yoksa mavi saçlı mı olduğunu düşünmez. Bir çocuk doğuştan gelen bir şekilde, doğal
olarak böyle hisseder. Ayrıca, başka bir çocuğu alırsanız, küçük bir bebek olduğunu varsayalım, onlar bu bebeğin bedenin
mahremiyetine dikkat edilmesi gerektiğini bilirler. Çocuklar başkalarının karşısında çıplak olmak istemezler. Hiçbir çocuk bundan
hoşlanmaz. Doğuştan bunu bilirler. Yani tüm bu doğuştan gelen nitelikler sizin içinizdedir. Çocuklar hırsızlık yapmayı, hiçbir şey
çalmayı sevmezler. Çalmanın ne olduğunu bilmezler. Onların çalmak konusunda hiçbir fikirleri yoktur. Ayrıca çocuklarda şunu
gördüm, çok güzel bir yere giderlerse, birisinin evinde, onlar o yerin güzelliğini her zaman korumaya çalışacaklardır. Ama orası
zaten perişan durumdaysa, orayı umursamazlar. Yani doğuştan gelen tüm bu nitelikler onlarda vardır. Ben az gelişmiş olduğu
varsayılan ülkelerin, bu niteliklerin birçoğuna kendi içlerinde sahip olduğunu düşünüyorum, içimizde doğuştan bina edilmiş
kalitelere. Masumiyet doğuştan (içimizde) bina edilmiştir. Yani Tanrı'nın İradesi bina edilmiştir, ilk ve en önemli şey masumiyetti,
hayırlılıktı. Onun yaptığı ilk şey Shri Ganesha'yı yaratmaktı ya da Ben şöyle derdim ki, çünkü Tanrı'nın İradesi, Adi Shakti’dir. Ve
tüm bunlar, her şeyden önce bütün dünyayı çok güzel bir yer kılmak için yaratıldı. Tüm bu doğuştan gelen nitelikler de, içinize
yerleştirildi. Bütün bu deityler de sizin içinize yerleştirildi. [Onlar] özel olarak yaratılmışlardı, insanlar, onlar aziz gibi olan insanlar
olmalıydılar, onlar doğuştan gelen ve azizvari hislere sahip olmalılar. Ama gelişen ülkelerde, beynimiz her türden, televizyon
tarafından, her türlü şey tarafından bombalandı ve biz çok şey olduk, çok savunmasız hale geldik diyebiliriz. Başkalarının fikirleri
içine dalmaya başladık. Hükmedebilen herkes, bize hükmedebilir. İnsanlara hâkim olan sadece Hitler değildir. Bugün, eğer siz
kendinizi gerçekten bu dünyadan ayırırsanız, ne kadar hükmedildiğimizi görüyoruz. Örneğin modalar. Ortaya çıkan bazı şeylerde,
insanlar ne pahasına olursa olsun pes edemezler. Onlar makul olan bir şeyi satın alamazlar çünkü o şey moda değildir. Mesela
bugünlerde bu kadar kısa bir etek giymenizi söyleyen bir moda var. Hiçbir yerde uzun bir etek bulamıyorsunuz. Herkesin böyle bir
etek giymesi gerekir, aksi halde 'in' değilsiniz, yani siz tımarhanede değilsiniz ki! Şimdi, bu tür şeyler sabahtan akşama kadar
üzerimize doğru bombardıman edildi, bu yüzden biz her şeyden önce, bu girişimcilerin kölesi olduk. Bize şimdi ne verirlerse
verilsin, Bana Belçika'da taze bir şey alamayacağınız söylendi, her şeyi süpermarketten kutulanmış bir halde satın almalısınız.
Bize yavaş yavaş ne oluyor - kesinlikle yapaylaşıyoruz. Yiyecek yapay, kıyafet yapay, tüm davranışlarımız yapay hale geliyor,
çünkü reklamlar tarafından, her türlü dış etken tarafından çok fazla bombardıman ediliyor ve kayboluyoruz, bütün bu modern
şeyler tarafından domine edilen, doğuştan gelen duyarlılığımızı unutuyoruz. Böylece bilime ek olarak, başka bir yönde de büyük
bir gelişme var, biz buna para çok önemli hale geldi, diyebiliriz. Para bir kez önemli hale geldiğinde, tüm girişimcileriniz önem
kazanır, çünkü onlar her zaman nasıl para kazanılacağını ve sizi nasıl kandıracaklarını bilirler. Bugün bu şeye sahipsiniz, yarın şu
şeye sahipsiniz. Bugün bunu değiştiriyor ve şu şeye sahip oluyorsunuz. Ancak doğuştan içinde bir şeyler bina edilmiş insanlar,
değişmezler! Elbiseleri aynı tiptedir, onlar değişmezler. Aksine, geleneksel başarımlarından kurtulmayı çok zor buluyor ve
kendilerini değiştirmek istemiyorlar. Bu yüzden Sahaja Yogilerin modern zamanlarda bu köleliği girişimcilerden kapıp
kapmadıklarını görmek ve izlemek önemlidir. O zaman, düşünceler. Freud gibi bazı akıl hastalarının başıboş bir deli gibi dolanan
düşüncelerini bize aktaran pek çok kitap okuduk. Freud Batı'yı nasıl etkileyebilir? Çünkü siz doğuştan gelen hissiyatınızı
kaybettiniz ve bu durumu kabul ettiniz. Bunu kabul ettiniz ve Freud şöyle oldu, o sanki sizin bir çeşit İsa Mesih’iniz oldu. Freud, en
önemli şey oldu. Seks en önemli şey haline geldi. Demek istiyorum ki, bu çok basittir. Çok az bir sağduyu ile siz, her an, belli bazı
fikirlere sahip olan bu az sayıdaki baskın insanlar tarafından bu tür bir egemenlik altına sokulduğumuzu ve onların bu fikirleri öne
sürdüklerini anlayabilirsiniz. Herhangi birisi harhangi bir fikri ileri sürebilir. Örneğin, Sade (Marki de Sade) veya Sartre veya
herhangi bir kişi. Bu fikir “Ah, o kişi böyle dedi ”Kim o? Hayatı nedir? O kişinin ne tür bir adam olduğunu siz kendiniz görün.
Birazcık sağduyu ile. Ama şimdi sahip olduğunuz irade, sizi meydana getiren, dünyayı meydana getiren Tanrı'nın İradesidir.
İçinizdeki her hücre Yüce Allah tarafından şekillendirildi ve siz ne yapıyorsunuz, bu girişimcilerin elinde oyuncak oluyorsunuz.
Onlar, bu savunmasız insanlara kendi müritleri olarak sahip olmalarının çok iyi olduğunu anladılar, bunu söylemeliyim, para
kazanmak için, onları kandırmak için. Şimdi bu tarafta, siz öyle bir büyük Güce sahipsiniz ki, öyle büyük bir şey için seçildiniz ki ve
diğer tarafta ise, bu tür bir köleliğe sahipsiniz. Bu yüzden doğuştan gelen kalitelerinizin kaybolduğunu anlamaya çalışın. Ama
neyse ki, Kundalini uyanışıyla ve Sahasrara'nın kırılmasıyla, kaybolmuş gibi görünen bütün bu doğuştan gelen nitelikler:
masumiyetiniz gibi, yaratıcılığınız gibi, içinizdeki dininiz gibi, şefkatiniz ve insanlığa olan sevginiz gibi, yargılama gücünüz gibi,
bilgelik gibi, kaybettiğimizi düşündüğümüz tüm bu niteliklere hiçbir şey olmamıştı, sadece uyur durumdaydılar. Hepsi birer birer
uyandırıldılar. Size “Bunu içmeyin! Bunu yemeyin! Bunu yapmayın! ” dememe gerek yok Bunun yanlış olduğunu, siz kendiniz
farkedersiniz. Kendiniz için neyin iyi olduğunu siz biliyorsunuz. Yine de yanlış yapmak istiyorsanız buna devam edebilirsiniz. Ama
zaten neyin iyi neyin kötü olduğunu görmeniz için, içinizde bir ışık var. Sahasraranın yeni bilginin, yeni bir boyutuna açılmış olması



nedeniyle bu ortaya çıktı. Ve bu yeni değildir, bunların hepsi içinizde bina edilmiştir. Tüm bu doğuştan gelen nitelikler şimdi
tezahür ediyor ve siz onlardan keyif alıyorsunuz. O yüzden şimdi siz, küçük fikirlerinizden ve küçük şeylerinden kurtulmalısınız.
İnsanlar Bana çok garip bir şey rapor ediyorlar - Sahaja Yogilerin bu şekilde yapabileceklerine inanamıyorum - satın aldığım
tabaklarla kaçtıklarına ya da fincanlarla kaçtıklarına, buraya ve şuraya bir şeyler attıklarına. Her yere bir şeyleri fırlattıp attıklarına.
Siz nasıl böyle davranırsınız? Demek istediğim, bu çok aptalca ve çok tatsız. Yaşam için uygun bir disipline sahip değilseniz,
Tanrı'nın İradesini taşıyamazsınız, bunu yapamazsınız. Ama Ben size “Bunu yapın ya da şunu yapın!” demeyeceğim.
Özgürlüğünüze saygı duyuyorum ve Ben sadece kendi Kundalininizin, sizdeki bilgeliği, sizdeki büyüklüğü, sizin içindeki şerefi
uyandırmasını ve doğuştan gelen kalitenizin ne olduğunu anlamaya başlamanızı istiyorum.Yani bu sizi arındıracaktır. Siz bir kez
tamamen saflaştığınızda, gördüğünüz gibi, eğer saf olmayan altınlarınızı ateşe koyarsanız, altın ayrılır. Aynı şekilde, Kundalininin
ateşi de sizi tamamen temizler, sizi kesinlikle temiz yapar ve siz kendi ihtişamınızı, kendi doğasınızı, kendi büyüklüğünüzü
görmeye başlarsınız. Bu sayede entegrasyon kısmı, kolayca size gelir. Bütünleşmeye başlarsınız. Her şeyden önce, bazıları
İngiltere’den, söyleyin, bazıları İspanya’dan, bazıları da buradan gelen Sahaja Yogilerimiz vardı. Her zaman farklı gruplar olurdu,
onlar asla beraber oturmazlardı. İngilizlerin burada oturduğunu anlayabilirdiniz, onlar burada oturuyorlar, onlar da şurada
oturuyorlar ve birer grup oluştururlardı. Ama şimdi böyle değil. Şimdi hepsinin birleştiğini görüyorum. İnsanların entegrasyonu
Sahaja Yoga için en önemli şeydir. Bu, zekânızdan değil, doğuştan gelen bir anlayıştan gelir - bütün insanların Tanrı tarafından,
O'nun isteğiyle meydana geldiğini anlayışından gelir ve bizim kimseyi küçümseme hakkımız yoktur. İçinizde doğması gereken
ikinci bütünleşme, bütün dinlerin aynı spiritüel hayat ağacından doğduğudur. Bu, bütün dinlere ibadet edileceğidir, tüm
enkarnasyonlara, tüm peygamberlere, tüm kutsal yazılara ibadet edilmesi gerektiğidir. Kusurlar var, kutsal yazılarda
düzeltilebilecek sorunlar var. Böylece, yavaş yavaş tüm bu insanların Sahaja Yoga için gereken atmosferi yaratmak üzere çok
çalıştıklarını ve hiçbir dinin hor görülmediğini ve hiçbir dine saldırılmayacağını anladığınız spiritüelliğin daha süptil olan tarafına
girmeye başlarsınız, ki bu, bu çok, çok, kesinlikle gerçek dışı bir şeydir ve siz Tanrının planı içinde mevcut olmayan çok gerçek dışı
bir teori geliştiriyorsunuz demektir. Yani işte biz, bütün bu köktenciliği böyle bitiriyoruz. Kökten dinciler, bunun bu kitapta
yazıldığına, bunun şu kitapta yazıldığına ve bu kitabı okuduğumuz için, bizim daha iyi bir şey olduğumuza inananlardır. Herhangi
bir kişi bir kitabı okuyabilir, bunda bu kadar muazzam olan şey nedir? Aynı şekilde, Sahaja Yoga'da insanlar kökten dinci
olmamalılar, derdim. Çok dikkatli olun! Çünkü işte siz busunuz, böyle doğarsınız – demek istiyorum ki, bilmiyorum, bu sizin
doğuştan gelen kaliteniz değil ama sizler bu şekilde yapıldınız, Sahaja Yogayı bazen temel şey haline getirmeye başladınız. “Anne
böyle söyledi.” Siz Beni hiçbir yerde kullanmayın! “Anne böyle dedi!” Bu sizin başkalarına hükmetmek istediğiniz bir yol mu? Siz
kendiniz söylüyorsunuz, çünkü şimdi bir hakkınız var, Sahaja Yoga'da bir bireysellik var. Kendiniz ne söylemeniz gerekiyorsa,
bunu söyleyebilirsiniz ama “Anne bunu söyledi!” demeyin. Çünkü herhangi bir kişi bunu başlatabilir ve şöyle diyebilir: “Bunu İsa
söyledi!”. Bir papaz veya bir, deyin ki, bir papa kendi platformunda ayağa kalkıp, İsa böyle söyledi, diyebilir. Bütün bu şeyleri
sadece keyfi olarak kullanabilirler. Yani hiç kimsenin Beni keyfi olarak kullanmakla bir işi yoktur. Ne söyleyecekseniz kendiniz
söyleyin. Ama asla “Anne bunu söyledi” diye alıntı yapmayın veya “Bu kitapta böyle böyle yazılmıştır, yani bu satır, önemli olan
budur” demeyin. Ben her ne dersem diyeyim, siz herhangi bir satıra bağlı değilsiniz. Ayağa kalkıp ne söylemesi gerektiğini kendisi
için görmesi gereken sizsiniz çünkü şimdi iradenizi kullanmalısınız ve bunun için de kendinizi Yüce Tanrı'nın Saf İradesi için
geliştirmeniz gerekiyor. Entegrasyon sadece dışarıya değil, içeriye de doğrudur. Her şeyden önce, her ne yaparsak yapalım,
aklımız bize bir şeyi söylerdi, kalbimiz başka bir şey söylerdi, beynimiz başka bir şey söylerdi. Şimdi olan şey ise, tüm bunların bir
olmasıdır. Beyniniz ne diyorsa söyleyin, kalbiniz için bu kesinlikle kabul edilebilir olur, dikkatiniz tarafından bu kesinlikle kabul
edilebilirdir. Yani siz şimdi bütünleştiniz. Pek çok insan “Anne, ben bunu yapmak istiyorum ama yapamam” diye yazıyor. “Anne
bunu yapmak benim arzumdu, ama bunu yapamam.” Artık böyle değil. Artık siz tamamen bütünleşmişsiniz ve her şeyi kolayca,
çok iyi bir şekilde yapabilirsiniz. Kendinizi incelemek istiyorsanız, “ben entegre olmuş muyum, olmamış mıyım? Ne yaparsam
yapayım, bunu bütün kalbimle mi yapıyorum yoksa böyle yapmıyor muyum, tam dikkatimle mi yapıyorum yoksa böyle değil
miyim? ”Bütün kalbinizle ve bütün aklınızla yaptığınızı gördüm, ama Ben bütün dikkatin orada olmadığını gördüm. Aydınlanmış ilk
şey olan dikkattir. Hala, tam olarak kullanılmıyor. Bu yüzden kesinlikle bütün dikkat orada olmalıdır, “Bu şeyi tam bir dikkatle
yapmak zorundayım.” Aksi takdirde, entegrasyon tam değildir, entegrasyon kısmidir. Dolayısıyla bu üç şeyin tamamen entegre
olması gerekiyor. Bu sayede bütün çakraların entegrasyonu gerçekleşir. Ne yaparsanız yapın, bu hayırlı olmalıdır. Her ne
yaparsanız yapın, tam bir dikkatle yapılmalıdır. Ne yaparsanız yapın, bu kesinlikle dini olmalıdır. Öyle ki, tüm bu merkezler
kesinlikle, sizin sahip olduğunuz tümleşik bir güç olur. Yani bütün hayat bütünleşmelidir. Şimdi, birisinin kocasının o seviye
olmadığını veya birisinin karısının o seviyede olmadığını söyleyin, siz buna aldırmamalısınız. Sadece kendiniz için endişe
etmelisiniz. Başka hiç kimseden bir şey beklemeyin. Bu sizin görevinizdir, bu önemlidir. Görevinizi yerine getirmeli ve bunu
kendiniz halletmelisiniz. Buna ulaşmış olanın kendi bireysel varlığınız olduğunu anlamadığınız sürece, bunu anlaması gereken



sizin kendi bireysel varlığınızdır, geri kalan ile bütünleşmiş olması gereken, bir olması gereken sizin kendi varlığınızdır. Birçok kez
gördüğüm gibi, eğer bir şeyler ortaya koymaya başlarsanız, Ben bir şeyler söylemeye başlarsam, insanlar Benim bunu başka
birileri için söylediğimi düşünmeye başlarlar ve asla kendi üzerlerine almazlar. Yani bizim, “benim kazancım nedir” diye görmemiz
gerekmiyor: “Benim finansal kazancım var”, “fiziksel kazancım var, benim zihinsel kazancım var, neşem var, mutluluğum var”
diyoruz, tek şey bu değildir. Tek kriter bu olmamalıdır. Sahip olmanız gereken şey, Tanrı'nın İradesi için daha fazla iş yapmak
üzere bu yaşama gelmeniz için bir sürü yaşam boyunca şekillendirilmiş olan kendi şahsiyetinizi anlamaktır. Bir mucizenin
gerçekleştiği gördüğünüz her an, bunların hepsinin Paramchaitanya tarafından yapıldığını anlarsınız. Ama Paramchaitanya nedir
– bu Adi Shakti'nin iradesidir. Ve Adi Shakti nedir – O Tanrı'nın İradesidir. Öyleyse hepsi, her ne yapılırsa yapılsın,bunların hepsi
“sabit varlıklar” dır, onları çağırabiliriz ya da bu vibrasyonlar, onlara DNA bantları diyebiliriz. Onların hepsi sizi nasıl
şekillendireceklerini biliyorlar. Bakın, bugün hava çok güneşli. Herkes nasıl güneşli olabilir diye şaşırdı. Bunun gibi birçok şey
oluyor. Geçen gün, havan vardı, hava kesinlikle güneşliydi. Demek ki bütün kosmos sizin için çalışıyor. Şu an sahnedesiniz ve
görmek zorundasınız, ama eğer kendinize inancınız yoksa, ne olduğunuza dair kendinize güvenmiyorsanız, nasıl yardım
edebilirsiniz? Kendiniz nasıl halledebilirsiniz ve bu dünyanın sadece insanlar tarafından yaratılan bütün sorunlarını siz nasıl
çözersiniz? Bu yüzden üzerimizdeki tüm bu tahakkümleri kesinlikle atmak zorundayız. İlk olarak bilimden. Biz her şeyi
kanıtlayabiliriz, Sahaja Yoga, bilimle ilgili her ne söylediyse, bu kanıtlandı. Bu yüzden, sürekli olarak, her zaman, değişmekte olan
bilimi atabiliriz, o durmadan değişiyor. Sonra sahip olduğumuz bu sözde dinler. Sözde dinler, çünkü Katolik olan, Protestan olan,
Hindu veya Müslüman olan insanlar ya da bu ve şu, bunların hepsinin kafasında bu şey var. Ve bu atılmak zorundadır. Bizler yeni
bir kişilik olmak zorundayız. Aydınlanmadan sonra, dediğim gibi, siz çamurdan gelen bir nilüfer gibi olmalıydınız. Yani siz şimdi
nilüfer oldunuz ve nilüferler, bütün bu ölü çamurları üzerlerinden atmalıdır aksi takdirde orada çiçek kokusu olmaz. Bu, kişinin
başarması gereken bir şeydir, bu işe yaramayan, bir yükten başka bir şey olmayan, sizi öldüren bütün bu prangaları fırlatıp
atmaktır. Ve sizler güzel nilüferler olarak, bütün bu şekil vermenin bu kadar titizlikle yapıldığını, bu tatlılıkla, bu kadar incelikle
yapıldığını anlamalısınız. Öncelikle kendimize saygı duymak zorundayız, başkalarına karşı şefkat ve sevgi sahibi olmak
zorundayız, saygılı olmak zorundayız, bu bizim disiplinli olmamız gerektiği anlamına gelir. Disiplin sahibi olmalıyız çünkü eğer siz,
kendinize saygı duyarsanız, kesinlikle kendinizi disipline eder ve bunu mümkün kılarsınız. Şimdi Benim hayatımdan da fark
edebileceğiniz gibi, Ben çok sıkı çalışıyorum, çok fazla seyahat ediyorum, her hangi birinizin yapabileceğinden çok daha fazla.
Çünkü iradem var - bu dünyayı bu neşe konumuna, bu mutluluk konumuna, kendi zaferlerinin, Babalarının zaferinin ne olduğunu
anladıkları Tanrısallık konumuna getirmek gerektiğine dair bir iradem var. Bu yüzden çok çalışıyorum ve hiçbir zaman Bende bir
sorun olacağını düşünmedim bile ya da “Bu olacak”, “Ne olacak?” diye düşünmedim. Aile hayatım, çocuklarım hakkında, hiç biri
için rahatsız olmadım. Ne tür problemim olursa olsun, onlarla Ben kendim ilgileniyorum. Ama burada Sahaja Yogilerden öyle
büyük, büyük mektuplar alıyorum ki, kızları, oğulları, bu şey, şu şey hakkında Bana yazıyorlar. Bir diğer şey de aileye bağlılık,
başınızdaki en büyük yük bu ve her zaman çocuklarınız için endişeleniyorsunuz, bunun için endişeleniyor, şunun için
endişeleniyorsunuz. Bu sizin sorumluluğunuz değil.Bunu anlamaya çalışın lütfen. Yüce Allah'ın sorumluluğu budur. Siz ondan
daha iyisini yapamazsınız, değil mi? Ama siz sorumluluk almaya çalıştığınızda O, “Tamam, siz ilgilenin!” diyor ve sorunlar
başlıyor. 'Bağımsız olmak', uygun bir şekilde anlaması gereken bir kelimedir. İnsanlara neden oraya burada bir şeyler attıklarını
sorduğum zaman, “Biz bağımsız olduk!” dediler - harika bir yol! Peki ya çocuklar? Siz onlara yapışıyorsunuz. Peki ya kendi
eşyalarınız? Onlara yapışıyorsunuz. Küçük bir şey için başımı ağrıtırlar. Ve bu şey, Bana veya Sahaja Yoga'ya ait olduğu zaman,
onunla çok güzel zaman geçirecekler ve istedikleri her yere onu fırlatıp atacaklar. Bu tür bir sorumsuzluk demek istiyorum! Siz
onlara nasıl Tanrısal diyebilirsiniz? Onlar nasıl aziz gibi insanlar olabilirler? Aziz gibi olan insanlar sadece kendilerinden değil,
herkesten sorumludur. Çok yavaşca, sorunsuzca, tatlı bir şekilde, büyük bir şefkatle Ben sizi bu seviyeye getirdim. Ben sizden
Himalayalara gitmenizi, tepe üstü durmanızı ya da tüm mallarınızı Bana bağışlamanızı istemedim. Bu türden hiçbir şey
istemedim. Çok, çok güzel bir şekilde başardık. Şimdi, daha ileriye gitmeniz gerektiği zaman, görevlerinizin başka bir kimse
tarafından değil, sizin tarafınızdan yerine getirilmesi gerektiğini anlamalısınız. Bu görevler ancak sizin tarafınızdan yerine getirilir,
ailenize, evinize, şuna karşı, buna karşı görevleriniz. Sahaja Yoga'ya karşı hiçbir göreviniz yok. Yani, ne zaman ki siz, Sahaja
Yoga'dan önce, hiç kimseye bağlı değildiniz, yani bu anlamda - sadece kendinize bağlıydınız, ben-merkezli. Şimdi kendinizi biraz
daha genişlettiniz, artık karınıza, çocuklarınıza bağlısınız. Ama bu da aynıdır. Bu da bencilce, çünkü onların sizin çocuklarınız
olduğunu düşünüyorsunuz. Onlar sizin çocuklarınız değiller, onlar Tanrı'nın çocukları. Umarım hepiniz sorumluluğunuzu
anlayacak ve çözecek kadar akıllısınızdır. Sahasrara'nın açılması, başınıza gelen çok önemli bir şeydir. Şimdi siz Tanrı'nın, O'nun
İradesinin, her şeyin, varlığını tüm dünyaya ispatlayabilirsiniz. Hiç kimse Sahaja Yoga'ya meydan okuyamaz. Meydan okuyacak
olan bilim insanlarına, bu anlatılabilir. Bir bilim adamı olsanız da, iktisatçı, politikacı, herhangi bir şey, herhangi birisi olsanızda,
her şey Sahaja Yoga ışığında açıklanabilir ve şu kanıtlanabilir ki, yalnızca tek bir politika vardır - yani Tanrı'nın, tek ekonominin –



ve bu Tanrı'nın ekonomisidir, sadece tek bir din vardır, bu da Tanrınınkidir, bu da Vishwa Nirmala Dharma. Bu kanıtlanabilir,
korkacak ya da endişelenecek bir şey yoktur. Onlar eğer bizi dinlemek isterlerse, bunların hepsi bilim insanına, diğer aydınlara ve
birkaç kişiye kanıtlanabilir. Eğer bizi dinlemek istemiyorlarsa da, unutun gitsin. Çünkü biz çok güçlüyüz, onlar için neden endişe
edesiniz ki? Ama eğer bizi dinlemeye istekliyseler, o zaman onlara “Şimdi biz bu Büyük Gücü keşfettik” dememiz daha iyi olur ve
eğer bu çalışırsa, eğer bu Büyük Güç çalışırsa, o zaman tüm dünyayı gerçekten sadece biz yeni bir biçimde şekillendirebiliriz.
Sizler için büyük umutlarım var, ama Sahaja Yoga'yı alırken göstermeniz gereken ciddiyet, örneğin meditasyonu bile, insanlar
bunu yapmazlar. Meditasyon gibi basit bir şey, sizler meditasyon yapmazsınız, anlayamıyorum. Meditasyon olmadan nasıl
büyüyeceksiniz? Düşüncesiz farkındalıkta olana dek büyüyemezsiniz. Yani yapmalısınız, en azından sabah meditasyon
yapmalısınız, akşamları. Davranışları bile kolektif olmayan birçok insan var. Eğer bir ashramda kalıyorlarsa, sadece ashram
hayatının iyi olmadığını düşünüyorlar. Bu tür insanlar gerçekten Sahaja Yoganın dışına çıkmalılar, çünkü onlar Sahaja Yoganın ne
olduğunu henüz anlamadılar. Kolektivite olmadan nasıl büyüyeceksiniz? Gücünüzü nasıl birleştireceksiniz? Anlıyorsunuz? Bir
sangha’da (kolektivite), bir grupta, sadece biraraya gelmekle güçlü olabileceğinizi çok iyi biliyorsunuz. Eğer sadece bir çubuğa
sahipseniz, onu kırabileceğiniz bir gerçektir, ama bir sürü çubuğu bir araya getirirseniz, onları kıramazsınız. Fakat hala çok fazla
kolektivite içinde olmadığını bildiğim insanlar var. Bu durum, onların kendi Benliklerini anlamada ne kadar fakir olduklarını
gösteriyor ve Bana “Anne, biz şimdi Ashram'da yada başka bir yerde kalmak istemiyoruz” diyorlar. Bu yüzden onlar Sahaja
Yoganın dışına çıkmalılar. Kolektivite olmadan, büyüyemezsiniz. Sahaja Yoga disiplini olmadan, büyüyemezsiniz. İyi kalitede on
kişiye sahip olmak, bin tane yararsız insana sahip olmaktan daha iyidir. Tanrı'nın İradesi işte budur. Şimdi, bugün burada
olduğunuz gibi, birçok insanın, birçok insanın orada olduğunu görmekten dolayı, Ben gerçekten etkilendim. Ve büyümemizin
büyük kısmını yaptık ve takip ettiğimiz saçma sapan şeyler dışında, büyüdük. Fakat bugün yemin etmeliyiz - “Artık ben hayatımı
Tanrı'nın İradesine göre şekillendireceğim. Kesinlikle. Ve kendimi buna adıyorum. ”Aile yok, başka düşünceler yok. Unut gitsin!
Hiçbir şey bu kadar öenmli değil. Her şey Tanrı'nın İradesi tarafından halledilebilir. Öyleyse, eğer siz Tanrı'nın İradesini takip
etmeye çalışırsanız, çocuklarınıza göz kulak olunacaktır, her şey ile ilgilenilecektir, hiçbir şey için endişelenmenize gerek yoktur.
Ve bu işe yarıyor. Sadece şunu anlamaya çalışın, sizin sorunlarınız var çünkü siz bu sorunları Tanrı'ya bırakmak istemiyorsunuz,
bunları kendilerine saklamak istiyorsunuz, bu yüzden sorunlarınız var. Eğer şuna karar verirseniz, “Hayır, ben bu bu sorunları
sadece Tanrı'nın iradesine terk etmek istiyorum” kararını verirseniz, Bitti!  “Biz çok yetenekli değiliz Anne, bunu yapamayız”
demek isteyenler de var. Bu şekilde konuşmak aptalcadır. Kendiniz test edin, kendiniz görün. Her şeyden önce, kişi neden böyle
bir şey söylediğini anlamalıdır. Belki de biz çok para odaklıyız, kendimiz için para istiyoruz veya bunun gibi bir şey. Veya Sahaja
Yoga içinde de, işten bahseden bazı insanlar var. Para odaklı olmak ya da “yapamayız, değişemeyiz” dedikleri bir tür maddi
bağımlılık gibi bir şey olmalı. İkincisi, mamatwa dedikleri olabilir. Ailenize bağımlılık, çocuklara, şuna, buna karşı bağımlılık. Veya,
‘Bu benim, bu benim, bu benim” şeklinde.  Bu, sizin yeterince cesaretinizin olmadığını veya Sahaja Yoga yapacak kadar güçlü
olmadığınızı düşünmenizin ikinci nedeni olabilir. Üçüncüsü ise şu olabilir, siz hala eski alışkanlıklarınızın elinde oyuncaksanız,
erdemsiz hayatınızdan keyif alıyor olabilirsiniz. Bunun gibi bir sebep olabilir. Öyleyse siz, “Neden ben böyle davranıyorum?” deyin.
Bunu bulmaya çalışın, Neden herkesin yaptığı gibi yükselişimin aynı güzel yoluna giremiyorum.” Eğer iç gözlem yaparsak,“Bende,
bunu yapamayacağımı düşünmeme yol açan bir sorun var”, bunu bulmaya çalışın.  Her şeyi yapabilirsiniz. Sadece bunu deneyin
ve tadını çıkarın. Öyleyse, şu andaki en önemli şey, sizin Tanrı’nın İradesinin uygun, güçlü, şefkatli bir araç olmanız gerektiğidir.
Yani, o zaman, tabii ki en önemli olan nedir,  katılıyorum, siz pujamı yapın, çünkü bunun size çok yardımı olur, buna şüphe yok
ama diğer şeyler önemli değildir. Sizin Bana söylediğiniz birçok şey önemli değildir. Asıl mesele şudur, hepiniz daha yükseğe
çıkmalı ve daha yüksek duruma geçebilmek için birbirinizle rekabet etmelisiniz. Olan şekli ile, Bence çok kısa bir süre içinde pek
çok şey başardık, şüphesiz, ama yine de hızlandırmalı ve çalışmalıyız. Eminim ki bu yeni bilim, ya da şöyle diyebiliriz ki, mutlak
bilim, bir gün diğer bilimin gölgesini kaldıracak ve insanlara şunu söyleyecektir: bu da şudur. İşte bu odur. Bu sizin elinizde ve siz
halledin. Bu yüzden bugün, kesinlikle yeni bir boyut açtık, büyük Tanrısallığın kesinlikle yeni bir mekânını, bu gün Tanrısallığın
kanıtlarını açmamızı kutlandığımız gündür. Ve bu o kadar harika bir şey ki, onların kendileri hakkındaki, kendi egoları hakkındaki
tüm yanılsamaları gerçekten bitirebildik. Onları yönetebiliriz. Bu hepinizin sahip olduğu güçtür. Tanrı sizi kutsasın.
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Bu gün Buddha puja yapmak için burada toplandık. Kaçınızın, Buddha’nın hayatını ve en sonunda kendi aydınlanmasına nasıl
ulaştığı hakkında okuduğunuzu bilmiyorum. Kaçınızın gerçekten Budistleri gördüğünüzü veya kendine Budist diyenlerle
tanıştığını bilmiyorum. Her dinde olduğu gibi, hepsi bir tür köktencilik içinde kayboldu çünkü hiç biri aydınlanma almadı ve işte bu
yüzden herkes kendi din stilini kurdu, hatta diyebilirsiniz ki Lao Tse`nin Tao`su veya Viditama`nın Zen`i, bunların hepsi aynı şeyin
kollarıdır.

Bizler Onun kişinin ilk önce yaşam ötesinde bir şeyi araması gerektiğini nasıl hissettiğini görmeliyiz. Bir kere biz, sahip
olduklarımız ile çok fazla tatmin olmuş durumdayız. Çünkü O bir kralın oğluydu ve çok hoş bir karısı oldu, bir oğlu oldu ve doğal
olarak bu pozisyonda bulunan herhangi bir kişi tamamıyla tatmin olacaktır. Ama O bir gün çok hasta birini gördü, bir dilenci gördü
ve ölü bir adam da gördü ve herkes bu ölen kişi için ağlıyordu. Bu sefaletin nasıl geldiğini ve bu sefalete neden gerek olduğunu
anlayamadı. Bu nedenle ailesini terk etti, yaşamdaki lükslerini terk etti, her şeyi bıraktı ve bir çoğunuzun yaptığı gibi gerçeği
aramaya gitti.

Diyebilirim ki, O kaybolacaktı çünkü kendisine gerçeğin ne olduğunu söyleyecek tüm Upanishadları okudu, tüm kitapları okudu
ama hiçbir şey elde edemedi. Bu anlamda tam bir sanyasa oldu, olabildiğince yemekle ilgili, olabildiğince eğlence ile alakalı her
şeyi bıraktı. En sonunda, bir banyan ağacı altında uzanıyordu ve aniden Adi Shakti Ona aydınlanma verdi çünkü O çok gerçekti ve
Virata’daki özel bir yer için belirlenmiş olan kişilerden biriydi. O buna ulaştı. Şüphesiz, Onun önceki yaşamlarını size anlatmama
gerek yok, muhtemelen pek çok konuşmamda Onun önceki yaşamının ne olduğu ve kendi aydınlanmasına kendi kendine nasıl
ulaştığından bahsettim.

Onun yaşamında görmemiz gereken şey, Onun tüm sefaletin kaynağının istek ve arzu olduğunu bulduğu, keşfettiğidir ama O
gerçek isteğin ne olduğunu, saf arzunun ne olduğunu bilmedi. İşte bu yüzdende insanlara, kendi uyanışlarını kendi kundalinilerini
vasıtası ile almaları gerektiğini açıklayamadı. O çilekeş bir yaşam sürdüğü için Budistler için bu kanun oldu. Geçen gün Tayland
da olduğum sırada, Buddha hakkında okuyordum ve bu bhikkhu`lara şaşırdım – bunun anlamı, bhikkhu, aslında Sanskritçede
bhikshu anlamına gelir, sadaka isteyen demektir veya bir dilenci diyebilirsiniz ama dindar bir dilenci.

Yani O binlerce kişiyi beraberinde götürürdü, en azından minimum bin kişi, çıplak ayakla, yiyecek için herhangi bir ayarlama
yapmaksızın, kalacak yer için herhangi bir düzenleme yapmaksızın, hiçbir şey ve kafalarını tamamen traş ederlerdi, bıyık yok,
vücutta tamamen tüy olmaksızın. Dahası sadece tek bir elbise giyerlerdi, soğuk mevsim olsa da, sıcak mevsim olsa da bunun
gibi bağladıkları uzun bir elbise, her ne olursa olsun bununla kendilerini örterlerdi. Şarkı söylemelerine veya dans etmelerine veya
kendi kendilerini her hangi bir şey ile eğlendirmelerine izin verilmezdi. Ve yiyecek, sadece her nereyi ziyaret ettilerse, sadece
köylerden ne toplanırsa, çok minimum. Ellerinde her ne varsa, bunlar onlar için pişirilirdi. Önce gurularına sunarlar ve sonra bu
yemeği yerlerdi. Düşünün, binlerce insan böylesi kavrucu sıcakta veya çamurda, yağmurda, tüm mevsimlerde yalınayak, böylece
gidiyorlar. Bütün aile bağlarını terk ederek yürürlerdi. Karı koca bile, Sangha’ya her ikisi birden de katılsalar, o zaman karı koca
gibi yaşamazlardı. Bu nedenle izlemeye çalıştıkları yol, tüm diğer fiziksel istekleri, akli istekleri duygusal istekleri bırakmaktı
çünkü O, bunu arzunun yarattığını söyledi.

Ama eğer Budistlere bakacak olursanız, onlar tüm bu şeyleri yaparlar. Şaşarsınız, hatta bir kral olsa bile, o bütün bunları yapar. O
dönemde bir çok kral onlara katıldı – Onlardan biri Hindistan`dan Ashok`tu – oda böyle giyindi, o böyle oldu, oda aynı şekilde
seyahat etmeye başladı ve tam bir çilekeş yaşam sürmeye başladı. Çok zor bir yaşamdı ve tüm bu şeyleri yaparak onlar
aydınlanmalarına ulaşabileceklerini düşündüler. Derler ki, Onun müritlerinden iki kişi buna ulaştı, isimleri Moggallana ve
Sariputta`dır. Bu iki kişi aydınlanmalarını aldı.

Ama her şey tamamen kuru ve yavan bir hayat idi, içinde eğlence yoktu. Çocuklara izin verilmedi, aile hayatına izin verilmedi. Bu

http://amruta.org/?p=10026


yüzden fazlaca tecrit edilmiş ve sert bir yaşam haline geldi. Bir Sangha dense de, bu kolektivite anlamına gelir, böyle adlandırıldı
ama bu kolektivite içinde dostça bir ilişki yoktu çünkü çok fazla konuşmazlardı, hiçbir şey hakkında tartışmazlardı, söyleyin,
politika, ekonomi veya herhangi bir şey hakkında. Sadece meditasyon, en yüksek bir yaşama ulaşmak hakkında konuşabilirlerdi.

Yani aydınlanmış olmak için, onların ne tür bir hayat sürmeleri gerektiğini hayal edebilirsiniz ve bu fikir bir çok dinde devam etti.
Özellikle, sonraları ev sahiplerine, sizin herşeyi bırakmanız gerek diyerek, onların paralarını götürmeye başladılar. Tabi ki,
Buddha`nın zamanında da, onların her şeyi terk etmeleri ve sanghaya katılmaları gerekirdi fakat orada Buddha`nın, onları
aydınlanmaya ulaştırmak için, onları mutlak gerçeklik hakkında bilgi sahibi kılmak için samimi bir çabası vardı. Ama olmadı ve
Buddistlerin farklı tiplerde komik Budizmlere yönelmiş olmalarının nedeni işte budur. Örneğin, bizde bazı Budizmler var, deyin ki,
Japonya`da, orada herhangi bir hayvanın öldürülmesine izin verilmezdi. Bu yüzden dediler ki, tamam, hiçbir hayvan öldürmüyoruz
ama öldürülmüş olan hayvanları yiyebiliriz. Buna da bir çözüm buldular. Sonra da, sonra onlar yapabilirler, insan öldürebilirler
çünkü hayvan öldürmeye izin verilmedi ama insanları öldürebiliriz. Bu yüzden Japonlar insan öldürmekte uzmanlaştılar. Açık
kapıları insanlar nasıl bulurlar, bunu açıkça görebilirsiniz.

Sonra Lao Tse`nin, Tao öğrettiği ikinci tip Budizm geldi. Fakat gerçekte Tao, O kundalini hakkında konuşmaya başlayan tek
kişidir. Tao kundalinidir. Fakat bu da, insanlar için bu çok fazlaydı. Onlar, Onun ne hakkında konuştuğunu anlamadılar sadece.
Fakat Onun kendini resimle ifade ediş şekli ve diğer şeyler, bunlar sadece bu tür sert bir Budizm’den ayrılmaktı. Fakat buna
ragmen, O asla uygun kökleri almadı ve Ben Tao`yu izleyen insanlarla tanıştım ve bu insanların kundalini yolunu nasıl izlediklerini
kesinlikle anlayamadım.

Yangtze adı verilen bir nehir vardır, bu nehir üzerinde seyahat ettiğiniz zaman, nesnelerin farklılıklarını bulursunuz. Her beş dakika
da bir, sahne değişir, bütün güzel dağlar başka bir form alır ve bir çok şelale vardır ve bu çok ilginçtir. Bu kundalinidir. Tao, bu
nehirdir ama denir ki, dikkatinizi dışarıdaki bu ayartıcı şeylere yönlendirmemelisiniz. Onları görmelisiniz ama devam edin. Ve işte
Onun getirdiği Tao budur ama onlar kayboldular çünkü tüm bu şeyleri resmetmeye ve her tür şeye, sanat içine daha fazla girmeye
başladılar. Temel olarak, Buddha asla her hangi bir sanat düşünmedi. O asla herhangi bir sanat erbabı olmak istemedi ve O
sanatla bir şeyler yapmak istemedi. O dedi ki, tek şey şu, sizler iç gözlem yapmalısınız, içinize dönün, derinleşin ve mutlak
gerçeğin ne olduğunu bulun. Yani her şey bu tür bir sapma-ayrılma ile başladı.

Daha sonra, Onun Japonya’da buna başlamış olan büyük müritlerinden biri olan Viditama tarafından kurulan, kundalini ile
karıştırılmış olan bu Zen sistemide aynıydı. Şimdi, Zen sisteminde, onlar yaparlardı, demek istiyorum ki, onlar bazen vururlardı da,
arkasına, sizin omurilik dediğiniz yerde, çakraların üzerine vururlar ve kundaliniyi yükseltmeye çalışırlardı, her türde korkunç şeyi
yaparlardı. Kundaliniyi yükseltmek için Zen sistemi içinde çok sert metotlar geliştirdiler. Bu, Benim omurgalarını kırmış insanlarla
tanışmama varana dek, böylesi bir sınıra kadar gitti. O zaman kundalini hiç bir şekilde asla yükselmeyecektir, eğer omurilik ….

(Lütfen buraya dikkatinizi verin. Bir bayan dışarıya yürüyor, sonra dikkat dışarıya gidiyor. Demek istiyorum ki, eğer dikkatiniz bu
kadar zayıfsa … Lütfen buraya dikkatinizi verin, bunu anlıyor musun? Eğer bir kişi yürüyüp dışarı giderse, sizin dikkatiniz
gitmemeli, ve lütfen rahatsız etmemek için içeriye gelmeyin. Bakın, problem şu ki, bizler dikkatimizin sarsılmaz olmasını
gerektiğini anlamak zorundayız. Herhangi bir hanım yürüyüp giderse, eğer dikkatiniz dışarı giderse, o zaman şunu anlayın ki, daha
fazla meditasyon yapmalısınız. Lütfen dikkatinizi koruyun.)

Şimdi yani, sonrasında bu Viditama Zen de çok farklı bir form aldı. Ben, Viditama Zen`in başkanı ile tanıştım ve şaşırdım çünkü -
onlar Bana telefon ettiler çünkü bu kişi çok hastaydı, bu yüzden onlar Anne, lütfen onu iyileştirmeye yardım et, dediler.

Ama farkettim ki, o hiçbir şekilde aydınlanmış bir ruh değildi ve kundalini hakkında tek kelime bilmiyordu. Bu yüzden Ben, “Sen
nasıl başkansın? Kundalininin anlamını bilmezken sen nasıl başkan oldun?” dedim.

Bunun üzerine o “Kundalini nedir?” dedi. Hiçbir şey anlayamıyordu.

Ben de, “Zen nedir?” dedim.



“Zen, meditasyon yapmaktır, dhyan.”

Ben, “Tamam, Kundalini nedir?”

“Tamam ama onun için ne demeli?”

“Evet, evet, vardır.” Demek istiyorum ki, onun kafası çok karışmıştı.

Sonra Ben ona sordum, “Sen aydınlanmış bir ruh değilsin, nasıl oluyorda sen başkansın?”

O dedi ki, “Asırlardır bizde hiç aydınlanmış bir ruh olmadı. Altı yüzyıl için bizde sadecebazı kasyapalar oldu – bunlar onlara
kashyapa derler – ve bundan sonra hiçbir şekilde aydınlanan ruhlarımız olmadı.”

Yani düşününsadece, sizler hangi şartlar altında aydınlanmanızı aldınız. Hiçbir şey feda etmeden, hiçbir şeyi bırakmadan, bu
tapasyaların – kefaretlerin herhangi birini çalıştırmadan. Çünkü Buddha, tapahdır. Bu, agnya çakranızdaki üç deity, Christ,
Mahavira ve Buddha, onların üçü tapahdır. Tapah, kefaret anlamına gelir. Sizler, kefaret yapmalısınız ve kefaret, Sahaja Yogada,
karınızı bırakmanız veya kocanızı bırakmanız, çocuklarınızı bırakmanız, ailenizi bırakmanız anlamına gelmez, burada tapah
meditasyon anlamına gelir. Ve meditasyon için, ne zaman uyanacağınızı bilmek zorundasınız. Bir Sahaja Yogi için en önemli şey
bu olmalıdır. Geri kalan şeyler otomatikman çalışacaktır ve siz anlayacaksınız.

(Açıklama -Kefaret, bir günahın bağışlanması için Allah’a ödenmeye çalışılan bedeldir, bunun için çekilen eziyetlerdir)

Derinliğinizde büyümek için meditasyon yapmalısınız, bu kesinlikle basit bir şeydir. Kafanızı kazıtmak zorunda değilsiniz,
kendinizi aç bırakmak zorunda değilsiniz, çıplak ayakla yürümek zorunda değilsiniz. Şarkı söyleyebilirsiniz, dans edebilirsiniz,
demek istiyorum ki kendinizi müzikle eğlendirebilirsiniz. Orada, bir drama veya oyun veya bunun gibi herhangi bir şeyi
seyretmenize bile izin verilmez. Demek istiyorum ki, bir çok şey, eğer listeyi görürseniz çıldırırsınız: İnsanlar nasıl var olabilirler?
Ama orada Onunla birlikte olan binlerce kişi vardı, onunla seyahat edenler ve o kadar fakirleştiler ki, sadece çaput giyiyorlardı.

Nihayetinde, bir tüccar oradan geçiyordu ve onları gördü. Düşündü ki, “Bunlar ne fakir insanlar, sadece dilenciler. Tanrı bilir,
cüzzamlı mıdır, nedir bunlar?” Onlar için çok duygulandı ve onlara yemek için biraz yiyecek ve herşeyi verdi. Tüccar, hala bunun
tagata olduğunu bilemedi – yani bu orada giden kişinin Buddha olduğu anlamına gelir.

Yani, esas şey Buddha`dır - “buddha” kendi anlamı “bodh” dır, “bodh” kelimesinden gelir. Ve “bodh”, “gerçeği kendi merkezi sinir
sisteminde bilmek” demektir. Şimdi, hepiniz hiçbir şeyden vazgeçmeden buddha oldunuz çünkü O her neden vazgeçti ise, bu
tamamen bir saçmalıktı. Bu bir söylence idi. Eğer bu bir söylence ise, bir söylenceyi terk etmenin ne yararı var? Eğer müzik
dinliyorsan bunun ne önemi var, eğer dans ediyorsan bunun ne önemi var. Bunun hiçbir şekilde önemi yok. Ama bu fikirler, bu
insanlarda çok derine gitti ve sizler gerçekten onlar için öylesi bir acıma ve öylesi bir merhamet hissedersiniz ki, “şunlara bakın,
nerede kayboluyorlar?” dersiniz. Yiyeceklerini yemezler, bir süre için sadece bir kez yiyecekleri olur, gerçektende Tüberküloz
hastalarından daha kötü görünürler. Ama sizler gerçekten güller gibi görünüyorsunuz, hepiniz yaşamdan güzel bir şekilde keyif
alıyorsunuz ve her şey orada. Ama hala kişi, kendi içlerimizde Buddha prensibine sahip olmak zorunda olduğumuzu bilmelidir.
Buddha prensibi nedir, o şudur ki bizler tapah yapmalıyız.

Tapah, kendinizi aç bırakmalısınız anlamına gelmez. Fakat diğer taraftan da, eğer yemeğe çok fazla ilgi duyuyorsanız, biraz oruç
tutmak iyidir. Ben asla müzikten keyif almamalısınız demedim, asla. Problem yok- sizler neşe duymalısınız. O zaman
kurtuluşunuz için, uyanışınız için, yükselişiniz için müzikten neşe duymalısınız. Ben “yapmayın” demem çünkü şimdi siz, siz
buddhasınız. Buddha`ya hiç bir şey söylenmedi. O herkese söyledi ama Ona söylenilmedi. Aynı şekilde, Ben sizlere söylemek
zorunda değilim. Anlaması gereken sadece sizsiniz. Ama bazen bizler gerçekten pek çok şartlanma ile sınırlandırılıyoruz, ki Ben
bunun, insanların Ruhun ne olduğunu anlamaları için çok zor olduğunu düşünüyorum.



Ruh sınırsızdır, o Tanrı’nın sevgisinin özgür bir ifadesidir. Yani o, Tanrı’nın sevgisinin özgür ifadesine ne zaman gelirse, şefkat,
sevgi, o zaman kişi bunu biz yaparmıyız yoksa yapmazmıyız konusunu anlamalı. Hatta, hala içimizde çalışan pek çok şartlanma
var. Örneğin, bazılarınız “ben şu ulusa mensubum, bu ulusa, ben buyum, ben şuyum” şeklindesiniz. Bizler bunlarla çok
gururlanıyoruz. Bizler diğer insanların arasına karışamayız, bizler bu insanlar için çok yükseğiz –veya bunun gibi şeyler. Sizler
şimdi evrensel bir varlık oldunuz, yani siz, yine bir diğer söylence olan aptal sınırlamalara nasıl sahip olabilirsiniz. Yani kişi buna
sahip olup olmadığını görmek, iç gözlem yapmak ve bulmak zorundadır.

(Ona ne oluyor? Onu uzaklaştırın)

Çocuklarınızla da, görmelisiniz, bakın, nasıl davrandıklarını çok önemli, eğer öfkeliyseler veya nasıl davranıyorlar, bu çok önemli
çünkü onlar da küçük Buddha’lar, onlar da aydınlanmış Ruhlar. Ama onlar da kimi kesin şartlanmalar var ve onlar bu
şartlanmalara bağlı olarak hareket ediyorlar. Şimdi, olduğu gibi, içimizde bir ışık olduğunu görebiliriz. İçimizde neyin yanlış
olduğunu görmeye başladığımızda ne olur, biz onu sadece bırakırız. Ama bunu gördüğünüz zaman bile, eğer bırakamazsak, o
zaman şunu bilmelisiniz ki, daha fazla güce ihtiyacınız var. O zaman kundalinizi nasıl yükselteceğinizi, Tanrısal güçle her zaman
nasıl bağlantıda olacağınızı, bu sayede düşüncesiz farkındalık içinde olacağınızı ve içinizde kendi derinliğinizde büyüdüğünüzü
anlamalısınız.

Ben hala Sahaja Yogilerde bu “benim ve bana ait” şeklindeki şartlanmanın fazlasıyla pusuya yatmış olduğunu görüyorum.
Bundan önceki gibi, işittim ki, söyleyin, İngiliz veya tüm batılı insanlar - çünkü burada batılılara konuşuyorum – şu ki, onlar
ailelerine, hanımlarına, çocuklarına önem vermediler, her üçüncü günde boşanıyorlardı veya dördüncü günde bir başka koca ile
birlikte kaçıyorlar veya bunun gibi bir şey yapıyorlar. Şimdi de onları zamkla yapışmışlar gibi görüyorum. Hanım çok önemli olur,
koca çok önemli olur, “benim evim” çok önemli olur, “benim çocuklarım” çok önemli olur. İlkinde çocuklarla ilgilenmezdik, şimdi
onlar sanki çocuklara zamkla tutulmuş gibi yapışıyorlar. Onlara “bakın, çocuklar sanghaya aitler, kolektiviteye aitler” demek, onlar
için bu imkansız. Bunun sizin çocuğunuz olduğunu düşünmeyin. Bir kez böyle düşünmeye başlarsanız, sonrasında kendinizi
sınırlarsınız ve problemlerle karşılaşırsınız.

Ülke genelinde de, problemler çok azalıyor, söylemeliyim. Bizler de, bizler ırkçı gibi olmak istemiyoruz. Bu ırkçılardan nefret eden
insanlar biliyorum, ırkçılığın kaybolmasını istiyorlar. Hindistandaki gibi, Sahaja Yogilerin tüm bu kast sisteminin kaybolmasını
istediklerini gördüm çünkü bunlar kendini yok eden şeyler. Yani bizler kendimizde, bizi yok eden şeyin ne olduğunu, beni neyin
yok edeceğini, sonra ailemi neyin yok edeceğini, sonra ülkemi neyin yok edeceğini ve tüm dünyayı neyin yok edeceğini görmeye
başladık. Sizin olumlu yaşamınıza sadece karşı olan tüm bu tehlikeli girişimleri görmeye başladınız. Raydan çıktığınız noktaları
görün, yıkıma doğru gittiğinizi görün ve sizler bunu durdurabilirsiniz.

Ve bu çok önemli – bu eğer iç gözlem yapmaya çalışır, meditasyon yaparsanız bu ancak o zaman mümkündür ve bakın, ben bu
kaliteye sahip miyim? Bazıları, kimi bazı kesin davranışları nedeni ile çok gurur duyarlar “ben böyleyim, ne yapmalı, Anne? Ben
böyleyim.” Artık yok. Şimdi sizin tüm güzel kaliteleriniz kundalininiz tarafından uyandırıldı. Bu, hiçbir şeyin ölü olmadığını, hiçbir
şeyin bitmediğini, hiçbir şeyin bozulmamış olduğunu gösterir ve kundalini yükselmeye başladığı zaman, o (kundalini) sadece tüm
bu güzel kaliteleri uyandırır.

Bundan ayrı olarak, Guru pujada, hepsine ne olduğunu size anlatacağım. Şüphe yok ki, Sahasrara pujada görmüş olmalısınız. Size
kendinizle ilgili olarak, neye ulaşmış olduğunuzu söyledim – hangi güçlere sahip olduğunuza dair bir fikriniz yok. Ama Guru
pujada, Ben kesinlikle size Sahaja yoganın ne olduğunu anlatacağım. O insanoğlunun çok uzun zamandan beri bilmesi gereken,
en değerli şeylerden birisi. Bu sadece Tanrı hakkında konuşmak değil, bu sadece içinizde Tanrısallık var demek değildir, bunun
geçerliliği vardır. Yani sizin herhangi bir bilime ihtiyacınız yok – herhangi bir probleminiz var, tamam, bir bandhan verin bitti. Bu
kadar basit! Eğer herhangi bir şey istiyorsanız, sadece bir bandhan verin, bitti. Aydınlanma vermek istiyorsunuz, bunu yükseltin,
bu yükselen kundalinidir. Bilim ile yapabildiğiniz her şeyi Sahaja Yoga ile yapabilirsiniz. Bizlerde bilgisayarlarız. Bazen Ben bir
şeyler söylüyorum, - deyin, “Anne, Siz nasıl biliyorsunuz?”

Ben derim ki, “Şüphe yok, Ben bir bilgisayarım”.



Ama sizler, hepiniz bilgisayarlarsınız, tek şey şu ki, sizler derinliğinizi geliştirmelisiniz. Şimdi sizler doğru hattasınız, bu yüzden
hepimizi yok edebilecek olan bu bilime ihtiyacımız yok. Her şey Sahaja Yoga ile yapılabilir. Ve bu işte size Guru Pujada
açıklayacağım şey, nasıl bu kadar kabiliyetli olduğunuzdur. Bu yüzden lütfen kendinize güveniniz olsun. Kendinize güveniniz
olmalı ve şunu anlayın ki, siz bir Sahaja Yogisiniz. İlk ve en önde gelen şey, siz bir Sahaja Yogisiniz ve herhangi bir kişinin
yapabileceği her ne varsa, bilim her ne yapabilirse, sizler kesinlikle bunu yapabilecek kabiliyette olma konumuna erişmelisiniz. Bu
gerçek bir siddhidir, bu sizin tüm bu güçlerin bedenlenmesi oldunuz anlamına gelir.

Bana gelip “Anne, bizler kalplerimizi açamıyoruz” diyen bazı insanlar var. kast ettiğim şu, Ben size açık kalp ameliyatı
geçirmelisiniz, demiyorum. Ama “kalbimi açmak”, sadece sizde neyin yanlış olduğunu görmeniz anlamına gelir. Şefkati
hissedemiyor musunuz? Bir köpek için veya bir kedi için açık kalpleri olan insanlar gördüm ama onların bazen kendi çocuklarına
açık kalpleri yoktur. Şimdi Sahaja Yogada kalbinizi nasıl açmazsınız? Burası ruhun mevcut olduğu ilk yer ve o kendi ışığını yayar.
O kendi ışığını yaydığı zaman, burası sevgi dolu bir kişinin hayatını göreceğiniz ilk yerdir. Bu “kalbimi açmamıyorum” problemi var,
yani bu nasıl olabilir? Bu problem, kendinize güveninizin olmadığı ve sadece ego sahibi olduğunuz için geliyor olmalı.

Bu yüzden, Buddha egoyu öldürendir. O egonun katilidir. O, sizin gördüğünüz gibi, Pingala Nadinizde hareket ediyor ve gelip,
sonra bu tarafta yerleşir, sol tarafa. O egomuzu kontrol edendir ve O nasılda bu sağ tarafı telafi etmeye çalıştı. Her şeyden önce,
sizler gülen Buddhayı görmelisiniz. O çok şişmandır ve sağ kanal olan insanlar çok incedirler. Asla gülmezler, asla
gülümsemezler hatta –hatta gıdıklasanız bile, gülümsemeyebilir. Onlar Buddhayı bir kişi olarak gösterdiler, karnının üstünde ve
tüm bedeninde, her yerinde oturan bir sürü çocuk var ve O gülüyor. Yani sadece bakın, Buddhanın kompanze etme şeklini onlar
nasıl gösterdiler, bizim sağ kanalımızı kontrol eden kişinin. Yani, O sağ kanalımızı nasıl kontrol eder, O buna sadece güler. O
kendisi ile eğlenir, O herşey ile eğlenir, gördüğü her şeyle. Örneğin, Onun dediği gibi, “Hiç bir dramayı-oyunu görmeyin.” Tamam.
Ben de derim ki, “Siz her oyunu görün.” Ama bunda siz, aydınlanmış bilinçliliğinizle, burada ki saçmalığı görebilir ve bu
saçmalıktan neşe duyabilirsiniz.

Örneğin bu Elizabeth hanım, sekiz kez evlenmişti veya gibi, dokuz. Kaç kez evlendiğini bilmiyorum. Sayıyı kaçırdım. Yani, bu aptal
insanlar oraya gittiler, üç - dört bin, düşünün, sizden daha fazla sayıda kişi ve etrafta dikiliyorlardı. Paraşütler yollayan
helikopterler vardı, bakın, aşağıya ve herkes büyülenmişti. Paraşütler ağaçların üzerine düşüyordu, bazen insanların üzerine
düşüyordu. Hepsi gazetedeydi, bu Amerikalılar için büyük haber. Bu yüzden sizler bundaki aptallığı görmelisiniz. Eğer saçmalığı
görebilirseniz, o zaman tamam. Ama eğer bu seyircilerden biri olur ve “Oh, nasıl bir şey bu, – bu kadını görebilmiş olmam nasıl bir
şans” derseniz, böylesi uğursuz bir kadını, “o kadının balayına gidiyorlar”, görüyorsunuz. O zaman, bakın, baktığınız her şey, şimdi,
söyle, Ben Rio`ya gittim ve Ben, onlar Bana nasıl karnaval yaptıklarını gösterdiler. Aman Tanrım, kusuyor gibi hissettim, bu çok
iğrenç.

Yani, şeylere karşı nasıl reaksiyon gösterdiğiniz dikkatinize bağlıdır –buddha chitta, bu aydınlanmış dikkati olan kişi demektir –
nasıl reaksiyon verirsiniz. Tabii ki, Tanrısal bir şeyler varsa, o zaman kendinden geçen – mest olan bir dikkatiniz olur. Kesinlikle,
dikkatinizi orada koymayacaksınız. Dünyada her ne olursa olsun, sizin için önemli değil bu, bunda tam bir dikkat. Fakat eğer bu
aptalca bir şey ise, bunun özünü görebilirsiniz. Eğer komik bir şey ise, bunun özünü görebilirsiniz. Yani, bu dikkatle birlikte ne olur,
siz her şeyin özünü görebilirsiniz, gerçeklikle bağlantılı olarak, gerçek ile mukayese ederek, bu çok saçma. Gerçeğin ışığında, bu
saçma. Bu efsanevi olabilir, sahte olabilir, iki yüzlü olabilir, gerçek olmayan her tür şey olabilir. Fakat eğer siz bir Sahaja Yogi
iseniz, bu noktayı görebilmelisiniz ve bundan neşe duyabilmelisiniz.

Bunu çok kolayca yapan çocuklar gördüm ve belli bir yaşa kadar onlar anlarlar, sonra onlara ne olduğunu bilmiyorum. Ama,
söyleyin, Ben çocuk sahibi olduğum zaman, onlar bir Ramlila izlemeye giderlerdi, görüyorsunuz. Onlar çok küçüktüler, okul
çağında çocuktular. Her gün hizmetçimizle birlikte görmeye giderlerdi. Tüm hizmetkarların bir Ramlilası olurdu ve onlar gidip
görürlerdi. Geri gelirler ve Bana burada nasıl eğlendiklerini anlatırlardı.

(Açıklama, Ramlila – Rama`nın oyunu, Shri Rama`nın hayatını anlatan ve genellikle Onun Ravana ile olan savaşı ile sona eren
tiyatro oyunu. Genellikle Dushhera dönemlerinde sergilenir.)



Ve Bana anlatırlardı, “Bu gün, Dasarath ve karısı öyle kavga ettiler ki ve biz aniden onların her ikisinin de erkek gibi kavga
ettiklerini fark ettik, bilirsin! Birbirleri ile kavga ediyorlardı.” Bunun gibi şeyler, her zaman Bana bundaki komikliği anlatırlardı.

Ama hizmetçim derdi ki, “Bak bizim ..” – bu “bebek”, onlara “bebekler derlerdi, bak nasıl eğleniyorlar! Her zaman gülüyorlar, Bu
Ramliladan bizim keyif aldığımız kadar keyif alıyorlar.”

Bakın, farkı görün? Bu kızlar, bütün bu şeylerdeki maskaralığa gülüyorken, bu adam o sırada onların gerçekten bundan ve bütün
bu şeylerden keyif aldıklarını düşünüyordu. Yani anlayış budur. Sizin reaksiyonunuzun ne olduğunu gördüğünüz zaman ile aynı
şey. Bu sizin chittanıza bağlıdır, sizin aydınlanmış dikkatinize. Aydınlanmış bir dikkat, aptal bir dikkatten veya kafası karışmış bir
dikkatten veya negativite dolu bir dikkatten çok farklı bir şekilde tepki verir.

Yani, kişi nasıl tepki verdiğini yargılamalıdır. Bana gelen komik bir punkçu adamda gördüğüm gibi ve Ben ona dedim ki, “Sen
neden böylesin?”

Bunun üzerine bir Sahaja Yogi dedi ki, “Anne, siz böyle söylememelisiniz”

Ben, “Neden?” dedim.

“Bakın, sonuçta, bu onun dini” dedi.

Bu yüzden de adam, “Bunda yanlış olan ne var?” diyor.

Ben ona dedim ki, “Yanlış olan şey şu ki, senin kimliğin yok. Senin kendine güvenin yok, işte bu yüzden kendini boyamaya
çalışıyor ve olmadığın bir şey olarak senin şu olduğunu, bu olduğunu göstermeye çalışıyorsun, Neden olduğun şey olmuyorsun?”

Bizim görmemiz gereken şey bu, bu bizim olduğumuz şeyi kabul etmek zorunda olmamızdır ve bizler ruhuz. Eğer biz ruh isek, o
zaman bizler yaşamalıyız, neşe duymalıyız ve gereken her ne ise yapmalıyız. Fakat, Buddha`nın çok hoş bir şekilde söylediği dört
şey var ve hepinizin her sabah bunu söylemesi gerekir. Sanırım, anlamak. Yani O ilk olarak der ki, “Buddham sharanam
gacchami” – “Ben kendimi Buddha`ya teslim ediyorum”: Bunun anlamı, “Ben kendimi, kendi aydınlamış dikkatime, kendi
aydınlanmış bilincime teslim ediyorum. Buddham sharanam gacchami”. Onun tekrar ve tekrar söylediği şeyi bilmek çok
önemlidir.

Sonra, O dedi ki, “Dhammam sharanam gacchami.” Bu, “Ben kendimi, kendi dharma`ma teslim ediyorum”. Dharma, dışarıda olan
şey değildir- bir söylence olan ve bir tür sapkınlığa gitmiş olan bu dinler değil – din benim içimdedir, doğuştan gelen dindir. Ben
kendimi şuna teslim ediyorum, ki o doğruluktur, ki siz içimizde gerçek olanın ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz, o bize tüm değer
sistemimize verendir.

Sonra, Onun söylediği üçüncü şey, “Sangham sharanam gacchami.” “Ben kendimi kolektiviteye teslim ediyorum.” Sizler bir araya
gelmek zorundasınız. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak hepinizin bir araya gelebileceği kimi yerler buluyorum,
hatta piknik gibi veya başka bir şeyler adıyla, ayda bir kez en azından. “Sangham sharanam gacchami” çok önemli çünkü o
zaman sizler bütünün bir parçası olduğunuzu bileceksiniz; bu, bir mikrokozmosun makrokozmos olmasıdır, bu siz Virat`ın bir
parçasısınız – bu, sizler bunun farkına vardınız demektir. İşte bu, şeylerin nasıl çok hızlı çalıştığı, işte bu onların birbirine nasıl
yardım ettiğidir. İşte bu, bizlerin negatif bir kişiyi nasıl keşfettiğimiz, bu işte onun (negatif) olmadığını nasıl keşfettiğimizdir. Biz
egoist olan kişiyi, egoist olmayan kişiyi anlarız. İşte bu bizim Sahaja Yogi olmayanları, kendilerinin Sahaja Yogi olduklarını iddia
edenleri keşfetme şeklimizdir ve bizler onları sadece bırakırız, anlarız.

Kolektiviteye gelmeden, kolektif olmadan, sizler asla kolektivitenin anlamını anlayamazsınız. Bu çok muhteşem. O size pek çok
güç verir, o size çok fazla tatmin ve neşe verir. Kişi Sahaja Yogada öncelikle kolektiviteye dikkat koymalıdır. Hatta bir şeylerin



eksik olduğunu varsaysak bile, önemli değil, sizler sadece kolektif olun. Kolektiviteye gelmekle sizler başkalarını eleştirmek
zorunda değilsiniz, başkalarına isim takmak zorunda değilsiniz, onların hatalarını bulmayın. Kendinizde iç gözlem yapın ve şunu
bilin ki, “Neden herkes kendisinden neşe duyarken, ben oturup neden hata bulmaya çalışıyorum? Bende yanlış giden bir şeyler
olmalı.”

Kusurlar söz konusu olduğunda, siz eğer sadece kendinize dikkat koyabilirseniz, o zaman eminim ki başkalarının kusurlarını
görmeye başladığınız zamandan çok daha fazla kolektif olmaya başlayacaksınız. Ve faydası yok, demek istiyorum ki, görmenin
faydası yok. Varsayalım, Benim sarimin üzerinde bir leke var, onu temizlemem daha iyidir. Ama sizin sarinizde bir leke varsa,
buna bakmanın ne faydası var? Bunu Ben temizleyemem, bunu siz yapmalısınız. Bu basit bir şey, bu çok pratik bir şey ve bu tür
bir pratik ....(Beni işitebiliyor musunuz, hepiniz?) Bu öyle pratik bir şeydir ki, Sahaja Yoganın en pratik şey olduğu anlaşılmalıdır, en
pratik şey çünkü o mutlak gerçektir.

Yani, tüm bu güçlerle, tüm bu anlayışla, tüm bu şefkatli sevgi ile siz kendinizden emin olmak zorundasınız ve şunu bilin ki, sizler
her zaman korundunuz, rehberlik edildiniz, beslendiniz ve her yeri kaplayan bu Tanrısal Güç ile büyümenize yardım edildi.

Tanrı hepinizi kutsasın.

(Lütfen, birilerini gönderebilir misiniz? Onlar gelmek isteyeceklerdi, şimdi hazır olmalılar.)
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Navaratri Puja, “Güzel kaliteleriniz Sahaja Yoga Gerçeğini kanıtlayacaktır”. Cabella (İtalya), 5 Ekim 1997.

[Shri Mataji gelinceye dek, yogiler tarafından “Durgati Harani Durga Ambe” söylenerek karşılandı]

Bu gün Navaratri’nin altıncı günü.

Tanrıça’nın farklı farklı amaçlarla pek çok enkarnasyonu oldu ama Anne’ye ibadet eden yüce azizler iç gözlem yaptıklarında,
Onun bizler için neler yapmış olduğunu keşfettiler.

Geçen gün dharmanın insanoğlunun doğuştan gelen bir değerliliği olduğunu size anlattım ve bu 10’dur. Bu bizlerin içinde zaten
oturmuş halde ama bizler bundan ayrılırız, dharmadan saparız ve bütün problemler içeri dolar çünkü dharmayı terk etmek,  bir
insanın kalitesi değildir.

Ama Tanrıça, biz bunun farkında olmasak da, pek çok şeyi içimizde zaten yaptı. “Ya Devi sarva bhuteshu” denilmiştir – “Senin
bütün bu yarattıkların” – bu genellikle insanoğlu anlamına gelir – “Sen ne yaparsın? Yani insanoğlunun içinde ne olarak varsın?”
Şimdi,  bu kalitelerin içinizde olup olmadığını gözleyin çünkü bunlar içinizdeki Shakti, Tanrıça tarafından size verildiler.

”Ya Devi sarva bhuteshu shanti rupena samstitha” – bu çok önemlidir, Sen insanoğullarının içinde huzur olarak bulunursun.
İçinde ve dışında huzurlu olan bu insanları etrafta bulabiliyor musunuz? Çok zor ama O, bunu size verdi. O sizlere ulaşmanız
gereken bu huzuru verdi. Şimdi bu meydana geliyor çünkü sizler kendi insan dharmalarınızdan aşağıya düştünüz. Yani Onun size
vermis olduğu bu huzura, yükselişiniz sayesinde, Kundalininin uyanışı vasıtasıyla sizler ulaşmalısınız. Tahrik edildiniz, tamam
veya intikam almak istiyorsunuz, başkalarını incitmek istiyorsunuz, başkalarını rahatsız etmek istiyorsunuz, bazen de bundan
keyif aliyorsunuz, hatta Sahaja Yogiler bile başkalarını incitmekten, başkalarını rahatsız etmekten keyif alırlar.

Bu yüzden ikincisinde O derki: “Ya Devi sarva bhuteshu priti rupena samstitha”. Priti, sevme kalitesidir, insanoğluna sevme
kalitesi verilmiştir ama bu orada değildir. Çünkü insanoğlunun sahip olduğu ilk saçmalık, kıskançlıktır. Diyelim ki, Ben birilerine bir
hediye verdim ve başka birisine de bir diğer hediye. Sahaja Yoga’da bile kıskançlık hissederler. Çok şaşırtıcı. Sen bunu nasıl
yapabilirsin, Tanrıça sana sevme kalitesi vermişken? İnsanoğlunun çok kıskanç olmaları çok, çok yaygın bir saçmalıktır ama
Sahaja Yogiler olarak, sizler bunu yapmamalısınız çünkü Tanrıça’nın sizlere verdiği kalite sevmektir. Bu kalite görülmelidir –
bunun aksine olarak, bizler çok kıskancız. Bu sizin, Shri Mataji tarafından kutsanmış bir Sahaja Yogi olmadığınızı gösterir –hayır.
Eğer kutsanmışsanız, o zaman söz konusu her ne ise, kıskançlığınız olmayacaktır. Ve bu kıskançlık bazen şu aşırılığa kadar
gidiyor, “biz Cabella’danız, siz Albera’dan”. Bitti. Bunlar birbirine çok yakınlar, yanyana iki burun deliği gibiler ama kıskançlık
olacak.

“Eğer siz şu ülkeye gidebiliyorsanız, Anne neden benim ülkeme gelmedi”, diye bir kıskançlık olacaktır. Yani bu mesele, “bu benim,
bu benim, bu sizin”, cehaletinden dolayı da geliyor.  Bu kıskançlık öyle komik bir şekilde başlar ki, bizler Onun bize sevme gücü
verdiğini de anlamayız. İnanılmaz bir sevme gücü.  Uğursuz güçler bizim olamazlar ama hayırlılık, birilerini sevmenin dharmik
gücü, bu herhangi bir şehvet ve aç gözlülük olmadan, hiç bir kıskançlık olmadan sevmek anlamına gelir. Ama insan aklı kendini
kurnaz olacak şekilde geliştirdi ve birilerini kıskanabildiği için gurur duyar. Bu kıskançlık dışında, size söylediğim gibi, ancak aç
gözlülük de bunun içine girer. Gerçekte, kıskançlık hissettiğiniz için, bir şeyler almak istersiniz. O zaman da siz birileri ile
rekabette olmalısınız. Eğer birilerinin sizinkinden daha iyi bir işi varsa, o zaman onunla rekabet etmelisiniz. Bu şeylerin hepsi
yıkıcıdır ama Tanrıça’nın güçleri yapıcıdır. O sizlere kesinlikle yapıcı olan bütün güçleri verir.

Sonra O, “Ya Devi sarva bhuteshu” der, – azizler bunun söylediler,  – “kshama rupena samstitha”. Kshama, ona ne diyorsunuz,
affetmektir. Kalpten affetmek, Tamam, bazıları sana karşı acımasızca davrandılar, sana karşı pis şeyler yaptılar, seni sömürdüler,
seni rahatsız ettiler ama sizin gücünüz var, daha büyük bir güç, affetmek. Bu affetme gücünü kullanıyor muyuz?
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Sonra, rahatlamak içinde, O ne yapar, O size uyku verir: “Ya Devi sarva bhuteshu Nidra rupena samstitha”. Yorgun olduğunuzda
ve uyuyamadığınızda O sizi uyutur. Sizi rahatlatır. Yani Onun, rahatlatma gücü vardır çünkü O parasempatik sinir sistemi
vasıtasıyla hareket eder. Sempatik sinir sistemi sizi uyarabilir, sizi bastırabilir ama parasempatik sizi rahatlatır, kalbinizi rahatlatır,
bedeninizi rahatlatır ve tamamen rahatlamış hisseder ve Annenizin kucağında uyursunuz ama uyuyamayan pek çok kişi vardır
çünkü onlar ulaşmaları gereken bir şeyler hakkında düşünürler. Eğer uyuyamıyorsanız, o zaman bir şeyler sizde yanlıştır ve siz
uyuyamadığınız zaman Bende uyuyamam. Kolektif olarak olan ne varsa, Benim üzerimde de bu çalışır.  Yaptığınız yanlış herhangi
bir şey, Benim üzerimde çalışır, özellikle kolektif olarak. Yani uyuyamazsınız çünkü değeri olmayan bir şeyleri düşünüyorsunuz.
Sahaja Yogada bunun üstesinden gelmek için, düşüncesiz farkındalığa girmemiz gerektiğini biliyoruz. Ama egonuz çalıştığı
zaman veya…

[Bu çocuk çok rahatsız ediyor. Onun sürekli etrafta koşturduğunu gördüm. Ona söyleseniz daha iyi olacak. Kimin oğlu o?]

Bakın, Hindistan’da, çocukların kesinlikle sessiz durduklarını görürsünüz. Neden? Çünkü anne, çocuğu eğitme sorumluluğunu
üstlenir. Pek çok programımız oldu, çevrede koşturan çocuk gördünüz mü hiç? Dün de onlar burada koşturuyorlardı.  Bunun 
nedeni, annenin çocukların düzgün şekilde büyüdüklerini  görme sorumluluğunu, bir anne olarak almamaları. Çok yaşlı olsanız
bile, Benim bunu size söylemem gerek. Sizin için, toplumunuz için neyin iyi olduğunu bilen, yeni bir nesil geldi. Bu yeni nesil de,
eğer siz hala uygun şekilde davranmıyorsanız, anormal şekilde, başkalarını nasıl etkileyebilirsiniz? Yani, Anne sizlere söylemeli.

En ilginç şey, Annenin sizin içinize şunu koymuş olmasıdır: ”Ya Devi sarva bhuteshu Bhranti rupena samshthita”. O sizi yanılgılara
sürükler, çünkü bazen çocuklar yüzleşene dek yanılgılarını anlamazlar. Onların düşlerle yüzleşmeleri gerekir. O buna izin verir, O
sizin kaybolduğunuzu keşfettiniz bir noktaya kadar, sizin yanlışta ilerlemenize izin verir. Bu çok önemlidir, O oyun oynar, bu
onların bahsettikleri Mahamaya kısmıdır ve bizim bu hülyalarda kaybolmamız, her dinde tartışılmıştır. Sahip olduğumuz
yanılgılarımız nelerdir? Ego yanılgılarımız vardır. Erkekler için ego, sanki onlar çok güçlülermiş, ne isterlerse yapabilirler ve bunun
için cezalandırılmayacaklarmış, şeklindedir. Kadınlar içinde, onlarda aynı şekilde davranırlar. Onlar bunun, hatalı olduğumuzu
keşfetmek için Anne’nin bizlere vermis olduğu bir yanılgı olduğunu anlamazlar. Çünkü eğer siz birisine, “Bu yanlış, bunu yapma”,
derseniz, onlar hala yeterince olgunlaşmamış oldukları için, yanlış şeyleri yapmaya devam ederler. Bunun üzerine Anne, “Tamam,
devam et. Çok hoş, çok güzel. Çok iyi bir şey. Denize mi atlayacaksın? Atla”. Yanılgı içinde olduğunun farkına vardığında, ancak o
zaman geri dönebilirsin.

Aksi halde, yani hiç bir problem olmazsa, geri dönemezsin. Pek çoğunuz çok inatçıyız, çok içine kapanığız. Birileri size ne dese
de, onu dinlemeyeceksiniz. Her ne yolla sizi akli seviyede ikna etmeye çalışsalarda, ikna olmayacaksınız. Yani bharanti, yanılgı,
aklın ötesindedir. Bu aklın ötesindedir. Bazen zor insanlar için çok iyi çalışır. Siz bir Annenin pozisyonunda olduğunuz zaman,
doğal olarak çocuğunuzun mahfolmasını istemezsiniz. Anne kendini sorumlu hisseder ve şöyle düşünür, “Onların Divine ile
bağlantıları var ve bu bağlantı kopmamalı. Onlar her zaman kutsanmalı ve mutlu olmalılar”. Bütün bunlar bizlerin içindedir, çok
küçüklüğümüzden itibaren içimizde bina edilmişlerdir, ama bizler bunu unuttuk, yavaş yavaş bunu kaybetmeye başladık. Belki de
şartlanmalar böyle veya belki de ego böyle ve belki de onlar aydınlanmış ruhlar olduklarını unutuyorlar. Ben sizlerle konuşuyorum,
yani aydınlamış ruhlarla. Zaten kaybolmuş olan veya Sahaja Yoga ya doğru gelmek için yolda olan insanlarla konuşmuyorum.
Ama büyütülme şeklinizden, size çok tatlı bir şekilde sevgi ile, ilgi ile, şefkatle söylenme şeklinden dolayı belki,  ama eğer
anlamıyorsanız, o zaman bhranti’ye girersiniz

Örneğin, şu da söylenmiştir: ”Ya Devi sarva bhuteshu Lajja rupena samstitha”. Lajja, nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum, bu
utangaçlık değildir. Bu bedeniniz için duyduğunuz bir tür utanmadır. Şimdi onların güzellik yarışmaları var. Hindistan’da da
güzellik yarışmaları oldu.

[Neden yazıyorsun? Ne yazıyor o? Yazmaya gerek yok, bir teyp kaydı olacak. Tamam mı?]

Lajja rupena samstitha, bedeninizden utanmalısınız demektir. Bu özellikle kadınlar için. Çocuk olarak bunu göreceksiniz, kadınlar
çok utangaçtırlar. Küçük kızlara bakın, çok utangaçlar. Utangaçlıkları zamanla kaybolur ama başlarda Benden bile utanırlar.



Önüme gelirler, başlarını eğerler. Namaste bile demeyeceklerdir, çok tatlılar. Ve onlar insanların komik kıyafetler giymesini
sevmezler.  Bir keresinde torunumu hatırlıyorum, bir dergide, mayolu bir bayan olduğunu gördü. Dedi ki, “Ne yapıyorsun?
Giysilerini giysen iyi olur yoksa Büyükannem gelir ve sana kötü vurur”. (Shri Mataji güler)

Bayan bunu söylüyordu ve sonra (sayfayı) açtı ve küçük, ufak bir kilodu olan bir adam kıyafeti gördü. Neden bunu yaptıklarını
bilmiyorum ve sonra da o dedi ki, “bu kişi, kesinlikle utanmaz bir adam gibi görünüyor. Şimdi başı derde girecek” dedi ve dergiyi
kapattı. Sonra da hizmetçiye, “bunu yak, yak bunu, görmek istemiyorum” dedi. O kadar küçük bir kız, neyin yanlış olduğunu biliyor.
Ama bu günlerdeki tarza göre, bizler bedenimizi göstereceğiz ve bazen bütün bu tasarımcıların öleceğini veya iflas edeceklerini
hissediyorum, çünkü insanlar bu günlerde böylesine ufakcık kıyafetler giyiyorlar. Hiç bir sanatçı için, işini göstereceği alan yok
veya sanatını göstermek için, o sizi nasıl giydirebilir. Japonya’da onlara sordum, nasıl diye, – bu çok eskidendi, şimdi Japonlar
Amerikanlaştı ama o zamanlarda, dedim, “bu elbiseleri nasıl giydiniz, bu kimonoları, bu kadar iyi yapılmış, çok pahalı ve giymesi
bu kadar zaman alan kimonoları?” Onlar da dediler ki, “bakın, eğer Tanrı güzel bir beden yarattıysa, o zaman bu Onun sanatıdır ve
bizlerde onu dekore etmek üzere sanatımızı göstermeliyiz. Yani yaptığımız şey, bedeni dekore etmek üzere sanatımızı
yapmaktır”.

Bunu gerçekten sevdim çünkü Hindistan’da da aynı şey var. Eğer bir bayan varsa, bedenini dekore etmek için, bedenine saygı
göstermek için, çok sanatsal bir şekilde, çok güzelce yapılmış bir sari giymelidir. Ama bu Amerika’nın etkisi ile ortadan
kaybolmuş gibi görünüyor, ki onlar beyinsiz insanlar, kesinlikle beyinsizler, onlardan öğrenilecek hiç bir şey yok. Sadece iki yüz
yıllık insanlar ve biz onlar gibi davranmaya başladık, onların ülkesine ne olduğununu, onların ne tür insanlar olduklarını, nasıl
yaşadıklarını, fikirlerinin ne olduğunu, yaşamdaki hedeflerinin ne olduğunu bile görmüyoruz,

Her sahte guru, onları sömürdü, çünkü beyinsizler. Eğer beyinleri olsaydı o guruları asla kabul etmezlerdi. Ha, bilgisayarı nasıl
çalıştıracaklarına dair ve bir televizyonu nasıl çalıştıracaklarına dair, mekanik şeylerde beyinleri var ama kendi bedenleri söz
konusu olduğunda, onu nasıl idare edeceklerini bilmiyorlar. Hindistan’da bir güzellik yarışması oldu ve pek çok duyarlı kişi buna
karşı çıktı çünkü bu bedenini satıp para kazanmak gibi. Fahişelikle bunun arasındaki fark nedir? Eğer bedenini satarak para
kazanıyorsan, o zaman bu fahişeliktir. Sizler bedeninizi satmamalısınız. Bu Tanrıça’nın size yaptığı şey değil ama iyi
giyinmelisiniz, farklı, farklı özel durumlar var, farklı durumlar için o durumun gerektirdiği şekilde giyinmelisiniz.
Geçen gün bir hanıma, hediye olurak, bizim paithani dediğimiz çok güzel bir sari verdim.  Bir kitap için etkinliğimiz oldu, açılış ve
bu hanım oraya geldi. Bende ona, “Neden paithani giymedin?” dedim. O da, “Ne, bu bir düğün değil. Bu etkinliğe nasıl paithani
giyerim? Bir düğün olması lazım” dedi. Çok tatlı – düğünde giyebilirim. Hepsi bu, bakın, kutlanacak durumlar, yerler.
Hindistan’daki gibi, kadınlar tapınağa veya idollere tapınmaya veya herhangi bir şeye gittiklerinde, o zaman onlar Tanrıça ile
yüzyüze gelmek için bütün bunları giyerler, nihayetinde.

Düşünün, insanlar program için buraya gelirken ne giyiyorlar, ona ne diyorlar bilmiyorum, ama jüt gibi (hint keneviri), jüt kıyafetler
– hippiler gibi, Bana ne olurdu? Ben ansızın ortadan kaybolurdum, size bu kadarını söyleyebilirim. Bu yüzden kişinin bedene
saygısının olması gerekir. İşte bu, Onun ilk söylediği şeydir, “Lajja rupena samsthita”.

Diyebilirsiniz ki, nehirde banyo yapan insanlar var, şudur, budur deyip, gerekçeler gösterebilirsiniz ama sizler azizlersiniz! Sizler
aydınlanmış ruhlarsınız! Henüz aydınlanma almamış ve yanlış davranan bu insanları görmemelisiniz. Sizler bir aziz ne yapamak
zorundaysa, onu yapmalısınız.

Tanrıça’nın sizlere vermis olduğu pek çok kalite var. Bir diğeri, “kshudha rupena samstitha.” O bizlere açlık verendir. Bizler
yemeğimizi yemeliyiz. Bu günlerde ince olmanın veya ona siz her ne derseniz, bunun modası var. Ve biliyorsunuz, pek çok
hastalık ortaya çıktı. Anorexia, bu şey, şu şey, çünkü kadınlar az yemek istiyorlar.  Yediğiniz şeyleri değiştirebilirsiniz ama sadece
bedeninize bakmak yaşamın amacı değildir. Tek önemli şey beden değildir. Önemli olan şey Ruhunuzdur ve Tanrıça size
Kundalini’yi verendir. Yükselebileceğiniz bir yöntemi size veren O’dur. Ama sürekli olarak beden için endişe etmeleri, bu Benim
anlayamadığım bir şey. Özellikle de, Shakti olan kadınların. Sonra diğer bir nokta, onların bir modayı takip etmeleridir. Moda,
deliliktir. Gençken blüzlarımı sadece bu şekilde giyerdim ama Hindistan’da da moda başladı.  Kolların boyunu arttırmaya
başladılar sonra kol boyunu kısalttılar ve sonra kimileri buraya kadar gitti. Ben, “Nedir bu saçmalık? Neden parayı böyle ziyan
ediyorlar?” diye düşündüm. Özel bir tasarımınız var ve bu geleneksel olarak kabul edilmiş bir tasarım, almanız gereken şey bu.



Neden modaya göre kol boylarını uzatmak ve kısaltmak istiyorsunuz?  “Bu moda”. Modayı kim yapıyor? Devi mi? Devi modamı
yaptı? Modayı kim yaptı? Sizi aptallaştıran bu aç, hırslı insanlarla, modayı izlemeye çalışıyorsunuz. Örneğin, başınıza yağ
sürmenizi söyledim, en azından cumartesileri yeterince yağ kullanın ve sonra başınızı yıkayın, dedim. Ama bunu yapmayacaksınız
ve sonra saçlarınızı kaybetmeye başlayacaksınız. Eğer zamanınız yoksa, çok meşgul birisiyseniz anlayabilirim – ama neden?
Kendinize bakmanız için gereken bir şeyleri neden yapmayasınız? Yani siz incelmesi için vücudunuza bakacacaksınız, sonra
saçlarınızı kaybedeceksiniz, görüşünüz zayıflayacak, dişleriniz düşecek ve çok yakında bir kocakarı olacaksınız. Erkekler de
aynılar, bu günlerde erkeklerde güzellik salonuna gidiyorlar, Ben dedim ki, sanırım çok fazla para ile aptallık bir arada. Gerek yok.
Eğer iyi ve sağlıklı bir hayat sürerseniz, egsersiz yapmalı ve meditasyon yapmalısınız. Eğer meditasyon yaparsanız, huzurlu
olursunuz. Bu huzurla, şaşıracaksınız ki, o kadar çok enerjiniz olacak ki. Çok fazla enerji düşünerek, ziyan ediliyor. Ve ne
düşünüyorsun? Eğer birisi, ne düşünüyorsun, diye sorarsanız, “Her şeyi” der. Ama her şey ne demek?  Neden bu kadar çok
düşünüyorsunuz?  Düşünmeye ne gerek var?  Bu bir alışkanlık, her şeyi düşünmeye devam etmek bir insan alışkanlığı.

Örneğin, şimdi, burada üç halı var. Eğer bunlara dikkat koyarsanız, Ben sadece onların ne kadar güzel olduklarını görürüm. Ben
sadece keyif alacağım – sanatçı ne yaptıysa bundan keyif alacağım, hepsi bu. Kelimeler yok, hiç bir şey. Sadece kendi içinizde
keyif almak. Ama eğer başka birisine sorarsanız, “bu iyi değil, şu iyi değil” demeye başlayacaktır. Bunun fiyatı bu kadar, şu fiyat,
bu şey, o şey”. Sanatçının neşesi bitti.  Bu neşeye ulaşamazsınız, aradığımız neşeye ulaşamazsınız. Aradığımız şey neşedir ve
bunu yapmak için bir yol bulsanız bile buna erişemezsiniz. Çünkü düşünmek bir reaksiyondur, her şeye reaksiyon göstermektir ve
bu yaşamı çok sefil bir hale getirir. Düşünen insanın da ve diğerlerinin de yaşamını sefil bir hale getirir. Size bir örnek vereceğim.
Yaptığımız her şey, sadece çok fazla yağmur nedeniyle ve bazen de kar nedeniyle problemlerimiz var. Bu yüzden yapılmış hoş bir
şeye sahip olmamızın güzel olacağını düşündüm ve bu çok iyi bir şekilde yapıldı, buna sahip olduk.

İtalya’da düşünen insanlar var, Onların çoğu böyle. İşte bu yüzden bu gelişmiyor.  Bunu üç yıl önce uyguladık. Üç yıl boyunca
paramızı bankada tuttular, düşünün. Ilk seferinde dediler ki, “Tamam, her şey iyi, bu tamam. Onu alabilirsiniz”. Sonra bu sözde
İtalyanların, yetmiş imzası gerekti. Bu İtalyan'lar, sözde... Ve sonra onlar dolaşıp geri  geldiler, aynı insanlar, “hayır, hayır, hayır,
bunu bakırla değiştirmelisiniz” dediler. Ben, “Neden?” dedim. “Çünkü bakır estetik olarak çok iyi olacaktır”. Ama bu aptal insanlar
bilmiyorlar mı ki, bakır onların şimdi gördükleri ile aynı şekilde görünmeyecek mi? Sadece bir ay sonra, onların rengi aynı olacak.
Estetik fikri bu ve şimdi Bende onlara, “Arazinizi istemiyoruz, sizin olsun, bize paramızı geri verin” dedim. Bunun gibi basit bir
şeyde. Neden?  Çünkü onların bir komitesi var,  “rejune, bijune, sijune”, var. Bütün bu saçmalıkla mücadele etmelisiniz çünkü onlar
çok ciddi şekilde koltuklarında oturuyorlar. “Bizler tartışmak, danışmak, herkese sormak zorundayız ve sonra da şudur, budur”. Ve
sonunda ne gelir? Hiç bir şekilde gelişme olmaz. Huzur yok. Belki de, bilemiyorum, belki de onların Bana söylemekten utandıkları
bazı el altı anlaşmalara ihtiyaç vardır. Bana anlatmaya utanıyorlar. Ne olduğunu bilmiyorum. ama bir ofisin “Evet” dediği şeye,
sonra tekrar geri geldiğinde, “hayır”, demesini hala anlayamıyorum. Üç yıl. Yani söylemeye çalıştığım şey, çok fazla düşünmek
egonun işaretidir. Ama hiç bir çözüm bulmazlar, hiç bir türde çözüm bulamazlar. Asla çözümü hedeflemezler. Çünkü onlar
sadece tartışıyorlar, münakaşa ediyorlar, düşünüyorlar – çözümleri yok. Sahaja Yogilerin iç gözlem yapmaları önemlidir, iç
gözlem – içe doğru. İç gözlem, içe doğru bakmaktır. İçe bakmak, “Neden ben düşünüyorum? Ben ne düşünüyorum? Düşünmeye
ne gerek var?”

Nirvichara olacaksınız. Aklınızın sizi aptallaştırmasına izin vermeyin. Bu akıl bir maymun gibidir, size söyleyeyim, o gerçekten de
bir maymun gibidir. Ve çalışmaya başladığı zaman sizi bu uçtan diğerine, şu uçtan bu uca zıplatır.  Eğer kimi, sözüm ona
sonuçlara ulaşırsanız, eğer buna erişilmemişse de, o zaman siz en sefil kişisiniz demektir. Sadece saçma bir şeyler üzerinde
düşünerek, eriyen insanlar gördüm. Ve bu düşünmekten dolayı, global seviyede de bize neyin geldiğini görebilirsiniz.

Aya gitmeye ne gerek var? Açlık çeken, ölen pek çok insan var. Mars’a gitmeye ne gerek var? Oradan ne getirecekler? Çünkü onlar
bir alışkanlık geliştirdiler. İlk önce Hindistan’a geldiler, sonra Çin’e gittiler, sonra buna gittiler, sonra şuna gittiler, oturamazlar,
yerleşemezler. Evde de oturamazlar.  Özellikle de erkekler. Eğer trenle seyahat ediyorlarsa, tren iki dakikalığına bile dursa,
erkekler dışarı çıkarlar. Eşleri endişelenecektir. Tren hareket ederken, onlar yine içeri atlarlar. Bu kaçık bir beyin. Sanırım, bir şey
gibi, neden onlar için maymun gibi derler? Çünkü maymunlar bunu yapmayacaklardır. Tek bir yerde kıpırdamadan duramazlar.
Meditasyonda, bir yerde oturmalısınız, buradan oraya, oradan buraya zıplamamalısınız. Bu çok zor. Kadınların başka problemleri
var. Yemek yaparken meditasyon yaparlar, zamanları yok! Onların arkadaşları var, alışverişe, bir şeyler almaya ve evi her tür çer
çöple doldurmaya giderler. Hiç bir şey için zamanları yok.  Çok da macerecılar. İş yapmak isterler, onu isterler, bunu isterler.



Meditasyon için zamanları yoktur. Yani durulmak, oturmak çok önemlidir. Kendiniz durulun. Bir keresinde birisi Bana, “Anne, eğer
oturursak, çok şişmanlarız” demişti. (Shri Mataji güler)  Tamam, önemli değil ama sizler durulun. Meditasyon yapmamak için her
tür bahane vardır. “Evet, ben meditasyon yapıyorum Anne ama biliyorsun, bu modern zamanlarda çok zor. Yaşamlarımızda krizler
var, yaşamlarımızda problemler var”. Ama gerçekte şaşarsınız, bir kriz olduğu zaman, deyin ki, Ailemde veya Sahaja Yoga’da, Ben
derhal düşüncesiz olurum.  Kendiliğinden düşüncesiz olurum çünkü problem Paramchaitanya tarafından çözülecektir.
Paramchaitanya problemi çözecektir, Ben neden düşüneyim ki? Unut gitsin. Bırakın Paramchaitanya halletsin. Eğer siz kendi
Paramchaitanya’nıza güvenmezseniz, bunu size faydası olmaz. Size hiç bir çözüm sağlamaz. O zaman da siz, beyninizle döner,
döner, döner, döner ve halledersiniz. İşte bu sizin kesinlikle bilmeniz gereken şeydir ki, sizler Tanrısal sevginin her yeri kaplayan
gücü ile bağlantıdasınız. Bu aptal olan düşünen sevgi değildir. Gerçek olan sevgidir. Neşe olan sevgidir. Bunların hepsi içinizde
bina edilmiştir ve şimdi sizler aydınlanmanızı aldınız, yani kendiniz gelişmek yerine değeri olmayan şeylerin içine atlarsınız. Bu
yüzden pek çok Sahaja Yogi kayboldu. Bana geçenlerde yüz kadar Sahaja Yogiyi kaybettiğimiz söylendi çünkü onlar bir şeyler
görmeye başlayan başka bir Sahaja Yogiyi izlemeye başladılar. Onlar da görmeyi istediler. Eğer bir şeyler görebiliyorsanız, bu
sizin orada olmadığınız anlamına gelir, basit bir şey. Eğer Ben, söyleyin, dağın tepesindeysem, o zaman Ben oradayımdır ama
eğer dağdan uzaksam onu görebilirim. Daha fazla şey görebilmek, sizin bundan uzak olduğunuz anlamına gelir. Bu noktayı takip
ettiniz mi? Yani süptil olan, sukshma, konum, sizin nerede olduğudur. Yani kendinizi nasıl görebilirsiniz? Sahaja Yogilerin
anlamak zorunda oldukları nokta budur. Şunu yapabilen herhangi bir kimse, “Anne, oh hayır, o görebiliyor, o sizin etrafınızdaki
auraları gördü, o bu şeyi görebilir”.   Öyleyse, siz nasıl görebilirsiniz? Çünkü siz busunuz, siz göremezsiniz.

Yani bazen çok popüler olan böyle insanlar, Sahaja Yoganın başlarında sizi kontrol etmeye ve aldatmaya çalışırlar ve sonra da siz
dışarı atılırsınız. Bu bizim yargılanma dediğimiz şeydir. Geçmeniz gereken elekler ve elekler ve elekler vardır. Şuna veya buna
tutkun olduğunuzda, şuna veya buna düştüğünüzde, bütün bunlar adım adım sizin nasıl  oraya nasıl vardığınızdır. Yok
oluşunuzun kesin olduğu bir noktaya varıyorsunuz. Çünkü sizler Ruh olmalısınız. Sizler spiritüel bir yaşama yükselmelisiniz. Eğer
eylemleriniz aşağıya doğru ise, kim size yardım edebilir?    Bu, sizlere anlattığım gibi, çok entresan bir zamandır, yargı zamanıdır. 
Ve bu zamanda bizlerin kendi yargılarımız olduğumuzu konusunda dikkatli olmalıyız. Hiç kimsenin size, şunda catch ediyorsun,
bunda catch ediyorsun demesine gerek yoktur. Kendiniz hangi çakraların catch ettiğini hissedebilirsiniz. Kendim, sizin tüm
problemlerinizi emmek hususunda ne kadar çabalasamda, sizi yükselir, yükselir ve yükselir halde tutmak için mümkün olan her
şeyi yapsam da, hissettiğim şey, bu yardım yöntemi ile sizler çok güçlü olmayacaksınız. Çünkü her zaman, “Anne, benim
problemlerimi emecek” diye düşünüyorsunuz. Eğer yüz mektup alsam, onların doksan dokuzu şu sıkıntıdan veya bu sıkıntıdan
dolayı acı çeken Sahaja Yogilerden. Hayret ettim, hali hazırda sizlerde bütün bu kaliteler uyandı, onlar sizdeler. Kullanın onları.

Biri diyecektir ki,  “bu adam beni rahatsız ediyor, bu eş beni rahatsız ediyor, koca beni rahatsız ediyor”. Sadece affedin! Sadece
affedin! Affetme gücünüz zayıf. Daha fazla, bu azizlerin yazdıklarından daha fazla, sizde gerçeğin gücü var. Gerçeği biliyorsunuz.
Tanrıça’ya dua eden bu azizlerden çok daha fazlasını. Eğer siz hangi seviyede oturuyorsanız, aşağıya düşmeyeceğinizi
düşünüyorsanız, çok fazla aşağıya inmeyeceğinizi düşünüyorsanız, bilmeniz gereken tek problem, yükselişinizin spiritüel olması
gerektiğidir ve zaten bu kaliteler çok iyi dengelenmiş ve içinize konmuştur. Dharma’dan daha fazlası. Dharma belki de, sizin
bırakma veya aşağıya düşme gücünüz var ama bu güçler içinizde asla yok edilmedi. Bir keresinde hatırlıyorum, Amerika’ya ilk kez
gitmiştim ve bir centilmenle tanıştım. Ertesi gün Bana geldi ve “Anne, ben değiştim, ben değiştim, ben değiştim” dedi. “Ne oldu?”
“Bilirsiniz, ben amcamdan nefret ederdim. Asla onunla konuşmak istemezdim, ona çok kızgındım ama bu sefer, düşünün, dün
onunla buluştum, gittim ve ona sarıldım ve öptüm ve dedim ki, şimdi seni affettim, seni tamamen affettim, şimdi bu konuda suçlu
hissetmiyorum. O bana böyle bakmaya başladı” dedi. Yani Kundalininin uyanışı ile sahip olduğunuz tüm bu güzel kaliteler ortaya
çıkacaktır. Ve sonra cömertliğiniz, Ruh tarafından aydınlatılmış güzel varlığınız, dünyaya Sahaja Yoga’nın gerçek olduğunu
kanıtlayacaktır.

Dün bize güzel oyunlar sergilendi ama bu sizlerin içinde, “ben aydınlanmamı aldım, şimdi ben buyum” şeklinde, akli bir tatmin
olmamalıdır. Hayır, hayır, hayır akli değil. Bu bir konumdur, bir konum ve bu konuma ulaşmalısınız, gerçekten meditasyon
yapmalısınız, her gece, her sabah, meditasyon için zaman bulun. Daha fazla meditasyon yaptıkça, bu daha iyi olacaktır.

Kendinizi ikna etmek için veya bırakmak için bahaneler bulunmamalıdır. Her şey önemsizdir. Bu Kali Yuga’da, eğer gerçekten bu
dünyayı kurtarmak istiyorsanız, yükselişiniz çok önemlidir. Sanırım bu gün, içinize halihazırda hangi kalitelerin aşılanmış
olduğunu, sizler için çok anlaşılır kıldım. Onlar oradalar. Onlar dharmalar değiller, onlar kalitelerdir. Onlar sadece içinizdeler, olan



tek şey dikkatinizi bunların tam tersi olan şeylere çevirmiş olmanız, aksi takdirde bütün bu kaliteler zaten sizlerin içine aşılandılar.
Zaten oradalar ve sizin dışınızda, hiç bir şey onları yok edemez. Onları yok ettiyseniz, hiç kimse size yardım edemez.

Tanrı hepinizi kutsasın.

H.H. Shri Mataji



1992-0725, Shri Durga Mahakali Puja: Fransa aşağıya düşüyor.

View online.

Shri Durga Mahakali Puja, Paris (Fransa), 25 Temmuz 1992. [Küçük bir çocuk yüksek sesle “Mataji! Jai! ” diye bağırıyor] Bugün
Durga’ya veya Kali'ye puja yapmaya karar verdik. Bu Tanrıçanın, bütün kötülükleri ve negativiteleri yok ettiği formudur. Bu pujayı
Fransa'da yapmak zorundaydık, çünkü genel anlamda gün be gün, Fransa’nın aşağıya ve aşağıya ve aşağıya doğru gittiğini çok
güçlü bir şekilde hissediyorum. Siz yukarı çıkarken, Fransa'nın geri kalanı en acınası halde. İlk olarak, sizin de anladığınız gibi, bu
Katolik kilisesidir, belki de siz farkında değilsinizdir, belki de başka bir dilde (kitap) okumadığınız için, bu ülkede zorunlu olarak
sadece Fransızca okuyorsunuz. Bu nedenle, Katolik kilisesinin geçmişte bu kadar çok korkunç şey yaptığına dair hiçbir
uluslararası bakış açınız yok veya sizin uluslararası haberlerden haberiniz yok, onların herhangi bir şekilde Tanrıyla bir ilgileri
olması, inanılmaz bir şey. Bir sürü kardinali fırında yaktılar - onları kavurdular. Sadece bu da değil, onlar hakkında tek kelime dahi
etmeye kalkan çok sayıda insanı öldürdüler. Onlar Müslümanlardan da çok daha kötülerdi. Güney Amerika, Amerika gibi başka
ülkelere gittiler - tüm bu yerlerde yaşayan herkes Katolik - bizim ülkemize bile. Ve onlar milyonlarca ve milyonlarca insanı
öldürdüler. Şimdi, Kruta Yuga başladığı için, dün söylediğim şeylerden biride şudur: her ne yaptıysanız, kitlesel ölçekte veya
bireysel ölçekte, bunu ödemek zorunda kalacaksınız. Eğer durum böyleyse, Fransa'nın çok fazla şey ödemesi gerektiğini ve bu
Katolik kilisesinin ise, daha da fazla ödemesi gerektiğini kişinin bilmesi gerekir. Katolik kilisesi, onlar kafalarından yeni hikayeler
uydurdular ve bir orijinal günah teorisi (Adem’in yasak elmayı yemesinden dolayı, her insan dünyaya günahkar olarak gelir
anlayışı) başlattılar. İşte bu şekilde onlar diğer bütün Enkarnasyonları, bütün diğer peygamberleri – hepsini, onlar orijinal günahla
doğdular diyerek - suçlarlar. Ve onlar hatta Meryem'in bile orijinal günahla doğduğunu söylediler, birçok papa bunu tartışıyordu.
Bu da gösteriyor ki, Katolik kilisesinin bütün bu hokus-pokus dininin, insanları zorlayarak, onlara işkence ederek, onların bütün
fikirlerini kendi kontrolleri altına alarak, onlara orijinal günah gibi garip fikirler vererek, Kilisenin kendisini tesis etmesi
gerekiyordu. Bir diğeriyse, onlarda sol Vishuddhi oluşturarak, sizi itiraf etmek zorunda bırakmasıdır. Kadınlara, onlar sanki bir
hiçmiş gibi davrandılar ve Meryem Ana'ya, sadece bir kadın dediler. Ve bu Paul, dün de söylediğim gibi, bu bir gerçektir. Şimdi,
Sahaja Yogilerin bu Katolik kilisesinin ne kadar tehlikeli olduğunu ve ne kadar zarar verdiğini anlamaları gerekiyor. Bununla ilgili
çok sayıda kitap olmasına rağmen, siz okumuyorsunuz, çünkü kitaplar Fransızca değil. Amerika'da İngilizce kitaplar var - İngilizce
öğrenmelisiniz. Artık tüm Fransızların İngilizce bilmeleri gerektiğini, İngilizce okumaları gerektiğini hissediyorum. Fransızca,
kazanmanız gereken uluslararası kişiliği size sağlamayacaktır. Sizde biraz bilim vardı, çok fazla değil. Gerçek bilim İngiltere'den
ve buraya ilaveten, Amerika'dan İngilizce olarak geliyor ve Hindistan'dan da geliyor. UNESCO'da bütün bunları tercüme etmeye
çalışan bir beyefendi, medyanız tarafından dışlandı. Medyanız, başka hiçbir gazeteyi okumamanızdan tam anlamıyla
faydalanıyor; ne hissederlerse onu yapıyorlar. Her tür skandal, her türlü sansasyon – her ne yazmak isterlerse, özgür basında
bunu yazıyorlar. Bir tarafta doğal insan yaşamının bastırılması var, bırakın onlar Freud'a gitsinler. Freud, aklınıza gelebilecek en
pis adam olduğu zaman, bu fikirlerini kafanıza kim soktu ama zaten sanki beyni yıkanmış insanlar gibi olduğunuz için, bütün
bunları kabul ettiniz. Freud'u nasıl kabul edebilirsiniz? Freud Hindistan'a gelseydi, onu hemen öldürürlerdi! Olan şudur, şu veya bu
şekilde, bunun nedenini bilmiyorum, onu nereye koyacağımı bilmiyorum, ama orada bilgelik yok. Olgunluk yok, bilgelik yok.
Amerika’yı anlayabiliyorum çünkü orası sadece iki yüz-üç yüz yaşında. Peki ya Fransızlar? Olgunlaşamadılar ama son derece
anlamsız bir hale geldiler. Olgunluk bitti. Sebeplerden birisi, onların her zaman genç olmayı istemeleri olabilir. Hindistan'da
gençlere aptal denir: Siz buna “gadha pachisi” diyorsunuz, yirmi beş yaşında, onlar eşektir, demektir. Onlar hiçbir zaman
arkalarından gidilecek mantıklı insanlar olarak görülmezler. Ve yavaş yavaş Katolik kilisesinden Freud'a doğru giden bu hareketle,
ne oldu, sizin neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayacak bir kendi kişiliğiniz olmadı. Elbette, Sahaja Yogilerin çok sayıda punya
(erdemli, faziletli, iyi, doğru şey) yapmış olmalılar ve onların bu ülkede doğmak için, çok cesur insanlar olmaları gerektiğini
söylemeliyim. Aksi takdirde burada nasıl doğdular, bilemiyorum. Kanun o kadar garip ki, durumun sulh hakiminin ruh haline bağlı
olduğunu söylediler. Sanki yargıç, hukuk bilmiyormuş gibi. Modern zamanlarda Benim hiç tanıyamadığım aptal bir ülke. Dünyanın
hiçbir yerinde burada olduğu kadar aptal bir yasa yok. Tabii ki, Amerika'da da adalet yok, onlar ne isterlerse onu yapıyorlar. Ama
burada sözde modern insanlar var. İçinde oldukları durum, hukuk anlayışlarının olmamasıdır. Onlara, "Kanun nedir?" diye
sorarsanız, bunu umursamıyorlar. Yargıcının ruh hali. Şimdi, onun geçen gece çok içki içtiğini varsayalım, ertesi gün akşamdan
kalma bir halde işe gelir, yani bitti. Ve o zaman yargıç sadece sarhoşlara karşı çok önyargılı olacaktır. Yani, burada bu o kadar
korkunç bir toplum haline geliyor ki, Hintliler şok olacaklardır, şüphesiz ki fuhuştan başka bir şey olmayacaktır. Görmek ve
görülmek. Neden? Her kadın çekici bir şekilde giyinmelidir, ne için? O bir fahişe mi? Her tür banyo kültürü gelişti. Örneğin Fransız
banyosu, (Lavabo da vücudun bazı yerlerini sadece nemli bezle silmek) tüm dünyada bunun ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Bu
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çok pis bir tembellik alışkanlığı, bu içki içmekten kaynaklanıyor. Çok fazla içerseniz, ertesi sabah o kadar uyuşuk olursunuz ki,
sadece bir Fransız banyosu yapıp gidersiniz. Yani, lütfen Fransız Sahaja Yogiler olarak, sizin görevinizin diğer ülkelerin
görevlerinden çok daha zor olduğunu, çünkü bunun tamamen bilgelikten yoksunluk olduğunu hatırlamaya çalışın. Bunu, ne
kurumlarınızda ne hükümetinizde ne de herhangi bir eğitim içinde bulacaksınız. Bu tamamen bilgelikten yoksunluktur. Ve bu
Freudcu halka göre bilge olmak, egoist olmanız demektir! Bay Freud'un hikayesinde öyle garip fikirler var ki, hiçbir mantıklı insan
bunu kabul etmez. Ama insanlar duyularını yitirdiler ve kurutma kağıdı gibi, pis, yıkıcı, korkunç, insanlık dışı olan her neyse, onu
içlerine çekmeye çalışıyorlar. Hıristiyan bir millet olmaları lazımdı. Lütfen, tüm Sahaja Yogiler bunu anlamalıdır: kitaplara ulaşmalı
ve nerede olduğumuzu bulmalısınız. Fransa'da çok çalıştım, bunu çok iyi biliyorsunuz. Buranın cehennemin kapısı olduğunu
düşünürdüm ama bundan çok daha kötü, bu tam bir pislik. Ve siz burada doğdunuz, çok hoş kokulu ve güzel lotuslar gibi
oldunuz, sizin bununla savaşmanız gerekecek. Ben her zaman sizinleyim, tüm güçlerim sizinle ama unutmayın ki, sizler toplumla
savaşmalı, çok sayıda insanı kurtarmalısınız, onları kurtarmalısınız. Çocuklara özgürlük verilir, "Ne istersen onu yap", denir.
Onlarda özgürlük hissiyatı yok! Uçmak için yapılmış ama düzgün bir şekilde birleştirilmemiş bir uçak olduğunu varsayalım. Uçağa
ne olur? Çocuklara, görevlerine dair doğru bir hissiyat ve kendileri hakkında doğru bir anlayış olmadan özgürlük verilirse, onlara
ne olur? Çocuklar neden ebeveynlere doğar? Şımarık olmak, özgürlük sahibi olmak için mi, yoksa biraz rehberlik almak için mi?
Sizler çocuklarınıza rehberlik edemezsiniz. O kadar kabalar, o kadar küstahlar ki. Tamamen gittiler. Biliyorsunuz, biz bir ay
boyunca bu batılı çocuklarla mücadele etmek zorunda kaldık. Ve o okulu kapatmanın kıyısına kadar gelmiştik çünkü sanki
ormandan geliyormuş gibi, gerçekten vahşi çocuklardı. Orman hayvanlarının bile bir duyarlılığı vardır. Bu yüzden çocuklarınızı
düşünmelisiniz. Çocuklarınıza ne olacak? Onların hali ne olacak? Bu pislikte aynı şekilde yaşayacaklarsa, bu çocuklar ziyan
olacak, sadece bir ziyan! Eğitimleri yok, karakterleri yok, kişilikleri yok, sonunda AIDS ya da uyuşturucu bağımlısı ya da buna
benzer bir şey olacaklar. Fransa'nın çocukları için bir gelecek görmüyorum, gelecekleri yok. Ve bununla savaşmalısınız,
"Çocuklarımız için bir geleceğe sahip olmak istiyoruz, onların mahvolmasını istemiyoruz." Ve bununla mücadele etmek için
cesaretiniz olmalı. Cesaret sahibi olmak çok önemlidir. Cesaretiniz yoksa bununla savaşamazsınız. Ve bugünkü puja, kalplerinize
bu cesareti vermektir. Etrafınızdaki her şeyi görün, neler oluyor? Hepiniz Tanrı'nın krallığında hoş bir şekilde eğleniyorsunuz,
Tanrı'nın Krallığına girdiniz. Peki ya, geri kalan insanlar? İnsanların çoğunluğu nereye doğru gidiyor? Bu korkunç Mooladhara
yerinin, geleceği ne olacak? Şimdi, Freud’un sahtekar bir adam olduğu keşfedildi ve şimdi bunca yıl sonra, onun dünyanın her
yerinde bulunan insanları çoktan mahvettiği kitaplar var. Ama en kötüsü, onlar burada mahvoldular. Onlar toplumdan sorumlu
oldukları için, bunun özellikle kadınların sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Fransa toplumu mahvoldu ve sizler, ailelerinizi yok
etmeye çalışan bu tür anarşi aleyhine konuşmak için, sorumluluğunu üzerinize alın. Eğer kadınlar karar verirlerse, eminim ki, bunu
çok çok kolay halledebilirler. Saçma bir özgürlük istemek yerine, bu ülkenin yükselişini isteseniz, bu daha iyi olur. Biliyorum, çok
çalıştım ve hepiniz oradasınız. Hepinizin Tanrısal olanın arzularını yerine getirmek için burada olduğunuzu görmekten dolayı çok
mutluyum. Çünkü artık çok güçlü bir şekilde bilmelisiniz ki, insanlar kitleler halinde yok edilecekler. Dışarıdan değil, içeriden.
Birdenbire bu hastalıkla milyonlarca insanın ortadan kaybolduğunu işiteceksiniz, kendinizi de korumalısınız, hepiniz: her zaman
kendinize bir bandhan verin; her zaman temiz bir hayat sürün. Sahaja Yoga'nın belli hijyenik kuralları vardır, lütfen onlara uymaya
çalışın. Bunu ihmal etmeyin. Eğer bir kişi AIDS'e yakalanırsa, koşullar ne olursa olsun, nedeni her ne olursa olsun, onu Sahaja
Yoga'da tutamazsınız. Çok dikkatli olmalısınız, ayrıca bir AIDS hastasını asla tedavi etmeyin derim. Dün Benimle tartışan biri gibi,
aslında sadece iki tür insanı olduğu için: biri kibirli, diğeri ise her zaman, ölmelerinin daha iyi olduğunu düşünenler. Onların
yaşama istekleri yok. Yani sağ veya sol kanal olmak üzere, yalnızca iki tür insan vardır ve onlar asla yükselemezler. Denedik, biz
denedik. Elbette, son yedi yıldır yaşayan bir kişi var ama onun yine de kendine inancı yok. Onlar geri gelirlerse belki gelecek nesil
daha iyi olabilir. Ancak bu nesil söz konusu olduğu zaman, sorumluluğunuzun çok büyük olduğunu bilmelisiniz. Tüm Sahaja
Yogiler, bu toplumla mücadele edeceklerine, ülkelerini ve vatandaşlarını tam bir felaketten kurtarmaya çalışacaklarına dair bir
yemin etmelidir. Savaş olmayacak, onlar sadece kendi kendileriyle savaşıp ölecekler. Bu çok ciddi bir meseledir. Bu yüzden
bugün, tüm negativitenin yok edilmesi gereken bu Durga pujayı yapmaya karar verdik. Kali'nin bedenini pek çok Deity oluşturdu.
Vücudunun her parçası bir Deity tarafından yaratıldı, bir Deity tarafından bununla ilgilenildi ve daha sonra bu hepinize yansıtıldı.
Bu yüzden, Tanrı'nın insanı Kendi suretinde yarattığını söylerler, Ben derim ki, sizi Ben kendi suretimde yarattım, tüm Deityler
emrinize amadedir. Hepsi sizinle birlikteler ve sizi onlar yarattılar - eğer bakarsanız, çok özenli bir şekilde - sahip olduğunuz tüm
güzelliği ortaya çıkaranlar, Deitylerdir. Bütün bu güzel cemaati, bu güzel dönüşümü yarattılar ve sizden böyle melek gibi insanlar
yarattılar. Onlar her zaman çalışırlar, ancak sizin yapmanız gereken tek şey sürücüye sahip olmaktır. Yükselmek için saf arzunuz
vardı, ama ne için? Işığa sahip olmak istiyorsunuz, ama ne için? Neden guru olmak istiyorsunuz? İnsanları kurtarmak için, onların
kurtuluşu için. Ben sadece sizin kanallarınız aracılığıyla Sahaja Yoga'yı çalışabilirim. Kendi kendime çalışabilseydim, bunu
yapardım. Bu, tek bir rakshasayı öldürme meselesi değil. Kaç tane olduklarını Tanrı bilir, rakshasa üstüne rakshasa. Ve onlar her



yerdeler, hatta sizin içinizdeler. Şimdi gittiler. Yani Sahaja Yoga'ya gerektiği şekilde muamele etmelisiniz, bu çok önemlidir.
Pujanın çok geç yapılacağını biliyordum, çünkü Kali puja her zaman gece on ikiden sonra yapılır. Yani bu, bu şekilde olmalıydı.
Dün gece, saat dörtte uyudum ve bu gece saat kaçta uyuyacağımı da bilmiyorum - her şey halloluyor. Her şey yolunda gitti. Ancak
siz bunun üzerinde tartışmalı ve "Bunu değiştirmek için biz ne yapabiliriz?" diye düşünmelisiniz. Neden kitap yazmıyorsunuz,
neden kimi deneyimlerinizi yazmıyorsunuz? Bunları yalnızca Fransızca olarak yayınlatın. Dışarıda neler olduğunu Fransızlara
anlatın. Kitapların bir kısmını tercüme ettirin - bazı Amerikan kitaplarını, bazı İngilizce kitapları. En azından oradan alıntı yapın.
Nasıl olur da bunun farkında olmazlar. Önce bu Katolik kilisesi gitmeli. Hiç şüphesiz bu olacak, bundan eminim. Kelimenin tam
anlamıyla bizden korkuyorlar. Ve şimdi biz, onlara gerçekten neler yapabileceğimizi göstermeliyiz. Ve en komik şeyde, bir
başkanın, kız arkadaşını başbakan olarak seçmiş olması. (François Mitterrand’ın 1991-1992 yıllarındaki başbakanı olan Édith
Cresson) Demek istediğim şu ki, aklı başında hiçbir ülkede bu mümkün değildir. Böyle bir şey hiç duyulmadı. Söylemek
zorundayım ki, İngilizler bin kat daha iyidir, gerçekten çok iyiler. En azından yönetim söz konusu olduğunda, parlamentoları söz
konusu olduğunda. Adaletleri de böyle aptalca değildir, hukuka dayalıdır, bir sulh hakiminin ruh haline bağlı değildir. Gerçekten
de, orta çağdan öncesi böyle bir aptallıkla yolunuza nasıl devam ediyorsunuz: ilkeller, insanlar bu tür yasaları kabul etmek için,
kesinlikle ilkeller. En azından Fransızların tuhaf yasaları hakkında bir kitap yazabilirsiniz, tek başlık. “Bu nasıl zarar verdi”. Çok
güzel bir kitap var, “Sahtekar Freud”. Lütfen bunu okuyun ve Freud'un Fransızları nasıl mahvettiğini, beyinlerinin nasıl çarpıttığını,
fikirleri nasıl çarpıttıklarını görün. Hepiniz çok zeki, akıllı insanlarsınız. Öyleyse Kali, kılıçla değil de kalemle çalışmak zorunda.
Böyle olduğunu bilmeme rağmen, bu kadar kötü durumda olduğunuzu hiç bilmiyordum. Yani bu hepimiz için bir meydan
okumadır ve neler yazabileceğinizi görmeme izin verin, hepiniz deneyimlerinizi bir araya getirin: Fransız ebeveynler nasıl
davranıyorlar, büyükanne ve büyükbabalar nasıl davranıyorlar, bu ülkede neler oluyor falan. Onlar aptalların cennetinde yaşıyorlar.
Yıkımın başlarına nasıl geldiğini bilmiyorlar. Her ne kadar hepiniz kurtulmuş olsanız da, başkalarını düşünmek zorundasınız,
Sahaja Yoga budur, Kali'nin sadece bhaktaları (adanmış kişi, mürit), sadhakaları (Spiritüel Üstad) korumak istemesinde olduğu
gibi, bu bizim sadece bhaktaları önemsememiz değildir. Ama sizler çok daha fazla insanı korumalısınız. Tüm güçlere sahipsiniz,
sadece onları kabul edin ve kullanın. Bunu yapabilirsiniz. Medyanız ise en kötüsüdür ve adına anti-medya diyerek bir gazete
kurabiliriz. Bize ne yapabilirler? Ya da bir tür bağımsız isim verebiliriz. Ve medya sansasyonundan mustarip olan insanlara açık
olmalıdır. Medyanın onlara nasıl zarar verdiğini, nasıl yanlış raporlar verdiğini gibi şeyler yazabilirler. Yapabiliriz! Neden olmasın?
Eminim bu işe yarayacaktır. Kaleminizle neler yapabileceğinizi düşünün. Ne kazanırsanız kazanın, neyi seviyorsanız: güzel müzik,
bütün pujalar, her şey ama başkalarını düşünün. Onlar zaten sarhoşlar ve kafalarını yastığa koyunca uyuyorlar. Onları bir
düşünün. Bu neşeyi ne zaman hissedecekler? Katolik kilisesinin baskısı nedeniyle bütün bu kötü şeylere katlanmaları gerektiği
için onlara acıyorum. Onlara baskı yapan Katolik kilisesidir, bu yüzden bu hale geldiler. Bunun başka bir yolu yok - bu tür şeyleri
kabul etmelerinin nedeni bu. Sahaja Yoga'da biz bütün bu şeyleri bunları yapmıyoruz, biz merkezdeyiz. Bu tür sorunlarımız yok,
çünkü kimseye baskı yapmıyoruz ve müsamahanın diğer aşırı uçlarına gitmiyoruz. Bence bütün Avrupa iki tür insana bölünebilir:
Biri Anglosaksonlar ve diğerleriyse Latinler. Anglosaksonlar sağ kanaldır ve Latinler ise sol kanaldadır: ağlarlar, sızlanırlar,
sefildirler, kire ve pisliğe düşerler. Sadece bu iki tür. Şimdi, ne yazık ki siz Latin tarafındasınız. Bu yüzden Katolik kilisesi burada
gelişiyor. Şimdi, Latin tarafa bakar ve onların ne kadar sol kanala gittiklerini ve sol kanala geldiğinizde çok güzel bir şekilde hangi
hastalıklara yakalandığınızı anlarsanız, bunun bir listesini yapın. Yani söylediğim bu şey Fransa'da işe yarayacaktır: sol kanalın
tedavisi olmayan hastalıkları. Bu şekilde, siz sokakta yürürsünüz, yürürken en az üç, dört tane deli, akıl hastası insan görürsünüz,
onları fark edersiniz. Bu çok basittir. Akıl hastanesine gitmeniz gerekmez, sokakta! Hepsi konuşacak ve bir şeyler söylüyor
olacaklar, ama onların hepsi oradalar. "İşte bu yüzden içiyorlar, işte bu yüzden mutsuzlar." Hastalık istatistikleri neler, bilmiyorum.
Yani sorun son derece ciddi, çok ciddi. Ve geçen gün Bana sorduğunuz Gurupadanızın çekimiyle (Guru konumu) bunu
çözmelisiniz - erkekler için olduğu kadar bayanlar için de bir guru statüsü istediniz. Ben de "Tamam, başlayın!" dedim. Umarım
bunu istemek için yaptığım şarkıyı hepiniz duymuşsunuzdur. [Shri Mataji, Marathi dilinde konuşur] Pekala, o şarkıyı bir kez
söyleyecekler. [Shri Mataji, Marathi dilinde konuşur] Tamam. O şarkıyı size söyleyecekler. Anneden farklı istekler var ve bunda
sonuncusunda: "Anne, şimdi bize Gurupada'yı verin, bir guru statüsünü verin". Ancak her gurunun bir görevi vardır: içinde yaşadığı
toplumu temizlemek. Bu onun görevidir, onunla mücadele etmelidir. İsa tek başına savaştı, pek çok aziz tek başına savaştı,
onlara çok kötü muamele edildi, hapse atıldılar, zehir verildi, böyle şeyler ama onlar savaştılar. Aynı şekilde siz Gerçeğin üzerinde
durursunuz ve onunla savaşmalısınız çünkü sizler azizsiniz. Tanrı sizleri kutsasın. [Shri Mataji Marathi dilinde konuşuyor] Bunu
iki kez tekrar edecekler, siz de yapabilirsiniz. Bunu hepinizin duyduğunu sanmıyorum, çünkü ancak Guru puja'ya gelenler şarkıyı
duymuş olmalı. [Yogiler, “Binati Suniye Adishakti Meri” şarkısını söylüyor.]
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Hamsa Çakra Puja, Vancouver (Kanada), 13 Eylül 1992. Bugün Hamsa çakraya ibadet edeceğiz. Bu güne dek, her zaman bir
Deity’e ibadet ediyorduk ve bu sizin Hamsa merkezine ikinci kez ibadet edişiniz. Biliyorsunuz, bu çakra iki kaşın arasına
yerleştirilmiştir ve iki göz ise, sağ ve sol kanalı temsil ederler. Yani bu merkeze gözlerimiz, kulaklarımız, burnumuz, dilimiz,
dişlerimiz ve boynumuz tarafından rehberlik edilir. Burası çok önemli bir merkezdir, çünkü on altı yaprakla, bu on altı yaprakla
ilgilenmek zorunda kalan Vishuddhi, bütün bu kulak, burun, boğaz ve içimizde bulunan farklı, farklı organlara bakar ve onun ayrıca
Viraat ile de iletişim kurması gerekir. Yani onun, Hamsa Çakranın bu merkezinden geçmesi gerekir. Hamsa Çakra,
farkındalığımızdaki hayırlılığı ifade eden çok önemli bir merkezdir. Bunun anlamı şudur, eğer bu merkez tetikte ve uyanıksa, neyin
hayırlı olup ve neyin hayırlı olmadığını derhal biliyoruz, ya da buna şöyle diyebiliriz, bizler Tanrısal ayırt ediciliği elde ederiz.
İnsanların iyi ve kötü, yıkıcı ve yapıcı arasında ayırt edicilik sahibi olmalarının, onların genetiğin bir parçası olduğunu
düşünüyorum. Temelde bu orada olmalıdır ama dışarıdan koşullanmaları ve egoyu toplayan bütün bu organlar tarafından, onu
kolayca bozabiliriz. İşte bu yüzden, bu merkez çok savunmasızdır. Diğer merkezler, bu merkezin bağlı olduğu kadar dışarısı çok
fazla bağlantıda değildirler. Bu çakra, bütün bu organlardan tüm bilgilerini alır. Mesela şimdi sahip olduğumuz gözler. Gözler çok
önemlidir, çünkü derler ki, göz Ruhun penceresidir. Ve Kundalini yükseldiği ve Ruh parlamaya başladığında, gözbebeğinde bir
büyüme olduğunu sizler gördünüz ve siz masum bir çocuk gibi bakarsınız, gözlerinizde bir parıltı vardır. Fakat gözlerimizle sürekli
olarak oynamamız, gözlerimizi şehvet ve açgözlülüğümüzle yersiz bir biçimde kullanma şeklimizle, bu merkezi çok kötü bir
şekilde bozabiliriz. Yıkıcı şeyleri hayatımıza bir kez almaya başladığımız zaman, bizde hemen buna benzer hale geliriz, ya da
yanlış olan her ne varsa, yıkıcı olan ne varsa, bunları çok kolay bir şekilde kabul etmeye başlarız. Bunun bir tür genetik kusur
olduğunu düşünüyorum çünkü bazı insanlar, aptalca, sersemce olan veya yıkıcı olan hiçbir şeyi kabul etmeyeceklerdir ama bazı
insanlarda buna çok meyillidirler ve çok kolay saçma olan, aptalca olan ve kesinlikle yıkıcı olan şeylere çok kolayca kapılabilirler.
Bu çok kolektif bir kabul haline de gelebilir ve bir kez kolektif bir kabul haline geldiği zaman ise, içinize nüfuz etmeye başlar. Bu
(negativite) sizi sadece kendi içine çekme etkisine de sahip değildir, aynı zamanda başka şeyleri etkileme etkisine de sahiptir.
Gözleri bizim flört edici dediğimiz veya her tarafta gezinen gözleri olan bir kişiden bahsedelim, böyle bir kişi, flörtün ne olduğunu
bilmeyen, her tarafta gezinen gözlerin ne olduğunu bilmeyen, kendilerinde istikrarlı gözler olan insanların olduğu bir grubun içinde
giderse, o kişi bu insanları etkileyebilir ve bazılarını da kendisi gibi yapabilir. Yani, ne olur, aslında, bu, bu her çeşit bhootun
girmesi, varlıkların içinize girmesi için çok iyi bir kapıdır ve siz onu geri yansıtmaya başladığınızda, aynı bhootlar, başka bir insana
da geçebilir ve aynı türde bir boşluk veya başka insanların Hamsa çakrasında da, aynı türden bir savunmasızlık yaratabilir. İşte bu
yüzden gözlerin çok, çok temiz ve masum olması gerekiyor. Bir diğeri, sizin görebileceğiniz başka bir şey ise, sizin ne
duyduğunuzdur. Bazı insanlar saçma sapan bir şeyler duyarlarsa, elleri ile sadece kulaklarını kapatırlar. Onlar hiçbir şey duymak
istemezler. Ama bundan hoşlanan ve bundan keyif almaya devam eden bazı insanlar da var. Nihayetinde, onlar köle gibi olurlar
veya diyebiliriz ki, şartlanırlar, normalde bir insanın sevmeyeceği bütün bu korkunç şeyleri severler. Şimdi, Fransız halkı gibi olan
insanları görmüş olmalısınız, sanırım onlarda kokuyu değerlendirme yetisine yok. Çok berbat kokuyorlar, onlar bütün bu çürük
yiyecekleri, çürük peynirleri yiyorlar, çürük olan, kesinlikle çürümüş olan şarapları içiyorlar ama onları asla koklamıyorlar.
Etraflarındaki herkes bunun kokusunu alabilir. Elleri bile çürük peynir kokuyor, onu koklamaya dayanamazsınız. Ama onlar bu
gücü kaybettiler. Aynı şekilde ülkemizde de, kirli şeylerin temizliğini elleriyle yapan süpürücüler adı verilen bir kastımız var.
Onlarda koku duyusu yoktur. Onlar koku duyusunu kaybettiler. Burun bu koku duyusunu kaybetti. Kirli bir şeyin kokusunu
alamazlar. İşte bu şekilde işlerini yapabilirler. Yani siz kokulara karşı da tetikte olmamaya başlarsanız, insanların tütünden
yapılmış bazı şeyleri kullandığını da gördüm, onların çok iyi olmaları gerekiyordu, “Tabac – (tütün)” gibi ünlü markaların
parfümleri ve benzeri şeyler. Yani, bu tür bir şeyden hoşlanmaya başladıklarında, sonra “Poison –(Zehir)”, (bir parfüm markası)
gibi başka şeyler ve diğer korkunç şeyleri de var, onun içinde korkunç bir koku var. Bunun dışında, kokladığınız ilk şey alkol, bu bir
içki! Ama umursamıyorlar çünkü bunu doğuştan gelen bir zevk olarak görüyorlar. Ama bu zevkler, sonuçta, burundaki bütün
hücrelerini öldürebilir ve daha sonra, kişi koku duyusunu bile kaybedebilir. Neşe veren organlardan birisi, koku duyusudur. Birçok
insan Kundalini yükseldiği zaman, pek çok şeyin kokusunu alıyor. Bazı insanlar guggül kokusu (Hindistan’da yetişen güzel kokulu
bir ağaç) alırlar veya bazen sandal ağacı kokusu ya da çiçeklerin ya da belki , bazı ağaçların çok doğal bir özü olan bir şeyin
kokusunu alırlar. Ama aslında koku hücrelerinize zarar veren bu doğal olmayan şekilde yapılmış olan şeyler, onların kullanmaya
başladıkları şey budur ve bu tür şeyleri kullanmaya başladığınız zaman ne olur, siz hiçbir yerde kötü bir koku hissetmezsiniz, tıpkı
hayvanlar gibi. Ama pek çok hayvan koklayabilir, veya koklayamazlarda, buna iyi veya kötü demezler ama koklayabilirler.
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İnsanoğlunun sahip olduğu iyi - kötü koku duyarlılığı bile kayboldu. O halde, insanoğlu olarak yükselişimiz ne olursa olsun, hangi
düzeyde bir seviyeye ilelediysek bile, kademeli olarak bu tek tek tamamen yok olmaya başlar. Sonra boğazda aynıdır. Eğer boğaz
kötü konuşma dili kullanıyor ve insanları taciz etmek için kullanılıyorsa, insanlara karşı bir öfke sergiliyor veya saldırganca bir
şeyler yapıyorsa veyahut insanlar bazen alkol gibi yıkıcı nitelikleriyle boğazı bozabilecek şeyleri alırlar; özellikle de sigara içimi.
Sigara içiyorsanız, boğaz savunmasız olur ve sesinizin tatlılığı kaybolur. O zaman onlar boğuk bir sesle konuşuyorlar ama bu
tamamen dışsaldır. Bu dışsal olmaya başlar. Ağız tütün kokar ve aynı zamanda dişler de, boğaz bu konuda ayırt edicilik
göstermeden kullandığımız her şeye tepki verir, çünkü bu moda, çünkü bu iyi pazarlanıyor, çünkü bunun reklamı yapılıyor! Bu
bizim, kendi bilgeliğimize, kendi kişiliğimize sahip olmadığımız anlamına gelir. Fakat bu merkez uyandığında, o zaman
geliştirdiğiniz şey ayırt ediciliktir. Onlara bu merkez için Hamsa isminin nasıl ortaya çıktığını dün anlattım. Çünkü kuğunun beyaz
olduğunu ve turnanın da beyaz bir kuş olduğunu anlatan Sanskritçe çok güzel bir beyit var. Kuğu ve turna arasındaki fark nedir?
Bunun cevabı şudur, sütü suyla karıştırdığınızda, turnanın ayırt ediciliği yokken, onda vivek (zekâ, bilgelik) yokken, kuğu gidip sütü
içecektir. Bu arzuya bağlı olan gücü, bir kere kaybetmeye başladığımız zaman, tıpkı robotlar gibi olmaya başlıyoruz, bunu
söylemeliyim, çünkü kendi kişiliğimize sahip değiliz. Herhangi bir kişi bizim beynimizi yıkayabilir ve o bize ayırt ediciliğimiz
hakkında daha çok şey anlatır, bizde onları dinleriz. Bu durum, insanların, binlerce insanın, neden bu sahte gurulara gittiğini
açıklıyor. Binlerce insan neden eşcinselliği benimsedi ve AIDS kaptılar? Neden binlerce insan uyuşturucu kullandı? Bu inanılmaz!
Akıl almaz! İnsanlar neden bütün bu şeyleri benimsediler ve hayatlarını mahvediyorlar. Bara giren bir adamın, dışarı çıktığını ve
boşalmış cüzdanı ile yere düştüğünü görüyorlar. Ama onlar cüzdanları ile oraya giderler, bakın buna, onlar barın içine girmek için
yeterli paraya sahiptirler ve sonra caddeye yığılmak üzere tekrar dışarı çıkarlar. Başka insanlar ne kadar aptal veya saçma sapan
şeyler yaparsa yapsınlar, siz onların aptal olduklarını gördüğünüz zaman, sizde aptal olmak için para ödersiniz. Bir kişi kendini
yok etmek için para öder, yoldan çekilin o zaman. Bu herkes için çok da doğal değildir. Yani bir köpek, bir kedi veya herhangi bir
hayvan bile, tehlikenin nerede olduğunu bilir. Tehlikeyi koklayabilirler ve oradan kaçarlar çünkü onlar kendi hayatlarını korumak
zorundalar. Hayatlarının değerli olduğunu düşünüyorlar, onlar yaşamalılar ve iyi yaşamalılar. Fakat bu sıradan aklıselim olma hali
kaybolmaya başlar ve “Yanlış olan ne? Bunda yanlış olan ne? Şunda yanlış olan nedir?” derler. Bu durum, Hamsanın genetiğinin
onlarda eksik olduğu anlamına gelir. Şimdi, Hamsa Çakrada bir Deity olmadığını görmelisiniz ama bu çakra, Shri Ganesha
tarafından yönetilen ve Buddha, Mahavira, İsa ve Shri Krishna tarafından, yani bunların dördü tarafından ilgilenilen pek çok
organın, formsuz enerjisidir. Yani bu genetik Shri Ganesha tarafından yerleştirilir, çünkü O Bilgeliğin kaynağıdır. Yani ilk olarak,
onlar kendi Mooladharalarını bir kez bozdukları zaman, bilgelik bitti: esas olan, temeller, bitmiştir. Bu yüzdende ahlaksız bir
yaşam, hayatımız için çok zararlıdır, çünkü ayırt ediciliğimizi kaybederiz, ayırt edicilik kaybolur. Eğer siz Hamsa Çakrada Shri
Ganesha'yı uyandırabilirseniz, o zaman Sahaja Yogilerin yüksek ırkına aitsinizdir. Bu şaşırtıcıdır. Ben insanların bir gecede
uyuşturucularını bıraktıklarını gördüm, çok ahlaksız insanların, bu çakra aniden uyandığı için, onların son derece ahlaklı hale
geldiklerini gördüm ve günlük yaşamda olsun, kolektif yaşamda olsun, ruhun ışığı en iyi bu çakra vasıtası ile ifade edildi. Bir kişi,
dediğimiz gibi daha sonra meseleyi görmeye başlar. Şimdilerde olduğu gibi, Sahaja Yogada da farklı sorunlarımız var. Diyelim ki,
insanlar Sahaja Yoga'ya ilk geldikleri zaman, diğer insanları izlemeye ve onların hatalarını bulmaya başlarlar, onlarda yanlış olan
ne var?. Ne için burada olduklarını asla görmezler. Onlar başkalarının hataları bulmak için değil, kendi kusurlarını düzeltmek için
buradalar. “Oh, bu adam hiç iyi değil. Şu adam iyi değil. Bu yanlış. ”Onlar problem yaratmaya başlıyorlar, bilirsiniz. Birbirleriyle
konuşacaklardır, “Ah, bu adam iyi değil. Şu adam iyi değil ”, gruplar ve bir şeyler yaratmaya çalışırlar. Neyi teklif etmek üzere
buradalar? Siyaset yapmak için mi yoksa yükseliş için mi? Bazıları, eğer bütün bunları yapmazlarsa, o zaman da, bundan bir
miktar para kazanmaya başlamamız gerekir diye düşünüyorlar ya da bazıları, kendilerini ilgilendirmeyen şeyler için başkalarını
eleştirmeye başlıyorlar. Bu yüzden unuturlar, çünkü onlar şimdi sadece Sahaja Yoga'ya geliyorlar ve onların genetiği,
bilgeliklerinden kaynaklanmıyor. Endişelenmemeleri gereken, aldırmamaları gereken şeyler hakkında endişelenmeye başlarlar.
Sonra bazıları “Ah, ben liderim!” veya “ neden ben lider değilim?” diye düşünmeye başlarlar. Bu şekilde liderlikte hata bulmaya
başlarlar. Bazen lider de, “Oh, ben liderim. Çok sert, disiplinli olabilirim ve insanları kontrol edebilirim. Ben bunu yapabilirim” diye
hissedebilir. Buraya nasıl seveceklerini, şefkatli olmayı, hoşgörülü olmayı öğrenmeye geldiler. Liderlik ve itaat duygusu – her ikisi
de arzuya bağlıdır. Biri size bir şey söylüyor ve siz kendi iyiliğiniz için, o kişiye itaat ederseniz, bunun kendi iyiliğiniz için olduğunu
siz kurnazca anlayacaksınız. Eğer bazı liderler “Bu senin için yanlış” diyorsa, bu konuda kendinizi incinmiş hissetmek yerine,
bunun yanlış olup olmadığını görmeye çalışın. “Evet, bu bende yanlış. Peki, ne yapmalıyım? Kendimi nasıl geliştirebilirim? ”Lidere
sorun ya da Bana yazabilirsiniz ya da bir şeyler yapabilirsiniz. Ama hayır! Onlar bunu yapmayacaklar. Derhal Bana bir mektup
yazarak, “Bu lider böyle ve o çok kötü adam. O böyle bir şey. O parayı yedi, bu şeyi yedi!”, bunun gibi her türlü şeyi
söyleyeceklerdir. Ya da insanlara “Ah, Anne bu adamı dinler. O adam iyi biri değil. Bu adam Anne’ye sadece hikâyeler anlatıyor ve
Anne de dinliyor!” diyeceklerdir. Anne böyle bir aptal değil. O her şeyi biliyor. Yani, önceki hayatımızda topladığımız her şeyi, ikinci



doğumumuzdan sonra bile, biraz taşıyoruz. Yumurta bir kuşa dönüşür ama yine de yumurtanın bir sürü şeyi, onun vücuduna
tutunur, bu yüzden onu temizlemelisiniz. Yani, bu noktada, aydınlanmanızı aldığınızda, ilk elde edeceğiniz ayırt ediciliktir, “Ruh
konumunu nasıl elde edeceğim?” olmalıdır. Saf Ruh! Bunun yerine, insanlarda ayırt edicilik olmadığı için onlar kayboluyorlar.
Aydınlanma ile ilk olarak bu gerçekleşir, insanlarda gördüm: Onların gözleri sabittir. Şimdilerde onlar gözlerini çok fazla
gezdirmiyorlar. Onların çok masum gözleri var. Diğer taraftan da, böyle şeylere bakmaya devam eden insanlar, onlar gerçekten
çok kızgınlar. Deli birisi ile onun arasında bir fark yok. Deli bir adamı oraya koyuyorsun, o da aynı şeyi yapıyor ve onun gibi olan bir
insan da, aynı şeyi yapıyor. Ve bu çok çılgınca bir şey, ama derhal… Yani, bu öyle kendiliğinden bir şeydir ki. Bu odaya gelen ışık
gibidir. Bu o kadar spontandır ki, siz bir şeyleri çok net bir şekilde görmeye başlarsınız - “Hayır, hayır. Bu iyi değil! ”Önceleri, siz
bahçedeki bütün dikenleri toplayıp, bunları vücudunuza koyardınız. Durum buydu. Çiçeklere hiç bakmadınız. Ve aniden,
aydınlanmadan sonra, şaşıracaksınız, sadece çiçek görüyorsunuz ve dikenlere aldırmıyorsunuz ya da eğer diken bulursanız,
onları çıkartırsınız. Aydınlanmadan önce ve aydınlanmadan sonra bile, hep neşe vardır, ama sizde bundan keyif alma kapasitesi
yoktur. Bu kapasite aydınlanma sonrası size gelir ve başınıza gelen esas şey, ayırt ediciliktir. Sonra kuğu gibi, her şeyin sadece
sütünü alırsınız. Her şeyde tavrınız çok farklı hale gelir, bir şeyleri farklı bir açıdan görmeye başlarsınız. Bir zamanlar olduğu gibi,
biz biraz sanat görmek için antik bir tapınağa gitmek zorunda kaldık. Ben, damadım ve kızım, yukarıya çıktık, kilometrelerce
yürümek zorunda kaldık, tepeye tırmandık ve çok yorulduk, sonunda bir tapınağın içine girdik ve kendimizi oraya bıraktık. Onlar
çok yorgundular. O sırada Ben “şu fillere bakın, bakın, onlar ne kadar güzeller, her birinin farklı bir kuyruğu, farklı bir hortumu
olduğunu, duruşlarının farklı olduğunu söyledim. Birçoğu böyleydi. Damadım, “Babaa! Çok yorgunuz. Siz bu şeylere nasıl
bakıyorsunuz?” dedi. Çünkü dikkat yorgunluğuma değil, güzel şeylere yöneldi. Aynı şey, siz sütü emmeye başlarsınız. Neşe var
ama siz neşeyi hissedemezsiniz çünkü Tanrısal ayırt ediciliğin bu süptil gücü orada değildir. Bu bir kez size gelirse, her şeyin
tadını çıkarmaya başlarsınız. Bu aynıdır, hayatınız aynıdır, hiçbir şey değişmedi: aynı ev, aynı aile, aynı şehir, aynı çevre ama siz
keyif almaya başlıyorsunuz çünkü Hamsa Çakranızın hassasiyeti şimdi sadece Tanrısal ayırt edicilik içindir, derhal bilirsiniz ve o
zamanda dikenlerle hiçbir şey yapmak istemezsiniz, sadece çiçek toplamak istersiniz, çiçeklerin nasıl toplanacağını bilirsiniz ve
neşe içindesinizdir. Böylece Hamsa Çakranız vasıtası ile parlayan Ruhun ışığı, size bilgelik verir. Bilgelik, bir şeyler hakkında nasıl
tartışacağınızı bilmeniz veya insanlarla nasıl kavga ettiğiniz anlamına gelmez. Hayır, bu demek değildir! Bilgelik, keyif almak için
nasıl her şeyi iyi tarafından alacağınız anlamına gelir, bu bilgeliktir. Ve tüm yıkıcı şeylerden kaçınır ve yapıcı olan bir şeyi alırsınız.
Şimdi, siz bir yolda gidiyorsunuz ve orada, tehlike var diye yazıyor. Aydınlanmadan önce “Tamam. Bakalım ve tehlikenin ne
olduğunu görelim” derler. Bunun içine atlayıp, kendilerini öldürerek, biz nirvana’ya ulaştık” diyeceklerdir. Böyle açıklamalar! Ama
mantıklı bir adam “Tamam, tehlike mi? Geri dön. Sonuçta zarar görmek neden?” O kendisini korur. Hayatına saygı duyar çünkü
artık kendisinin Tanrı'nın aracı haline geldiğini biliyor. Yani bilgelik size otomatikman gelir, ama deneyim yoluyla. O zaman bunun
doğru yol olduğunu biliyorsunuz. Tecrübe ile anlamaya başlarsınız. Bugünlerde, bunları size anlatıyorum. Deyin ki, yirmi yıl önce,
Ben onlara bunlardan asla bahsetmedim, çünkü eğer konuşmaya başlarsam, “Ah, şimdi damdan düşer gibi konuşuyor”
diyeceklerdi. Söylediğinin doğru olup olmadığını Tanrı bilir.” Ama bilgelik şeffaflaştığı ve siz bunun sayesinde onu görmeye
başladığınızda, her şey çok net bir şekilde, zihninizi kesinlikle netleştirir, o zaman bilgelikten bahseden herhangi birisinden dolayı,
kendinizi bu hususta asla kötü hissetmezsiniz. Aksine, “Bu şeyleri, bu kadar güzel şeyleri duyabildiğim için çok şanslıyım!” diye
teşekkür edersiniz. Ayrıca bu sözler size neşe vermeye de başlar. Yani kulağınızla çok şey duyuyorsunuz. Kulak aynı şeyleri
duymak için de kullanılır, kulak çok fazla müzik dinliyor olabilirdi - her şeyi, önceden de - ama bu size asla neşe vermedi. Şimdi, bu
dönüşüm sebebiyle, daha önce işittiğiniz aynı müzik, şimdi kendinizi yedinci cennetteymiş gibi hissetmenizi sağlıyor. Bu size
vecd hali (ruhun dünyevi gerçeklikten kurtulduğu kendinden geçme ve coşkunluk hali) verir. Oldukça sıradan, dünyevi olan şiirler
için insanlar Bana, “Anne, o günlerde William Blake'in okunmak çok büyük bir baş ağrısıydı. Ama biz şimdi onu seviyoruz. Onu
İncil gibi okuyoruz!” diyorlar. Çünkü şimdi yeni bir görüş ve yeni bir işitme gücü geliştirdiniz. Bütün bunlara Sanskritçe “atindrya”
denilir, bu “içimizde bulunan süptil organlar” anlamına gelir. Yani gözler süptil bir organa sahiptir, kulaklar süptil bir organa
sahiptir ve bu süptil organlar o zaman çevrenize böylesi bir tepki yaymaya başlarlar, siz sadece güzel olan her ne varsa onu
toplarsınız. Deyin ki, etraf çok karanlık. Normalde korkacaksınızdır. Ama eğer çok karanlıksa siz, “Ah, çok iyi. Biz burada nasıl da
eğleniyoruz? Bu çok maceraperest bir şey!” Birbirinizin ellerini tutarak yavaş yavaş ilerlersiniz. Diyelim ki hava çok sıcak: O zaman
belki birileri söyler, insanlar başlayabilir, ne yapacaklarını bilemiyorum! Bir diğeri şöyle der: “Oldukça güzel bir gün, görüyorsunuz,
bazen de sıcak olması güzel. Aynı zamanda çok da iyi bu! ”- böyle. Soğuksa diğer şekilde. Böylece, başkaları tarafından çok, çok
kötü olduğu düşünülen her nitelikten zevk almaya başlıyorsunuz, ama sizin için, çünkü siz onun bu yönünü biliyorsunuz, keyif
alınacak hangi tarafı olduğunu, hangi kısmından keyif alınacağını biliyorsunuz ve bunun nasıl yapılacağını bir kez bildikten sonra,
“biz sevinç Okyanusunda yüzüyoruz” diyorsunuz. Okyanus aynı, ama şimdi siz sadece, okyanusta bulunan bu güzel ambrosia
(Tanrıların yiyeceği) damlalarına ulaşıyorsunuz ve geri kalanlar ise boğulmaktan endişe duyuyorlar. Aynı Okyanus! Aynı dünya!



İşte bu yüzden bunun bir maya (illüzyon) olduğunu söylüyorlar. Ama, bundan sonra, ayırt edicilik parlıyor, maya yok – ve siz keyif
almaya başlarsınız. Bu böyledir, okyanusa birilerini düşürdüğünüzü farz edelim, o kişi çok korkacaktır ve gerçekten batmadan
önce bile, ölecektir! Ama diyelim ki orada birileri var, izleyeceği şeylerle birlikte, o yeraltı dünyasının tüm güzelliğini görecek olan
kişidir. O kişi çok sağlam bir şekilde güvendedir. Onun büyük, güzel gözlükleri var, her şeyi var ve onun hoş kürekleri var. O
rahatsız olmak zorunda değildir. Sadece oraya gider, her şeyden keyif alır, fotoğraf çeker. Okyanus, onun için veya okyanusa
atılan kişi için aynıdır. Ama güvende olan ve tüm donanıma sahip olan, neyin görüleceğini bilen kişi, bundan zevk almaktadır. Aynı
şekilde, sizde bilgelikle, güvende olmakla donatıldınız, ne yaptığınızı biliyorsunuz ve aynı şey, sizin için çok güzel ve zevkli olmaya
başlar. Sahaja Yogilerin her şeyden nasıl keyif aldıklarını gördüm. Biri eğer bağırıyorsa ya salonda bir şey söylüyor olsa bile, tüm
Sahaja Yogilerin buna gülmeye başladığını gördüm, gülüyor, gülüyorlar. Bilirsiniz. O, fakir bir adam, herkesi suçlamak için elinden
gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve buradaki bütün Sahaja Yogiler - ona sadece gülüyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar ve bu adam
kaçıyor. Bu böyle bir şey… Demek istediğim onun aptallığının tadını çıkarıyorlar. Bu yüzden, Hamsa Çakradan dolayı, yaşama
karşı gösterilen bütün tutum çok değişmiştir ve sizler bu bilgeliği otomatik olarak geliştirdiğinizin farkında bile değilsiniz! Daha
sonra onu pekiştirmeye ve kendi aydınlanmış inancınızı yaratmaya başlıyorsunuz çünkü her zaman inandığınız şey her neyse,
bunun işe yaradığını görüyorsunuz. Bakın, aniden, elde etmeye çalıştığınız şeyin, bilginiz dışında, hiç çaba sarf etmeden size
geldiğini fark edersiniz. İnsanlar aniden sizinle tanışırlar ve size yardım edilir. Çok fazla şey oluyor. Geçenlerde Hindistan'dan
birileri geldi ve o “ben Milan istasyonunda birisiyle buluşmak istiyorum” demişti. Bu yüzden birisini oraya gönderdik, ama bu kişi
çok küçük, çok küçük bir rozet takıyordu, bu yüzden bu beyefendi onu göremiyordu ve orada birilerini izliyordu. Birden bir Sahaja
Yogi gibi duran bir beyefendi gördü, çok rahatladı, o kişi herkesi izliyor, koşmuyordu, üzgün değildi. Ona gitti ve buraya “benim
için mi geldiniz?” diye sordu. “Evet, evet, evet, diye cevap verdi. Merak ediyordum ve karşılamaya gelenin ancak sen olabileceğini
düşündüm, dedi. ”Onları fark ediyorsunuz çünkü tarzları farklıdır, duruşları farklı, konuşmaları farklı, davranışları farklıdır. Hepsi,
görüyorsunuz, tüm yaşamın ve kişiliğin değişme şekli, bu bir mucize. Bir keresinde kocam bir Sahaja Yogi'yi, bir kütüphaneye
götürdü, bir İngiliz kütüphanesi ve oradaki insanlar çok kabalar. Yani onlar bir iki dakika geç kaldılar ve kapanış saatiydi. Adam
hemen ona bağırmaya başladı. Bunun üzerine Sahaja Yogi “Evet, size katılıyorum. Bakın, biz geciktik, ancak bu trafik,
kütüphanenin bu saate kapatıldığına dair yasaları anlamıyor, biliyorsunuz. Anlamıyorlar – trafik, bilirsiniz. Bizi dinlemediler. Biz
onlara kütüphanenin kapandığını söyledik ama görüyorsunuz” dedi. Adam onlara bakmaya başladı! “Ama onlar bunu
anlamazlardı. Çok önemli. Biliyorsunuz, trafik bizi durdurdu ve çok üzgünüz, çok geç kaldık, ama bir dahaki sefere böyle
yapamayacağız” dedi. Adam kesinlikle şaşkına dönmüştü ve her şey eriyip gitmişti. “Tamam, hadi gelin” dedi. Ardından bir
saatliğine kütüphaneyi açtı. İşte bu şekilde, insanları idare etmenin bilgeliği, onlarla konuşmanın bilgeliği, işlerini nasıl ele
alacağının bilgeliği ve her şey yoluna girmeye başlar. Ve bu işe yaramazsa, kendinizi kötü hissetmeyin. Siz “elden ne gelir? Öbür
adam bir Sahaja Yogi değil ki” diye düşünürsünüz. Denediniz…… ne yapılabilir ki? Bu sefer olduğu gibi, biz gelirken, KLM’ de
yönetici gibi bir şey ve buna benzer bir şey olan hoş bir beyefendi vardı. Yani o geldi ve Bana, “başkaları için koltuk olmaması
biraz sıkıntılı. Birinci sınıfta sadece üç kişi gidebilir. İmkânsız. O benim bir arkadaşım ama size yardım edemiyor” dedi. Bende
“Tamam” dedim. Gidip sandalyeye oturdum. Böyle yaptım (bandhan) sanırım sadece üç kere yapmış olmalıyım “Ah, orada zaten
altı koltuk var! Nereden geldi bunlar?” dedi. Demek ki o zaman siz bir noktayı çok net bir şekilde görmeye başlarsınız, bu çok aktif
olan ve bizi izleyen, çok Etkili olan, bu Her Yerde olan Güç var. Bütün büyük azizler bu işleri idare ediyorlar. Ya da bazen sanki
melekler yanınızdaymış gibi hissedersiniz, bu şeyleri nasıl yönlendirdiklerini, bize nasıl yardım ettiklerini, nasıl orada olduklarını,
bunun nasıl çalıştığını siz hissediyorsunuz. O zaman bütün bunları görmeye başlarsınız, sonrada onu tanımaya ve ona inanmaya
başlarsınız, sonrasında bu ayırt edicilik yerleşir. Bunun oturduğu bu konuma gelene dek, Sahaja Yogilerin Sahaja Yogadan kayıp
gitmeleri oldukça muhtemeldir. Birçoğunu tanıyordum, onlar Sahaja Yoga'ya geliyorlar ve bunun gibi küçük, küçük noktalarda
kayıp gidiyorlar. Bazı başka Sahaja Yogiler de, kendi tarzlarından dolayı, onlara sert bir şeyler söyleyebilir ve onlarda kayıp
giderler. Çünkü çevrede her türden insan var ve eğer çevrede durursanız ve birileri size bir şey söylerse, o zaman onlar düşerler
çünkü bu ayırt edicilik konumuna ulaşamadılar, “Burası benim içinde olduğum doğru yer. Eğer başka biri yanlışsa, o dışarı
çıkacaktır. Neden ben dışarı çıkmalıyım ki? ”Büyüme ancak Hamsa'nız doğru olduğu zaman mümkündür. Bu olmadan, yani siz
tamamen orada olana dek, bu çok zordur. Ancak Hamsa bir kez oturtulduktan sonra, insanların gerçekten çok adanmış
olduklarını gördüm. Bildiğiniz gibi, dünyanın her yerinde olan sahip olduğumuz çok büyük bir organizasyon var. Benim sekreterim
yok, Benim organizasyonum yok, ofis gibi bir şeyim yok. Fakat her şey, herkes Benim sekreterimdir, herkes bu sanki
kendisininmiş gibi çalışıyor. Onlar bununla özdeşleştiler. Bundan onlar sorumludur. Bende yok… Ben bir fiş gibiyim, Beni buraya
koyarlar, tamam, oraya koyarlar, oraya tamam. Beni her nereye koyarlarsa koysunlar, sorun değildir! Sadece bu kadar çok ayırt
edicilik, onlar Benim çocuklarım, onlar Bana zarar verecek bir şey yapmayacaklardır, onlar Bana bakacaklardır. Bazen, elbette,
oldukça yoğun olabilir, bu çok hızlı bir hareket olabilir, her ne ise, ama bu umurumda değil çünkü onlar Sahaja Yoga için çok şey



yapıyorlar ve bunu daha fazla yapmak istiyorlar ve bundan dolayı çok sorumlular. Bu yüzden onlara saygı duyuyorum. Bazen
insanlar şöyle der: “Anne, sizin ne kadar korkunç bir programınız var. Programınızı görmeye dayanamıyoruz, görüyorsunuz, bu
çok fazla. Bunu nasıl uygulayacaksınız?” Ben bunu yapabilirim! Çünkü Benim, onların kendilerini Sahaja Yoga ile
özdeşleşmelerine dair kesin bir inancım var. Onlar hilekâr değildir. Onlar ikiyüzlü değillerdir. Kendi var oluşları için, kendi benlikleri
için bunu yapmıyorlar, Sahaja Yoga'ya yardım etmek, başkalarına yardım etmek için yapıyorlar. Bu sayede diğer yanlış şeylerle
geliştirdiğiniz kimlik düşer ve sonra siz, kendinizi güzel şeylerle özdeşleştirmeye başlarsınız çünkü güzelliğin kokusunu almaya
başlarsınız. Sonra o güzelliğin tadını çıkarmaya başlarsınız ve kalbiniz açılmaya başlar. Eğer Hamsanıza hâlâ ego ya da
şartlanmalar bulaşmışsa, bütün bu neşe ve tüm bu şeylerin olması mümkün değildir. Hindular gibi, Hıristiyanlar gibi, bunun gibi,
şunun gibi birçok şartlanmamız var. Bu şartlamalar çok fazla. Böyle sahte şeyleri takip ediyoruz. Ama inanç içinde kendi hayrımız
için takip ettiğimiz bütün bu koşullamalardan bir kez vazgeçtiğimizde, bu Agnya, bu çakra çok iyi bir şekilde açılır. Bu olmadan,
Agnya açılamaz. Yani, görüyorsunuz, burası Agnya'ya bir giriştir, Vishuddhi'ye giriştir, o başınızda bulunan tüm çakralara, orada
olan başımızdaki peethalara (yer, koltuk, kaide) giriştir. Bu yüzden Hamsa Çakranızı temiz tutmak çok önemlidir! Hamsa Çakrayı
temiz tutabilen pek çok şeyden bahsettim, hepinizin kullanması gereken pek çok şeyden bahsettim, yani fiziksel seviyede demek
istiyorum. Ayrıca zihinsel seviyede yapmanız gerekenleri size söyledim: bu aklınızı sabit tutmaktır, bir şeyin güzelliğini görmek ve
onun zayıflığını değil, faydasını değil, onun güzelliğini görmektir. Yavaş yavaş, gözlerinizin daha ve daha temiz olacağını
göreceksiniz. İnsanlar şimdi derinliklerinden dolayı, belki de arayışlarından, jandamlarından (doğumlarından) veya belki de her
nelerinden dolayıysa Sahaja Yoga'da çok fazlalar. Ama bu Hamsa Çakra, en büyük şeyi yapar, sizin bunun farkında olup
olmadığınızı bilemiyorum, karma phala’larınız (eylemlerinizin meyveleri) her ne olursa olsun, bunlar bitti. Atalarınızın karma
phala’larından, ülkenizin karma phala’larından, kendi kişisel karma phala’larınınızdan sorumlu değilsiniz. Bu bir kez
oturtulduğunda, o zaman tüm hatalarınız, yanlış yaptığınız her şey, sadece sizin değil, akrabalarınızın, atalarınızın, ailenizin,
ülkenizin, bu dünyanın, her şey, bunlar size dokunmuyor. Sizler bundan uzaktasınız. Ve bu Brahmachaitanya'nın, insanların
geçmiş karmalarını açığa çıkardığı ve onları cezalandırmaya çalıştığı bu Krita Yuga'da – kolektif olarak da, ülke çapında da – bu
size dokunamayacaktır bile - çünkü bu merkezin ışığı son derece güçlüdür ve daha önce her ne yaptıysanız, bunların tüm
korkularından kurtulacaksınız. Çamurdan çıkan güzel nilüferler gibi olacaksınız ve tüm dünyaya güzel bir koku yayacaksınız.
Tanrı hepinizi kutsasın.



1992-0920, Shri Vishnumaya Puja, Suçluluk duymayı bırakın
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Shri Vishnumaya Puja. Shawnee, Pensilvanya (Amerika), 20 Eylül  1992. Bugün, bir Vishnumaya Puja yapmaya karar verdik. Bu
bağlamda, kişi Vishnumaya'nın kim olduğunu ve O'nun ne olduğunu bilmelidir – siz buna mitolojik diyebilirsiniz [Shri Mataji
nazikçe güler] - ama bu tarihsel bir ilişkidir. Size Amerika’nın Shri Krishna’nın ülkesi olduğunu söylemiştim ve O, Yama (Ölüm
Tanrısı) olduğu kadar, Kubera’dır. Çünkü O Kubera’dır, (burada) insanlar kendi servetlerine sahipler, onlar zengin insanlar, paraları
var, başka yerlerde olduğundan daha fazla, ama dengeye sahip olmanız gerektiğini ve Shri Krishna'nın gücünün Mahalakshmi’nin
olduğunu hatırlamıyorsanız, yani Mahalakshmi Prensibi öyledir ki, O arayışın önemli olduğu yerlerdedir. Shri  Lakshmi, Onun gücü
olduğu zaman,  Vishnu Prensibi oradadır. Lakshmi belli bir noktaya geldikten sonra, yeni bir farkındalığa ya da orta yola,
Mahalakshmi ilkesinin başladığı yerde siz, ruhu aramak olan yeni bir tür arayışın içine atlarsınız. O kadardır ki, tabii ki, bu
Amerika'da başladı, Mahalakshmi Prensibi, ama insanlar bunu bilmiyordu, onların arayışları için hangi yoldan gideceklerini bilme
hususunda sağduyuları yoktu ve pek çok kişi sahte  reklamlardan, her tür vaatlerden, iddialardan, bu gibi şeylerden etkilendiler ve
Ben uzun bir zaman sonra, arayışın şimdi sonuçlarını gösterdiği anda, buraya geri döndüm ve dünyanın her tarafından insanlar
buraya gelmeye çalışacaktır çünkü burada onlar için bir Pazar vardı ve pazarlamaya alışkın olan bu insanların  içine düşecekleri
 bir şekilde, onlara yönelik pazarlama faaliyeti başlayacaktır. Buraya geldim, sanırım ilk gelende Bendim, onları uyardım ve bu tür
işleri yapacak insanların isimlerini onlara söyledim. Ayrıca onlara son yaşamlarında ne olduklarını, ne tür bir şey yaptıklarını, ne
tür bir çalışma yaptıklarını, negatif güçlerinin neler olduğunu ve onları nasıl manipüle etmeye çalıştıklarını söyledim. Ama hiç
kimse Beni dinlemeyecekti. Çünkü bu insanlar Amerikalıların zayıflıklarını buldular, eğer onları şımartabilirseniz, onların egolarını
şişirebilirseniz ve bunun çok önemli bir şey olduğunu, sizin bir şeyler yapmanız gerektiğini onlara anlatırsanız, - ah- bu çok
yüzeysel ama size anlattığım gibi, onların kalkıp, “siz 1 metre yerden yükselip havada uçabilirsiniz” demeleri olağanüstü
görünüyor. Ve Amerikalılar bunu aldılar. Tüm bu saçma fikirleri aldılar, onlar bunu aldılar çünkü bunun yeni bir şey olduğunu, farklı
bir şey olduğunu düşündüler ve Beni dinlemeyeceklerdi çünkü Ben onlara para almayacağımı söyledim. Bana çok net bir şekilde,
“eğer para alamazsanız kimse sizi anlayamayacaktır” diye söylediler. Ben de onlara, siz bu kadar paha biçilmez olan için Bana ne
kadar ödeyeceksiniz dedim? Bana ne kadar para ödeyeceksiniz? ”Ve onların cevapları yoktu. Yani hala para odaklı olan bu
insanlar, bizim gerçeği aramanız gerekiyorsa, bunun için ödeme yapamayacağınızı anlamak için gerekli olan Mahalakshmi
Prensibi içlerinde yoktu. Her çeşit, her türden sahte guru ile, bütün bu yüzeysel şeylerle yüzleşme döngülerinin hepsinden nasıl
 geçmek zorunda kaldıklarını anlayamadılar lar. Sonuçta şimdi, sanırım, ilk yıl her şeyin çok iyi gittiğini hissediyordum, ama
 Vishuddhinin çakralarından biri, bildiğiniz gibi, çok önemlidir, Sol Vishuddhi. Ve Sol Vishuddhi merkezdir, eğer o catch ederse,
anjin olursunuz, spondilite yakalanırsınız ve ayrıca tembel organlarınızda olur. Yani Sol Vishuddhi, Batılı insanlarda bir tür moda
olmuştur, belki de sizin itirafta bulunma  zorunluluğu taşıdığınız Hristiyanlıktan dolayı, siz bir günahkâr olduğunuzu ve bir
günahkar olarak doğduğunuzu, orjinal bir günahkar olduğunuzu ve bütün her şeyi söylemelisiniz. Yani, sizler günahkar olarak
damgalanmış olduğunuzdan dolayı, görüyorsunuz, sizler her zaman suçluluk hissettiniz ve bu suçluluk Sol Vishuddhi'de bina
edildi. Bence bu, bugün bile Amerika’daki insanların çok küçük şeyler yüzünden bile, aşırı suçluluk duymalarının onların en büyük
dezavantajlarından biri olduğunu düşünüyorum çünkü kendilerine güvenmiyorlar. Onlar öncelikle “Biz çok genç bir milletiz.
Aslında bizim bir geleneğimiz yok - ”, diye düşünürler. Küstah görünebilirler, çok şov yapıyor gibi görünebilirler, ama temelde onlar
içlerinde “bizim hiç geleneğimiz olmadı. Biz çok genç bir milletiz”, şeklinde hissederler. Onlar ”İngilizlerin çok fazla entellektüel
olduğunu veya Fransızların çok sofistike olduğunu düşünüyorlar ve onlar “biz böyle değiliz, onlarla karşılaştırınca, biz ilkeliz”
derler. Bu tür garip fikirleri var. Ve bu yüzden de, görüyorsunuz, onlar telafi etmeye çalışıyorlar. Bunu telafi etmek için izledikleri
yol ise her tür şeye yol açtı ve bu durum onlarda büyük bir Sol Vishuddhi oluşturdu. İşte bu yüzden Amerikalılar çok fazla Sol
Vishuddhi sorunu yaşıyorlar. Her şeyden önce, bu merkez, hatalarınızla yüzleşmek istemediğiniz zaman catch eder. “Ben bu
hatayı yaptım, tamam, tamamladım, onu yaptım, artık yapmayacağım ve ben bunu neden yaptım ve neden oldu bu, sadece
bununla yüzleşin.” Onlar bunu yapmak istemiyorlar. Biz bunu yaptık diye ya da ben bunu buraya koyacağım diye kendilerini suçlu
hissedeceklerdir. [Shri Mataji elini boynuna yakın şekilde sol omzuna koyar] Çok kara suçluluk bulutları gibi, onlar yığmaya devam
ederler. Sonra gökgürültüsü olan, aslında yağmur için bir katalizör olan, buna böyle diyebiliriz, bu kara bulutların birbirine
sürtünmesinden açığa çıkan elektriğin boşalması olan bu Vishnumaya, yağmur için katalizördur. Bu tür insanlar üzerinde bu
çalışmaya başlar, onlar aniden bir şok ile karşılaşırlar ve  son derece hassas insanlar olurlar. Gergin olurlar ve bu gerginlik onların
“Neden gerginiz? Sorun ne? ” diye düşünmelerine yol açabilir. Suçluluklarının ortaya çıkması, Vishnumaya Gücü sayesinde olur.
Şimdi size çok ilginç olan Vishnumaya'nın kökeninden de bahsetmek zorundayım. Vishnumaya, Shri Krishna'nın doğumundan
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sonra doğmuş olan, Shri Krishna'nın kız kardeşi idi. Aslında Vishnumaya  Onun kendi kız kardeşi değildi, O Nanda'nın (Shri
Krishna’yı evlatlık olarak alan adam) kızıydı. Ve Shri Krishna alınıp, Nand ve Yeshoda'nın himayesine verildiğinde, onlar O'nun
yerineKamsa’ya  kendi kızlarını verdiler ve Shri Krishna'nın babası Vishnumaya’yı [şatoya] geri getirdi. Bu sayede Kamsa sekizinci
çocuğu sormak için geldiği zaman - amca - hepiniz hikayeyi biliyorsunuz -, onlar “çocuk bu” dediler. Kamsa, “ama bu bir erkek
değil” dedi. Bu bir kız. ”Çocuğu eline aldı, şöyle yaptı ve onu gökyüzüne fırlattı. Ve Vishnumaya oraya (gökyüzüne) gitti ve orada
şunu duyurdu: “Shri Krishna zaten enkarne oldu, O yaşıyor ve senin katilin O’dur.”  Yani O, ilan edendir. O enkarnasyonların
duyurucusudur. O, sizin başınıza gelecek olan iyi bir şeyi duyurandır. Ayrıca O, ruhsal olarak iyi olmayan şeyleri yakabilen kişidir.
Mahabharata zamanında Vishnumaya,  Draupadi olarak doğmuştu ve Draupadi, Shri Rama'nın kız kardeşiydi ve o zaman,
Mahabharata'da bildiğiniz gibi - hepiniz Mahabharata  hikayesini bildiğinize göre, bunu söylememe gerek yok – Duryodhana (Kör
kral Dhritarashtra ve kraliçe  Gandhari’nin 100 oğlunun yani Kaurava’ların en büyüğü), Onun giysilerini çıkarmaya çalıştı. O zaman
Vishnumaya, Krishna'yı çağırdı. O önce “Kri” dedi. Dişlerini bu şekilde tutmuştu [Shri Mataji kendi sari'sini dişleriyle tutuyor]. O
bunu söyleyene kadar, yani “Krish” diyene dek [sari ] oradaydı. Çünkü şunu düşünüyordu ki, eğer “shna” deseydi,  bu şey (sari)
düşecek ve vücudu ortaya çıkacaktı. O “Krishna” der demez, şey düştü ve Shri Krishna,  o anda olanca yolu kat edip Dwarika'dan
oraya geldi ve Tulsida,  (Goswami Tulsidas, Hinduizmin Vaishnava mezhebine mensup olan şair ve aziz) bunu Hint dilinde çok
güzel bir şekilde tarif etti: “Dwarika bana Shabad gayo [mesaj Dwarika'ya ulaştı]” . Dwarika'da büyük bir gümbürtü vardı, buna
böyle diyebilirsiniz veya ne diyebilirsiniz, bilmiyorum. “Shor bhayo, shor bhayo bhare [kargaşaya yol açtı; shora: gürültü, bhare:
doldurmak] - muazzam, ne diyorsunuz – gökgürültüsü, böyle adlandırabilirsiniz, çünkü gök gürültüsünden sorumlu olan Oydu.
“Shor bhayo bhare, Shankha (konç) Çakra (disk) Gada Padma (silah) Garuda le sidhare” Shankar ile, disk ile, Garuda ile, Padma
ile, bunların hepsiyle. Shri Krishna, bütün silahlarıyla Garuda’nın üzerine binerek geldi. Garuda’nın üzerinde Ona yardım etmeye
geldi. Sarileri O'na vermeye başladı ve Duryodhana elbette ki onları aldı - bunu Dushansana (Kaurava Prensi, ikinci doğan oğul)
yaptı – O tamamen tükenmişti ve yere düştü. Yani şimdi burada, Vishnumaya bakire olandır. O sadece Bakire de değildir, beş
Pandava ile evlenmesinin de gösterdiği gibi, beş elementin hepsinde O mevcuttur ve Ondaki bu bekâret gücü, dharmayı yönetip
yok edecek olan bu korkunç Kauravaların tehlikelerini ifşa etti. Yani O ayağa kalktı ve “Sen savaşmak zorundasın” diyen de Oydu.
Ne olursa olsun, Sen dharma için savaşmalısın ”ve Krishna her zaman Onu destekledi. Bir erkek kardeş olarak Shri Krishna, Onu
destekledi, bu yüzden erkek kardeş ile kız kardeş arasındaki ilişki Hindistan'da çok önemlidir. Ayrıca bu Sahaja Yogilerde de
olmalıdır çünkü bizim rakhi bandhanımız var. Ayrıca bhaiya duju olarak adlandırdığınız şeye de sahipsiniz. Sizde, Diwali günü
erkek kardeşe bir raki bağladığımız, “bhaiya duj” da (Diwali sırasında kutlanan, rakhi bandhan benzeri bir kutlama) var. Şimdi bu
rakhi Vishnumaya’nın, erkek kardeşini koruyan gücünden başka bir şey değildir. Aslında, orada erkek kardeş onu korudu ve şimdi
de, kız kardeşin sevgisi erkek kardeşi koruyor. Bu yüzden erkek ve kız kardeş arasındaki ilişki, diğer ilişkilerden çok daha
önemlidir çünkü çok saf, çok koruyucu, çok sevgi doludur ve aynı zamanda onlar eşit yaştadırlar. Örneğin, ebeveyn ve çocuklar
arasında bu olamaz, büyükanne ve büyükbabalar ile çocuklar arasında kesin bir dengesizlik olabilir. Fakat kız ve erkek kardeşler
arasında, onlar aynı yaş grubundadırlar, aynı anlayıştadırlar ve bu ilişki Vishnumaya tarafından sürdürülür. Bu Rakhi Bandhan'a
veya erkek kardeş ile kız kardeş arasındaki bu ilişkiye nasıl saygı gösterildiğine dair Hindistan'da, size anlatmam gereken çok iyi
bir hadise var. Demek istiyorum ki, buna hiç kimse inanmayacaktır  çünkü saygı duyulan bir ilişkinin olmadığı bu ülkelerde, bizler
bunu anlamayacağız. Büyük İskender Hindistan'a geldiğinde ülkemizin büyük kısmını fethetti. Ama onu mağlup eden ve hapse
atan bir kral Porus (Bu günkü Pencap bölgesinde hüküm süren bir kral) vardı. İskender, Hintli bir bayanla evlenmişti. Yani o gün,
bu Rakhi Purnima bir gündü. Bu hanım bir tabağa bir rakhi (ip bilezik) koydu, üstünü kapattı ve bunu kral Porus'ya gönderdi.
Bunun üzerine krala “size bir rakhi geldi”,  dediler. Kral, “Pekala, rakhiyi bağlayın”,  dedi. Bunun kimin rakhisi olduğunu bilmiyordu
ve rakhiyi bağladı. “Bu kimin rakhisi?” dedi. “Sizin  kız kardeşinizin” dediler. Kral, “benim kız kardeşim kim?” dedi.  “O, Kral
İskender'in karısı”, dediler. Kral, “Aman Tanrım! Böyle bir şeyi ben nasıl yapabilirim? O benim kayınbiraderim”, dedi. Hemen
zindana gitti ve İskenderin önünde yere kapandı. “Özür dilerim” dedi. Her neyse ben - ”. Bu zarifliktir, anlıyorsunuz. “Nasıl böyle
olabilirim-  nasıl seni tutuklayacak kadar aptal olabilirim?” dedi. İskender şaşırmıştı. Bu tepkiyi anlayamadı. “Neler oluyor?” dedi
ve kral “Şimdi beni affetmenizi rica ediyorum ve lütfen dışarı çıkın” dedi. Büyük bir debdebe ve gösterişle, kız kardeşi için takılar
ve diğer her şeyle birlikte, kayın biraderini eve gönderdi. Şimdi İskender bunu anlayamadı. İçeri girdi ve karısı gülümsüyordu. “Ne
oluyor? Nasıl buradayım ben? ” dedi. Karısı, “biliyor musun, ben seni bir iplikle kurtardım”, dedi. Ona bir rakhi gösterdi. “Bu iplikle
mi beni kurtardın mı? Nasıl?" dedi. Karısı da, “Bugünün ne olduğunu biliyor musun? Bu gün, bir kız kardeşin, bir erkek kardeşe
bunu bağlayabildiği gündür ve erkek kardeş de, kız kardeş ne isterse yapmalıdır. Bu yüzden, bende dedim ki,  bu Porus'a, krala
bunu gönderdim ve oda seni serbest bıraktı. İskender, “Bu Hintliler ne tür insanlar? Bir ip parçası üzerine, benim gibi bir düşmanı
serbest bırakıyorlar. Bu insanları ben nasıl yönetebilirim? Beni istedikleri zaman dışarı atarlar, çok sembolik onlar”, dedi. “Tamam,
ben üzgünüm”, dedi. Bardai adında bir adamı çağırttı, Chanda Bardai, onu getirtti – bu kişi onun maiyetindeki bir şairdi ve ona



dedi ki: “Şimdi, sen şiir yaz çünkü Hintliler çok süptil insanlar ve benim gibi böyle korkunç bir düşmanı yalnızca bir iplik
karşılığında nasıl bıraktıklarını anlayamıyorum?” Böylesi bir güven, bir erkek kardeşin kız kardeş için böylesi bir anlayış ve kız
kardeşin de güvende olması gerekir. Şimdi, daha derinlere inip biz kendimizi görünce, Vishuddhi sorunlarımızı, Batı'da bizim
kendimizi her zaman suçlu hissetmemizi ve hatalarımızdan kurtulmaya çalışmamızı. Onlar küçük, küçük şeyler için kendilerini
suçlu hissediyorlar, çünkü Batıda -Batılı yaşamındaki normlar çok serttir, eğer bir kaşığı öbür tarafa koyarsanız,  bittiniz. Yani ne
fark eder ki? Bu taraftanda kaşığı alabilir ve yiyebilirsiniz. Biraz kahve dökerseniz, suçluluk hayatınız boyunca sürecektir. Sonuçta
kahve dökülecektir. [büyük gülüşmeler] Eğer sıcaksa, bu olabilir, kimi kazalar olabilir. Ve suçluluk işi o kadar büyük ki, hiç kimse
kendini düzeltmez, o kişi sadece kendisini suçlu, suçlu, suçlu ve suçlu hissetmeye devam eder. Ve hayatın bütün inceliklerini
kaçırmaya başlarsınız. Sahaja Yoga'da, özellikle de suçlu hissetmek, bütün sol tarafınızın catch ettiği anlamına gelir.
Vibrasyonları doğru şekilde hissedemezsiniz çünkü bu suçluluğunuzun üzerinde oturduğu servikal sinirdir ve bu onu sadece
sıkıştırıyor, sol tarafı hissedemezsiniz. Bir tür korkunç bir hastalığa yakalanana dek, sol tarafta catch etmeye başlar, ancak
sonrasında bunu  fark edersiniz. Bu Vishnumaya'nın daha süptil olan yanıdır, O gerçeği bilir. O parladığı zaman, Onun üzerinden
her şeyi görebilirsiniz. Kısa bir süre için bile, O karanlıkta her şeyi ifşa eder. Aynı şekilde, Vishnumaya sizde harekete geçtiği
zaman, gerçeği size ifşa eder. Fakat sol Vishuddhi ile çok fazla ileri gittiğinizi varsayalım, o zaman O, sadece ortadan kaybolur.
Sizi düzeltmek, herhangi bir şekilde yardımcı olmak veya size göstermek üzere  orada değildir. O zaman hiçbir şey
hissetmezsiniz. Sol tarafta hissizleşirsiniz, sol tarafta kesinlikle hissizleşirsiniz ve sol taraf, biliyorsunuz, her tür sol kanal
hastalıkların göstergesidir. Bu, Hindistan'a kıyasla sol kanal hastalıkları Batı'da maksimum sayıda görmemizin nedenlerinden
biridir. Sol kanal hastalıklar sol Vishuddhi'den gelirken, Hint hastalıkları sağ kanaldan gelir. Yani suçlu hissetmenin kendisi
yanlıştır ve suçluluk bir efsanedir. Şimdi bir şey için kendini suçlu hissediyorsunuz. Suçluluk duygusunun yararı nedir? Bu sadece
bir efsanedir. Üzerinizde taşıdığınız boş bir şeydir. Suçluluk hissetmenin bir faydası yoktur. Yanlış bir şey yaptığınızı
düşünüyorsanız, sadece yüzleşin onunla. Ben bunu yanlış yaptım ve bir daha yapmayacağım. Ama suçlu hissediyorsanız,
görüyorsunuz, bu orada depolanmış bir şey gibidir ve sonra siz yine aynı hatayı yapıyorsunuz. Yine aynı hatayı yapıyor ve
bağışıklık kazanıyorsunuz, gelişiminize karşı bağışıklık kazanıyorsunuz. O zaman bunun yanlış olduğunu bile hissetmiyorsunuz,
bilirsiniz. İnsanlar yanlış bile olduğunu düşünmeden, yanlış şeyler yaparlar. Bu bilinç bile veya bu uyanıklık bile bitti diyebilirsiniz.
Sonra “Sorun ne ki?” diye düşünüyorsunuz. Bu herşey için çok iyi bir cevaptır, “Sorun ne?” Bu bir ayyaş gibidir, o içmeye başlar. İlk
olarak “Oh, ben yapmamalıydım” diye hisseder. Sonrasında,  biraz daha fazlasına başlar, sonra biraz daha fazla, biraz daha fazla.
Nihayetinde, “Sorun ne ki? Eğer içiyorsam bu mükemmel” der. Bu türden her hangi bir şey sol Vishuddhi ile başlar çünkü biz hata
ile yüzleşmeyiz. Bunun geleneğinizin çok yeni olmasından ya da herhangi bir şeyden dolayı meydana geldiği doğru değildir.
Çünkü burası Krishna'nın yeri, özellikle de Amerikalılar için hatalarıyla yüzleşmek ve “Tamam, ben bu hatayı yaptım ve artık bunu
yapmayacağım” şeklinde itiraf etmek çok önemlidir. Yani onlar itiraf etmedikleri için, bu kibirli davranışı sergilediler. Bu kibrin
altında çok suçlu olan biri olduğunu biliyorum. Onlar, aslında, burada çok kolektifler, ayrıca,  bu anlamda çok kolektifler, onlar
Vietnam, Kore için ve her şey için endişeleneceklerdir. Dünyada herhangi bir şey olursa, onlar endişe ederler. Birleşmiş Milletleri
ve her tür şeyi başlatan onlardır, görüyorsunuz. Herşey oradadır. Ancak bütün bunlara rağmen, bu suçluluk işi onları çok duyarsız
hale getiriyor, gerçek olan şeylere karşı çok duyarsız kılıyor. Negatif olan her şeyle, negatif olarak yüzleşmeyecekleri şeylerle,
yüzleşmeliler. Kendileri demokratik bir ülke olmalarına rağmen, despotik bir ülkeyi destekleyeceklerdir. Buna benzer her şey,
sadece politikada değil, aynı zamanda gündelik yaşamda da. O zaman her şey böyle bir yaşam tarzı haline gelir. Bu, bir yaşam
tarzı olur. Her şey kolektif olur. Hiç kimse gelip size, bunun sizin yanlış yaptığımız bir şey olduğunu bile söyleyemez ve biz bunu
durdurmalıyız. Eğer biri kalkıp onlara bunu söylerse, onlar bu kişinin deli olduğunu, iyi olmadığını söylerler. Freud'a göre, Freud'un
birçok kişi tarafından kınandığını ve insanların bazı belgeler verdiğini söyledim, her şey oldu, ama hiç kimse onların söylediklerini
dinlemeyecekti. Aynı şey Sahaja Yoga'da da oldu. Beni dinlemiyorlardı çünkü onlar gerçeğe karşı bir bağışıklık geliştirdiler. Her
şeyde, gerçek olan her ne varsa, onlar ona karşı bir bağışıklık kazanıyorlar. Yüzleşmek istemiyorlar. “Bu benim için çok fazla,
benim için çok fazla.” Bu tür bir tavır içinde başka bir şey yapmak zorunda kaldılar ve sağ tarafa gittiler. Bununla, her türlü
makineyi, bilimi, bütün bunları, her şeyi geliştirdiler. Ancak bilim kesin değildir. O size bütünlüğü veremez. Gerçekliği veremez.
Yani Vishnumaya kendi gücünü gösterir. O insanların korktuğu birçok şeyi yapıyor. O herhangi bir elementin içine girebilir. O
sızabilir. Diyelim ki O, bir su elementinin içine giriyor, bir tayfun yaratabilir. Her türlü felaketi yaratabilir. Toprak Ana'nın içine
girebilir ve bir deprem yaratabilir. Her şeyi yapabilir çünkü Onun herhangi bir şeyin içine girme gücü vardır. Onun Toprak Ana'nın
içine çok kolay girebildiğini biliyorsunuz. O suyun içine kolayca girebilir ve içine girdiğinde, katalizör olur. Ve bugün sizin
Amerika'da karşılaştığınız tüm bu sorunlar, Vishnumaya yüzündendir, sol Vishuddhi yüzündendir. Bugünkü programın
Vishnumaya için ayarlanmış olmasından dolayı mutluyum, çünkü bu Sahaja Yogilerin kullanabilmesi gereken güçtür ve ibadet
edebilmesi gerekir, O hepinizi orada görür ve O size bakar ve sizin hayatınızı korur ve sizinle ilgilenir. Şimdi en zor şey



Amerika’daki insanları, paranın her şey olmadığı konusunda ikna etmektir. Herhangi bir miktarda paranız olabilir, herhangi bir
miktarda sözüm ona zevkleriniz olabilir, her şeyiniz olabilir, ama yine de asla tatmin olamaz, asla kendinizle huzurlu olamaz ve
huzur üretemezsiniz. Para gerçeğin yerini alamaz. O sadece oradadır. Şimdi sorun şu ki, insanlar bu paraya o kadar bağımlı hale
geliyorlar ki tüm değer sistemleri baş aşağı gitmeye başladı. Burada, fuhuş için kendi kız kardeşini ele geçiren biri ile tanıştığımda
şaşırmıştım. Bunun üzerine ona dedim ki, “nedir bu? Ne yapıyorsun sen?”  Oda Bana “bunun nesi yanlış? Para alacağız” dedi. Yani
ne kadar para kazanabilirse, onlar bunu hoş görüyorlar. Dolayısıyla, temel olan ve insanlığın temeli olan iffet yoktur. Sonuç olarak,
Vishnumaya'nın bekâretine hakaret ettiğinizde, o zaman Maya – bu, şu anlama gelir - O'nun oyunu sizin AIDS kapmanızdır, tedavi
edilemez olan ve gizli hastalıklar olarak adlandırabileceğiniz her türlü başka hastalığı kaparsınız. Çünkü O bakiredir ve çünkü O
bekârete saygı duyuyor. Ve buna karşı çıkanlar için, bu bekâretin sadece kadınlar için olduğu anlamına gelmez, bu aynı zamanda
erkekler içindir, çünkü herkesin burada sol Vishuddhisi var. Buradaki düşünce, bekâretin yalnızca sadece kadınlar için kullanılan
kelime olduğu yönündedir. Böyle değildir. Kendi bekâretlerine saygı duymayan erkekler için bile, onların iffetleri Vishnumaya
tarafından farklı şekillerde saldırıya uğrar. Los Angeles’in, ürettiği filmler, ürettiği şeyler yüzünden her zaman tehlikede olmasına
şaşırmadım. Tabii ki, şu anda Los Angeles'ta Sahaja Yoga'nın çok iyi bir şekilde kurulmasıyla bir şeyler engellenebilir, ama yine de
bu çok tehlikelidir. En güçlü Shaktilerden birisi Vishnumayadır,  çünkü O illüzyonu oynar. Mayayı da O yaratıyor. Ayrıca O Maya'yı
kırar ve her şeyi yakabilir. Ormanınız şimdi yanıyor. Altmış beş hektarlık bir alan yanıyor. Bunu kim yaptı? Bu Vishnumaya'dan
başkası değildir. Hiç kimsesin bunun için kibrit kutusu almasına gerek yok. O her şeyi yakabilir ve Onun yakması size sanki bir
elektrik akımı varmış hissi verir, sanki elektrik akımı ile yanmış gibi. Bu çok doğrudur, pek çok durumda bunu gördüm. Bana, sol
Vishuddhi problemleriyle gelenler, “Buradan biraz elektrik akımı geldiğini düşünüyoruz” dediler. Bu sanki bir elektrik şoku
yanması gibidir. Bu Vishnumaya’nın işidir ve düzeltici olan O’dur. O düzeltir. Kendinizi suçlu hissetmeyin. Sorunlarınızla yüzleşin.
Hatalarımızı suçluluk adına gizlediğimizde, kamufle etmeye çalıştığımızda, bireysel düzeyde, kolektif düzeyde, ulusal düzeyde,
uluslararası düzeyde bunu ortaya çıkarandır. Çünkü O her şeye nüfuz edebilir ve Onun bu nüfuz edişi, Ona bu süptillikleri verir.
Ama insanlar felaketlerle, kendi hataları arasında ilişki kuramazlar. Yapamazlar. Böyle bir felaketin neden gerçekleştiğini, ne
olduğunu anlamıyorlar. Yaklaşan büyük bir tayfun vardı, bir noktaya kadar geldi ve aniden Kauai'ye döndü. Şimdi bunun nedeni
neydi, gidip Kauai'yi vurması? Kauai'de bir Shiva Swayambusu var, bu bir gerçek. İnsanlar ondan para kazanıyor, oldukça fazla
para kazanıyor ve insanları aldatıyorlar. Shiva adına devam eden büyük iş piyasası var. Yani tayfun Kauai’yi vurdu, Hawaii'yi değil,
Kauai kadar geldi ve aniden döndü ve kimse bunu anlayamadı. Yani, doğadan gelen tüm bu gökgürültüsü, her şey,  bu deprem ya
da toprak kayması ya da sel ya da tayfun olabilir, her şey Vishnumaya'nın işidir ya da tüm doğal felaketlerin Vishnumaya
tarafından meydana getirildiğini söyleyebiliriz. Onun bunu yapacak gücü vardır. Onların insanları şok edebilmelerinin tek yolu
budur, ancak tüm bu şok edici şeylere rağmen, insanlar bu felaketleri yaptıkları hatalarla ilişkilendirmeliler, onlar yüzleşmeyerek,
bunları güzelce burada tuttular. Bazı Hintli öğrencilerden,  Amerika'ya geldikleri zaman kimi oğlanların onlardan uyuşturucu
kullanmalarını ve diğer her şeyi yapmalarını istediklerini duydum. Yani onlar bunu yapmazlardı. Onlar “sizler iyilik timsalisiniz”
dediler, Onlara bunu söylediler. Bilirsiniz, onların kafasına sadece bunu pompaladılar, “Bunu yapmalısınız. Siz korkaksınız. Siz
bunu yapamazsınız”, dediler. Ve bütün bu şeyleri. Bu yüzden bazıları “Tamam, deneyeceğiz” dediler. Ama onları şaşırtan şey,
onlar bunun yanlış olduğunu bilirken, bunu onlara söyleyenlerin asla bunun yanlış olduğunu düşünmemeleriydi. Onlar büyük
şehitler ya da kurtarıcılar olduklarını ve özgürlüklerini elde ettiklerini düşündüler. Bunu anlayamadılar. Övündükleri bu tür
özgürlükler, çok yıkıcıydı. Onlar bunun yıkıcı olduğunu asla anlamadılar. Böylece sol Vishuddhi bir kez tamamen sıkıştıktan sonra,
burada bizim Hamsa çakra dediğimiz çakranın sağduyusunu tamamen kaybedersiniz ve sonrasında neyin yıkıcı, neyin yapıcı
olduğunu bilmezsiniz. Eğer sol Vishuddhiniz kötüyse, çoğunlukla yıkıcı olan şeyi kabul etmeye başlarsınız. Kaçış. "Ne olmuş yani.
Bunun nesi yanlış?” İşte şiddet bu şekilde ortaya çıktı. Her türlü aldatma, yolsuzluk böyle geldi. “Nesi yanlış?” Çünkü yanlış bir şey
yaparsanız, onu oraya koyarsınız. Bitti. Depolandı. Tekrar, siz her şeyi yapar, oraya koyarsınız ve tüm yıkıcı eylemlere karşı tam
olarak bağışıklık kazanana dek, bunu yapmaya devam edersiniz. Bundan kurtulmak için ne yapmalı. Yanlış bir şey olduğunu
hissetmediğiniz bu korkunç durumdan kurtulmak için olması gereken şey, sadece Sahaja Yoga'yı doğru bir şekilde almaktır. Her
şeyden önce, kendinizle yüzleşmelisiniz. Eğer kendinizle yüzleşmeye başlarsanız, bir hata yaptığınızı anlayacaksınız. “Yani
yaptığım hata bu, dersiniz. Önemli değil. Bu konuda kendimi suçlu hissetmeyeceğim. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsam da,
yapmayacağım ve her ne olduysa oldu, ben olanlar için suçlu değilim. Bu geçmiş. Bitti. ”Kendinize olan bu inançla, kesinlikle sol
Vishuddhinizden kurtulabilirsiniz. Sorun şu ki, Ben size bir şey söylesem bile, sizin bu konuda da suçluluk duymaya
başlamanızdan endişe ediyorum. Yani, düzeltmeniz için size bir şey söylüyorum, o zamanda siz, “Ah, ben - Anne diyor ki,
görüyorsunuz,  ben bunu yaptım ve” diyerek suçlu hissetmeye başlıyorsunuz, bunu yaptınız. Şu anda size ne söylüyorsam, bunu
bir daha asla yapmayın. Ve bununla yüzleşin. Her ne yaptıysanız bitti, gitti ve tamamen affedildi, aksi takdirde Vishnumaya
devralacaktır. Bu çok önemlidir çünkü bir tarafı leela’dır, bu bir oyundur ve bütün dünya güzeldir. Diğer taraf ise suçluluk



duygusudur. Bu yüzden biz, sadece suçluluk hissederek, tüm problemlerimizi çözdüğümüzü düşünüyor ve bu tarafta,
kendimizden neşe duyuyoruz ve bu, suçluluk kısmı, bu tıpkı bizim oraya koyduğumuz bir çöp deposu gibidir. Ama biz bu çöpün
yanlış olduğunu asla düşünmüyoruz, bu bize oluyor. İşte Vishnumaya'nın yakması gereken şey bu çöptür, o zaman Onun kendi
tarzı ile, kendi Maya yolları ile çalışır ve pek çok şey olur. Bir bayan vardı ve o çok sağ kanaldı. O herkese hükmetmeye alışkındı
ama kimse ona bunu söylemeye cesaret edemedi, çünkü ona bunu söylerseniz sizin üzerinize yürürdü. Bu yüzden hiç kimse onda
neyin yanlış olduğunu ona söylemek istemedi. Onlar, “Tamam. Varsın olsun” dediler. Ama Ben ona söyledim,“ bak sen çok sağ
kanalsın. Herkese baskı yapıyorsun. Herkes senden korkuyor.” O,“ Hayır Anne, ben böyle biri değilim” dedi. Bende ona dedim ki,“
Tamam, Ben sana söylüyorum. Bana inansan iyi edersin ya da gerçekten başın belaya girer”. Ve tam o gün, kendisi
merdivenlerden aşağıya iniyordu ve yukarıdan aşağıya düştü ve bütün sağ tarafı. Bana geldi, “Anne, bakın.” Onun sağ eli kırıktı.
“Sağ bacağım kırıldı. Bu kırıldı. Şu kırıldı” dedi. Bende dedim ki, “O zaman ne olduğunu biliyorsun.”  O, “şimdi bunun neden
olduğunu biliyorum” dedi. O zaman Ben onu iyileştirdim. O iyiydi. Ama size anlatmaya çalıştığım şey, onun beni
dinlemeyeceğiydi. Yani sağ kanal insanlar her şeyi buraya koymak gibi özel bir kapasiteye sahiptirler. Bu yüzden bunun her
zaman egonun yan ürünü olduğunu söylerim. Hükmetmeye çalışan, öfkeli olmaya çalışanlar, herkesi kontrol etmeye çalışıyorlar,
bunu oraya koyuyorlar ve sonra, her şey onlara karşı çalışıyor. Bu çok ciddi bir şekilde anlaşılmalıdır, suçlu hissetmek, kendinize
zarar vermeniz değil, başkalarına zarar vermenizdir. Aynı zamanda Vishnumaya başka iki şeye daha, çok üzülür. Bunlardan birisi
sigara içmektir. Eğer çok fazla sigara içiyorsanız, Vishnumaya çok kızar. O zaman kansere neden olan O’dur. Boğazınızı bozabilir,
demek istiyorum ki, her tür kulak, burun, boğaz problemi sigara içmekle beraber ortaya çıkabilir çünkü o sigara içilmesini sevmez.
O - bir kez, iki kez, üç kez - ama siz bir kez sigara içmeye başlağınızda ve bir süre sonra, “Ah, bunda yanlış olan ne var ki?” Onlar,
böyle böyle seksen üç yaşında bir adam var ve hala sigara içiyor, diye alıntı yapacaklardır. Bakın, böyle alıntılar yaparak, onların
bunun gibi idealleri var. Sonra bir de kimi sinema kahramanlarınız var. “Şöyle, şöyle bir adam, bakın, karısını öldürdü, bakın, o
böyle devam ediyor. ”Yani biz de öldürmeliyiz. Ayrıca sigara da içmeliyiz. Yani kendilerini yok eden bütün bu idealler, bizim
ideallerimiz haline gelir ve onların nasıl yok edildiklerini bilmeden bizde tam olarak onların yaptıklarını yapmaya başlar ve biz de
yok oluruz. Yani Vishnumaya’nın güçleri hakkındaki bu anlayış orada bizimle birlikte olmalıdır. Eğer hatalarımızı yapmaya devam
etmeye ve onları buraya koymaya çalışırsak, olacak ilk şey bizim her tür hastalığa karşı savunmasız hale gelmemizdir. Bununla
birlikte eğer sigara içiyorsanız, boğaz kanserine karşı çok savunmasız durumda olabilirsiniz. İnsanların bilmediği başka bir şey de
mantralardır. Eğer herhangi bir mantrayı söylemeye devam ederseniz - yani Hindistan'da her gün, sabahları kalkıp, yüzlerce kez
mantra söyleyecek insanlar var, bazıları bunu en az üç yüz kez, beş yüz kez söylüyorlar. Ölçmeye devam ediyorlar, mantra,
mantra, mantra, mantra, bu şekilde. O, mantrikadır (Büyü yapan). Mantraya güç veren O’dur.   Eğer bu Tanrısal Güç ile bağlantıda
değilseniz, o zaman bir kısa devre oluşur ve eğer bu mantrayı söylemeye devam ederseniz, boyuna ait her tür sorun gelişir, boyun
kanseri.  Mide de gelişir, midedeki problemler çünkü bu Krishna’dır ve Vishnu da aynıdır. Virata problemi de geliştirebilirsiniz.
Çünkü siz bunun gibi bir mantra söylüyorsunuz,  bakın, bir telefon, eğer bu bağlantıda değilse, ben onu kullanmaya devam ederim,
telefon kullanım dışı kalacaktır. Aynı şekilde, Tanrısal olanla bağlantı kurmadan önce söylenen yanlış mantralar kullanıyorsanız, o
zaman bunlar bu şekilde sol Vishuddhinizi bozabilirler. Hindistan’da kullandıkları tarz budur. Diyelim ki, siz Hindistan’da bir iş
adamısınız. Şimdi, büyük bir iş adamı, bir sürü para kazandınız, bunun içinde kendinizi suçlu hissedersiniz çünkü bunu siz kötü
yollarla, her türlü karaborsa ve bu tür şeylerle elde ettiniz. Bu yüzden onlar Vishnu’nun büyük bir tapınağını kuracaklardır,
Vishuddhinin değil, Shri Vishnu’nun çok büyük bir tapnağını inşa edecekler ve çok dindar insanlar olduklarına dair çevrelerinde bir
algı yaratacaklardır. Veya hayrat yapacaklardır, bunun anlamı onlar insanlara yiyecek dağıtacaklar demektir veya insanlara bir
şeyler dağıtacaklar ve onlar kendilerini tatmin olmuş hissedeceklerdir. Burada, herhangi bir miktarda günah, herhangi bir oranda
saçmalık yapmaya devam edersiniz, sonra Shri Vishnu'nun çok mutlu olacağını ve onları cezalandırmayacağını düşünerek bu
paradan Shri Vishnu'ya küçük bir katkı yaparsınız. Ama O Kubera’dır, siz Ona ne verebilirsiniz ki. O Kubera’dır. Size bütün parayı O
veriyor. O her şeyi yapar. Öyleyse, kendisi servetin Tanrısı olan Kubera'ya siz nasıl bir şey verebilirsiniz. Bu Hindistan'daki çok
yaygın olan bir düşüncedir, sanki bir bhudan varmış [arazi bağışlama] gibi. Çok yozlaşmış, çok kötü bir insan olan birini
biliyordum, yani o gerçektende çok, çok kötü bir adamdı ve fakir çiftçilerden çok fazla miktarda toprak almıştı. Bu yüzden o,
Mahatma Gandhi'ye bir arazi verdi ve bu topraklar,  bu bhudan toprakları iyi değildi, bilirsiniz, Ben onun bunu neden verdiğini
düşünüyorum. Bu topraklar o kadar kötüydü ki, oraya kaktüs bile ekemezdiniz ve o herkese, ben bhudan olarak o kadar çok
toprak verdim ki, ben bhudan'a çok fazla toprak verdim, derdi.  Yani, bütün araziyi yoksullardan alıp, onları kandırmak ve sonra da
bu tür bir cömertlik yaparak, bir şekilde kendini haklı çıkarmaya çalışmak. Yani bu insanların sahip olmak istediği başka bir kaçış,
canınız ne isterse yapın ve sonrada cömert olun. Hatalarınızın üstünü bu şekilde zarifçe örtmeniz çok yanıltıcı olabilir.
Vishnumaya’da bu çalışmaz. O sizin içinizi dışınızı bilir ve eğer Ona bu numaraları yapmayı denerseniz, O kendi güçlerini
gösterecektir. Tüm sol kanal sorunlarının Vishnumaya gücü yüzünden meydana geldiğini söyleyebilirim. O sizi ifşa ettiği gibi, size



ışık verdiği gibi, sizi düzelttiği gibi, sizi cezalandırır da. Vishnumaya'nın tüm bu güçleri ile bugün Onun özel pujasını kutladığımız
için çok minnettar olmalıyız çünkü bence Batı'nın, özellikle de Amerikalıların suçlu hissetmesi lanetlerden birisidir. Bu yüzden
bugün hepinizi kalbinizden söz vermelisiniz, mantra şudur,  - şimdi belki de O İngilizce olarak da anlar - diyebilirsiniz ki, “Anne, ben
hiç suçlu değilim.” Hepsi bu. Bu söylenirse, O çok mutlu olacaktır. “Ben hiç suçlu değilim. Ben kendimi suçlu hissetmeyeceğim.
Bir kez suçlu hissetmeyi bıraktığınızda, yanlış şeyler yapmayacaksınız çünkü, yani siz bunu nasıl başaracaksınız. Çünkü siz
yapmıyorsunuz, siz suçluluk olarak onu oraya koyamazsınız, bu yüzdende yanlış bir şey yapmanın ne yararı var ki. Eğer yanlış
yaparsanız, bu kafanıza gelir, siz onu sol Vishuddhinize koyamazsınız, bu yüzden de yanlış bir şey yapmayacaksınız. Hemen şunu
anlayacaksınız ki, eğer yanlış yapmam gerekirse, benim onunla yüzleşmem gerekiyor. Ancak burada, sizin yanlış yaptığınız şeyler
için suçluluğunuzu koyabileceğiniz bir alan varsa, o zaman siz bunu çok da fazla umursamıyorsunuz. Diyelim ki birisinin küçük
bir evi var, depolayacak yeri yok, sonra bir kişi ona bir şeyler getiriyor. “Hayır, hayır, hayır, burada yer yok. Ben zaten çok doluyum.
” Bu böyledir.  Yani yapılacak en iyi şey, ne pahasına olursa olsun suçluluk duymamaktır. Ben suçluluk duymayacağım. Eğer hata
yaptıysam, tamam, hatayı kabul ettiğimi itiraf edecek ve hiçbir şekilde suçluluk duymayacağım. Onunla yüzleşeceğim.
Şaşıracaksınız. Yanlış şeyler yapmayı bırakacaksınız. Kesinlikle duracaksınız çünkü boş yer kalmadı. Bu yüzden bugün
Vishnumaya’nın şeyini yapmak çok önemli ve eminim ki Amerika turundan çok mutlu. Bu kez Ben gerçekten mutluyum çünkü
birçok yerde çok iyi çalıştığını düşünüyorum ve eğer işe yaramadıysa da, kişi suçlu hissetmemeli, sorunla yüzleşmelidir, bu neden
işe yaramadı, sorun Sahaja Yogilerden kaynaklanıyor, başka hiç kimseden değil. Bunun için kimseyi suçlamamalısınız. Sadece
kendiniz görün, hangi hataları yapmış olmalısınız. Küçük ya da büyük bir hata olabilir. Her ne ise, bununla yüzleşin. “Hata yaptım”
demenin bir zararı yoktur. Ama eğer “üzgünüm” derseniz, bu oraya gider, derhal gider. Hayır, “Ben bir hata yaptım.” Bunu kabul
etmek, çok zarif, çok güzeldir ve kendi iyiliğiniz için çok şefkatli olmaktır.  Sahaja Yoga'da bu, tüm Batılılar için en büyük
mantralardan biridir. Onlar bütün ağaçlara, etrafınızdaki tüm doğaya her zaman “ben suçlu değilim” demeliler. Ekolojik
probleminiz düzelecektir çünkü o zaman ekolojinizi bozmak için yanlış şeyler yapmayacaksınız. Dikkatli olursunuz çünkü onu
bozarsınız ve kendinizi suçlu hissedersiniz, “Ah, bunu yapmamalıydım. Ah, yapmamalıyım. ” Ama siz ilk başta bunu neden
yaptınız. Yani şimdi, bir dahaki sefere bunu yapmayacaksınız. Eğer onlarla yüzleşir ve cesurca düzeltirseniz, sorunlarımızın çoğu
çözülecektir. Bu Sahaja Yogiler için mümkündür çünkü siz öz varlığınızdan ayrıldınız, ondan uzaktasınız. Bedeninizi görebilir,
zihninizi görebilir, egonuzu görebilir, tüm  bunları görebilir ve onları nasıl düzelteceğinizi de bilirsiniz. Siz bu değilsiniz,
biliyorsunuz, siz ruhsunuz ve ruhun ışığıyla bütün bunları düzeltebilirsiniz. Ancak bu suçluluk, sizi düzeltmekten veya daha iyi bir
şey yapmanıza veya aklınıza herhangi bir yapıcı şey getirmenize tamamen engel olan bir şeydir. Bu tüm Batı dünyası için olduğu
kadar, Amerika içinde birçok sorunu çözecektir. Hintliler de aynı şekilde, onlarda biraz cömert oldukları takdirde hatalarından
kurtulabileceklerini düşünmemeliler. Bakın, onların yüzleşmeleri gerekiyor. Bu farklı bir tarzdır. Hintliler çok zekiler, bilirsiniz, onlar
nasıl mazeretler ve kaçışları bulacaklarını biliyorlar. Ama sonuçta, bu Vishnumaya’dır. O size kaçış olmadığını gösterecektir,
sadece bununla yüzleşin. Kendinizi kınamanıza gerek yok, hiçbir şekilde kendinizi aşağılamanıza veya değersiz hissetmenize
gerek yok, ama ruh olarak üstün olmak, anlıyorum. Dediğim gibi, “Tamam, Nirmala, şimdi Seni çok iyi görüyorum, Sen bunu
yaptın.” Kendinizi,  kendinizden ayırın. Ayna karşısında konuşabilirsiniz. Nehre gidip orada konuşabilir ya da bir okyanusa gidebilir
ve onlara “Bakın, ben bu hatayı yaptım ve şimdi artık ben bunu yapmayacağım” diyebilirsiniz. Bütün bu elementlere söz
verebilirsiniz. Bir kez bu sözleri verdikten sonra, Vishnumaya mesajı alacak ve sizi rahatsız etmek için bu unsurlardan hiçbirine
girmeyecektir. Yani gitmeli ve okyanusa şunu demelisiniz, “Tamam, onlar her ne yaptılarsa, Amerika suçlu değil”. Böyle söylesin.
Eğer siz tamam derseniz, başka insanlar değil, çünkü Ben size genetiğinizin değiştiğini söyledim. Siz farklı insanlarsınız. Siz her
ne derseniz, Vishnumaya her zaman inanacaktır ve her şey çok iyi çalışacaktır. Ama bu özel bir zaman, daha önce de söylediğim
gibi, biz buna Krita Yuga diyoruz, Kali Yuga ve Satya Yuga arasında dönem,  bu zaman o kadar önemli ki, yaptığımız hatalar ne
olursa olsun, bunun bedelini ödemek zorundayız. Bir karmaphala [geçmiş eylemlerin sonuçları]. Sadece buraya koymakla
hallolmayacaktır. Bu yüzden kişi aydınlanma almalı, genetiğini tamamen değiştirmelidir ve sonra gidip doğaya şöyle
diyebilirsiniz: “Tamam, şimdi biz suçlu değiliz. Biz aydınlanmamızı aldık.” Ve bu işe yarayacaktır, eminim. Bu ülkenin
felaketlerinden birçoğu,  siz Sahaja Yogiler tarafından önlenebilir. Tanrı sizi kutsasın!
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Bugün Diwali Puja'yı kutluyoruz.  Bence hepiniz, İngilizce öğrenmeyi deneyebilirsiniz.  Çok basit bir dil ve daha iyi olur. Sadece
hepinizin İngiliz dilini öğrenebileceğinizi söylemek istiyorum. Benim kasetlerimden bu zor değil. Tabii ki, sevginin dili evrenseldir,
ona ait bir alfabe yoktur, sorun budur (Shri Mataji güler).  Kelimeler yok ve kelimeler yok.

(Tercüman konuşur)  Shri Mataji, özür dilerim.  O kadar duygu yüklüyüm ki, fazlasıyla duygu yüklü.  Sözlerinizi takip edemiyorum
gördüğünüz gibi. Her şey, tüm diller kafamda. Bir başkasının tercüme etmesini isteyebilir miyim? Sözlerinizi takip edemediğimi
hissediyorum.

Shri Mataji:  Hayır, iyi olacak. Yakına gel hadi (Kahkaha ve alkış).  Nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum.  Ben de çok fazla duygu
yüklüyüm. Bu öyle güzel bir buluşma ki, tüm dünyadan hepimiz buradayız.    Hepimiz öyle bir saf bir sevgiyle sarmalandık ki ve
Ruslar da geldiler. Şans eseri biraz tapasya yapmak zorunda kaldılar.

Diwali'nin anlamı, yaklaşık beş güne yayılmıştır ve hepsi bir şekilde birliktedirler, bu beş günün hepsi bir araya getirilmiştir. Bu
nedenle onların farklı görünümleri vardır fakat her bir görünümde ortak bir nokta vardır, bu da Tanrıça'nın başrolde olmasıdır.
Şimdi, ilk gün evin hanımına ibadet edilen  gündür, bu gün mutfak için bir tür kap satın almalısınız veya ev hanımının kullanması
için bir çeşit alet veya  evin hanımına bir hediye de olabilir. Bu kadına saygı gösterilmesi gerektiği söylenir fakat onlar da
saygıdeğer insanlar olmalıdırlar. Eğer saygıdeğer değillerse onlara nasıl saygı gösterilebilir? Şimdi, hepinizi Batı etkisine karşı
uyarmalıyım. Batı etkisinde para her şey demek olmuştur.  Ahlak, karakter, tüm değer sistemi bitmiştir, bu yüzden Sahaja Yogiler
olarak bizler, tüm bunları durdurmalıyız. Anlamamız gereken ilk şey, toplumun tamamen Gruha Laksmi'lere bağlı olduğudur.  Yani
bu, bir ev kadınının yüksek karakterli, saygıdeğer ve onurlu bir bayan olması gerektiği  anlamına gelir. Toplum onun
sorumluluğundadır ve o huzur, anlayış yaratmaktan ve sevginin ne olduğu hakkında tam bir fikir vermekten sorumludur.

Bence onun sorumluluğu erkeklerinkinden çok daha zor ve süptildir ve o, ailenin Shakti’sidir bu yüzden onurlu ya da olgun
olmayan bir şekilde davranmamalıdır. Örneğin, diyelim ki her kadın anne olmak ister fakat Batı ülkelerinde pek çok kadın bunu
istemiyor, özellikle de Amerika'da.  Çünkü vücutlarının bozulacağını ya da bir şey olacağını, bu yüzden kocalarının onları çekici
bulmayabileceğini düşünüyorlar.  Yani karı-koca arasında sürekli devam eden delice bir yarış vardır.  Koca pek çok kadının
peşinde koşar ve pek çok kadın, kadın da erkeklerin peşinden koşuyor ya da kocalarına hükmediyorlar. Bu çılgın yarışta çocuklar
ihmal edilir, ev ihmal edilir ve bu ikisi arasında her zaman devam eden bir tartışma vardır.

Bu yüzden, kadınlar bu tür çılgınca bir yarış konusunda bu kadar boyun eğici olmamalıdırlar.  Onurlarını korumalılar, şahsiyetlerini
korumalılar, kocalarına aldırmadan çocuklarına bakmalılar.  Şimdi çok yaygın olarak kabul gören en kötü şey boşanma ve bu
yüzdende, erkekler onları boşayacak ve zor durumda kalacaklar diye korkuyorlar. Fakat batıda her zaman kanuni bir hüküm var,
eğer bir koca bir başka kadınla evlenirse ya da bir şey yaparsa,  çocuklara ve anneye, onlara bakmaya yetecek kadar para verilir.
Bu tür durumlarda kadınlar eşlerini düzeltmek için uğraşmalılar ve bunun için savaşmalılar fakat eğer eş tavrını değiştirmezse
onunla olan bağlantı, tamamen koparılmalıdır. Eğer koca cehenneme gitmek istiyorsa, bırakın gitsin, neden siz aynısını yapmak
istiyorsunuz?  Ne de olsa sizin Dharma'nız var, kendi hayatınız var ve sadece kendiniz için endişelenmelisiniz ve eğer o
anlamıyorsa unutun onu.

Bu kadar sorumsuz ve aptal bir adama sadece acımak lazım fakat kişi kocanın ayak izlerini takip etmemelidir çünkü sizin çok
daha geniş bir sorumluluğunuz var. Bir insan daha genç gözükmeye çalışmamalı ve kocanızı size bağımlı tutmaya çalışarak
sürekli olarak hayatınızı sadece sefil bir hale getirisiniz çünkü bununla, güçlerinizi, Shaktinizi kaybedeceksiniz. Fakat eğer eşiniz
karakter sahibi bir insansa o zaman ona saygı duymalısınız, onu her açıdan desteklemelisiniz ve ona mümkün olduğunca hoş
görü göstermelisiniz.

http://amruta.org/?p=9279


Dün gördüm, pek çok bayan saçlarını kestirmiş, lütfen bu moda girişimcilerinin elinde oyuncak olmayın, sizi nasıl
aptallaştıracaklarını biliyorlar. Bu girişimciler reklam yoluyla insanları aldatmaya  çalıştıkları için, korkunç şeylerin olduğunu
gördüm. Geçenlerde Paris'te bize altı inch uzunluğunda (15 cm) etek giymemiz gerektiğini söylediler ve şimdi hiç bir yerde uzun
etek bulamıyoruz.  Düşünün,  tüm bu soğuk ülkelerde, bir çoğunun damarlarında varis oldu. Onlar saç için, vücut için, yüzler için
stiller başlatırlar, onlar her türlü saçmalığa başladılar fakat Sahaja Yoginiler onların ne yaptıklarını anlamalıdırlar, hiç bir şekilde
onların tuzağına düşmemelisiniz.

Siz ailenin Tanrıçasısınız sizin Shaktiniz var ve siz çok dikkatli olmalısınız. Bunun da ötesinde sizler Sahaja Yoginilersiniz ve bu
yüzden Sahasrara'nıza hiç kimsenin dokunmasına izin vermemelisiniz. Sizin gücünüz iffetinizden gelir. Hindistan'da binlerce
kadın hiçbir erkeğin vücutlarına dokunmasını istemedikleri için intihar ettiler. Şimdi siz Sahaj kültürdesiniz ve Sahaj kültürde biz
çok onurlu bir şekilde davranmalıyız. Sizler küçük kızlar olduğunuz zaman da Tanrıçasınız, o zaman masumsunuz, sonra
evlendiniz. Evli bir kadın olmanız çok büyük bir şeydir, çok hayırlıdır.

Evlendikten sonra çocuklarınız oldu. Bu sizin için daha da büyük bir onurdur çünkü sizler annelersiniz.  Bizler aktris değiliz, bizler
anneyiz ve siz anne olmaktan dolayı gurur duymalısınız, çocuklarınızla gurur duymalısınız.  Sonra büyükanne olursunuz. Bu
bence çok büyük bir başarıdır ve siz yaşınızla, büyükanne olmakla gurur duymalısınız. Eğer genç görünmek için mücadele
ederseniz çok yaşlı görüneceksiniz. Bakın, Anneniz, yetmiş yaşında ve Benim yaşımı göstermediğimi söylerler, söyledikleri şey
bu. Görüşünüşüme asla aldırmadım, zamanım yok. Çok fazla çocuğum var ve yaşımla da gurur duyuyorum.

Yaş ile büyür, olgunlaşırsınız ve daha bilgesinizdir ve bu zamanda kişiliğinizin bütün değerlerine sahipsiniz. Eğer yaşınıza
gerçekten de saygı gösterirseniz yardım, tavsiye almak için insanlar size, gelecektir ve o zaman Sahaja Yoga'yı yayabilirsiniz.
Kadınları istismar etme şekillerinden dolayı bu moda girişimcileri ile ilgili çok fazla olumsuzluk var.

Bir Diwali gününde bundan bahsetmek istemiyorum, bu yüzden size Laksmi'den, Laksmi'nin sembolünden bahsetmeye
çalışacağım. Shri Laksmi, kadınlığın bütünlüğünün sembolüdür ve O zenginlik, refah ve hayır getirir. O, anlayış, cömertlik, huzur ve
neşe getirir. O, tüm kutsamaları verendir.  Laksmi'nin sembolünde O, pembe renkli bir lotus çiçeğinin üstünde ayakta durur.
Pembe renk O'nun Anneliğinin sıcaklığıdır. Hindistan'da küçük kızlara bile Anne diye seslenilir. Yani Laksmi'nin çeşitli
görünümlerinde, sembol şudur,  ilk olarak  O çok sıcak kanlı bir kişidir ve bir elinde de pembe renkli bir lotus çiçeği tutar, bu da
onun sıcakkanlı olduğu anlamına gelir.

Gövdesinin her tarafı dikenler takılmış komik tipli bir güve bile, bir lotusun içine girer, dinlenebileceği bir yer bulur. Tüm misafirleri,
onlara en iyi yatağı ve en iyi yemeği sunmak için evine davet eder. Normalde erkek bir misafir getirir ve kadın misafiri karşılar ve
ona bakar. Bu da evimize gelen her tür misafirle ilgilenmemiz gerektiği anlamına gelir ve kendimizi dışarıdan gelen misafirle
ilgilenmeye tamamen adamalıyız.

O lotusun üstünde duruyor ve pembe de bir sarisi var. Bu lotus gibi bir şeyin üzerinde ayakta durmak için denge sahibi olmanız
gerektiğidir çünkü O suyla çevrilmiştir ve etrafında bir çok hayvan var, onu yoldan çıkarmaya çalışan canavar benzeri insanlar, bu
yüzden o tam bir denge sahibi olmak zorundadır. O'nun aynı zamanda bir lotus tutan iki eli vardır, diğer iki eli ile verir ve bir diğer
eli ile kutsuyor. Bu o, çömert olmalıdır anlamına gelir. O, kendisi için değil, her zaman başkalarına bir şeyler vermelidir. Tüm
parayı kendisi için harcamamalı, çocuklar, misafirler ve başkaları için harcamalıdır.  Yani, vermesi gereken, cömert olması
gereken Laksmi'dir.

Ben Sahaja Yoga'da cömert olan insanlar gördüm, karıları öyle olmayabilir ve o zaman çok acı çekerler. Fakat hanım cömertse, o
ödüllendirilir, bütün aile yüzlerce kez ödüllendirilir. Cömertlik şöyledir, içeriye gelen her şeye açık bir kapınız vardır ve siz vermekle
bir başka  kapı açarsınız. Böylece çok iyi bir dolaşım vardır. Ben, en çok cömertliğimden neşe duyarım. Eğer bu cömertlikse,
   hepiniz cömertlikten neşe duymalısınız. Cömertlik çok ödüllendiricidir. O kadar ödüllendiricidir ki Tanrısal güçlerin cömert bir
insana nasıl da yardımcı oldukları inanılmazdır.

Size bir örnek vereceğim: Benim yabancı ülkelerden bir sari istediğini söyleyen arkadaşım vardı. Bu ithal edilen sariler. Bende



onlardan iki tane vardı ve çok cimri olan bir başka bayana, bu sariyi arkadaşıma vermek istediğimi söyledim. O da sadece
bunların sende sadece iki tane kaldı, neden bu sariyi ona vermek istiyorsun dedi. O çok cimri bir tipti. Biz mutfakta konuşuyorduk
ve birileri kapıyı çaldı. Ben kapıyı açtım,  birisi Afrika'dan iki sari getirdi çünkü Afrika'ya giden bir bayan onları göndermişti. Bunun
üzerine Ben, neden Bana sari gönderdi dedim. Getiren kişi dedi ki, o gittiği zaman siz ona sarilerini verdiğiniz için, o da size
bunları gönderdi. Sarilerin paketlerini açtığımda gördüm ki yanımdaki sarilerle aynıydılar. Ben de her iki sariyi çıkardım ve bayana
gösterdim.  Bak, örnek bu.

Bu onun nasıl olduğudur, her zaman, siz başkalarına karşı müşfik olduğunuz zaman ya da  onlara karşı cömert olduğunuz zaman
her şey size geri döner. Daha sonra kendinizde fark edeceksiniz ve pek çoğu halihazırda fark etti ki, para onlara sadece akar.
Paranın nereden geldiğini anlamazlar. Ne zaman isterseniz para kendiliğinden size gelir.  Para hakkında endişelenmemelisiniz,
sadece unutun gitsin ve o size gelir.

Her zaman, her sabah özenle parasını sayan insanlar asla tatmin olmazlar ve onların sahip oldukları hiçbir kutsama yoktur fakat
eğer siz sadece para için endişelenmeyi Tanrı'ya bırakırsanız her şey yoluna girer. Yani anlamamız gereken şey, her şeyin Kadir-i
Mutlak Tanrının ellerinde olduğunudur.   Sahaja Yoga'ya geldikten sonra hiçbir şey için endişelenmenize gerek kalmaz. Bunu
Tanrının ellerine bırakın ve her şey yoluna girecektir. İnsanlara sürekli, "Ben çok endişeliyim, hiç param yok, hiç param yok"
demenize gerek yoktur. Bu, sizin henüz Sahaja Yogiler olmadığınızı gösterir.

Bu yüzden komşularınızı, arkadaşlarınızı veya ülkenizi düzeltmeniz gerekiyorsa, her şeyden önce siz olgunlaşmış Sahaja
Yoginiler olmalısınız. Yani Laksmi zaten içinizde uyandı. O, Nabhi Çakranızda ikamet eder. Yani Laksmi'nizin uyanmasıyla, neden
para hakkında endişelenesiniz ki? Yani o zaman bu son sembolik el size, korumanız altında olanlara bakmanız gerektiğini söyler.
Bu da sizinle ilişkide olan herkesi kutsamanız gerektiği anlamına gelir ve sizin gözetiminiz altındaki tüm insanlar için
endişelenmelisiniz. Yani Laksmi sembolü sadece kadınlar için değil aynı zamanda daha fazla erkekler içindir.

Bir işte çalışan adam karısına saygı duymalıdır ve karısı da saygıdeğer olmalıdır. Eğer kadın öyle değilse o zaman bu aileye hayır
gelmeyecektir. Eğer evinizin hanımı iyi bir insansa Laksmi'nin tüm kutsamalarını alırsınız. Laksmi'nin bu sembolü, paranın
kutsamasına sahip olan bir kadın veya erkekten beklenecek türde bir şahsiyeti ifade ediyor. Size bu anlattığım ilk günün ne
olduğu hakkında, ikinci gün nedir, fakat asıl olan şu ki, Diwali gününde bizler Laksmi'ye ibadet etmeliyiz.

Bugün bizler Laksmi'ye ibadet ederken, erkekler de yaşamda tam bir dengeye sahip olmaları gerektiğini bilmeliler; bu cömert
olmaları gerektiği, himayelerindeki kişilere bakmaları gerektiğidir.  Dediğim gibi, pek çok görünümü var fakat çok önemli olan bir
tane var ki o da Shri Rama'nın Ravana'yı söylenenden 10 gün önce öldürdüğüdür ve o gün ona taç giydirilmiştir. Demek istiyorum
ki o bugün taç giydi. Karısı Sita'ydı. O da Kraliçe yapıldı ve onların hayatları, O'nun nasıl kendini Rama'ya tamamen adanmış
olarak kaldığını gösterdi. Yani Sahaj kültürde bizler  özel insanlar olmalıyız. Sadece para peşinden koşan ve kendilerini
mahvetmek için her türlü şeyi yapan insanlar olmamalıyız. Sahaj kültürde meditasyon yapmalıyız ve içimizdeki her şeyle tatmin
olmalıyız ve aynı zamanda Laksmi çocukları gibi olmalıyız. Laksmi'nin çocukları.

Anladığımız şeyin iki özelliği var, Laksmi bütün parasal ihtiyaçlarımızı giderir, artı bize ailedeki tüm dengeyi, tüm neşeyi ve tüm
mutluluğu da verir. Şimdi bizdeki sorun, meditasyon yapmadıkça ve o tatminkarlık konumuna erişmedikçe biz bu Tanrısal gücün
işini göremeyiz. Eğer doğu ülkelerindeki tüm insanlar Laksmi'ye ibadet edebilseler ya da diyebilirsiniz ki, kendi Kundalinilerine
ibadet edebilseler, o zaman tüm bu para problemi çözülecektir ve öyle bir değişiklik meydana gelecektir ki,  şu anda Avrupa'nın
geri kalanından fakir görüken o ülkeler Shri Laksmi'nin kutsamalarıyla epeyce zengin olurlar.

Şimdi sizi hayatın çok daha süptil bir tarafına götürmeliyim ve bu süptil taraf sizin Shri Laksmi'nin ya da Mahalaksmi'nin
kutsamalarıyla aydınlanmanıza erişmiş olduğunuzdur. Mahalaksmi prensibi size bu yükselişi verdi ve Mahalaksmi prensibi,
dünyevi hayatınızın çok üstüne yükselerek, aydınlanmanın krallığına yükselirsiniz demektir. O'nun kutsamalarıyla kendiniz de
lotuslar gibi olursunuz. Şimdi siz, Diwali'nin ki bu ışıklar dizisi demek olan bir başka görünümü olursunuz.

Shri Rama'nın taç giymesi ya da Shri Laksmi'nin başka herhangi bir görünümü, şimdi sizin kendi taç giymeniz olur. Bu şimdi,
Tanrı’nın Krallığına girmiş bulunmaktasınız demektir ve bir kez orada olduğunuzda otomatikman Tanrı’nın Krallığının vatandaşı



olarak kutsandınız demektir. Siz lotuslar  haline geldikçe, o zaman kokunuzu tüm çevreye yaymaya başlarsınız. Şimdi bu neşeyi
kendinize saklamaz ve bu konuda cömert olursunuz ve bunu başkalarına vermek için hepiniz dışarıya çıkarsınız.  Cömertlik
başka bir seviyede, daha alt bir düzeyde, bu evrensel sevgiye dönüştü. Her ne elde ederseniz, her türlü neşe, tatminkarlık,
vibrasyonlar, bilgiyi, bunların hepsini başkalarına vermek istersiniz. Onu yaymak istersiniz  çünkü gerçeği elde ettiniz ve bunu
kendinize saklamak istemezsiniz. Dünyadaki herkesin gerçeği bilmesinin çok önemli olduğunu düşünürsünüz.

Bu ışıkların konulması anlamlıdır, bu şimdi sizler ışıklarsınız demektir. Bugün en karanlık gece, bu gece en karanlık gece. Aynı
şekilde bunlar en karanlık günlerdir, bu Kali Yuga`dır ve bu  esas Kali Yuga. En kötü şeylerin gerçekleştiği en kötü zamanlar.
İnsanlar en kötü seviyeye doğru gidiyorlar  ve bu zamanda biz Sahaja  Yoga'yı onların önüne koymalıyız. Zorlu sınavın ne
olduğunu biliyorsunuz, kişinin bu insanların beyinlerinin sert kabuklarını kırması. Fakat bu çalışıyor, bu hali hazırda tıklandı,
çalışıyor, tıklandı, bu oldu.

Şimdi pek çok ışığı aydınlatmalısınız. Biz buna Deepawali diyoruz. Diwali, Deepawali'dir. Deepawali ışıkların dizileri demektir ve
bu Diwali'yi sizden bu kadar çok kişi ile kutlayarak, tüm dünyanın etrafını dolaşacak bir meşalemiz olduğuna eminim. Sadece
küçük bir damla olmadığınızı hatırlayın, şimdi okyanus oldunuz ve yaymalısınız. Şimdi kendi tahtlarınızda oturuyorsunuz ve
güçlerinizi elde edin. Tüm güçlere kendi içinizde sahipsiniz. Sadece onları ifade etmelisiniz. Sadece kendinizi hissetmeli,
 sorumluluğunuzun ne olduğunu kendiniz anlamalısınız. Işık istiyordunuz şimdi ışığınız var. Siz ışık oldunuz, şimdi başkalarına
ışık verin. Yani, kendi ışığınızın başınızın üstünde, Sahasraranız üzerinde  olduğu ve kalbinizde olduğu bir konuma ulaşın. Siz
sıradan insanlar değilsiniz, asla böyle  düşünmeyin. Aslında Sahaja Yoga'da, sadece sözde sıradan insanlar gelirler. İsa, mütevazi
 kalplerin dünyayı miras alacaklarını söylemiştir. Yani siz kalpte mütevazisiniz ve alçakgönüllü olduğunuz için her zaman sıradan
insanlar olduğunuzu düşünüyorsunuz fakat olağanüstü olan şu anda tecelli etmekte. Onu kabul edin. Olağanüstü olan, sizin tüm
güçlere sahip olduğunuz ve sizler tamamen alçakgönüllü insanlar olduğunuzdur.

Şimdi Diwali kutlaması şudur, ışığı dünyanın her yerine taşıyacağız ve yapabildiğimiz kadar çok insanı  aydınlatacağız. Hiçbir özel
şeyimiz, hiçbir özel sorunumuz önemli değil, bu ne ise o, bu  dünyada başka kimsenin sahip olmadığı özel bir pozisyona sahip
olduğumuzun farkına varmamızdır.  Yani siz bir kez anladığınız zaman, kendinize saygınız artar ve yapmanız gerekenleri kendiniz
görürsünüz. Bu yüzden herkes bugün bir karar vermeli ve Sahaja Yoga'yı alçakgönüllülükle yaymak için elinden geleni yapacağına
dair bir yemin etmelidir. Şimdi Puja'yı yapacağız ve bu Puja'da hepiniz tüm dünyadaki, her ülkedeki her evde bir Deepawali
yaratacağınıza dair kendinize söz vermelisiniz.

Tanrı hepinizi kutsasın.
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Shri Mahavira Puja, Delhi (Hindistan), 4 Nisan 1993 Shri Mahavir, İda Nadimizde oturur ve onu yönetir. Bizde olan tüm sanskar
(Sanskar, bir insanın içinde var olan tüm olumsuz zihinsel eğilimleri ortadan kaldırarak kendisini ideal ve seçkin bir kişiliğe
dönüştürme süreci) Mahavir tarafından düzeltilir. İnsan cehenneme gittiği zaman ne olduğunu ve o kişinin cehennemde, nasıl ve
neyin acısı çektiğini çok detaylı şekilde açıkladı. Buddha ve Mahavir aynı dönemde (samkalin) yaşadılar ve her ikisi de bir kefaret
yaşamı sürdüler. Her ikisi de birer Prensti ama ikisi de kendilerini tapasya’ya (aydınlanmaya ulaşmak için derin meditasyon, oruç,
zevklerden kaçınmak gibi pratikler) adadılar. İnsan hata yaptığında ve sol tarafa gittiği zaman, sonrasında kişinin nasıl
cehenneme gittiğini ve nasıl acı çektiğini fark ettiler. Cehennem bu dünyada deneyimlenmelidir. İnsan bunu ölümünden önce
durdurabilir. Eğer kişi çok günahkârsa ve bir sürü günah işliyorsa, bundan kaçınmıyor ve bunun yanlış olduğunu anlamıyorsa, bu
günün modern dünyasında bulunan böyle insanlar kendileri tarafından, kendi içlerinden yok edileceklerdir. Bunun için dışarıdan
bir enerjiye gerek yoktur çünkü onlar çok fazla sahte bilgelik -buddhi (uyanık olmak, anlamak, bilmek) alırlar. Bu sayede
kendilerin, kendilerini yok etmek üzere hazırlarlar. Bazen çok iyi olduklarını ve kalkıp kimin onlara dokunabileceğini düşünürler.
Yani, bunların hepsi yok edilecektir ve sadece kendilerini insan farkındalığına yükseltmeyecek olanlar. Onların kaçının
kurtulacağını bilmiyorum. Aktif halde olan o kadar çok şeytani güç var ki ve bunlar insanlara saldırıyor, onlar bununla başlarını
belaya sokuyorlar. Bu yüzden de bundan korunmak çok zordur. Kurtulabileceğiniz ve kendinizi daha yüksek bir seviyeye
çıkarabileceğiniz yegâne yol Sahaja Yoga’dır. Kendinizle birlikte pek çok kişiyi çekebilir ve onların yaşamlarını kurtarabilirsiniz.
Mahavirji her ne açıkladıysa, kaç tane Jain’in bunu anladığını bilemiyorum. Onlar, ondan beklenmeyecek şekilde sadece
Vidambana (bir şeyi ironik bir şekilde, alay ederek yapmak) yaptılar. Bu, bütün enkarnasyonların başına geldi. Yani insanlar
Mahavir ile aynı şeyi yaparlarsa, biz hiç bir şey söyleyemez, hiç kimseyi suçlayamayız. Sahaj’da, Mahavirji’ye çok saygı gösterir ve
onu anlarız ve Onu Shri Bhairavnath’ın enkarnasyonu olarak kabul ederiz. Sadece bu da değil, O pek çok kez doğmuştur ve daha
sonra Hasan ve Hüseyin olarak dünyaya geldi. Bhairavnathji İncil’de, Aziz George olarak geçer ve kimileri ondan Aziz Michael
olarak bahseder. Kalp olarak anladığımız Londra'nın meleğinin, Saint George olması çok şaşırtıcıdır. İşte bu. Onlar Bhairavnath’ı
kabul ettiler, bu doğrudur. Çünkü Shivji kalpte oturur ve o zamanda Bhairavnath’a sahip olmak önemlidir. Anlayarak okursak,
hepsi birbirleriyle bağlantılıdır ve ilişkinin otomatik olarak nasıl kurulduğunu gösteren pek çok şey vardır. Sizler Sahaj Shakti'de
kendinizden geçtiniz, bundan zevk alıyorsunuz ve bu Beni mutlu ediyor. Tanrı bu evreni sizler için yarattı, bu yüzden de sizler
ondan neşe duymalısınız. Sizde pek çok güç var ve onları kullanıyorsunuz, bunları başkalarıyla da paylaştınız. Bu şekilde
Sahajımızın ailesi büyümelidir. Mümkün olabildiğince çok kişiyi kurtarmalısınız, en önemlisi de çocuklarımız. Onlara dikkat
etmeliyiz çünkü yanlış tipte bir kültür başladı ve çocuklar bundan etkileniyorlar. Bu yüzden de buna ve çocuklara dikkat koymalı,
onlarla ilgilenmeliyiz. Sahaj içinde yerleştikleri zaman, etraftaki yerlere gideceklerdir. Delhi çevresinde Sahaj çok güzel bir şekilde
oturdu ve bu çok hoş bir şey. Delhi’de Sahaj’a çok ihtiyaç var çünkü burada politikacılar ve yönetim var. Niyetiniz sayesinde
Param Chaitanya harekete geçecektir. Gelecek yıl geldiğimde eminim ki, pek çok kişi Sahajı almış olacak. Pek çok Sahaja Yogi
var ama Ben onların yüzlerini tanımıyorum ama onları isimlerinden değil de, yüzlerinden kolayca çıkartabilirim. Onları
tanımıyorum, bu nedenle onların resimlerinden oluşan bir fotoğraf albümü hazırlayabilirsiniz. Genellikle sabahları zamanım var ve
albüme bakmayı isterim. Maharashtra’dan ve başka yerlerden gelen bazı albümler aldım. Sizin için de bir albüm temin ettim,
lütfen bir fotoğrafınızı ve ne zaman aydınlanma aldığınıza dair detayları verin. Bu iyi olacak. Herkes önümüzdeki yıl doğum
gününü de, burada kutlamamızı rica ediyor ama böyle büyük bir şekilde kutlanmamalı, bu çok fazla. Bir Sahaja Yogi: Shri Mataji,
bundan çok daha büyük bir şekilde kutlama yapmalıyız. (Herkes alkışlıyor) Bu kutlamada pek çok mucize oldu, bu çok hoştu ve
bir sürü güzel şey oldu. Sanatımız konusunda nasıl ilerlememiz gerektiğini düşünüyordum. Yogi Mahajan’a bir not verdim.
Maharashtra’da neye ulaştıysak, burada da yapabiliriz. Bu şekilde yaratıcılığı geliştirebiliriz ve tiyatro ve birçok başka şeyde
artistik vizyonumuz gelişmeli. Onlara gösterdim. Farklı alanlarda çalışmalıyız. Sahaja Yoga sadece sizin için değildir. O tüm
dünya içindir. Kabir Das’ın “Mann mamat aye” demesi gibi, bizler bu dünyada spiritüeliteyi yerleştirmeliyiz, yani, sol kanal ve beş
elementi sağ kanalda karıştıracağım. Beş element sağ ve sol kanaldır yani “mann mamat aye”. Ben onu karıştıracağım. Yani tüm
duygularımızı ve sanatımızı beş elementle karıştıracağım. Dolayısıyla sahip olduğumuz bütün sanatı ve duyguları, bunları ifade
etmek için farklı yollar denemeliyiz. Bu çok özel bir kazanım olacak. Sahaja Yog’da hiç bir şey yapmadığımızda, o zaman bunun
özel bir anlamı vardır yani dünyadaki bütün büyük sanatçılar aydınlanmış ruhlardı ve eğer aydınlanmış ruh olmasaydılar, o zaman
sanat bu güne dek gelişmezdi. Aydınlanmış bir ruh tarafından yaratılmış olmayan herhangi bir sanat, yok oldu, durdu veya hiç
kimse bu sanata saygı göstermedi. Yani bizlerin ulaşamayacağı veya giremeyeceği bir alan yoktur. Her nereye ilgimiz varsa
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hepimiz, ben bunun için ne yapabilirim ve buna nasıl maneviyat getirebilirim diye düşünmeliyiz? Sanata maneviyat getirmek çok
önemlidir. Spiritüellik bu dünyada tek bir kişi ile sınırlı değildir, o tüm dünyaya aittir. Bu yüzden de her şeyde maneviyatın varlığını
görmeliyiz. Ve eminim ki gelecek yıllarda, konuşmamızda, günlük yaşam tempomuzda ve Sahaj varoluşun her yönünde, bunun
geliştiği görülecektir. Bu etki bizlerin içinde yerleştiği zaman, insanlar bunun farklı bir şey olduğunu kolayca görebilecekler,
içimizdeki bu Sahaj nosyon ile. Mucizelerin nasıl gerçekleştiğini görebiliriz, bu sadece bizimle sınırlı değildir ama bizde bu var ve
biz, bunun her yerde, tüm boyutlarda olmasını sağladık ve gösterdik ve bunun kolayca gerçekleşmesi mümkündür. Şunu
görebilirsiniz, onlar kendileri müzik yapıyor, besteliyorlar. Bunu bugün köylere götürürseniz, bugün bhajan söylenecek gibi, o
zaman insanlar gelecektir, sonra da siz onların önünde şarkı söyleyeceksiniz. Sahaj'ı yaymanın daha iyi bir yolu yok.
Maharashtra’daki tüm spritüel yayılma müzik aracılığıyla gerçekleşir. Böylece her Pazar, bu şekilde bir grup insanı köylere götürür
ve bhajanlar söyler, tiyatro yaparız ve bu sayede insanlar bizim ne olduğumuzu ve ne yaptığımızı anlarlar. Bu konuda yabancı
yogiler çok güzel tiyatrolar hazırladılar ve çok güzel müzikler de çaldılar. Onlar özellikle Hint müziğini çok fazla seviyorlar ve ama
artık orada müzikle ilgilenmiyorlar. Onlar çok yüksek standartta Hint Müziği yapıyorlar. Bu yüzden, bizde halka
sergileyebileceğimiz böyle yüksek standartta bir müzik hazırlamalıyız. Yavaş yavaş, sizin yaratıcılığınızda, kendi büyümesini ve
yenilikçiliğini gösterecektir. Bakın, müzik / tiyatro hazırlayan bu insanlara bakın, onlarda normal insanlar, ancak bizler Sahaj
Yogileriz ve içimizde insanlara maneviyatı tanıtan, açıklayabileceğimiz ve gösterebileceğimiz birçok Shakti’ye sahibiz. Yani
bugün şunu söylüyorum, müzik olan bu sol kanal, bu duygulara (bhavana) sahip olan sanat bunu gösteriyor. Bütün Swara’ları
(oktavın basamaklarındaki her bir nota) Saraswati yaratmış olsa da, ne var bunda, ama içerdiği duygular, içerdiği bhakti,
Mahavir'in kutsamalarından kaynaklanmaktadır. Mahavir bunun için gerçekten çok çalıştı çünkü O insanları, eğer yanlış yolda
ilerlerseniz, cehenneme gidersiniz diye korkuttu ve sizler bu doğru yolu alarak bunun üstesinden geleceksiniz ve aslında hepiniz
buna tanık oluyorsunuz. Bunun gibi, hepimiz Bhakti’mizi (adanmışlığımızı) arttırmalı ve Mahavir’in işi içinde, bhaktide
büyümeliyiz. Bu Mahavir Jayanti gününce Ben mutluyum ve hepiniz Mahavir işi yapıyorsunuz. H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
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Easter Puja. Magliano Sabina, Roma (İtalya), 11 Nisan 1993. Bu gün İsa’nın yeniden dirilişini kutlamak üzere, bu güzel dağın
zirvesinde toplandık. Sahaja Yogilerin, bu sayede bize ruhun ölmediğini gösterdiği, İsa’nın dirilişinin bu büyük olayını anlamaları
çok önemlidir. O, Omkara idi, O Logos’tu. (Kelime olarak “söz” anlamına gelir, John’un gospelinde cümle şu şekilde geçer,
"Başlangıç Sözdü ve Söz Tanrı'daydı, Söz Tanrı'ydı", Logos - İsa’nın Tanrısallığını ifade eder) O Ruh’tu ve işte bu yüzden O su
üzerinde yürüyebildi. Biz Mooladhara’nın nasıl olduğunu, karbon atomunu açık şekilde gösteren bir film de yaptık, (atomun
şekline) sağdan sola doğru bakarsanız düzgün bir swastika görürsünüz, soldan sağa doğru bakarsanız Omkara görürüz ama
aşağıdan yukarıya doğru bakarsanız göreceğiniz şey ise Alfa ve Omega’dır. (α – ω /Yunan alfabesinin ilk ve son harfi) Bu durum,
yani İsa’nın “ben Alfayım ve ben Omegayım” demesi ile kendisinin açıkça, Shri Ganesha’nın enkarnasyonu olduğunu şüphe
götürmez şekilde kanıtlar. Bu bizim sahip olduğumuz bilimsel bir kanıttır ve işte bu şekilde biz insanlara, bu bir gerçek diyebiliriz.
Bu alfa ve omeganın İsa’nın zamanında bilinip bilinmediğini bilmiyorum ama O “Alfa ve Omega Benim” dediği zaman, bunu
kesinlikle biliyordu. O, yükselişimiz için çok olağanüstü ve çok önemli bir enkarnasyondur. Eğer O kendisini diriltmeseydi, bizler
hiç bir şekilde yükselişimizi elde edemezdik. Yani bu büyük bir katkıdır. İsa’nın yeniden dirilmesi, yaşamınızda sizin daha önce ne
olduğunuza ve bu gün ise ne olduğunuza dair kanıttır. Bu, böylesi bir değişim, böyle bir farklılık, böyle bir dönüşümdür. Onun
çarmıh üzerinde gösterdiği fedakârlık ve yeniden dirilişi hepimize, dönüştüm göstermiş bu yeni konuma ulaşmak için bir yol
meydana getirdi. Bu konum, insanoğulları için farklı bir hikâyedir, İsa için ise farklıdır. İsa’nın kendisi, kutsallıktı, saflıktı. Bu
yüzden, Onun dirilişi fiziksel bir olaydan başka bir şey değildi diyebiliriz çünkü O bir dönüşüm geçirmedi. Herhangi bir
temizlenmeden geçmek zorunda değildi ama Onun durumunda olan şey neydi, O ölümden dirildi. Bu durum, spiritüellik
olmaksızın insanoğlunun yaşamının bir ölüm gibi olduğunu sembolize eder çünkü insanlar her şeyi, bütünlük, gerçeklik ve Mutlak
Gerçek hakkında hiçbir şey anlamadan yaparlar. Her ne yaparlarsa yapsınlar, bu nihayetinde onları kendi yıkımlarına götürür. Bu
büyük enkarnasyonlar tarafından kurulmuş olan dinler bile kesin olarak bir düşüştedirler. Bu enkarnasyonları temsil edebildiğini
iddia eden bütün bu insanlarda, dini yaşama dair herhangi bir iz bulamazsınız. Eğer süptil bir şekilde bakarsanız, insanların bütün
bu büyük enkarnasyonlar adına ne tür işler yaptıkları çok acı verici ve aynı zamanda da, yaptıkları aktiviteler imkânsız şeyler
çünkü onlarda Tanrı korkusu yok. Dünyanın her yerinde bütün bu korkunç şeyleri, Tanrı adına yapıyorlar. Tabii ki, burada Katolik
Kilisesinin teşhir olduğunu söyleyebilirsiniz. İnsanlar her yerde açığa çıkan bütün bu sahte şeyleri görüyorlar ama kullandıkları bu
sahte şeyleri onlar, Tanrı kisvesi altında kullandılar, spiritüellik ve güzellik. Saklayabilmenizin en iyi yolu budur. Tüm bu zalimlik,
tüm bu şiddet, tüm bu çirkinlik, işte onlar bu şekilde çalıştılar. Ve bu öyle bir duruma gitti ki, bu insanlar arasında dinsel hayatın en
ufak izini, hatta en ufak bir belirtisini bile bulamazsınız. Dünyadaki bütün hırsızlar, dünyadaki bütün sahtekârlar dünyadaki bütün
entrikacılar yönetimdeler. Bu sadece şundan dolayı oluyor, bütün kutsal yazılarda ve bütün kitaplarda yazılan neydi, sizler
kendinizi aramalısınız, bu asla yapılmadı. “Siz kendinizi bilmelisiniz”, bu asla yapılmadı. İsa kaç kez “kendini bil” dedi? O, “yeniden
doğacaksınız” da dedi. Bu nedenle de onlar “ben yeniden doğdum” diye bir sertifika alırlar ve bu tür bir sertifikanın
avantajlarından yararlanmaya başlarlar. Ama onlara verilen hayrın ne olduğunu aslında düşünmüyorlar. En fazla biraz para
kazanabilirler, bazı yapay güçler kazanabilirler ama eğer doğuştan gelen tabiatınız açısından bakarsanız, bu hiç bir işe
yaramamıştır. İsa’nın hayatını veya böylesi asil ve daha yüksek bir değer sistemi olan herhangi bir kişinin hayatını ele alış
biçimlerine bakınca, kişi onların deliliğine acımalıdır ve onlar çok düşük seviyeli şeyler yapıyorlar. Sahaja Yoga’da şimdi sizler
kendinizi dönüştürdünüz. Kundalini bu işi yaptı derdim ama yine de sizinle ve İsa arasındaki fark şu – siz bu çevreden, bu yaşam
şeklinden, tamamen kendinizi yok eden bir tarzdan geliyorsunuz, bu tür bir düşünce şeklinden geliyorsunuz. Eğer şimdi
bakarsanız, her şey sizin yıkımınız için. Bu yüzden de, siz bunların içinden geldiğiniz zaman, bu şeyler hala devam ediyor. Hala
onlardan etkileniyorsunuz. Daha ve daha da yükseğe çıktığınız zaman bile, birdenbire kendinizin bir kez daha komik bir duruma,
onur kırıcı türde şeylere itildiğinizi fark edersiniz. Tabii ki bazen kendinize hayret edersiniz, bazen de bütün bunları kabul
edersiniz. Yani bir Sahaja Yogi için, aydınlanmadan sonra bu çok önemlidir, kişi çok miktarda iç gözlem yapmalıdır. Kişi
başkalarındaki kötüyü görmek yerine, kendi içinde kötü olanın ne olduğunu görmeye çalışmalıdır. Bu çok önemlidir,
spiritüelliğinize doğru ne kadar ileri gittiğinizi bilmelisiniz çünkü İsa’nın buna ihtiyacı yoktu. O kendisi için, iç gözlem bile yapmadı.
O her ahlaksızlığın ötesinde birisiydi ve ölüp sonrada kendisini diriltmesi, Onun için bu anlamda sadece fiziksel bir dönüşümdü.
Ama bizim için bu çok farklıdır. Bizler Sahaja Yogileriz ama sıradan insanlardık. İçimizde ışık yoktu. Şimdi içimize ışık geldi, ışığı
ve sonra da ne olacağımızı gördük. Biz ışık olmalıyız, ışığın kendisi. İsa ışıktı. Onun ışık olması gerekmiyordu. Bizler ışık olmalıyız.
Ve şimdi yolda bu ışık bozulabileceği, azaltılabileceği ya da belki de tamamen sönebileceği için, sizin onu korunmanız gerekir.
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Yani siz bu ışıkla devam ederken bilmeniz gereken ilk şey şudur, eğer ışığın uygun olmadığını görüyorsanız, bu sizin ışık
olmadığınız anlamına gelir. Sizler ışık olmalısınız. Işık olduğunuzda, o zaman bu ışıkta siz aklın nasıl çalıştığını, size hangi fikirleri
verdiğini, siz yükselirken aklınızın nasıl etkileri olduğunu kolayca görebilirsiniz. Bu sahip olduğunuz şey endişe mi, yoksa
sorumluluk mu? Veya spritüel bir kişilik olarak büyümenizde bir ayak bağı var mı, bu sahip olduğunuz kötü alışkanlıklardan dolayı
mı? Her zaman kendinizi korumalısınız ve nasıl geliştiğinizi kendiniz için görün. Bu çok güzel bir yolculuktur, çok, çok güzel bir
yolculuk. Dün Rusların yolculuk hakkındaki, Kundalininin yolculuğu hakkındaki şarkısını duyduğumda çok mutlu oldum. Bu
gerçek, şüphesiz, siz aydınlanmış bir ruhsunuz. Aslında aydınlanmış bir ruh değildiniz ama şimdi aydınlanmış bir ruhsunuz. Evrim
geçirmiş bir konumsunuz. Gözden kaçan şey, bizim tamamen iyi durumda olduğumuz, hiç bir şeyin bizi incitemeyeceği, hiç bir
şeyin bizi aşağıya çekemeyeceği düşüncesidir. Böyle bir egoist düşünce geliştirirseniz, bunun hiç bir şekilde size faydası
olmayacaktır. Yapmanız gereken şey, her zaman iç gözlem yapmaktır. İşte meditasyon bunun içindir, spritüel yükselişinize nasıl
devam ettiğinizi kendiniz görmeniz içindir. Başka herhangi birisi bunu yapamaz. Bu sizin şahsi işinizdir. Tabii ki, eğer
kolektiviteye giderseniz, onlar hangi çakraların catch ettiğini derhal bileceklerdir, buna şüphe yok. Söylemeyebilirler, bundan
bahsetmeyebilirler ama şu şu çakranın catch ettiğini, şu kişide şu problemin olduğunu kesinlikle bileceklerdir, onlar kendilerinde
neyin catch ettiğini, problemlerinin ne olduğunu bilmeyeceklerdir. Bu yüzden eğer bizi size, “sanırım sende şu çakra catch ediyor”
derse, bu konuda asla ve asla kendinizi kötü hissetmemelisiniz çünkü o çakrayı el değdirmeden muhafaza ederek kendi
hayatınızı mahvediyorsunuz. Bu nedenle yapmanız gereken şey bunu görmektir, eğer biri size “sanırım oradaki bu çakrada bir
şeyler yanlış” derse, siz bu kişiye teşekkür etmelisiniz, “Tanrıya şükür, bana söyledi”. Bir ayna gibi, eğer aynaya bakarsanız,
yüzünüzde yanlış olan bir şey vardır, derhal düzeltebilirsiniz. Aynı şekilde, eğer birisi sizi işaret ederse, böyle bir şeyin size
gösterilmesinin büyük bir kutsama olduğunu bilmek için, yeterince olgun olmalısınız. Geçen gün olduğu gibi, iki liderin arasında
her zaman bir tartışma vardı. İki lider var ve onlar her zaman tartışırlar. Bu olmamalıdır. Bu, asla kavga etmeyen iki göz gibidir. İki
el savaşmaz. İki bacak savaşmaz ama eğer iki lider varsa, her zaman problem vardır. Her zaman tek bir lideriniz olmalı, aksi
takdirde bu büyük problem. Yani onlar birbirleri arasında tartışıyorlardı, bakın, iki lider birbiri arasında tartışıyorlar ve Bana
geldiler. Ben onlardan birisinin catch etmiş olduğunu derhal gördüm. “sen, ellerini Bana doğru uzat” dedim. Ellerini Bana doğru
uzatınca, derhal elini geri çekti. “Ne oldu” dedim. “Yanma hissi alıyorum, Anne” dedi. “Şimdi, sende neyin yanlış olduğunu biliyor
musun” dedim. O da, “Ben çok öfkeliyim, şimdi biliyorum. Çok egoistim. Bu şekilde davranmamalıyım” dedi. Ama aynı zamanda
çok kötü de hissedebilirdi çünkü bunu ona Ben söyledim ama böyle hissetmedi çünkü o bir Sahaja Yogi ve kendisi için iyi olanın,
onun için hayırlı olanın ne olduğunu bilir. Hiç bir şekilde kendisini kötü hissetmedi. Aksine, Bana minnettardı, “Anne, sizin
sayesiniz de fark ettim yoksa ben bunu kalbimde saklıyordum” dedi. Şimdi bizdeki problem şu, kendi içimizde birçok gelişme
sağladık ve bunu birleştirdik. Aynı zamanda da büyük bir kolektif gücümüz var, bunu her ülkede görebiliyorum. Pek çok kişiye
aydınlanma verebiliriz ve tüm bu muhteşem gerçekleri sahiden de, kendi yaşamlarımızda oturtabiliriz. Bunu yapabiliriz. Bunları
her zaman oturtmalıyız ama kişinin çok da emin olmaması gereken bir nokta var ki, o da kendinizin nihai gerçeğe kesinlikle
ulaşmış olduğunuzu düşünmeniz. Bu noktada çok dikkatli olmalısınız. Sahaja Yoga’da çok yükseğe çıkan insanlar gördüm, çok
yükseğe çıktılar ve aniden çok aşağıda bir yere inerler. Bu Beni çok üzüyor, son derece üzüyor. Bunun nedeni onların inançlarının
olmaması – kendine inanç ve Sahaj’a inanç. Kaybedilen bu inançtır. Kendinize inanmalısınız ve Sahaj’a inanmalısınız. Sahaj,
Tanrısal bir güç var anlamına gelir ve bu her yeri kaplayan güç bizlerle ilgileniyor. Bu da hissedildi şimdi. Bu sadece onun orada
olduğunu söyleyerek değildir. Öyle olduğunu biliyordunuz. Fakat bunu bilerek bile bu şey, içinizde böyle bir inanç olmadı, ama
İsa’nın üzerinde konuştuğu inanç budur. Bu, kör bir inanç değildir, aydınlanmış bir akıl ile oluşan inançtır. Ve kör (olan inanç) ile
hata yapabilirsiniz. Aydınlanmış olanla, eğer inancınız varsa, son derece güçlü, son derece kuvvetli olursunuz. Eğer inancınız
aydınlanmışsa, hiçbir sorun olamaz. Şimdi, Sahaja Yoga'da görüyorsunuz birçok insan, çok kararlılar, dimdikler, çok değerliler,
onlar kayaların üzerinde durduklarını bilen insanlar gibiler. Ancak, henüz o kadar da istikrarlı olmayan insanlar, onlar hala bu
yaşamın komik türde sularında dolaştıklarını düşünüyorlar. Orada kayalar var ve sizler kayaların üzerinde duruyorsunuz ve aynı
zamanda da, bu hiçbir şey bizi rahatsız edemez (düşüncesi), inançtan kaynaklanıyor, bu hiçbir şey bizi rahatsız edemez, inançtan
kaynaklanıyor. İsa söz konusu olduğunda, doğal olarak, demek istediğim şu ki, O her şeyi biliyordu, yani O bundan emindi. O asla
rahatsız olmadı, asla küçülmedi, asla şüphe etmedi, Tanrı'nın oğlu olduğunu biliyordu. Bu Onun çok iyi bildiği ve asla karşı
çıkmadığı, hiçbir zaman şüphe etmediği bir gerçekti. Bu böyleydi ve işte bu yüzden de O, Ben diyorum ki, O kayaların üzerinde
duruyordu, diğer insanlar, Sahaja Yogiler bile, inanç söz konusu olduğunda, İsa gibi olmalıdır. Bu inanç anlaşılmalıdır. Bu
aydınlanmış bir inançtır. İsa gibi, O çarmıha gerildi. O her tür şeyin içinden geçti çünkü biliyordu. Bu sadece bir oyundu ve O
bunları sadece bir oyunun içinde yapıyordu, oyun ve ciddi bir şey yok. Hiç bir şey önemli değil ve bu, Onu yeniden diriltecektir. O
bir dram oynadı. Onun için hiç bir şey ciddi değildi. O kendisi ile dalga geçen insanları gördü, Onunla alay edenleri. Aynı zamanda
O, kalbinde her şeyi biliyordu, Benimle alay eden bu insanlar, benim kim olduğumu bilmiyorlar. Ama aynı zamanda O, inancın,



kendine inancın ve bu her yeri kaplayan gücün bedenlenmesiydi. Bunlar sizi hayal kırıklığına uğratmazlar ama bunun için mutlak
bir inanca sahip olmanız gerekiyor. Diyelim ki inandığım birisi var. Doğal olarak Ben bütün işi ona vereceğim. Her şeye
güveneceğim. Anahtarları ona bırakacağım ya da parayı ona bırakacağım, böyle bir kişiden asla şüphe etmem. Aynı şekilde, eğer
sizin inancınız varsa, kendinize inancınız varsa, kendinizi oturttuğunuz Sahaja Yoga'ya olan inancınız, işlerin nasıl yürüdüğüne,
yaşamın nasıl düzeleceğine şaşıracaksınız ve kayaların üzerinde duruyor olacaksınız. Böyle hissedeceksiniz. Hiç şüpheniz
olmayacak. Hiç bir probleminiz, hastalık olmayacak. Yani, bu böyle bir durumdur, sadece inançla. Ama şimdi, bu inanç, nasıl elde
edersiniz? Sorun, sizin bu inancı nasıl elde edeceğinizdir. Bu konuda bir kurs yok. Bununla ilgili bir literatür yok. Bununla ilgili bir
ders yok, ama içinizde “Ben neyim?” diye soracak bir uyanış var, bu uyanış, “Ben neyim?” Neye ulaştım? ”Bakın, soru şu olacaktır,
“benim ulaştığım şey ne? Sahaja Yoga'dan ben ne elde ettim? ”Tüm bu sorular size gelecektir. Fakat, eğer inancınız varsa, kör
inanç değil, yaşamdaki birçok mucizenin, yaşamdaki birçok şeyin oluşturduğu aydınlanmış inanç varsa. Küçük, küçük şeyler
bulacaksınız, mucizeler yaşandı - küçük, küçük şeyler. Büyük şeylerde bile mucizeler yaşandı, bunun olmasını asla
beklemediğiniz pek çok şeyde yaşandı. Yani şimdi biliyorsunuz, sizler Sahaja Yoga’da çok güzel bir şekilde oturdunuz. Örneğin
yağmur yağmaya başlıyor. Yarınız neden yağmur yağıyor diye endişelenirdi ama onlar çok güzel bir çatı olduğunu, hiç bir şey
olmayacağını bileceklerdir. Bırakın yağmur istediği kadar yağsın. Ve sonra sizin yağmurun yağmayacağını, bizi ıslatmayacağına
dair inancınız olacaktır. Aynı şekilde, içimizdeki bu inanç kesinlikle sarsılmaz olmalıdır ve bu sizi son derece güçlü, binlerce ve
binlerce ve binlerce ve binlerce insanın yeniden dirilişinden sorumlu kılar. Sahip olduğumuz bu tür bir yaşam – sadece
oturmamamız ile değil, anlayışımızla, kendi içimizde oturmuş olduğumuzu kendimizin gözlemlemesi ile Sahaja Yoga içinde
yerleşiriz. Bu muazzam bir şeydir ama bu olmalıdır, bu oldu, oluyor ve hepinize olmalıdır. Hepinizin kendi ruhunuzu tanıma ve
kendinizi bilme şansınız olmalıdır. Bu yüzden de kişinin, kendisine inancı olmalıdır. Sürekli olarak gelip, “Anne, ben iyi değilim, işe
yaramam, iş yapmıyorum. Kesinlikle tembel bir ahmağım” veya her ne ise, bunları söyleyen bazı Sahaja Yogiler gördüm. Bu
tamam, bu şekilde düşünüyorsun – bunu iste. Ne istiyorsun? İstemesen bile bu çalışacak, istemesen bile. Sadece düşünsen bile,
bu çalışacaktır. Dikkat koysan bile bu çalışacaktır, çünkü bu her yeri saran güçtür, bu tek gerçek güçtür, geri kalan güçler
yararsızdır. Bu o kadar etkin, o kadar şefkatlidir ki, saniyesinde bir şeyleri halledebilir. Geçen gün Avustralya’dan birisi vardı ve o
kişi birileri tarafından aldatıldı, parası yokken ona çok fahiş bir fiyata bir arazi ve ev aldırdılar. Ve satan adam ona dedi ki, “önemli
değil, paran yoksa bile mal sahipleri sana bir şey demeyeceklerdir.” O, bu adama inandı – yanlış bir inancı oldu, demeliyim ve
sonra da “tamam” dedi. Orayı rezerve ettirmek için, cebindeki bütün parayı ona verdi. Birileri oraya gitti, bir puja vardı ve bu
nedenle pek çok kişi oraya gitti. Bir sürü puja, bilirsiniz, bu şeyler oldu ve pek çok kişi gelip, bütün bunları gördüler. Ama bu adam
çok üzgündü, çok üzgün, “neden bu benim başıma geldi, böyle zor bir durumda kaldım” diyerek, anlayamadı. Aldatılmıştı, demek
istiyorum ki, kesinlikle şaşkına dönmüştü. Bu kargaşadan nasıl kurtulacağı konusunda hiç bir fikri yoktu. Bütün parasını oraya
yatırdı, her şey karışmıştı ve bu parayı ödemezse hapse girecekti. Ben ona sadece “kendine inan” diye yazdım Hepsi bu, “inançlı
ol”. Ve mucizevî bir şey oldu ve birileri o yer için, çok daha yüksek bir fiyat teklif ettiler. Ve bu (yeni) adam “Tabii ki, ben senin söz
verdiğin her şeyi ödeyeceğim. Sana geri ödeyeceğim ve ödemek istediğimden çok daha fazlasını ödeyeceğim” dedi. Bu
inanılmaz bir şey. Pek çok kişi oraya gitti, pek çok kişi bu problemi çözmeyi istedi, bunu yaptılar, adamla buluştular ve o kişiye
onun ödeme yapamayacağını anlattılar. Hiç bir şey işe yaramadı, hiç bir şey- sadece bu inanç. Düşünebiliyor musunuz, şimdi o
zengin birisi olacak. Hapse gidecekti, şimdi zengin olacak. Bunun gibi meydana gelen pek çok mucize var. Bu sadece bunun
finansal kısmı, ama olmakta olan pek çok başka mucizenin var olduğunu bildiğinizi biliyorum. Aydınlanmadan sonra, eğer
inancınız yoksa, yani demek istiyorum ki, bu sizin zayıf bir karakteriniz olduğunu gösterir. Aydınlanmadan sonra, en azından inanç
kazanmalısınız. İnsanlar aydınlanmalarını ve her şeyi alıyorlar, hala kendilerine inançları yok, bu gerçekten de şaşırtıcı. İnancı
olanlar, gerçekten de pek çok şeye ulaştılar. Şimdi, bizimle İsa arasındaki fark şudur, inanç Onun varlığının bir parçasıdır. Bu, O
inanç sahibi olmalı gibi bir şey değildir, O inançtı. Şimdi biz, buna sahip olmalıyız. Biz kendimize inanmalıyız. Benim size
anlatabileceğim, keza sizin de Bana anlatabileceğiniz pek çok olay var, sadece inancın yardım ettiği pek çok hadise var.
Romanya’da olsaydınız, sanırım orada oldu, bir hanım sahneye geldi, yürüyemiyordu, onu tekerlekli bir sandalye üzerinde
getirmeleri gerekti. Ve Bana dedi ki, “Anne, biliyorum siz beni iyileştirebilirsiniz. Beni hiç kimse iyileştiremez ama biliyorum ki, siz
beni iyileştirebilirsiniz.” Bunu üç kez söyledi. Ben de, “o zaman şuna inan, Ben seni iyileştireceğim” dedim. “Evet” dedim, “o zaman
ayağa kalk”. Ayağa kalktı ve yürüdü. Sonra da koşmaya başladı, herkes gülmeye başladı. Onlar Bana, “Anne, o bir Sahaja Yogini
değil!” dediler. Ben de, “ama onun inancına bakın!” dedim. Çünkü inanç olduğu zaman, bütün Deityler bununla meşgul olurlar:
Onlara meydan okundu, onlar bunu yapmalılar. Onlar bu kişiye inanç gösterdiler. Size her zaman söylediğim gibi, Sahaja Yoga’da
biz insanlara güveniriz, biz güveniriz. Yüzde biri bizi aldatabilir, önemli değil, biz güveniriz. Bu kişiye gösterdiğiniz güven, “bana
çok inanıyorlar” şeklinde onun aklında da çalışır, ama deitylere ne demeli? Onlara inandığınızda, bu işe yarar, onlar hemen
hallederler. Guido’nun Bana dediği gibi, “Anne, orada iki gün boyunca sağanak yağış olacağını söylediler”. Bende “tamam, sen



endişelenme” dedim. Yağmur nerede? Kayboldu. Eğer inancınız kontrol altındaysa, siz her şeyi kontrol edebilirsiniz. Ve inançtan
bahsettiğimiz zaman, bilirsiniz, organize eden, her şeyi bilen, çok zeki ve etkili olan ve her şeyden önce de sizi seven, her yeri
kaplayan güce bir meydan okumadır bu. O zaman inanın. Sahaja Yoganın dirilişi, sizin sarsılmaz inancınızdır. Sizler buna
ulaşmalısınız: sarsılmaz bir inanç. O zaman onlar kötü hissetmezler, diyelim ki Ben onlarla buluşmayabilirim, varsayalım ki Ben,
“tamam, gelin, bakın, bu zamanda Ben orada olmayabilirim” diyebilirim. Bilirsiniz, Anne bizimle buluşsa da, buluşmasa da, bu şey
olsa da olmasa da, hiç bir şeyin önemi yok. Her şey bizim iyiliğimiz için, her şey bizim hayrımıza. Diyelim ki yolda kayboldunuz,
şunu bilin ki bu böyle olmalıdır. Eğer İsa’nın yaşamına bakarsanız, O çarmıha gerilmeliydi. O çarmıhı taşımalıydı, bütün bu şeyleri
yapmalıydı. Bu tamam, her ne ise. Kader bu, ben yapacağım. Asla yakınmadı, asla garezlenmedi. Problemlerini paylaşmak için
hiç kimseyi istemedi ama Ondaki bu inanç, Ona öyle muazzam bir güç verdi ki. Her şeyi yapabilirdi, O kendisine acı çektiren bütün
bu insanları öldürebilirdi, kolayca – ne zararı var? Sadece tek bir bakışla onları öldürebilirdi ama hayır, O, bütün bunları yaşaması
gerektiğini biliyordu. Nihayetinde, muzaffer olan oydu, her şeyi kazanan oydu. Aynı şekilde, bir Sahaja Yogi, bir kişinin yaşamına
bakmalıdır. Bu çok değerlidir, yaşam, bu dünyada bu yaşam çok değerlidir. Bu günlerde kaç tane Sahaja Yogi var, bunu
söyleyemem. Dünyaya bir kez bakın, sonra da şunu hissetmeye başlayın, onların çoğu yok edilecekler veya bitecekler, insanların
çoğu orada olmayacaklar. Biz müsait olmadığımız için değil, Sahaja Yoga’ya gelmek onların kaderi değil. Onlar Sahaja Yoga’ya
gelmek niyetinde değiller. Bu yüzden de, aydınlanmanızı aldığınız, yeniden dirildiğiniz için çok talihlisiniz ama şimdi, sizin yeniden
dirilişinize, şu anda sizin varlığınız olan yeniden dirilişinize inancınız olsun. Ve bununla, kendinizin tüm dünya için ne kadar değerli
olduğunuzu bileceksiniz, yapmanız gereken şey maddi kazanımlar, fiziksel kazanımlar ya da kimi duygusal kazanımlar elde
etmeyi düşünmek değil, ruhsal kazanımlar elde etmeyi düşünmektir. Spiritüellik için ne yaptık, kendimiz için, başkaları için?
Hakkında düşünmeniz gereken tek şey budur ve her şeyin organize edildiğine, her şeyin çalıştığına, her şeyin kendi zamanında
kendi sonuçlarını gösterdiğine şaşıracaksınız. Eminim ki en azında yüzde sekseniniz söylediğim şeye inanıyorlar – belki de, deyin
ki, yüzde doksanı, ama hala “tamam, Anne böyle söyledi ama o zaman neden bu oldu ki, neden şu oldu ki” diye düşünecek olan
yüzde onluk kesim olabilir. Geçen gün olduğu gibi, bir gazeteci vardı, iyi bilinen birisi, “ben Tanrıya inanamıyorum” dedi. Bende ,
“neden?” dedim. Çünkü, dünyada nasıl bu kadar çok sefalet olabiliyor ki? Nasıl kör bir çocuk olabiliyor, bu nasıl, şu nasıl olabilir
ki? dedi. Sonra da Bana örnekler vermeye başladı. “Tamam, şimdi”. Ona dedim ki, “Bana her şeyi söyledin mi?” “Evet”. Bende ona
dedim ki, “şimdi varsayalım ki şunu dedik, sen bir kongre hükümeti veya sizin Andreotti’nin hükümetinin krallığında veya siz ona
her ne diyorsanız, orada yaşıyorsunuz. (Giulio Andreotti, 1972–1973, 1976–79 ve 1989–92 yılları arasında başbakanlık yapmış
İtalyan siyasetçi) Yani durum açıklanabilir; sizler henüz Tanrı'nın krallığına girmediniz. Eğer bu devlete gider ve bunu başarırsan
ve eğer oturursan, söyle Bana, herhangi bir problemin var mı?” “Yok." “Neden olumsuz tarafını görüyorsunuz? Şimdi bir çıkış yolu
olduğunu ve bir çözüm olduğunu söylersem ve bir şekilde Sahaja Yogiler soyunda hiçbir hastalık, dert, hiçbir şeyin, hiçbir sorunun
olmayacağı bir zaman gelebilir; öyleyse bunu neden görmüyorsun? dedim. Neden tek bir tane kör çocuğu görmek istiyorsun ama
bu körün düzeldiğini görmüyorsun? Yani bu tür bir negatif davranışa Sahaja Yogilerde sahip olabilirler. Onları gördüm: Birileri
hasta, “Anne, o hasta, ben onu Size getirmek zorundayım. Siz onu görmek zorundasınız”, diyeceklerdir. Buna hiç bir şekilde gerek
yok. Siz iyileştirebilirsiniz, inancınız iyileştirebilir. Hasta ve Sahaja Yogi olmayan bir amcası olan birisi vardı, onu tanıyorsunuz. O,
amcasını görmeye oraya gitti ve amcasının karısı ona, “sen Anne’ye dua edebiliyorsun. Neden Ona kocamı iyileştirmesini
söylemiyorsun” dedi. Amca ölüm döşeğinde yatan bir kanser hastasıydı. O da “tamam” dedi. Sadece eğilip dua etti. “Anne, lütfen
amcamı iyileştir”. Amcası üçüncü gün hastaneden çıkmıştı ve şimdi bütün dünyayı dolaşıyor. Bu kişi bir Sahaja Yogi olmamasına
rağmen, bu yine de çalıştı, çünkü şimdi bunu bir Sahaja Yogi söylüyor, Deityler bunu halletmeliler. O kişi bir Sahaja Yogi olmasa
da, bunun önemi yok. Onun yanında duranlar, Deityler. Ve bu kişi kendisine inanmalıdır, tam olarak, eğer bu güçler yanımızdaysa,
neden onu kullanmayalım ki? Neden şu anda bizim Sahaja Yogi olduğumuza, Tanrı'nın krallığında olduğumuza ve bu gücün
bizimle ilgileneceğine dair tam bir inanç geliştirmiyoruz? O zaman seçeneğimiz olmayacak, tereddüdümüz olmayacaktır. Bizler
dert etmeyeceğiz, deyin ki, eğer Singapur’a gitmeniz gerekiyorsa veya Afrika’ya gitmeniz veya herhangi bir yere gitmeniz
gerekiyorsa, aldırmayacağız. Ne var ki? Nereye gidersek gidelim, yine de Tanrı’nın krallığındayız, kesinlikle sorun değil. Ve hiçbir
şekilde endişelenmeyin. Biz saatlerimizin, birçok şeyin kölesiyiz. Bizler şartlanmalarımızın, bunun gibi şeylerin kölesiyiz. Her şey
akar gider. Önemli değil. Ne önemi var? Hiçbir şey önemli değil. Kendinle olduğun sürece, her şey yolundadır. İnsanların Bana
dedikleri gibi, “Anne, siz çok fazla seyahat ediyorsunuz, Bunu nasıl yapıyorsunuz?” Bende onlara, “Ben asla seyahat etmem.
Burada sandalyede oturduğum gibi, orada da bir sandalyede oturuyorum, hepsi bu, sadece sandalye değişiyor. Ben asla seyahat
ettiğimi düşünmem. Güzelce oturur, sandalyeme yerleşirim, iyiyim, bu sayede de yorulmam”, derim. Yani kendinize tam bir
inancınız olduğunda, siz rahatsız olmazsınız. Pek çok kişi, “oraya giderim – orada banyo olacak mı, olmayacak mı, uyumak için
bir yer olacak mı, olmayacak mı” diye düşünecektir. Hiç bir şey. Sizler ruhunuzun konforunu arıyorsunuz. Eğer varsa, iyi – güzel,
aksi halde her yerde uyuyabilirsiniz. Hiç bir şey sizi bağlayamaz, hiç bir şey sizi aşağıya çekemez, hiç bir alışkanlık size geri



dönemez. Çünkü inanç sizi tamamen saflaştıracaktır, o sizi aydınlatacak, sizi besleyecektir. Bu inanç kafanıza sokulabilecek veya
kalbinize sokulabilecek bir şey değildir, bu olamaz. Bu sizin ulaşmanız gereken bir konumdur ve Sahaja Yoga sayesinde
ulaşabileceğiniz bir konumdur. İşte yeniden dirilişimiz böyle olacaktır, oturtulacak, etkili olacak ve tüm dünya için bir model
olacaktır. Tanrı hepinizi kutsasın. Sadece çocuklar var, bir sürü çocuk var. Bu gün İsa’nın günü, bu nedenle her halükarda
Ayaklarımı yıkamak için çocukları almalıyız. Oraya oturtabilir misin yoksa kıpırdatman mı lazım? Tanrı hepinizi kutsasın H.H. Shri
Mataji Nirmala Devi
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Shri Pallas Athena Puja. Atina (Yunanistan), 26 Nisan 1993.

Bu ülkeden, Yunanistan’dan bu kadar çok Sahaja Yogiyi burada görmemden dolayı, Benim için çok muhteşem bir gün. İlk kez
Yunanistan’a geldiğimde kocama, bu ülkenin vibrasyon dolu olduğunu  ve bu ülkede evrimleşmiş pek çok ruh bulunduğunu
söyledim ama insanlar belki de, miraslarını kaybettiler, ama vibrasyonlar atmosferde ve Sahaja Yoga bir gün çok başarılı olmalı
burada. Ve bir şekilde, bazı Yunanlı bürokratlarla tanıştık ve onlarla yaşadığımız deneyim pek de iyi değildi. Kocam Bana,
“Yunanlıların gerçekten de dindar insanlar olduklarını söylüyorsan, o zaman bu insanlara bir bak. Bana nasıl davranıyorlar?” dedi.
Ben de, “onlar bürokrat olabilirler, her yerde, bürokratların hangi türden insanlar olabileceklerini söyleyemezsin” dedim ama
genelde, vibrasyonlar çok iyiydi, buna şüphe yok ama Ben her yere gittim burada, mesela, Delfi’ye gittim, Athena tapınağını ve
diğer herşeyi görmek üzere oraya gittim. İlgi çeken her yeri Bana gezdirdiler, özellikle Beni, çünkü o (kocam) konferansı ile
meşguldü ve bu yüzden onlar Bana etrafı gezdiler. Her yerde bunu hissettim, denizde bile hissettiğim şey o kadar güzeldi ki. Bu
konuda, buraya sanırım onbeş yıl kadar önce geldim, belki de ondört yıl önceydi ve fark ettiğim şey şu ki, vibrasyonlar şimdi
sizlere geri dönüyor ve her yer yeniden vibrasyonlanıyor.

Şimdi şunu anlamalısınız, çok büyük bir sorumluluğunuz var çünkü sizler Yunanistan’a stratejik olarak yerleştirildiniz,
anlıyorsunuz. Yunanistan ve İtalya, yani Türkiye demek istiyorum, her ikisi de çok önemli. Her şeyden önce siz, doğu ile batı
arasında köprüsünüz ve herkes şöyle veya böyle bununla ilgili, bu iki bölgeyi kontrol altında tutmakla ilgili onlar, bu sayede
doğuyu ve batıyı kontrol edebilirler, özellikle batı ülkelerini kast ediyorum.

Şimdi karşı karşıya olduğunuzu en büyük tehlike şu, batı kültürü sizi gasp etmeye çalışabilir ve bu çok tehlikeli. Bunu
anlayabilmek için şunu bilmelisiniz ki, siz çok büyük bir gelenekten geliyorsunuz, Hintliler gibi çağlar ötesinden gelen eski
insanlarsınız ve sizlerin kendi davranışlarınız ile Avrupa kültürünü düzeltmek için yapabileceğiniz çok fazla şey var. Buraya gelen
insanlarda olduğu gibi, turistler geliyorlar ve onlar Yunanlıların nasıl davrandıklarını görüyorlar. Sizinkiler, kendi kültürleri, kendi
ucuz yaşamları ile çok kolayca Yunanlılara etki edebileceklerini düşünen Avrupalıları,  çok iyi bir şekilde etkileyebilirler.

Yani, gerçekçi bir şekilde böylesi geleneksel insanlar olarak, pek çok, pek çok, iyi şeyi yaşamda öğrendiniz, her şeyden önce,
ülkenizin tarihsel geçmişini anlamanız çok önemlidir. Bu şekilde eğitilmiş olmak, Sahaja Yogiler için çok önemli çünkü yarın siz
diğer insanlarla konuşmak zorunda kalacaksınız ve onlara Athena’yı, geleneklerinizi, geçmişinizi, bunun Sahaja Yoga’ya nasıl
bağlı olduğunu, Meryem Ana’ya nasıl bağlı olduğunu, İsa’ya nasıl bağlı olduğunu ve bütün bu şeylerle nasıl ilişkili olduğunu
anlatmak zorunda kalacaksınız. Bunun için hepimiz, bu ülkenin tarihsel geçmişini anlamaya çalışmalı ve kendinizi Sahaja Yoga
hakkında konuşabileceğiniz bir şekilde eğitmeye çalışmalısınız.

Bildiğiniz gibi, Athena’nın elinde Kundalini vardır ve Onun Adi Shakti olduğunu açıkça görebilirsiniz, Sanskritçe de “atha”, “ezeli
olan” anlamına gelir. Yani O, başlangıçtan beri var olan’dır. Çünkü Yunanlılar ve Hintliler arasında bir bağlantı kalmadı, bu, demek
istiyorum ki, bunun tercümesi yoktu ve “Athena” dedikleri zaman, neyi kast ettiklerini bilmiyorlardı ama Hintliler bunu bilirler,
burası Adi Shakti’nin tezahür ettiği yerdir, çünkü Devi Mahatmyam’da, eğer onu okursanız, onların Yunanistanı’ı “Manipurndweep”
olarak tarif ettiklerini göreceksiniz. Bu, Manipur adası anlamına gelir. Manipur, bu Nabhi çakradır. Yani Nabhi’de, Yunanistan’ın
olduğu yerde, Tanrıça’nın yaşadığı yerde bir ada vardır. Manipur çakra, Onun oturduğu yerdir.

Ve, Athena bu şekilde tarif edildi, sonra Onun tapınağına gittiğim zaman, orada Tanrının çocuğu için küçük bir tapınak olduğunu
gördüm. Bu Shri Ganesha idi ve sonra Delfi’ye gittiğim zaman, orada gittiğimde bunu görünce şaşırdım, Bana bir höyük
gösterdiler ve dediler ki, “bu nabhi, tüm evrenin göbeği/merkezi”. Ben de, “doğru bu” dedim ama etrafında dolaştığımda çok fazla
vibrasyon vardı ve orada bulduğum şey, bir Ganesha heykeliydi. Greogire buraya geldiği zaman, herşeyin fotoğrafını çekti ve bunu
gördü.

http://amruta.org/?p=19618


Yani, şimdi siz Nabhi’siniz. Burada, tüm evrenin Nabhi’sinde oturuyorsunuz. Yani, Nabhi neden önemli? Şunu çok iyi biliyorsunuz
ki, Nabhi çakra bozulduğu zaman, tüm yaşam insanoğlu için sefil bir hale gelir.

Bu yüzden de, Nabhi’nin sağ tarafında, görebileceğiniz gibi karaciğer var ve çünkü, tabii ki, pek çok filozofumuz oldu, onlar çok
fazla düşünürlerdi ve pek çok trajedi meydana getirdiler. Evlilik sistemine biraz meydan okuyan Yunan tragedyaları iyi bilinir,
bunlarda iki erkek ve bir kadın vardı veyahut belki de iki kadın ve bir erkek vardı ve onlar evlilik içinde asla mutlu olmadılar. Yani,
sol nabhi saldırı altındaydı, her taraftan. Böyle bir trajediye sahip olmak için pek çok, söylemeliyim ki, pek çok oyun yazdılar ve
onları burada oynadılar. Şunu gösteren o kadar çok oyun vardı ki, iki adam ve bir kadın var veya iki kadın ile bir adam var ve karı
koca arasında saf bir ilişki yoktu. Trajedi buydu. Bu her yerde Yunan trajedisi olarak bilinir. Bunların hepsi hayal ürünü ve insanlar,
bilirsiniz, onlar aslında çok sol kanal oldular. “Oh, bu yaşam bir ızdırap, Bu bir trajedi. Ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız, -neden mutlu
olduğumuzu göstermeye çalışmalıyız? Bizler çok mutsuz insanlarız”,  diye düşündüler ve bütün bu şeyler aslında burada başladı.
Sonra da bunlar geldiler, sizin Ortodoks kiliseniz. Şimdi bu Ortodoks kilisesi diğer bir, tabii ki, gerçekten de kadınlara çok iyi
davranmıyor ve onlara, her zaman kadınlara kutsal değillermiş gibi davranıyor. Kadınlar belli zamanlarda kiliseye gidemezler ve
onlar insanlara dokunamazlar, her tür saçma sapan fikre sahipler. Bu da,  kadınları çok sol kanal yaptı. Sonra bunun üstüne, bu
trajediler ve diğer şeylerle birlikte bütün bunlar oluyordu ve aniden bu ekonomik problem ortaya çıktı. Bir şekilde insanlar bu
konuda kendilerini çok bezgin hissettiler. Yani sol kanal burada çok, çok belirgin hale geldi ve işte, bütün bu sol kanal, bhoot
benzeri organizasyonların pek çoğunun nasıl başladığına dair Benim fikrim bu ve kendinizi sefil hissetmenize neden olan pek çok
guru geldi ama Yunan kilisesi tarafından yapılan en kötü şey, size kendinizi suçlu hissettirmesidir. Bu sayede siz, çok fazla sol
kanal oldunuz.

Şimdi bu sol kanal olma hali, aşırı aktif olmaya başlayan, çok fazla düşünen, çok çalışan ve bütün bu şeyleri yapan insanlar
tarafından daha sonraları dengelendi. Ama onlar sanırım hala çalışmaları gerektiği kadar çok çalışmıyorlar. Tembel taraftalar,
Yunanlılar böyleler. Onlar tembel taraftalar. Tabii ki, Sahaja Yogiler böyle değiller. Sahaja Yogiler çok çalıştılar, Ben tüm bunları
açıkça görebiliyorum ama bunun dışında-

Yani şimdi Sahaja Yogayı Yunanistan’a getirmek önemli, her şeyden önce bizim, tarihsel geçmişimizin ne olduğunu bilmeliyiz.
İkinci olarak ise, (yogiler) çakralar, merkezler ve bu merkezlerin nasıl düzelteceği bilgisi ile çok iyi bir şekilde donatılmış olmalıdır.
Eğer bu bilgiye sahip değilseniz, insanlarla yüzleşemezsiniz. Bu durum, bunu sadece erkeklerin bilmesi gerektiği şeklinde değildir,
kadınlarda bu konudaki her şeyi bilmelidir. Çakralar nedir, nasıl çalışırlar ve bunların sonuçları nelerdir, çakralarımız tehlikede
olduğunda nasıl acı çekeriz. Tüm bu bilgi sizler için bedava. Bu bilgi için para vermeniz gerekmiyor. Tek şey şu ki, günlük
yaşamınızda her gün Sahaja Yoga çalışmaya başladığınızda, Ben ne söylüyorsam, bunun kesinlikle gerçek olduğunu
göreceksiniz. Bunu doğrulayabilirsiniz. Bu böyle. Bu havada gezinen bir şey değil. Bu kesinlikle orada. İnandığımız her şeyi
kanıtlayabilir ve bunun gerçek olduğunu başkalarına da gösterebiliriz. Mutlak bir gerçektir bu. Bizler bir tür fanatizmi, ırkçılığı veya
bunun gibi bir şeyi yaymak üzere burada değiliz. Tek bir evrensel dine sahip olduğumuz, tek bir evrene ait olduğumuz şeklinde tek
bir anlayış altında, tüm dünyayı birleştirmek için buradayız.

Şimdi, o zaman insanlar, “siz dinimizi terk mi ettiniz?” diye soracaklardır. Dininizi bırakmanız gerektiğini onlara söylemeniz
gerekmez, bunu söylemeniz gerekmez. Hiçbir şekilde onlara karşı sert olmanız gerekmez. Aksine, “hayır, hayır, hayır, hiç bir şey
yapılması gerekmez” diyin. Siz sadece gelin, Sahaja Yoga’yı kabul edin ve ruhunuzu kabul edin. Bu yavaş yavaş açılmaya
başlayacaktır. Bu hepinize oldu, Sahaja Yoga’ya ilk geldiğinizde sizlerde  farklı bir formdaydınız. Şimdi yavaşça, açılmaya
başladınız, olgunlaştınız ve Sahaja Yogayı çok iyi anladınız. Benzer şekilde, sizler de başkalarına aynı anlayış, şefkat ve sevgi ile,
farksız bir şekilde öğretmek zorundasınız. Aksi takdirde insanlar,  normalde birilerinin her zaman kınandığını düşüneceklerdir.
Tabii ki, onların kimisi kötü bir etki altındaki kişiler ve siz onlarla geçinemezsiniz ama pek çoğunuz, şefkatimiz, sevgimiz vasıtası
ile ve aynı zamanda başkalarının duyguları hakkındaki  çokça anlayış ile daha fazla sayıda insanı Sahaja Yogaya getirmemiz
gerektiğini bilmelidir.

Şunu gördüm ki, Sahaja Yoga’nın çok uzun süreden beri bulunduğu ülkelerde bile, aniden birileri ortaya çıkıp, sorun çıkarmaya
başlıyor ve bhoot benzeri bir şey oluyor, bilirsiniz, yanlış davranıyor. Aniden, bu oluyor. Böyle bir kişi, bilirsiniz, eğer bilgilendirilirse



biz onu Sahaja Yogadan çıkarabiliriz. Onu temizleyebiliriz ama hepiniz bir şeyi kesin olarak bilmelisiniz ki, hepiniz kendinizi
iyileştirmek, kendinizi düzeltmek, başkalarına yardım etmek için tüm bu güçlere sahipsiniz. Her şeyi kendiniz yapabilirsiniz.
Hepiniz bu güçlere sahipsiniz ama tek bir şey var ki, samimi ve dürüst olmalısınız. Eğer samimi ve dürüst değilseniz, bu asla işe
yaramayacaktır. Aksine, boomerang olacaktır.

Yani Sahaja Yoga’da, amacın samimiyeti çok önemlidir. Sizler tam olarak amacın samimiyetine sahip olmak zorundasınız,
öncelikle siz kendi kurtuluşunuza ulaşmak için buradasınız ve ikinci olarak ise başkalarına yardım etmek için buradasınız. Tüm
dünyadaki insanlar şimdi yardım talep ediyorlar. Çok fazla problem, çok fazla felaket var, pek çok korkunç şeyin, hergün olmaya
devam ettiğini biliyoruz. Yani bizim sarsılmaz, dengede, huzurlu, neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayan insanlara ihtiyacımız
var ama bunlardan ayrı olarak, kendinizin Tanrının Krallığına girdiğinizi bilmelisiniz. Pek çok kişi, “Tamam, bizler çok dindarız,
bizler İsa’ya dua ediyoruz, bizler buna dua ediyoruz, bizler şuna dua ediyoruz, elde ettiğimiz şey nedir?” diyorlar.  Sizler bunu elde
edemezsiniz çünkü bağlantıda değilsiniz. Bağlantıda olmalısınız. Bir kez bununla bağlantıda olduğunuzda, şeylerin hallolmaya
başladığını fark edeceksiniz.

Ama samimiyet çok önemlidir ve kendinize inanın. Oldukça yetenekli, oldukça yetenekli biri olduğunuza dair kendinize inancınız
olmalı ve pek çok şeyi halledebileceğiniz çok yüksek derecede bir farkındalığa erişebilirsiniz. Ne tür bir geçmişten geldiğiniz
önemli değil. Ne tür bir ülkeden, ırktan, ne tür bir şeyden geldiğiniz önemli değil. Hepiniz çok iyi bir şekilde yapabilirsiniz ve bunun
olduğunu,  hiç bir umudumuz olmayan pek çok ülkede gördük. Örneğin, Rusya gibi bir ülke, gözünüzde canlandırın, asla hiçbir
Tanrıya ibadet etmediler. Tanrıyı bilmiyorlardı. Onların herhangi bir dini, hiç bir şeyi tanımalarına izin verilmemişti ama aniden Ben
oraya gittim, bilemiyorum,  Beni tanıdılar, aniden. Beni sadece tanıdılar ve sadece fotografımla onları orada buldum. Leningrad’a
ilk gidişimde hayret etmiştim, salonda iki bin koltuk vardı ama diğerlerinin hepsi binanın dışında ayaktaydı. Ben, “Neden dışarıda
ayakta duruyorsunuz?” dedim. Onlarda, “tüm koltuklar dolu Anne ve buradakilerde diğer insanlar. Dışarıda ikibinden fazla kişi var”
dediler. Bunun üzerine Ben, “bu çok fazla” dedim. Onlar da, “Anne, bize ne olacak” dediler. Bende, “tamam, programı bir bitireyim”,
dedim. İçeriye girdim, programı yaptım, her şey bitti ve hayret edersiniz, programı yaptığımız sırada,  dışarıdaki insanlar hala
bekliyorlardı. İnsanlara aydınlanma verdim, onlar bekliyor, bekliyor, bekliyorlardı. Dışarıya çıktığım zaman, onlara verdim. “Şimdi
ne yapmalı? Hemen şimdi sizlere aydınlanma veremem” dedim. Bunun üzerine, “tamam o zaman, ne yapabiliriz” dediler. Bende,
“yarın sabah gelebilir misiniz?” dedim. Onlarda, “tamam” dediler. Yani içeride olanlar ve dışarıda olanların hepsi, hepsi geldiler ve
gelip açık havada oturdular, Ben onlara aydınlanma verdim.

Yani bu ilk başlangıç ama şimdi Moskova’da veya herhangi bir yerde bizim kocaman, büyük stadyumlarda rezervasyon
yaptırmamız gerekiyor. Ondört ila onaltı bin kişi orada ve aydınlanma verildi onlara ama Sahaja Yoga’yı kabul etmede o kadar
hızlıydılar, Beni kabul etmede o kadar hızlıydılar ki, Sahaja yogayı anlamakta da o kadar hızlıydılar ki. Bu Rusların bu kapasiteye
sahip olmalarını hayal bile edemiyorum.  Bu geri gitme meselesi değil, samimiyetlerine meydan okunması meselesi değil.
Kendilerinden şüphe etmeleri, bunu gibi bir sorun yok. Sadece oradalar ve o kadar çok, o kadar, o kadar çok ki, bazen bu
demokrasinin bizlere sadece zarar verdiğini düşünüyorum. Demokrasi sayesinde tabii ki Sahaja Yoga yapabiliyoruz ama bazen
insanların kesinlikle çok aptal oldukları yerlerde, Amerika gibi yerlerde, orada çok sersem insanların yaşadıklarını gördüm ve
onlar sadece banyolarını, perdelerini ve sabunlarını seçmekle meşguller ve sürekli olarak seçeceklerdir, sadece bu saçma sapan
şeylerle meşgulller. Rusya’daki insanlar, sanatçılar ve bilim adamları bile, bu kadar duyarlı, bu kadar derin, onlar bu kadar kendi
içlerine bakarken, diğerleri o kadar aptallar ki.

Bilim adamları ile bir konferans yaptım. Orada onlardan üçyüz kişi kadar vardı ve onlarla bilim hakkında konuşmaya başladım.
Bilimle başlamanın daha iyi olacağını düşündüm. Onlar da, “Anne, daha fazla bilim, daha fazla bilim istemiyoruz. Bize Tanrının
biliminden bahsedin siz”, dediler. O kadar açık fikirli insanlar ki. Rusya’da Sahaja Yoga yapan ikiyüz doktorumuz var ve bu
Sibirya’ya kadar yayıldı. Şimdi, bizi Tanrıya ulaştırmayan bu demokrasinin ne yararı var. Bu bize, Tanrıyı aramamız gerektiği,
Tanrıya karşı alçak gönüllü olmamız gerektiği duygusunu bize vermiyor. Öyle ise, bizi delirten ve ahmaklaştıran bu tür bir
demokrasiye, bu tür bir özgürlüğe sahip olmanın ne yararı var? Ve bu herhangi bir demokratik ülke için çok doğru çünkü
demokrasinin para odaklı olduğunu bilmek zorundasınız. Yunanlılarında çok paragöz insanlar olduklarını biliyorsunuz. Tabii ki,
Amerikalılar kadar kötü değiller ama onlarda oldukça paragözler. Bunun yanısıra İtalyanlar da paragözler ama en kötüsü
yolsuzluk. Şimdi İtalya açığa çıkıyor. Eminim, bu sizin ülkenizde de açığa çıkacak. Tüm bu ülkeler açığa çıkacaklar ama her
şeyden önce Sahaja Yogiler sağlam kişiler olmalılar. Onlar çok, çok sağlam olmalılar ve Sahaja Yoganın ruh odaklı olduğunu



bilmeliler, başka bir şey değil ruh odaklı. Ruhunuz aydınlanmış olmalı, ruhunuz her şeyi çalıştırmalı, sizler bu beden, bu para, bu
pozisyon, bu güçler, hiçbir şey değilsiniz. Siz ruhsunuz. Kişinin bilmesi gereken şey budur.

Sizlerin pujalar için Cabella’ya gelmesinin çok zor olduğunu söylemiştim ve hepiniz katılamazsınız ama bir hafta, mesela Guru
puja sırasında sanırım, gemi veya bunun gibi bir şeyle siz gelebilirsiniz. Genoa’ya gemi ile gelmeniz daha kolay olacaktır ve
sonrasında sizin aşağıya gelişinizi organize edebiliriz. Guru puja için hepiniz gelmelisiniz. Bilirsiniz, Sahasrara puja ve Guru puja
çok önemli ve eğer Guru puja için gelebiseydiniz, bir hoş bir fikir olurdu bu. Sanırım bu ayarlanabilir ve guru pujaya gelebilmeniz
organize edilebilir. Biliyorum bu – Ben her nerede isem, diyelim ki onu burada yapsam, o zaman burası diğer herkes için uzak
olacaktır. Bu yüzden Ben, Milano’nun ortada bir yer olacağını düşündüm, orası İngiltere’ye daha yakın olacaktır, diğer Avrupa
ülkelerine daha yakın olacaktır. Amerikalılar ve Güney Amerikalılar buranın zor olduğunu düşüneceklerdir, yani bu sefer de Güney
Amerikalıların gelmesi için tüm biletleri ve her şeyi temin etmemiz gerekecek ama onlar çok derin insanlar. Kolombiya’da çok
şaşırdım, onlar o kadar iyi Sahaja Yogiler, çok güzel Sahaja Yogiler ki. Çok temiz kalpli, çok iyi, iyi eğitimliler. Üç, dört tanesi
Hindistan’da evlendi ve çok  mutlular.

(Bu tamam. Unut gitsin. Önemli değil.)

Yani bunun için, iki şey yapılmalı. İlk olarak, kolektiviteye gelmelisiniz.  Bu çok önemli. Hepiniz kolektiviteye katılmalısınız ve
lütfen dikkatinizi Bana koyun, diğerlerine değil. Lütfen dikkatinizi Bana koyun. Dikkatinizin (yönünü) fazla çevirmeyin. Dikkatinizi
iyi durumda tutmalısınız. Bu çok önemli.

Yani siz yapmalısınız –tek bir şey yapılmalı, bu da kolektiviteye gelmek ve dikkatinizi izlemektir. Dikkatiniz nerede? Nereye
bakıyorsunuz? Başınızı çok fazla çeviriyor musunuz veya doğrudan dikkatinizi koyuyor musunuz? Dikkatinizi kesinlikle sarılıp
sarmalanmış bir şekilde ve burada kolektiviteniz için yaptığınız toplantılarda tutmak zorunda olmanız çok önemlidir. Bu şekilde
dikkatiniz sabitlendiği zaman, spiritüel olarak büyüdüğünüz bir konum olan düşüncesiz farkındalığa yükseldiğinizi kesinlikle
göreceksiniz. Eğer düşüncesiz farkındalıkta değilseniz, spiritüelliğinizde büyüyemezsiniz. Bu yüzden dikkatinizin nerede
olduğunu görmek çok önemlidir. Dikkatinizi nereye koyuyorsunuz?  Eğer dikkat kontrol edilebilirse, o zaman diğer şeyler yoluna
girecektir.

(O ağlıyor. Çocuk çok fazla ağlıyor, sanırım. Onu biraz dışarı çıkarabilirsiniz. Sanırım ona sıcak geldi. Şimdi anne ile bu halloldu.)

Yani, ilk şey kolektif olmaktır. Bu çok kötü bir niyet, aynı zamanda kimi insanların fikri de kolektiviteyi yıkmak, sorun çıkarmak,
liderleri dikkate almamaktır. Bunun bir sonucu olarak liderlerde bıktılar, bıraktılar. Bu insanlar yapacak hiç bir şey istemiyorlar. Bu
yüzden de kendi fikirlerini ileri sürüyorlar, liderleri rahatsız etmeye çalışıyorlar, onlara problemler çıkarıyorlar, sanki her şeyi
bilirlermiş gibi davranıp, her yerde gösteriş yapmaya çalışıyorlar. Bu tür olan herkes, aynı zamanda gruplar da meydana getirirler.
Bu yüzden onlara dikkat edin. Bu tür bir grup yaratmaya çalışan veya sorun çıkaran veya işleri zorlaştıran birisine değil de, her
zaman kolektiviteye yapışmalısınız. Sadece kolektivite içinde olanların büyüyeceğini ve kolektivite içinde olmayanların
büyümeyeceğini anlamak zorundasınız. Çünkü bir tırnak gibi, eğer kırılırsa büyümez. Aynı şekilde herhangi bir  şekilde bundan
uzak durursanız, eğer liderlerle herhangi bir probleminiz varsa, Bana yazabilir, Bana anlatabilirsiniz, Ben halledebilirim ama her
zaman bu şekilde yapmaya devam edenler ve böyle gruplar kırılacaktır ve bunu yapacak birileri olacaktır. Bunu yapmaya
çalışacak kimi negatif insanlar olacaktır. Bu yüzden, kolektivite dışında kalmamak için çok dikkatli olmalısınız. Her zaman
kolektiviteyi desteklemek zorundasınız, kolektiviteye yardım etmek zorundasınız ve onu beslemek zorundasınız.

Bildiğiniz gibi, ona da anlatıyordum, eğer onun para problem varsa, biz Cabella’dan para verebiliriz çünkü bundan önce Ben kendi
kendime seyahat ederdim. Yunanistan’a bile kendim geldim, her şeyi ödedim. Yani, ayrıca bakın, sonra Benim pek de
hoşlanmadığım bir şekilde, Stomatis’in bir şeyleri ödemesi gerekti. Çok fazla ödeme yapıyordu çünkü bizim o kadar küçük bir
grubumuz var ki,   ama şimdi, büyük bir grubunuz olduğu için, sizler sorumlu hissettiniz ve bunu ödemek istediniz. Tamam,
önemli değil ama Sahaja Yoganız için ödeme yapmamak, aydınlanmanız için değil, Sahaja Yoganın bilgisi için değil. Bu orada ve
insanlar işte bundan dolayı, işte şundan dolayı gibi, bütün bu fikirleri kafanıza sokmaya başlayacaktır. Bu gibi insanlar dışarıda
tutulmalıdır çünkü sizler spiritüelliğinizi geliştirmek için buradasınız, başbelası olan bu aptal kişileri dinlemek için değil. Bu
yüzden (dikkatinizi) kendinizde, kendi gelişmenizde, kendi beslenmenizde tutun. Bu çok önemli. Yani bu bir şekilde kolektiftir



ama aynı zamanda bireyseldir çünkü kolektivite dışında ne kazandığınızı izlemelisiniz, kolektivite dışında ne kazandığınızı
kendiniz için görmelisiniz.

Sonra ikinci olarak, evde, sizler her gün, her gün, her gün, tekrar söylüyorum, bunu kaçırmayın, akşamları yatmadan önce
meditasyon yapmak zorundasınız. Kendinizi yıkayabilirsiniz, ne diyorsunuz, su tedavisi veya bir şeylerden sonra on dakika
meditasyona oturun. Kendinize onbeş dakika vermelisiniz ve sonra uyuyun. Diyelim ki, bir gece yapamadınız, önemli değil ama
her gece yapmaya çalışın. Mümkün değilse, bir gece yapamadıysanız, sabah yapabilirsiniz ama bu çok önemli. Meditasyon
yapan ve meditasyon yapmayan birisini Ben kolayca fark ederim. Bu bir farktır ve öyle bir farktır ki. Her gün meditasyon yapan bir
kişiyi sağlığı ile, onun yüzünden, davranışlarından derhal anlarsınız, her şeyde farklıdır o ve hiç meditasyon yapmayan kişileri
sadece tuhaf bulmakla kalmayacaksınız, onların çocukları da tuhaftır, akrabaları da tuhaftır, herşey tuhaftır.

Bu yüzden meditasyon sizin çok önemli bir parçanızdır çünkü hamile olan kadınlarda, eğer meditasyon yapmazlarsa onların
çocukları baş belası olabilir ve çok tuhaf bir hale gelebilirler. Bu böyle bir şeydir. Bu herşeyi etkiler ama sizin meditatifliğiniz,
Sahaja Yoga karakteriniz, her bir kişiye, çocuklarınıza, ailenize, toplumunuza, herkese yardım eder ve herkes, sizin ne tür bir
aileniz olduğunu, nasıl insanlar olduğunuzu,  nasıl bir kişiliğiniz olduğunu anlayabilir ve sizin üzerinizden Sahaja Yogayı alırlar.
Yani bireysel yaşamınızda da, başka bir şey değil sadece meditasyon yapmanız önemlidir. Düşüncesiz farkındalık konumuna
gelmelisiniz. Bu yüzden de mantra, bildiğiniz gibi  “Nirvichara” dır. Düşüncesiz farkındalık konumuna gelmek için “Nirvichara”
mantrasını kullanmalısınız ve bu alanı, bu düşüncesiz farkındalık alanını arttırmaya çalışın ve işte bu şekilde çokça
büyüyeceğinizi göreceksiniz. Şimdi pek çok güç elde ettiniz, sizin sayenizde aydınlanmış, sizin sayenizde iyileşmiş pek çok insan
bulduğunuzda, bazen bu egonuzu etkileyebilir. Bu ego şeylerine kapılmış olabilirsiniz. Böyle insanlar için, iç gözlem yapmaları ve
kendinizi görmeleri gerektiğini söylemeliyim. Ayna ile yüzleşin ve şimdi ne kadar ego sahibi olduğunuzu kendinize sorun.
Kendinize gülün. Kendinize gülmeye bir kez başlarsanız, egonuz akıp gidecektir ve içinizde bu tür bir egoya sahip olmanın yanlış
olduğunu anlayacaksınız.

Kendinize dair şeyleri keşfetmenin pek çok yolu ve metodu var. Kendinize bandhan verin ve ellerinizi fotoğrafa doğru tutun, hangi
çakraların catch ettiğini derhal hissedebilirsiniz ve sizler nasıl temizleneceğini biliyorsunuz. Bazen içinizde de hissedersiniz. Eğer
çakralarınız catch ediyorsa, bunu içinizde hissedebilirsiniz. Bunu  hissedebilirsiniz, kendiniz hakkındaki farklı merkezleri parmak
uçlarınızda hissedebilirsiniz.

Yani bu sizin hakkınızda, siz bileceksiniz. Başkaları için, bilirsiniz, siz sadece çakralar hakkında konuşmalısınız. “O kişi bhoot gibi”
veya “onun egosu var”, dememelisiniz. Hiçbir şey dememelisiniz ama onun agnyası catch ediyor demelisiniz, bu onun egosu
olduğu anlamına gelir. “Onun nabhisi kötü,  onun bu şeyi kötü”,  diyebilirsiniz. Yani şimdi dil değişmeli. Bizler Sahaja Yoganın
lisanı ile konuşmalıyız. Şimdi bizlerin  Sahaja Yogiler olduğumuz anlaşılmalıdır. Güçlerimiz var, vibrasyonel güçlerimiz var ama
eğer bu vibrasyonel güçleri kullanmazsanız, ne olacak? Onları kullanmalıyız, mesele bu. Her zaman unutuyoruz. Geçen gün bir
şeyleri açamadıklarını gördüm. Ben, “bir bandhan verin”, dedim. Bandhan verdiler ve derhal işe yaradı, bilirsiniz. Küçük küçük
şeylerde de şaşıracaksınız, bir şey çalışmıyorsa ona sadece bir bandhan vermelisiniz ve bu işe yarar. Sizin Sahaja Yogiler
olduğunuzu, azizler olduğunuzu bilmek önemlidir ve pek çok şey yapabilirsiniz, bunu unutmamalısınız. Sahaja Yogiler
olduğunuzu unutmamalısınız. Sizler artık sıradan insanlar değilsiniz. Şimdi azizlersiniz ve pek çok şey yapabilirsiniz.

Tüm bunlar hallolduğu zaman, kendinize şaşıracaksınız, nasıl, nasıl da bütün bu şeylere ulaştınız. Ve size anlatayım, insanlar
Bana, onların güller gibi göründüklerini söylüyorlar, hepsinin yüzü ışıldıyor, çok güzel görünüyorlar ve diğerleri sizin Sahaja Yogiler
olduğunuzu fark edebilirler. Havaalanında da, pek çok insanın, “bu kadar tatlı ve güzel görünen, ışıldayan bu insanlar da kim.
Bunlar kimdi?” dediklerini gördüm. Yani eğer Ben bu kişilere, “onlar azizler” desem, bu kadar çok aziz olabileceğine
inanmayacaklardır ama var ve bizler tüm dünyada buna ulaştık. Bütün dünyada o kadar çok Sahaja Yogi var ki, kaç tane olduğunu
bile söyleyemem, binlerce ve binlerce.

Bu yüzden size,  Yunanistan’ın çok şey yapabileceğiniz bir yer olduğunu tekrar söylüyorum. Her şeyden önce, kendinizi Sahaja
Yogada oturtmalısınız ve ne olduğunuzu bilmelisiniz, her zaman ne olduğunuzu hatırlayın. Siz bir Sahaja Yogisiniz. Çocuklara
bile, “Sen bir Sahaja Yogisin”, demelisiniz. Bu sayede onlar da, uygun davranacakları ve bir Sahaja Yoginin davranması gereken
tarzda davranacakları bir şahsiyet geliştirirler.



Yani bütün bu şeyler Sahaja Yoganın sadece ön hazırlıkları ama eminim ki sizler Cabella’dan teypleri getiriyor olmalısınız ve
eminim ki, kendiniz ve Sahaja Yoga hakkındaki daha derin olan bütün her şeyi biliyor olmalısınız.  Başlamış olan yeni bir çağdır.
Geçen gün, Satya Yoganın artık başladığını söyledim. Bu yüzden de o, sahte olan her ne ise, yani Asatya olan her şey açığa
çıkmaya başlayacak. Tüm bu sahte insanlar açığa çıkacaklar ve işlerin nasıl hallolduğuna şaşıracaksınız. Ve doğduğunuz dönem
öyle büyük bir zaman ki, Sahaja Yogaya gelmiş olmanız ve aydınlanmanızı almış olmanız, tüm evreni daha yüksek bir farkındalığa
yükseltecek olanlardan birisi olmanız o kadar büyük bir şey ki. Tabii ki biz kaçının kurtulacağınızı söyleyemeyiz.   Bu başka bir
konu çünkü evrimsel kısmına dair bildiğim şey şu, varsayalım ki bizler şempanzelerden geldik, pek çoğu ise  arada kayboldu,
bilirsiniz ve şimdi geride kalan pek çok şempanze var ve bir orta / ara var, insanlar kayboldular. Aynı şekilde belki de pek çok
aptallıkları yüzünden, kendilerinin meydana getirdikleri ve  kendilerini yok eden alışkanlıklarından dolayı pek çok insan kayboldu.
Ama sizin sorumluluğunuz çok büyük. “Ben sadece sıradanım, ben işe yaramazım” diye düşünmeyin. Asla. Asla böyle
düşünmeyin. Hepiniz azizlersiniz ve büyük şeyler yapacak kapasitedesiniz.

Tanrı sizleri kutsasın.
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Shri Fatima Puja. İstanbul (Türkiye), 18 Mayıs 1993. Bugün, hepimiz Türkiye’de olduğu için, Fatima Pujayı kutlamak için burada
bulunduğumuz için çok neşeliyiz. Kendisi, bildiğiniz üzere, Muhammed Sahib’in kızıydı, Ali ile evliydi ve iki çocuğu vardı. O
zamandan beri kendilerine Sünniler diyen fanatikler tarafından, nihayetinde Kerbela’da öldürülen Hasan ve Hüseyin. Tüm bunlar
fanatizm var olduğu için meydana geldi ve fanatizm, insana her zaman kendisinin haklı olduklarını düşündürür. Onların kızgın
olmaya, karşı tarafı, başka bir insanı ikna etmeye, inandırmaya her şekilde hakları vardır. Ve bu fanatizmler uzun zamandır
büyüdüler – bu yeni bir şey değildir. Açıktır ki, bu dünyadaki bizim temel sorunumuz fanatizmdir. Fatima, iki çocuğunu kaybetti ve
O Gruha Lakshmi’nin bedenlenmesiydi. O bizim sol Nabhimizde ikamet eder. Dolayısıyla dalağa bağlı tüm hastalıklar, sol
Nabhinizle bağlantılı tüm sorunlar ancak Fatima tarafından düzeltilebilir. Öyleyse, siz Fatima’yı kendi içinizde uyandırmalısınız.
İslam kültüründe, burada olduğumuzu söyleyebiliriz, burası İslam kültürünün yeridir ve İslam kültüründe ev hanımına çok, çok
önemli bir yer verilmiştir. Muhammed Sahib zamanında, farklı kabileler arasında devam eden mücadeleler, kavgalar ve savaşlar
vardı. Sonuç olarak birçok genç adam savaşlarda öldürüldü. Sadece oldukça yaşlı insanlar hayatta kaldılar ve aynı zamanda
birçok kadın da kurtuldu. İşte Muhammed’in “Dört eş, beş eş ile evlenebilirsiniz demesinin nedeni budur. “Onların evlenmemiş
olarak kalmalarına izin veremezsiniz, yoksa onların evlilik dışı ilişkileri olur. Bu da, İslam için, bu din için en büyük yıkım olacaktır”
dedi. Yani O, kadınlar kesinlikle iffetli ve tamamen saf bir şekilde tutulmadığı sürece, Tanrı’nın Krallığının olamayacağını anladı.
Sanskritçe ‘de “Yatra narya pujyante, tatra ramante devata” diye bir söz vardır: “Kadınlara nerede saygı gösterilir, ibadet edilirse,
onlara ibadet edilirse, onlara ibadet edilecek, yani bu böyle değil, kadınların saygıdeğer oldukları yerde, Tanrının Krallığı ancak
orada var olur.” Bu yüzden, kadınların sorumluluğu çok fazladır. Bu yüzden Fatima’nın hayatına bakarak, Onun evinden
çıkmadığını ve bir ev hanımı olarak kaldığını ve iki çocuğunu, fanatizme karşı savaşmak zorunda kalacakları bir şekilde
büyüttüğünü bilmek zorundayız. Kocası da oradaydı. Bu, ev hanımı olan bir kadınının, nasıl bu kadar güçlü olduğu gösteriliyor:
Evde olmasına rağmen, sadece bir anne gibi görünmesine rağmen, ama O ne kadar da güçlüdür. Ancak bu günlerde yeni tip bir
fikir ortaya çıktı. Erkekler de, kadınlarla, çok iğrenç ve saldırgan olmuşlar. Sonuç olarak, erkeklere büyük bir muhalefet olduğunu
ve bu durumun erkeklerle kadınlar arasında büyük bir çatlak yaratıldığını tespit ettik. Ayrıca erkekle, hovarda olmaya başladıkları,
sapkın olmaya başladıkları ve kötü kadınlara gittikleri için, iyi kadınlar da “bizde neden böyle yapmıyoruz?” diye düşündüler ve
yapmamaları gereken yanlış şeyler yapmaya başladılar. İşte bütün toplum böyle çöktü. Şimdi, erkekler yöneticiler olarak
siyasetten, ekonomiden ve aynı zamanda ulustan sorumlular ama kadınlar toplumdan sorumludurlar. İster evde ister dışarıda
olsunlar, ister evde ister dışarıda çalışıyor olsunlar, kadın toplumun korunmasından sorumludur. Ve orada, bazen bir kadına
hükmedildiği, kocasının ona hükmettiği, kocasının ailesinin ona hükmettiği, ama yine de toplumun seviyesini yükseltenin bir
kadının kalitesi olduğu anlaşılıyor. Sadece seviye olarak değil, kadına ailede de saygı duyulur. Ev hanımı olarak, bu çok önemli bir
roldür; belki de biz bunu hiç anlamadık. Şimdi burada bir sürü ışık görüyoruz, elektrik orada çalışıyor. Peki, bu elektriğin kaynağı
nedir? O, bu ışıklardan daha önemli değil midir? Yani erkekler hiçbir şey değiller diyebiliriz, onlar kinetik enerjidir, ama potansiyel
olan evin kadınıdır. Ancak bu günlerde, bu çok garip bir hale geliyor. İtalya’ya gittiğimde, kadınların kendilerini nasıl da ucuz bir
hale getirdiğine şaşırdım. Ve onlar her erkeğe çekici görünmek istiyorlar. Buna ne gerek var? Bu erkeklerin gittiği ve kadınların da
kendilerini kesinlikle ucuz hale getirdikleri, eğlenceli bir arayış. Kadınların bu ucuzluğu, onlara hiçbir güç veya hiçbir neşe
vermeyecektir. Erkeklerin onlara davranış şeklinden dolayı kişinin çok mutsuz hissettiğini biliyorum. Ama sizler kendi kişiliğinize
sahip olmak zorundasınız, sizin bir kadın olduğunuzun, shakti olduğunuzun ve hiç kimsenin bir shakti’ye baskı yapamayacağına
dair, siz kendi anlayışınıza sahip olmak zorundasınız. Ama siz kendi kişiliğinizi veya iffetinizi korumazsanız, o zaman yaşamdaki
hedefinize ulaşamazsınız. Ve sizin hayattaki amacınız, oğlunuza, kocanıza ve tüm topluma, kadının verdiği gücü vermektir.
Bildiğiniz gibi, Ben de bir kadınım ve ayrıca bir ailem de var. Sahip olduğum tüm güçlerle, Ben onlara hiçbir zaman bu güçlere
sahip olduğumu göstermedim. Her zaman kocamı dinledim, bazen mantıksız da olsa, ona itaat ettim. Ayrıca o daha İslam odaklı
bir toplumdan geldi. Ama bu Benim için sadece bir şakaydı, çünkü “o tıpkı bir çocuk gibi ve Ben ona karşı çok sabırlı olmalıyım”
diye düşündüm. O hayattaki her şeyi, daima Benim güçlerim sayesinde kazandığını söylüyor. O her zaman, herkesin önünde,
böyle söylüyor. Bu kısmı Ben bilmiyorum ama Ben kesinlikle kendi evlilik hayatımdan çok memnun olduğumu hissediyorum.
Başkalarının sahip olduğu, kocaya hükmetmeye çalışmak zorunda olduğumuz, bunu yapmaya hakkımız olduğu düşüncesine Ben
asla katılmadım. Bizim hakkımız kendi içimizdedir, kendi güçlerimizin içindedir. Ayrıca erkeklerde, kadınlara saygı duymaları
gerektiğini anlamak zorundalar. Demek istediğim, bu durum kadının size, gidip yanlış bir şey yapmanızı söylemesine varacak
kadar değildir ve bununla, siz sadece kaybolursunuz – bu, bu şekilde değildir. Bu köleliktir. Erkekler, erkek olmak zorundadır. Bu
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hiçbir şekilde erkeklerin, kadınlara egemen olması anlamına gelmez. Ben böyle söylemiyorum; çünkü eğer sizin kendi güçleriniz
varsa, nihayetinde her ne olursa olsun bu koca, o sizin ne istediğinizi anlamak için size gelmek zorunda kalacaktır. Ne olduğunu
bilmek zorunda kalacaktır. Bunun böyle olduğunu kendi hayatımda defalarca gördüm. Asla bir şey demezdim. Onun öfkelendiğini
varsayarsak, sessiz kalırdım. Tamam. Ne de olsa o dışarıda savaşmak zorunda ve dışarıda yapamayacağı bir şekilde, Bana karşı
öfkelenmek zorunda: eğer bunu başkalarına yaparsa onu döverler, bu yüzden de, öfkesini Benden çıkarması daha iyi olur. Ve Ben
asla, asla o Bana hükmediyormuş gibi hissetmedim. Düşündüğüm tek şey, onun öfkesini boşaltmasıdır. Ancak, Ben ona bir şey
söylediğim zaman, söylediğim şey üzerinde onun düşündüğünü gördüm. Kocamın hayatı boyunca Ben, on bir tane karar aldım ve
o, bu on bir kararın hepsini hala tek tek hatırlar ve bunun çok, çok önemli olduğunu bilir. Diğer şeylerde Ben, ona asla ne
yapacağımı söylemedim. Her ne varsa, en önemli şey ilke idi. Şimdi o, Benim çok önemli bir görevim olduğunu da fark etti. Bu
yüzden Bana para verdi, Bana zaman verdi, Bana bütün özgürlüğü verdi. Ama ilk önce Benim kendimi çok mantıklı, sadık bir eş
olarak bunu oturtmam gerekti. Bir bütün olarak erkekler çok farklı tiplerdir, bunu anlamak zorundasınız. Onlar dışa dönükler ve
kadınların neye çok önem verdiğine pek fazla bakmazlar. Sorun değil, çünkü kadınlar ve erkekler birbirini tamamlayıcı idiler. Tıpkı
Ali’nin dışarıda olan her şeyi çözdüğü gibi, Fatima Bi’de evdeydi, evden hiç dışarı çıkmadı ama Ali, kendi enerjisinin kaynağının
nereden geldiğini biliyordu. Çünkü kadınlar asla shakti olarak saygı görmedikleri için, kadınlar da, “biz erkeklerle savaşmalıyız,
erkekler sorunlu, onlar bizi rahatsız ediyorlar ve intikam almalıyız” şeklindeki bu modern Batı fikirlerine doğru sürüklenmeye
başladılar. İşte, toplum bu şekilde çalışamaz. Kadınların sorumluluğu, erkeklerinkinden çok daha fazladır. Erkekler sadece ofise
gitmeli, bir şeyler yapmalı ve eve dönmelidir. Kadınlar yaşamları boyunca, çocuklarının büyümesi, kocalarının korunması,
kendisinin yapması gereken tüm mantıklı şeyler için enerji üretmelidir. Bu yüzden Hindistan’da biz, “Bir kadın kesinlikle saygı
görmeli ve kadın da saygı değer olmalıdır” diyoruz. Üstelik bu, sadece Hindistan’da böyle değildir, eğer kadınlar ev hanımı iseler,
her yerde her zaman onlara saygı duyulduğunu gördüm. Mesela Ben kocamla birlikte bazı etkinliklere giderim. Ona saygı
duyulduğu kadar, Bana da saygı duyuluyor. Örneğin, onun yardımcısına, Bana duyulduğu kadar saygı gösterilmeyecektir, onun
sekreterine o kadar saygı gösterilmeyecektir. Hiç birisine. Ben, onun karısı olarak, aynı şekilde saygı görüyorum çünkü onun
karısıyım. Kimse Bana yukarıdan bakmıyor çünkü Ben birilerinin karısıyım. Her şeyde, bu böyledir. Size tanıdığım bir bayanın
durumundan bahsedeceğim. O kendisinin çok akıllı birisi olduğunu düşünürdü, bilirsiniz, her zaman vücudu ile ilgileniyordu ve
sadece zayıf olmakla ve bütün bu şeylerle ve tüm erkekleri cezp etmek isterdi ve her türlü şeyi giyerdi, kot giyerdi, bilirsiniz,
oldukça yaşlı bir bayan. Ve kocası, bizim için çok kıdemli bir konum olan, kabine şefi sekreterliğini yürüten büyük bir adamdı. Yani
bir gün, hepimiz bir akşam yemeği için davet edildik. Bu bayan orada değildi. Pek çok kişi ona, “Karınız nerede, karınız nerede?”
diye sordu. Oda, “nerede olduğunu bilmiyorum. Buraya gelecekti” dedi. Ben de bayanın nerede olduğunu, nereye gittiğini
düşünüyordum, çünkü onun için ayrılan bir koltuk vardı, onun için ayrılan özel bir koltuk vardı. Akşam yemeğine oturmadan önce
Ben banyoya gittim. Ve bu zavallı şey, orada bir köşede oturuyordu. “Neden burada oturuyorsunuz?” dedim. “Beni buraya
oturttular. Ne yapacağımı bilemiyorum” dedi. Bunun üzerine onu dışarı çıkardım. Oradakilere “Onu neden oraya oturttunuz?”
dedim. Bu bayan kendisinin çok zeki olduğunu, saçını çok güzel bir şekilde yaptığını, bir aktris gibi göründüğünü düşünüyordu.
“Ah, bu bayan onun karısı mı?” dediler. “Evet” dedim. “Aman Tanrım! Biz onun bir sekreter olduğunu düşündük. Nasıl olabilir bu?”
dediler. Aptalca giyindiği için asaleti yok. “Bu hanımın onun karısı olduğuna nasıl inanabiliriz? Bu kadar yüksek mevkideki bir
Hintli beyefendinin karısı olarak, hiç saygınlığı yok. ” Zavallı şey orada oturmuş, yarım saattir sigara içiyordu. Buna inanamadılar.
Sonra Bana, “onun karısı olduğundan emin misiniz?” diye sordular, “Evet, eminim” dedim. Yani, bayan masaya geldi, kimse onun
için ayağa kalkmadı. Ve yine de öyle düşündüler, geri kalan herkes yeni gelen kişinin sekreter olduğunu düşündü. Sonra bizim
onlara, “bu hanım onun karısı” dememiz gerekti. Kendisinin zeki bir genç bayan olduğunu düşünüyordu; bilirsiniz, o yaşta aptalca
davranıyor. Yani Batı’da bile, eğer kadın iyi bir ev hanımıysa, böyle bir kadına saygı duyulur. Ona her yerde saygı duyulur. Ayrıca,
İngiltere kabinesinde yüksek konumda olduğunu bildiğim bir bakanla tanıştığımda çok şaşırmıştım, o biraz dik başlı biri
addedilirdi ve kimse onu dikkate almazdı. Kimse onu fark etmezdi. “Ona bakmayın!” dediler. Diplomatik çevrelerde yaşanan
skandallarda pek iyi değildim ama onlara, “neden bu adamla konuşmuyorsunuz?” dedim. “Hayır, o buna değmez” dediler.
“Neden?” dedim, “O korkunç birisi, iyi bir adam değil” dediler. “Evet, ama neden? Ne yaptı? ”dedim. “O bir çapkın, diğer kadınlara
bakıyor ve her türlü şeyi yapıyor ” dediler ve onun hakkında hikâyeler anlattılar. Tanrım! Bakan gibi büyük bir adam – neden böyle
davranıyor? Aptal bir eşek gibi, bunu yapmaya devam ediyor… Kimse onunla el sıkışmazdı. Erkekler bile ona bakmazlardı. Şimdi,
elbette, tüm bu aptal insanlardan meydana gelen yeni bir toplum oluşuyor. Bu farklıdır. Ama bu yerleri ziyaret edecek olan bir
Sahaja Yogi, onların ne kadar aptal olduklarına hayret edecektir. Onlar bunu başarabilirler. İster kadın olsun ister erkek olsunlar,
hepsinin sol Nabhisi catch eder. Ama böyle bir karısı varsa, bu durum erkekler için daha tehlikelidir. Şimdi, eğer Sol Nabhi catch
ederse, ne olur? Hangi hastalıklara sahip olacaksınız? İlk ve en önde geleni kan kanseridir. Sol Nabhi ile kan kanserine
yakalanabilirsiniz. Kadınlar, kocalarına hükmedebileceklerini düşünüyorlar, bunu kocalarına yapabilirler, onları düzeltebilirler ama



kendilerinin kan kanseri gibi ciddi bir hastalığa neden olduklarını bilmiyorlar. Kan kanserinden dolayı acı çeken birisini tanıyorum,
ama biz onu tedavi ettik ve sonra onun sol Nabhisinin hala kötü durumda olduğunu fark ettik. Hastalık tekrar ve tekrar
nüksetmeye başladı. Sonra bunun sebebinin, onun karısı olduğunu bulduk. Onun için çok tehlikeli bir kadındı. Ve adam onu terk
etmeyecek, bırakmayacaktı. Ben de ona, “eğer bu kadınla birlikte yaşarsan, seni bir daha seni tedavi etmeyeceğim. Onu dışarı
atsan daha iyi olur veya onu başka bir yere gönder. Ama eğer sen bu kadınla birlikte yaşayacaksan, Ben seni tedavi
etmeyeceğim” dedim. Adam da onu aradı ve Ben kadının yüzüne,“ Sen çok baskıcı, korkunç şirret bir kadınsın ve eğer kocana
işkence etmeye kalkarsan, o tedavi edilemez” dedim. Ama kadın devam etti. Ve sonra, sonuç korkunçtu, korkunç, korkunçtu. Öyle
büyük bir dalak meydana geldi ki, tamamı çıkarıldı ve doktorlar “altı ay içinde biteceksin sen” dediler. Yani her iki durumda da,
kadın kocasına hükmetmeye çalışıyor ve koca bu kadına hala bağımlıydı. Size anlattığım yakınlarda olan bir dava. Şimdi, biz karı
kocayız çünkü birbirimizi seviyoruz, biz birbirimizi tamamlayıcıyız. Kadın kadındır, erkek de erkektir. Erkekler, kadınların sizin
onlar gibi olmanızı beklememelidir – çok hızlı ve kadınlarda, erkeklerin kendileri gibi olmasını beklememelidir – çok, demeliyim ki,
soylu. Bunlar bir kadının kaliteleri ve bir erkeğin kaliteleridir. Fakat bir kadının en büyük gücü, onun iffetidir. İffetinin rahatsız
edilmesi durumunda, o kadın tehlikeli bir kişidir, çok tehlikelidir. Sadece kocasına değil, aynı zamanda çocuklarına, içinde olduğu
topluma da zarar verebilir. Biz İslam kültürüne de çok benzeyen bir kültürden geliyoruz. Hint kültürü böyledir. Hint kültüründe
kadınlar, iffetlerine bu dünyadaki her şeyden daha fazla saygı duyuyorlar. Her şeyden vazgeçebilirler, ama iffetlerinden değil. Ve
bir keresinde – size anlatmam gereken, Padmini adındaki çok güzel bir kadın hakkında, çok ilginç bir hikâye var. O bir kralın
karısıydı. Ve bu kadını görmek isteyen korkunç bir Müslüman kral vardı, çünkü kral onun çok güzel olduğunu duymuştu. Bakın, bu
garip bir şeydi. Ve Padmini geldi ve adam, Padmini’nin olduğu krallığa geldi ve “Bu bayanı görmeliyim, aksi takdirde bütün bu
krallığı mahvedeceğim” dedi. Şimdi insanlar, “O bunu yapamaz, o bizim kraliçemiz, Padmini yapamaz, o bizim kraliçemizi böyle
göremez” dediler. Padmini sadece“ Tamam, onun beni görmesi gerekmiyor, ama benim yansımamı görebilir” diye düşündü. Bir
aynanın önünde durdu ve kral aynadan onun yansımasını gördü. O zaman daha da fazla kızdı ve “Bu kadına sahip olmalıyım. Eğer
onu bana vermezseniz, o zaman hepinizi yok edeceğim” dedi. Bir kadın için, bütün bu saçmalıkları yapan bir kral hayal edin – bu
onun işe yaramaz bir adam olduğunu gösterir. Bunun üzerine bütün ordusunu, her şeyi getirdi ve bu insanların bulunduğu kalenin
yanına yerleşti ve “bu kadını bana göndermezseniz, o zaman saldıracağım” diyen bir mesaj gönderdi. Onlar ne yapacaklarını
bilemediler, çünkü hazırlıklı değildiler. “Bırakın gidelim ve onunla savaşalım. Kraliçemizin bu adama verilmesine izin veremeyiz.
Bu, bir prestij meselesi” dediler. Yüz tane tahtırevan aldılar. Tahtırevanı anlıyor musunuz? Yüz tane tahtırevan aldılar. Ve bu yüz
tahtırevanda, silahları ve makineleri ile oturan dört savaşçı vardı ve onları taşıyan iki kişi vardı. Ve onlar krala “Tamam. Kraliçe yüz
tane hizmetçisi ile birlikte geliyor” dediler. O sırada Müslümanlar, Müslüman kral, kraliçe kendisine geleceği için çok mutluydu,
içki içiyordu ve bu gibi şeyler. Yani bu insanlar oraya gittiler, tahtırevanlardan çıkıp, savaşmaya başladılar. Kaledeki bu kadınlara,
“Kazanmamız durumunda sabah saat beşte, bir ateş yakacağız, ateşi görecek ve o zaman davayı kazandığımızı bileceksiniz”
dediler. Ama kazanmazsak, o zaman da savaşı kazanmadığımızı kesin olarak bilmelisiniz. ”diyorlardı ki, onlar sadece, deyin ki,
dört yüz ya da altı yüz kişiydiler ve bu adamın yanında ise binlerce kişi vardı, onun silahları ve topları vardı. Bu şekilde savaşmaya
başladılar. Bu savaşta Müslüman kral kazandı – çünkü onun çok fazla gücü vardı – ve bu insanların çoğu öldüler. Kral bile
öldürülmüştü. Saat beşte ortada yakılmış bir ateş yoktu, bu kadınlar ateşin yanmadığını gördüler. Bunun üzerine devasa büyük bir
platform yaptılar, üzerinde ölü yakılan bir odun yığını hazırladılar ve bunun üzerine tırmanıp, odunları ateşe verdiler ve hepsi öldü.
Üç bin kadın öldü, çünkü onlar başka erkeklerin kendilerine dokunmasını istemediler. Herhangi bir başka erkeğin gelip onlara
dokunması, iffetinin bittiği anlamına gelir. Hindistan’da bu türden birçok hikâye var. Peki, onlar iffetlerine nasıl saygı gösterdiler!
Bu kolaydır, bakın, başka bir şekilde şeytana uyma kolaydır, ama eğer bu, sizin gücünüzse, neden kendinizi bu kadar yaramaz bir
şeye teslim etmelisiniz ki? Sahaja Yoga’da anlamalıyız. Erkekler de, eğer karıları çok iffetli ve çok iyiyse, onlara saygı duymaları
gerektiğini bilmelidirler. Ayrıca onların çok iffetli insanlar olan rakhi kız kardeşler olduklarını anlamalıdırlar. Biz bir rakhi kız
kardeşin iffetine saygı duyuyoruz ve hiçbir şekilde, iffete saygı duymayan hiç kimseye boyun eğmek istemiyoruz. O zaman
erkeklerde iffetli olurlar. Kadınlar iffetli oldukları zaman, erkekler de iffetli olurlar. Ve bu iffet, sizin temel gücünüzdür, bu iffettir,
bu Shri Ganesha’nın güçlerinden biridir. Ve Shri Ganesha’nın bu gücünü aldığınızda, içinizde uyanmış olan masumiyetin ne kadar
güçlü olduğunuzu bilirsiniz. Yani, iffet olmaksızın, kadınlar Sahaja Yoga’da hiçbir şey başaramazlar. Kişi tüm geçmiş fikirlerden,
geçmişteki her şeyden ve ayrıca gazetelerden, medyadan, her şeyden gelen bombardımandan vazgeçmelidir. Son zamanlarda,
şu büyüklükte, Media Versus Amerika’dan çıkan güzel bir kitap okudum. Bunda, onların evlilik hayatının yararlarını nasıl
kötülediklerini, evlilik hayatını nasıl öldürdüklerini, medyanın kadınların ve erkeklerin kafasına nasıl fikirler soktuğunu anlatıyorlar.
Evlenirler, sonra boşanırlar; evlenirler, sonra boşanırlar. Sürekli olarak aynı şey devam ediyor. Sahaja Yoga’da, elbette, bu kadar
kötü değil. Bu sefer, seksen altı düğün yaptık. Seksen altı. Bunlardan biri suya düşmek üzereydi, bu da halloldu. Sahaja Yoga’da
bu çok daha iyi. İnsanlar evlilik hayatının önemini anlıyorlar. Bu bir drama, ama aynı zamanda bu tapas’tır, kendi güçlerinizi



anladığınız bir tapasya’dır (kefaret). Bir erkeğin güneşe benzediğini söyleyebilirim, ama kadın Toprak Ana gibidir. Aradaki fark
şöyledir: Güneş parlar, ışık verir, aynı zamanda o Toprak Ana’yı da bir şekilde besliyor; Toprak Ana her şeyi verir, o pek çok şeyi
taşır, o tüm günahlarımızı taşır. Yani bir ev hanımı, Toprak Ana gibidir. Herkese, kocasına, çocuklarına neşe verir. Kendisini
düşünmez. “Belki güzelliğimle, bedenimle, eğitimimle, sahip olduğum güçlerimle, ben büyük şeylere nasıl ulaşabilirim” diye
düşünmez – hayır, böyle yapmaz. “Başkalarını nasıl güçlü yapabilirim, onlara nasıl güç verebilirim, onlara nasıl yardım
edebilirim?” diye düşünür. Bu bir kadının, tipik ideolojisidir. Eğer böyle değilse, o zaman bu kişi bir kadın değildir. Demek istiyorum
ki, o hisseder – eğer biri “Akşam yemeğine sizin evinize gelmek istiyorum” derse kendisini çok mutlu hisseder. “Ah, bu çok iyi.
Şimdi, ne pişirmeliyim? Ne yapmalıyım?” der. Bu bir kadının tutumudur. Bir keresinde grup insan vardı, yaklaşık yirmi beş kişi,
onlar Beni görmeye gelmişlerdi. Onlarla birlikte açık bir yerde oturuyordum ve sonra Kızıma haber gönderdim, onların burada
olduklarını ve geç olabileceğini, bu yüzden onlar için akşam yemeği hazırlamanın daha iyi olabileceğini söyledim. Anlattığım
şeylerden sonra onlara, “sizin için akşam yemeği hazır, hadi gidelim” dedim. “Nasıl yani?” dediler. Bende, “Tamam” dedim. O çok
memnun oldu, kızım. Her tür şeyi hazırlamıştı, arkadaşları da ona yardım etmeye geldiler. Şaşırdılar, bütün bu yabancılar, “Nasıl
oldu bu, Anne, kızım ise bu konuda mutluydu. Eğer ben karıma söylesem ”- Sahaja Yoga’nın başlangıcıydı -“ Ben ona üç kişinin
bile bize akşam yemeğine geldiğini söylesem, o etrafta dolanıp dolanıp dolanıp durur, dedi. Ben “Neden?” dedim. “… Karım kindar
ve huysuzdur. Bütün öfkesini gelen insanlara gösterirdi” dedi. Çok şaşırmıştım. Sahaja Yoga’da biz böyle yaşarız. Sevgi vermek
istiyoruz ve erkekler de bu sevgiyi takdir etmeli ve bu sevgiden zevk almalıdır; İster erkek kardeş, ister koca, ister oğul olsun, her
şekilde, kadının sevgisi sizin içindir. Ve O sizi sadece neşelendiren değil, aynı zamanda dindarda yapan bu sevgiyi size verir.
Çünkü bu göreceli bir şeydir. Bir kadın yanlış davranmaya başlarsa, bu toplum için en kötü şeydir, erkekler de yanlış davranmaya
başlarlar. Erkekler, oldukları halleri ile, onlar dışa dönükler. Bu yüzden onları kontrol etmek, onları hane halkı olarak tutmak,
kadınların onları nasıl elde tutacaklarını bilmeleri gerekir. Bir evi çekip çevirmek kolay değildir, ailenizi çekip çevirmek kolay
değildir, çocuklarınıza bakmak kolay değildir – bu çok zordur. Ve bu niteliklere sahip olanlar, en iyi kadınlardır ve onlar bunu
gerçekten başarırlar. Yani demek istiyorum ki, annelerinizi düşünebilirsiniz, sizi ne kadar sevdiklerini, bütün erkekleri ve kadınları.
Neden? Neden annenizi bu kadar çok düşünüyorsunuz? Çünkü o her şeyi feda etti, ama fedakârlık yaptığını göstermeden. Sizin
için o kadar çok şey yaptı ki, yani sizde bunu yapabilirsiniz… Kadının sevme potansiyeli muazzamdır, muazzam! Ve bu Fatima’dan
öğrenmemiz gereken şeydir. Öldürülmesi için iki çocuğunu verdi. O bunu biliyordu, çünkü o, sonuçta, Vishnumaya idi.
Vishnumaya’nın enkarnasyonuydu. Çocuklarının öldürüleceğini biliyordu, ama yine de çocuklarını gönderdi, “Tamam. Önemli
değil. Öleceklerini bilsem bile, sorun değil” dedi. Böyle bir yiğitlik, böyle bir cesaret, çocuklarının görevlerini bu şekilde anlamak.
Bugün onları Hasan ve Hüseyin olarak hatırlıyoruz. Diyelim ki O,”hayır, hayır, hayır, hayır, siz savaşa gitmeyin. Evde kalın” deseydi.
Onları gitmemeleri için zorlasaydı, onlarda o zaman gitmezlerdi. Bugün de biz onlar hakkında konuşmazdık, değil mi? Her
hâlükârda, bir zaman sonra ölmüş olacaklardı, ama anneleri sayesinde sahip oldukları şey, bir kahramanın ölümüdür. Tabii ki,
onlar da bir tür enkarnasyondular ama Onun, oğullarına kesin olarak tam bir cesaret vermesi, “Gidin ve doğru şey için savaşın”,
çünkü bu köktendinciler kendi fanatizmlerini getirmeye çalışıyorlardı. Bugün, Benim erkeklere de, sizler iffetli bir kadına saygı
duymayı öğrenmelisiniz, demem gereken bir gün. Lütfen anlayın, eğer karınız iffetli bir kadınsa, siz onu rahatsız etme hakkına
sahip değilsiniz. Bu onun saygıdeğer olmasını gerektiği demek değildir, ama siz, herkesin ona saygı duyduğunu, kimsenin ona
hakaret etmediğini görmelisiniz, onun yanında durmalısınız, onunla özdeşleşmelisiniz. Ama eğer o kadın, iffetli bir kadın değilse
ve bu türden biri ise, uzak durmak daha iyidir. “Tamam, onunla yolunuza devam edin, Ben ona bakarım” diyecek kadar cesaretim
yok Benim. Bu çok zordur. Hangi komplikasyonların gelebileceğini bilmiyorum. Bütün bu deneyimler sonucu, kişi kesin olarak tek
bir şey öğrenir, kadın çok içe dönüktür, onun çok daha fazla gücü vardır, iffetini korursa, o diğer insanlardan çok daha bilgedir. Bu
iffet, onun tüm hareketlerinin etrafında döndüğü, onun tüm kişiliğinin etrafında döndüğü noktadır. O her şey olabilir. Kadınlarımız
vardı – tıpkı on yedi yaşındaki bir bayanda olduğu gibi ve o dul kaldı. On yedi yaşında dul kaldı ve Aurangzeb adında çok korkunç
bir kralla savaştı ve onunla dövüştüğünü gördü; onun adı Tarabai idi. Hindistan’da farklı, farklı, yani karakterleri bir şekilde farklı
ve farklı farklı şekillerde savaşan kadınlarımız var ama onlar her şeyden önce ev hanımıydılar. Bütün güçleri ev hanımı olarak
oradaydı. Yani siz onlara ev hanımı diye yukarıdan bakmayın. Uçakta seyahat ederken Bana, “Anne, mesleğiniz nedir?” diye
soruyorlar. “Ev hanımı”. Benim mesleğim ev hanımlığıdır. Ben çok, çok büyük bir ailenin ev kadınıyım. Çocuklarıma göz kulak
oluyorum, onları seviyorum, onlar Beni seviyorlar ve en iyi meslek bu, sanırım, çünkü çok neşe verici, çok güzeldir. Bu sevgidir. Bu
çok enerji vericidir. Ve bu yaşta da, kendi yaşımı asla hissetmiyorum, çünkü Ben çoğunuzun Annesiyim. Ve şimdi yaşlıyım, Ben
şöyle şöyle yapmalıyım, dinlenmeliyim ve bu işi yapmamalıyım ya da bunun gibi şeyler, asla Benim aklıma gelmez. Çünkü
çocuklarım için hissettiğim bu sevgi duygusu: Ben onları beslemeliyim, onlara bakmalıyım, çünkü Benim bütün güçlerimi onlara
vermem gerekiyor. Ben hiçbir şekilde güçlerimi asla size göstermeye çalışmam. Bütün güçlerimi içine çekmesi gereken tek kişi,
sizsiniz. Sahip olduğum tek arzu budur, sizler de Benim kadar güçlü olmalısınız. Elbette ki siz, Benim güçlerim olduğunu



keşfedersiniz, ama endişelendiğim şudur, Ben sizin Benim sahip olduğum güçleri unutmanızı istiyorum, siz içinizde tüm bu
güçlere sahip olmalısınız, bu sayede dünyayı kurtarabilirsiniz. Size vermek istediğim yegâne şey budur. Ve sizi temin ederim ki,
hepiniz Benim sahip olduğum her şeye sahip olabilirsiniz, elinizde tutabilirseniz tek şey şudur, – hayatta basit olan – doğru
insanlar olmak zorundayız. Oyun oynayamayız, yanlış davranamayız. Günümüzde pek çok şey meydana geliyor, erkekler yapıyor
ve kadınlar yapıyor, biz böyle değiliz. Evrimsel süreçte, bazı maymunlar olduğunu söyleyebiliriz – insan haline gelen şempanzeler.
Ama hayır, arada, gelen ve kaybolan başka insanlar vardı. Yani kurtulacak olan çok az sayıda insan, Sahaja Yogi olacaktır. Geri
kalanlar orada olmayacaklardır – onlar ne maymun ne de insan olacaklardır, bitti. Bunlar aileyi öldüren, içimizdeki iffeti öldüren,
kendi kendini yok eden şeylerdir ve sonrasında bizler yüksek ve kuru kalırız. Biz hiçbir yerdeyiz. Hastalıklarımız var, sıkıntılarımız
var, sorunlarımız var. Bu yüzden dikkatli olun, çok, çok dikkatli olun. Ve Bu Fatima Bi için, bu özel bir pujadır, bu Vishnumaya’nın
pujasıdır. Ayrıca, eğer iffetinizi geliştirirseniz, sol Vishuddhi’de çalışan suçluluk da giderilebilir. Sizler asla suçlu
hissetmeyeceksiniz, çünkü bu sizin sahip olduğunuz bir erdemdir. Bu erdem ile, siz asla ve asla kendinizi suçlu
hissetmeyeceksiniz ve sizler herhangi bir saçmalığın karşısına dikilirsiniz çünkü sizler, iffet gerçeğinin üzerinde duruyorsunuz.
Bugün özel bir gün, bunun “Fatima Bi” olan bu büyük iffet idealine ibadet ettiğimiz gün olduğunu söyleyebilirim. Tanrı sizleri
kutsasın.



1993-1010, Shri Virata and Viratangana Puja

View online.

Shri Virata Viratangana Puja. Los Angeles (ABD), 10 Ekim 1993

(Shri Viratangata Virata: Kozmik Varlığın En Yüce Gücü. Shri Radha-Krishna’nın 16 isminden birisidir)

Bugün, Virata ve Viratangata pujayı kutlayacağız.

Bildiğiniz gibi Kuzey ve Güney Amerika Shri Krishna’nın merkezidir, Vishuddhi’dir. Ve aynı zamanda bilinmesi gereken çok önemli
bir nokta ise şudur, bütün yaradılışla kurulan tüm iletişimin ve tüm ilişkilerin Vishuddhinin bu merkezi tarafından oturtulması
gerektiğidir.  Vishuddhi bildiğiniz gibi, bir şekilde yükselişinizdeki en önemli merkezdir. Çünkü Sahaja Yoga sadece sizin
yükselişiniz için değil, tüm dünyanın yükselişi içindir ve buna sadece Vishuddhi vasıtasıyla erişebilirsiniz. Aydınlanmanızı alsanız
ve tüm güçleri elde etseniz bile Vishuddhinizi kullanmadıkça bu işe yaramayacaktır. Benim Vishuddhime de bakın, konuşarak, her
yerde konuşarak, iletişimi sürdürerek, Vishuddhi gidiyor! Ayrıca Vishuddhi çakra çok önemli olduğu için, saldırı altındadır. Negatif
gücün saldırısı altındadır.

Bugün biz Virata ve Viratangata’ya ibadet edeceğiz. Virat nihai olandır, Vishuddhi çakranın tam olarak gelişimini tamamlamış hali
Virata’dır. Ve sizlerinde bildiği gibi bu çakra burada, bu noktadadır. Bu çakra iyi durumda değilse, kolektif değilsinizdir. Kolektif
olmayan bir şekilde davranıyorsunuzdur. Diğer Sahaja Yogiler ile iletişim kuramazsınız. Vishuddhi merkeziniz iyi olmadıkça diğer
Sahaja Yogiler ile dostça, sevgi dolu bir bütün olamazsınız. Ve bu Ekadesha’nın  parçasıdır. Vishuddhi,  Ekadesha Rudra’nın
merkezidir.

Kişi Virata Shakti’nin her yere yayılmış olduğunu anlamalıdır. Bizim iletişimlerimiz var. Demek istediğim şu ki, Ben buradan
herkese telefon açabilirim ve bunun için benden fazla para almayacaklarını söylüyorlar. Görüyorsunuz, sanırım bu Shri
Krishna’nın kutsamasında gelen bir şey. Çünkü siz herhangi bir yerden telefon açtığınızda bu oldukça zor ve çok pahalı bir
işlemdir. Aynı zamanda, bilgisayar gibi, televizyon gibi, diğer başka şeyler gibi iletişim araçlarının çoğu, bütün bunlar, bunların
çoğu bu ülkede geliştirilmiştir. Yani bu bizim diğer dünyalarla iletişim kurmamızı sağlayan Eterin süptilidir. Bu Virata’nın bir
gücüdür. O bunun süptilidir.

Viratangana sayesinde sahip olduğumuz ikinci güç ise, diyebiliriz ki, çünkü Virat, Viratangana’nın kinetik gücüdür ama kaynak
Viratangana’dır, beynin yapabildiği her şeydir. Tüm düşünmeler, tüm yaratıcılık, tüm şefkat, diğer uluslara gösterilen her türlü ilgi
alakadır. Geçen gün biri bir şey sordu, “Neden biz dünyanın polisi olmalıyız?” diye. Bal gibi olmalısınız çünkü sizler Viratalarsınız.
Yani tüm dünyada adaleti ve düzeni siz sağlamalısınız. Bu dünyada bulunan tüm acı çeken insanlara siz bakmalısınız. Siz tüm bu
zulümlerle, savaşlarla ve her yerde olan bu iç savaşlar ile ilgilenmelisiniz, bunların hepsi sizin baş ağrılarınız çünkü siz Virata’nın
ülkesinde oturmaktasınız. Yani O, Babadır. O, sizin tabirinizle Jehovah’dır (Yehova-Yehova, Tanrı’nın İbranice isminin bir
çevirisidir; bu isim İbranice Tetragrammaton olarak bilinen dört harfle הוהי (YHVH) yazılır. Tanrı’nın isminin eski İbranicedeki
telaffuzu tam olarak bilinmemektedir). O, Akbar’dır. Beyin seviyesinde yani Kundalini yükseldiği ve beyninizi aydınlattığı zaman,
işte o zaman sizin bildiğiniz bilim mantıklı olmaya başlar ve sadece bununla kalmaz, ilaveten meta bilimi anlamaya başlarsınız
çünkü sadece bilimi bilen beyin artık bilimin kaynağını da bilmektedir. Beyin bütün her şey açıkça görebilir.  Örneğin siz yüksek bir
tepeye ya da bir dağa tırmandınız ve yükseldikçe oranın bütün görüntüsünü  daha iyi görebilirsiniz. Aynı şekilde beyninizde her ne
yaratıldıysa, her şeyi,  onlar her ne yarattıysalar, buna dair bütün görüntüyü görmeye başlarsınız. Sadece bu da değil, neyin bunu
yarattığını da görürsünüz. Şimdi onlar Birleşmiş Milletleri yarattılar. BM burada olmak zorundaydı, Neden? Neden Amerika da?
Amerika neden Birleşmiş Milletler konusunda bu kadar endişeli? Onun sorumluluğu nedir. Hiçbir ülke bunu yapamayacaktır. Bu
bir baş ağrısıdır. Ama onlar Vietnam’a gideceklerdir, onlar Kore’ye gideceklerdir. Şimdilerde Bosna ile meşguller. Somali, her
yerle. Bu sizin sorumluluğunuz çünkü tüm bunlar, sizin beyniniz tarafından üretildi.

İnsan beyni farklı ulusları yaratmıştır. Bütün bunların üzerinde, tüm bu ulusların tek bir dünyaya ait olduğunun farkına varırız.
Bunların üzerine bir kez çıktığınızda, o zaman bunların bizim tarafımızdan yaratıldığını göreceksiniz, bizim yarattığımız
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düşünceler sonucunda, kendi yansıtmalarımız sayesinde. Bu yüzden bunların üzerine çıktığınızda, tek bir dünya düşünmeye
başlarsınız, çünkü bunun tek bir dünya olduğunu görürsünüz. Burası tek bir dünya. Tanrı’nın yaratığı o güzel nehirleri, güzel
dağları görmeye başlarsınız, O asla bölmemiştir. Demek istediğim O (Tanrı) sizin için güzellik yaratmak istedi. Fakat sonra biz
düşünmeye başladık “Bu benim toprağım, orası benim toprağım.” Amerikalıların çoğunluğu dışarıdan geldiler ve gerçek toprak
sahipleri bilmem nerede saklanıyorlar. Onları nadiren görüyorum. Şimdi kafalarında bu sorumluluklar oluşuyor, biz bu toprakları
aldık ve bu toprakların bize aitmiş gibi hissettik fakat bu topraklar tüm dünyaya ait. Her ne yaptılarsa şimdi bunlar onlara geri
dönüyor. Bir kere yükseldiğinizde görüntüyü görmeye başlarsınız. Her ne yaptıysanız bu zihinsel yansıtmalarınız vasıtasıyladır.
Birçok ülkede insanlar buranın tek bir dünya olduğunu anlamıyorlar bile.  Zihinsel yansıtma, sizin materyalist bir dünya
yarattığınız başka bir seviyedir. Bu materyalist dünya ile her şeyi para seviyesine indirdiniz. Din paradır, her şey paradır. Hiç kimse
para dışında hiçbir şeye saygı göstermiyor ve sonra maddi şeyler. Kişi maddeyi zenginlik kaynağı olarak görmeye başlar ve
itibarın kaynağı ve yüksek mertebelerin kaynağı, gücün kaynağı olarak görmeye başlar. Ancak Virata’nın gücü içinde daha
yükseğe çıktığınız zaman, materyalizmin aptallığını görürsünüz.  Sonuçta madde nedir? Madde bir yeri güzelleştirmek içindir, size
neşe vermesi içindir ve ayrıca  madde neşenizi başkalarına göstermeniz içindir. Siz onlara hediye verdiğinizde, güzel bir şekilde
yapılmış bazı maddi şeyler verdiğinizde.

Sonra, Tanrının bu dünyayı nasıl da güzel yaratmış olduğunu düşünmeye başlar ve siz sanatta, müzikte, drama ve hatta filmlerde
bile güzel şeyler yaratmaya başlarsınız. Ancak, maddi seviyede ve zihinsel seviyede yansıtma doğrusal şekilde hareket eder, yani
bu şekilde hareket eder. Sonuç olarak aşağıya düşer.  Yani her şey, ifade ediş şeklimizin standardı da aşağıya düştü. Yirmililerde, 
otuzlarda ve kırklarda aynı Hollywood’dan çıkan çıkan filmleri biliyorum, bu gün yaptıklarından çok farklı. Onların bazılarını
izleyemiyorsunuz bile. Sonra aynı zihinsel yansıtma içinde, tiyatrolar, romanlar ve sanatı görüyoruz, her şey alçak bir seviyeye
gelmiş, durumu kötüleşmiş, hiç bir şekilde neşe vermiyor ve bu yüzden yok edici. Kendi kendisini yok ediyor, her şeyden önce o
kadar yok edici ki. Bunun bir sonucu olarak, aklımızı hareket ettiriyoruz ve bu düşüşe de devam ediyoruz ve yok edici olan şeyleri
de alıyoruz. Her şeyde standartlarımız kayboldu. Ahlak da insanlar için içsel bir kutsamadır ancak insan bunu, akli bir seviyeye
koymaya başlıyor. Siz bunu akli bir seviyeye koyduğunuz zaman, Freud gibi kişiler İsa olurlar. Onları takip etmeye başlarsınız ve
sonuçta bir seks noktası olmaktan başka bir şey olmazsınız. Hangi yöne bakarsanız,  büyük bir düşüş var ve üzüleceksiniz, insan
doğasında böyle bir alçalma nasıl var, sanatta,  değerli insanlarda alçalma, insan ilişkilerinde alçalma, her şeyde bu alçalmayı
bulursunuz. Para ile elbette, bazı şeyler zekice ve hızlı görünebilir, sanki tenis gibi diyebilirsiniz. İnsanlar neşe duymak için tenis
oynarlardı, asla para için oynamazlardı. Ancak günümüzde sadece para için oynuyorlar ve dört beş gün sonra onların düşüşlerini
görebilirsiniz, ya da dört beş yıl sonra tamamen bitiyorlar. Bu yüzden, para yüzünden spor da hızlandı. Bu para denilen şey büyük
bir yük haline geldi ve bizi tüm güzelliklerden uzaklaştırıp kendi seviyesine indirdi. Artık onlar yaratıldıkları seviyede değiller. Şayet
aynı seviyede olsalardı o zaman Sahaja Yoga Amerika da çok güzel çalışırdı. Ama öyle olmadı, çünkü burada aklımızın ve zihinsel
yansıtmalarımızın meydana getirdikleri üzerinde azami seviyede ağırlık var.

Hangi yöne bakarsanız bakın böyle bir düşüş göreceksiniz.  Çok dürüst olacak, kendisi için mücadele ettikleri kişi için bir şeyleri
halledecek avukatlar vardı ama bu gün avukatlara rüşvet verebilirsiniz. Biliyorsunuz, hepsi hastaları iyileştirecek doktorlar vardı
ama şimdi hepsi ahlaki değerlerini kaybetmişler. Herkes ahlaki değerlerini kaybetmiş. İlki bu materyalizm, para ve bunun
üstündeki her şey, sanırım bu yeniden dirilme zamanı olduğu için insanların sayısında büyük bir artma var ve pek çok tipte insan
doğdu. Hayvan gibi olan veya belki de, kesinlikle bir tür salak olan veya belki de aptalca bir şey olan, binlerce ve binlercesi doğdu.
Bu zamanda bizim bu yeniden doğum işini yapmamız gerek, bu ne anlama geliyor, Virata Shaktimiz beyinlerimizde
aydınlanmalıdır. Bu sayede siz Sahaja Yoga içinde Virata Shakti içine yükseldiğiniz zaman, yukarı çıkar ve bütün bu düşüşleri,
bütün bu akli yansıtmaları, bu yükseklikten görürsünüz. Kendinizinde tüm bu anlamsız şeylerin içine girdiğinizi görürsünüz ama
bunun içinden çıkmanız gerektiği ve şimdi bir lotus gibi olmanız gerektiğini hissedersiniz. Özellikle ego kısmı. Modern
zamanlarda Ego çok güçlü. Bu asla böyle değildi. Sanırım birçok dövüşçü horozun doğarak dünyaya gelmesi ile,  ormandaki bazı
yaratıklar da yeniden doğdular.  Çünkü onlarla konuşamazsınız. Onlara herhangi bir şey söylerseniz üstünüze atlarlar. Onları
eleştiremezsiniz, onlara kendilerinde neyin yanlış olduğunu söyleyemezseniz, onlar sadece tepenize oturacaklardır. Herhangi bir
şey söylediğinizde, size vurmaya başlayacaktır. Onlar hiçbir zaman kendilerinde neyin yanlış olduğunu görmek istemezler.
Egoları yüzünden onlarla iletişim kurmak imkânsızdır ve bu ego modern zamanların doğasındaki belirgin gerileme nedeni ile
gelmeliydi. Örneğin, bir anne halısını kirlettiği için çocukluğundan itibaren çocuğu azarlamaya başlıyor. Böylece halı daha önemli
hale geliyor. Ertesi gün çocuk sinirleniyor ve annesini cezalandırmak için makası alıp halıyı kesiyor. Sonra çocuğun bir şey için
para istediğini görüyorlar ve ona bunun ne için olduğunu soruyorlar. “Çünkü ben doğum tarihi olan bir ayıcık olduğunu



televizyonda gördüm” Böylelikle yeni tip bir şeytan ortaya çıkmış durumda, bakın doğum tarihi olan bir oyuncak ayı, düşünebiliyor
musunuz, böylesine aptalca bir fikir. Ve tüm çocuklar onu satın almak istiyorlar. Eğer biri alırsa,  diğeri de almak zorunda.

Böylelikle yeni bir tür şeytan ortaya çıktı ki onlar girişimcilerdir ve kaçık öngörüleri aracılığıyla ortaya tuhaf fikirler attılar. Bu
girişimciler her türlü şeyi yapıyorlar. Ve insanlar onların köleleri olmaya başladı. Paris’te yeni bir moda başlattılar, eteklerin boyu
altı inç (15,24 cm) olmalıymış. Bundan dolayı diğer eteklerin hepsi atıldı. Bu altı inçlik etekler başladı. O soğukta bunu bir hayal
edin, çorap giyecekler ve altı inç etek. Herkes aynı şekilde görünüyor. Bunda güzel olan şey nedir. Bu sözde girişimciler her ne
istiyorsa yapıyorlar ve onlara sanatçı diyorlar, aynı zamanda onlara tasarımcı da diyorlar, ancak onların tasarımları sadece
özgürlüğünüzü yok etmek için, sadece sizi köle haline getirmek için. Sizinde olmasını kabul ettiğiniz her türlü maymun
numarasını oynuyorlar. Bir kere bu maymun numaralarını kabul etmeye başladığınız zaman, nasıl bir köle haline geldiğinizi
anlamıyorsunuz ve bunda hiç şahsiyet yok. Saç stili, özel bir saç stili başlatacaklar. Bu yüzden herkes aynı saç şekliyle
dolaşmaya başlar. Ya da bir kuaföre gidersiniz. Kundalininin aydınlanmasıyla kendi Virata Shakti’nizin içine yükseldiğinizde,
Viratangana size bütün idealist ve güzel olan her zihinsel yansımanın karşılaştığı düşüşün tam bir vizyonunu size veren güçtür.
Örneğin, Abraham Lincoln devlet ve demokrasi hakkında büyük bir idealist fikir vermiştir. Ancak şimdilerde pek çok kişi bunun
demonokrasi olduğunu söylüyor. Mesela Rusya’daki insanlar, tabi ki yanılmışlardı, ama yine de Rusların şöyle bir açıklaması
vardı, biz demokratik olmak istemiyoruz çünkü Amerika’ya bir bakın. Hiçbir şey güvenli değil, hiçbir şey normal değil, o zaman
demokratik bir ülke olmanın ne anlamı var.

Beni oradan duyabiliyor musunuz, tamam! Tamam, sorun değil. Sonuç olarak biz piknikteyiz, görüyorsunuz. Ve bizim hiç bir
sorunumuz olamaz, çünkü Ben ona söyledim burada olan buradadır, burada olmayan da burada değildir. Bu durumda bir
sorununuz varsa, biz yardım edemeyiz.

Yani, siz o seviyeye yükselirsiniz, yavaş yavaş, adım adım, ilk olarak ne görürsünüz, bilmem. Ancak toplumunuzda neyin yanlış
olduğunu, ilişkilerinizde neyin yanlış olduğunu görmeye başlarsınız. En nihayetinde siz kendinizdeki hataları görmeye başlarsınız,
nasıl yanıldığınızı. Bu eriştiğiniz daha yüksek bir seviye diyebilirim ve  “Bende yanlış olan şey bu” şeklinde görmeye başlarsınız.
Bundan sonra, güçleriniz olduğunu anlamaya başlarsınız, Viratangana’nın güçleri. Sizin güçleriniz var. Beyninizin kendisinin
içinde güçleriniz var. Bununla Meta Bilimi anlarsınız, bilimin üstündeki bilimi, Meta Sanatı anlarsınız. Sanatın edepsizliğini. Ayırt
edicilik çalışmaya başlar, gerçek sanat nedir, ne değildir hususunu anlamaya başlarsınız.  Bu sanattan neşe duymaya başlarsınız.
Ve Niranand’ın neşesi, siz üzerine yükseldiğinizde ve her şeyi farklı bir perspektiften görmeye başladığınız zaman, bunu elde
edersiniz. Her şeyden önce, bunu bir şahit konumunda bir tiyatro oyunu olarak izlersiniz. Ve gülersiniz, görürsünüz. El üzerine
mehndi (kına) ile sanat yaptığı için kendisi ile röportaj yapılan bir bayan hakkında bir fıkra anlatıyordum.

Kendisi Hindistan’dan gelen bir Hintli Hanım. Röportajı yapan kişi ona sordu, “Yabancılar için ne diyeceksiniz, nasıl tepki
veriyorlar, Amerikalılar, nasıl tepki veriyorlar? Kadın ise onların kendisine çok garip sorular sorduklarını söyledi. Garip sorular mı?
Evet, onlar bana “Bu nedir? diye soruyorlar, Bende diyorum ki, “Bu Suhaag (koca), yani kocamın sembolü, işte ben bunu üzerimde
taşıyorum.” Onlarda diyor ki, peki ya ekstralara ne olacak? “Takip edemediniz mi?” – yani “daha başka kocalarınız olursa ne
olacak?”  diyorlar. Şimdi hepiniz gülüyorsunuz, bütün Amerikalılar gülüyorsunuz, ancak o zaman, o anda gülmeyecektiniz çünkü
bu çok yaygın bir durum. Aynı şekilde, herkes, hatta Hindistan’da ya da herhangi bir yerde, onlar saçma sapan şeyler yapıyorlar ve
bu çok aşikâr oluyor ve siz açık bir şekilde görmeye başlıyorsunuz, çok çok açık bir şekilde bizim ne yaptığımızı görüyorsunuz,
bunların hepsi saçma. Ama bu sadece akli seviyede değil. Benim size anlatacağım şey bu. Bu sadece sizin tasavvur etmeniz
değil, tamam, hala akli seviyede, o zaman siz bunun yanlış olduğunu anlarsınız, hala zihinsel seviye. Ama sadece bunu
yapmazsınız. Siz Virata’nın bir parçası haline gelirsiniz. Virata’nın parçası haline geldiğiniz zaman düşünmeniz bile gerekmez, siz
sadece görürsünüz, sonra gülersiniz. Sadece görürsünüz ve bunun yanlış olduğunu bilirsiniz. Hepsi tamamen saçmalık.

Hindistan’da bir tapınağı görmeye gittik ve orada bazı pujariler (puja hazırlıklarını yapan kişiler) vardı ve puja yapıyorlardı. Hintli
Sahaja Yogiler koşarak dışarıya çıktılar. Ben, “Ne oldu?” dedim.  “Anne, onların hepsi riyakârlar, onların vibrasyonları korkunç.
Nasıl olurda puja yaparlar, onların korkunç vibrasyonları var, hepsi bhoot onların.” İşte biz bu şekilde güçleniyoruz, Ben diyemem
ki siz ışık gibisiniz, çünkü ışık, ışığı göremez, görür mü? Ama siz görüyorsunuz, siz ışıksınız ve ışığı görüyorsunuz.

Bu Viratangana ile size olan üçüncü şey ise, alçak gönüllü olmanızdır. Alçak gönüllü olursunuz. Siz son derece tatlı, itaatkâr



olursunuz, tıpkı çocuklar gibi. Ve siz hiçbir şeye aldırmazsınız, hiçbir şeye aldırmazsınız. Bu sizin ulaşacağınız seviye, bir köle
olarak değil, baskıdan dolayı değil, bu içinizde sadece çalışır, beyninize nüfuz eder ve siz bu olursunuz. Ben kesinlikle korkunç
olan insanlar gördüm ve belli bir zaman sonra onları tanıyamıyorsunuz bile. Onlar nasıl değişiyorlar? Bu değişimi nasıl elde
ediyorlar? Onlara ne oluyor? Aydınlanan beyindir,  beyin ışık oldu ve siz, ışığa sahip olduğunuzu biliyorsunuz. Bu şüphesiz
farkındalıktır. Kendiniz hakkında, bir Sahaja Yogi olduğunuz hakkında şüpheleriniz olmamalıdır. Bazı insanlar yanlış olarak şüphe
içindeler. Onlar bhoot, fakat onlar, “hayır biz Sahaja Yogi’yiz”, diyorlar. Konu bu değil. Hamsa çakranın ayırt edicilik gücü son
derece güzelleşir, çünkü hepsi bağlantıdalar, Vishuddhi, Hamsa ve Virata. Onların hepsi bağlantılı merkezlerdir. Bu sadece
Virata’nın düzeltmesi değildir, Vishuddhi düzelir ve Hamsa. Şimdi, siz kolektivitenin içine atladığınız zaman ne olur? Kolektivite,
Viratangana’nın kutsamasıdır. Birbirinizi nasıl seveceğinizi O (dişi) size öğretir. Diğer Sahaja Yogilerden nasıl neşe duyacağınızı O
size öğretir. Kalbinizde nasıl bhakti (adanmışlık) sahibi olacağınızı O size öğretir. Ancak bu öğretiler doğuştan gelmiş gibidir. Ben
size “O öğretir” dediğimde, O bir öğretmen ve sizde öğrencisiniz demek değildir, hayır, hayır. Siz Viratangana’nın kendisi
olursunuz. Ve birbirinize duyduğunuz o sevgi, alaka ve anlayışınız o kadar kayda değerdir ki, bu çok neşe vericidir ve çok güzeldir.
Böylece bunların hepsi olur, hepsi tamamıyla beyninizde olur. Tüm bilgileri içine çeken ve tüm bilgileri yaratan, tüm zihinsel
yansıtmaları yaratan beyniniz, işte bu şekilde sizi aşağı düşüren değil, daha yüksek bir boyuta taşıyan yeni bir araç haline gelir.

Hepiniz bunun bir parçasısınız, her biriniz bunun bir parçasısınız ve hepiniz önemlisiniz. Hepiniz buna destek olmalısınız ve
hepiniz bunu yükseltmelisiniz. Bu çok önemli, hepiniz kendi sorumluluğunuzu anlamalısınız. Böylelikle Güney ve Kuzey Amerika
arasında en azından 16,000 Sahaja Yogimiz olmalı. Krishna çok zekiydi, O kendisinin 16,000 tane gücünü hanımlar halinde
yarattı. Sonra bu 16,000 kadın bir kral tarafından ele geçirildiler ve kral onları elinde tuttu. Bundan dolayı, Shri Krishna gitti ve bu
kralı mağlup etti ve bu 16,000 gücü kendisine aldı, çok güzel. Shri Krishna tüm bu numaraları, hileleri yapabildi, ama Ben değil.
Benim, içlerinde bu güç olan ve insan olan 16,000 tane çocuğum olmalı. Bu Benim kendi güçlerimi tezahür ettirmem gibi değil.
Bunun ne yararı var? Başkalarına aydınlanma veremezsiniz, başkalarıyla iletişim kuramazsınız ve onlarla hiçbir şey
yapamazsınız. Bundan dolayı Shri Krishna sadece Gita’yı anlattı ve bitti. Onlar zeki insanlardı ve sorunla yüzleşmek istemediler.
Bu çok zor. Sizin kötü bir Vishuddhiniz var, bunu anladım. Bu sadece kolektif olarak düzelecektir. Sizi bedenimin içine bir hücre
olarak almak ve temizlemek, bu çok çok zor bir iş ama biri bunu yapmalı. Biri bunu yapmalıdır ve birisi yapacak. Eminim bir gün
her biriniz kendi içinizdeki Viratangana gücünün tamamıyla farkında olduğunuzda, işte o zaman bu ülkeye ne olacak
bilemiyorum. Şu anda olan, Benim gördüğüm şey yıkılmak üzere, sadece fokurduyor. Bu yıl Benim gördüğüm, Sahaja Yogiler ve
aynı zamanda diğer insanlar için de bir dönüm noktası.

Fakat Shri Krishna’nın bir başka kalitesi daha vardı ve bu da diplomasiydi, diplomatik olmak. Başkalarıyla diplomatik olmalısınız.
Onların üzerine atlamamalı ve onları ezmeye çalışmamalısınız veyahut bir şekilde onlara kendilerinin sizinle karşılaştırılmalarının
mümkün olmadığını göstermeye çalışmamalısınız. Hayır. Onlara “bizde sizin gibiydik, hatta sizden de kötü durumdaydık”
demelisiniz. O zaman insanlar mutlu olurlar. Ama bakın şimdi biz değiştik. Biri, “ben bir zamanlar uyuşturucu kaçakçılığı
yapıyordum derse siz hayır ben silah kaçakçılığı bile yapmıştım”, deyin. O zaman egoları incinmeyecektir, egoları incinmediğinde,
o zaman bu kolaydır. Bu yüzden diplomasiyi de öğrenmek zorundasınız. Daha düşük seviyede diplomasi de bir zihinsel
yansıtmadır. Yüksek seviye de ise, diplomasi sizin karizmanızdır, sizin insanları etkilediğiniz alandır ve onları yakaladığınız
seviyedir. Onlarla nasıl konuştuğunuz, onlara karşı nasıl davrandığınızdır. Ve ayrıca şefkatli olun çünkü artık Himalayalar da
oturuyorsunuz peki ya o zavallı insanlara ne demeli. Bir şekilde bütün her şeyi görürseniz, Ben eminim ki, siz çok da fazla bu işi
veya şu işi yapıyormuş gibi hissetmeyeceksiniz.

Shri Krishna’nın tüm felsefesi bu şekildedir. Sizin “Ghyana”nızı almanız gerekiyor. Ghyana’nın anlamı şöyle Ghy,  Gnostikler
demektir, sizler Gnostikler olmalısınız, bu da sizin bunu, merkezi sinir sisteminiz üzerinde bilmeniz gerekir anlamına geliyor. İlk
şey budur. İkincisi ise, Arjuna o kadar isteksizdi ki, Ona hala sorular soruyordu. Arjuna dedi ki, “Karmaya ne demeli? Herkes
Karma hakkında konuşuyor.” Yine diplomasi. Gita’nın tamamı diplomasi ile doludur ve normal insanlar bunu anlayamazlar.
Bunun üzerine Shri Krishna dedi ki, “Elbette, sen Karmalarını yapmak zorundasın, ancak Karmalarını Benim Lotus Ayaklarıma
teslim etmelisin. Hayır, bu mümkün değil. Bu çok zekice çünkü sizin hala “Ben bunu yapıyorum, Ben şunu yapıyorum” şeklinde
düşünceniz  varsa, karmalarınızı Shri Krishna’nın ayaklarına nasıl teslim edebilirsiniz. Bunun anlamı şudur, siz aydınlanmanızı
almalısınız ki, hiçbir şeyi yapmadığınızı bilesiniz. Bu gerçekleştiği zaman yani siz hiçbir şey yapmadığınızı bildiğinizde, işte o
zaman Karma,  Akarma olur. Ve o zaman nasıl konuşursunuz,  Ben Kundalini yükselten insanlar gördüm, diyorlardı ki, “Anne, o
yükselmiyor, o çalışmıyor”“Ben bunu yapıyorum”, demezsiniz. Siz üçüncü şahıs hakkında konuşuyormuş gibi sadece “O



yükselmiyor, o çalışmıyor” dersiniz.

Diğeri ise Bhakti hakkında, çünkü şimdi Vishuddhilerini bozan bu Hare Ram ve Hare Krishna’lardan çok fazla var. Şimdiye dek
Bhakti için O sadece tek kelime kullanmıştır. O demiştir ki “Siz bana çiçek verirsiniz, bana su verirsiniz, bana yaprak verirsiniz, Ben
hepsini alırım.” Ancak verirken O ne der? “Sizler ‘Ananya Bhakti’ yapmak zorundasınız”. “Ananya’nın anlamı, orada bir başkasının
olmadığı zamandır, Benimle bir bütün olduğunuz zamandır, bağlantıda olduğunuz zamandır. Bu “Ananya” kelimesi üzerinde, O
bütün her şeyi dans ettirdi ve maalesef bu aptal insanlar henüz bir bağlantılarının olmadığını bilmiyorlar ve Hare Rama, Hare
Rama, Hare Rama diye konuşup duruyorlar. İşte böyle, onlar bağlantıda değiller. Onlar bağlantıda olmaları gerektiğini
 anlamıyorlar. Onun bütün insanlara oynadığı numara budur, “Tamam tamam sen Hare Rama, Hare Rama demeye devam et, biz
bakarız” dedi. Onun bu durumunda diplomasi kısmı şöyledir, çünkü O insanları, “Yo, hayır bu çalışmıyor, hayır bu çalışmıyor”
diyecekleri bir noktaya getirmeliydi. O zaman “Gyana. Şimdi Gyana nedir, diye onlar kitap okumaya başlıyorlar, Hayır, hayır. Bu
‘bodh’ anlamına gelir, yani merkezi sinir sisteminiz üzerinden gitmelisiniz demektir. Böylece o onları yavaşça o seviyeye nasıl
getirdiyse, sizde diğerleri ile ilgilenirken, bu şekilde halletmelisiniz.

Bir kere bu şekilde hallederseniz, Sahaja Yoga’yı çok daha hızlı yayabileceksiniz. Siz çok hafiflemiş bir insan olacaksınız, herkes
sizden neşe duyacak ve sizde öfke kalmayacak, hiçbir şey. Bazı durumları nasıl ele almamız gerektiğini bilmediğimizden
öfkeleniyoruz. Durumu nasıl ele alacağımızı bilirsek asla öfkelenmeyiz ve hatta başkasının öfkesini kendi yararınıza kullanın.
Tüm bunları Virata’nın gücü sayesinde öğreniyorsunuz. Viratangana sizin her türlü endişe konusundan tamamen
bağımsızlaşmanızı mümkün kılar. O (dişi) bütün bunları içine çeker ve onları havaya fırlatır atar. Onun yüce gücü, size gerçekten
de yaşam hakkında ve kendiniz hakkında böylesine bir anlayış verdi. Kendi değerler sisteminiz değişti. Bunu sizin için nasıl bir
değişim olduğunu bir görseniz, tüm bu dönüşümler, her şey Viratangana’nın gücüdür. En nihayetinde Onun bize verdiği şey ise
“Nirananda”dır. Bu neşe, neşe ve neşeden başka bir şey değil.

Tanrı sizi kutsasın.

(Shri Mataji Grégoire’yi tebrik eder.)

Burada Grégoire’ın hakkını vermeliyim çünkü o buraya geldi çabaladı ve Arjuna gibi savaştı görüyorsunuz, sonra çok çaresiz
hissetti ve gitti. Aslında bir şekilde gitmesi gerekiyordu. Benim gördüğüm ise, onun gitmesiyle aniden burada her şey filizlenmeye
başlamış, güzelleşmiş ve insanlar Sahaja Yoga da sorumluluk almaya başlamışlar. Ancak hala, onun o zamanki halini
hatırlıyorum çünkü o gerçekten de umutsuzdu ve kesinlikle bu Amerikan düşünce tarzından dolayı bıkmış usanmıştı. Ancak şimdi
biz ona Amerika’nın nasıl geliştiği hakkında çok güzel haberler vereceğiz. Amerika’da bunca negatif güçlerin olmasına karşın ve
her şeye rağmen çok sayıda adanmış Sahaja Yogilerimiz var. Tüm o kâbuslardan geçtiler, Sahaja Yogaya tutundular ve Bende
şimdi onların tüm emeklerinin sonuç verdiğini görüyorum. Onların isimlerini söylemeyeceğim çünkü siz her birini zaten
biliyorsunuz. Ancak Steven’ın çok büyük bir katkıda bulunduğunu söylemek isterim. Ben ondan Amerika’ya gelmesini asla
istemedim. Ama o kendi başına karar verdi ve kendi başına buraya geldi ve gelişiyle burada Sahaja Yogaya çok büyük katkısı
oldu.

Tanrı sizi kutsasın.

Elbette lideriniz orada ve diğer yerlerdeki liderlerde hepsi çok sıkı çalıştılar ve bir yıl içinde işlerin nasıl yoluna girdiğini Ben
görüyorum. Bunun hakkını vermek gerek. Puja için daha önce hiç bu kadar çok kişi olmamıştı. Hepinizin burada olmanıza Ben
gerçekten şaşırdım. Çok teşekkür ederim.



1993-1211, Shri Krishna Puja, Yamuna Nehri ve Shri Krishna'nın yaşamı

View online.

Shri Krishna puja. Yamuna Nagar (Hindistan), 11 Aralık 1993. Bugün Shri Krishna’nın Pujasını yapacağız. Yamuna Nehri, Shri
Krishna’nın hayatında çok büyük bir rol oynadı. Yamuna Nehri çok derin bir nehirdir ve suyu, Shri Krishna'nın da rengi olan mavi
renkteyken, Ganj Nehri, Yamuna nehrinden daha hızlı ve daha sığ şekilde akar. Gelecek yıl belki Allahabad'a gidebilir ve bu iki
nehrin buluştuğunu görebiliriz. Haryana'nın her tarafı çok, çok tarihi, mitolojik bir yer olmuştur. Orası hakkında, Pandavaların ve
Kauravaların, Kurukshetra'da savaştığını biliyor olmalısınız ve bu bölgenin tamamı çok uzun bir zamandan bu yana meditasyon
için kullanıldı. Adını defalarca duyduğunuz Markandeya bu alanda meditasyon yaptı. O ilk önce, Sapta Shringhi (Sapta yedi,
Shringhi tepe anlamına gelir. Maharashtra eyaletindeki Nashik'e 60 kilometre mesafede yer alan bir Hindu hac bölgesidir. Tanrıça
Saptashrungi Nivasini’nin buradaki yedi dağ zirvesinde yaşadığına inanılır) gördüğünüz Maharashtra'daydı. Ondan sonra buraya
geldi, meditasyon yaptı ve tezini yazdı. Her yerde bir pir’in (Sufi üstadı) yerini görürsünüz. Onlar aynı zamanda, bugüne dek saygı
gösterilmiş olan aydınlanmış ruhlardır. Burasının baştan büyük bir spritüel bölge olduğunu söylemeliyiz, çünkü Shri Krishna
burada yaşadı. Ve o günlerde araba yoktu, bu ulaşım yoktu. Bu yüzden O tüm bu toprakları çok güzel bir şekilde vibrasyonladı.
Yamuna Nehri yakınında oynamaya çok düşkündü. Elbette, çocukluğu burada geçmedi ama daha sonraları, kral olduğu zaman
burayı defalarca ziyaret ederdi. Bizler Onun karakterini çok özel bir şekilde anlamalıyız. Önce Shri Rama'nın enkarnasyona sahip
olduk. Vishnu, bildiğiniz gibi Shri Rama olarak doğdu. Ama Shri Rama kendi Tanrısal vasfını unuttu. Tanrısallığını kendisi unuttu
ve sıradan bir insan gibi yaşadı, Sokrates'in tarif ettiği gibi bir kral oldu, hayırsever bir kral. Karısını da feda etmek zorunda kaldı.
Bu çok semboliktir, şüphesiz. Gittiği yer olan Kuzey Hindistan'ın diğer tarafında Onun vibrasyonladığı bölgeleri görebiliriz. Ama O
Maharashtra’ya ayakkabısız gitti, yürüdü ve yürüdü. Bu şekilde, gerçektende ülkenin tamamı büyük azizler ve büyük
enkarnasyonlar tarafından vibre edildi. Shri Krishna'nın bir tarafı, çocuk gibi olmasıydı ve O bir neşe, sevinç atmosferi yaratmak
istedi, çünkü Shri Rama’nın zamanında, onun arkasından din çok fazla ciddiye alındı ve insanlar çok ciddi türde bir dini izlemeye
başladılar. Aynı enkarnasyon yeniden ortaya çıktı, Shri Krishna olarak. Shri Krishna, spitüelliğin ciddi olmadığını göstermek istedi;
bu “Leela” dır. Oynamanız gereken bir oyun. Ve yaşamı boyunca bunu gösterdi. İnsanlar onu hiç anlamıyorlar, çünkü Shri
Rama’nın konseptinden, bazen, Ben sanıyorum ki, çok daha yüksek olan Shri Krishna’nın seviyesine inmekten dolayı O
küçümsenemez. Çünkü O bütün bunların, tüm bu dünyanın, sadece bir şaka olduğunu, Maya olduğunu ve bunun ötesinde neşe
olduğunu göstermek zorundaydı. Onun tarzı tamamıyla çok ilginçti. O zamanlar onlar bu kadar güzel pendallara sahip
olamıyorlardı, onların çok fazla öğrencisi olamazdı, bu yüzden de O kendi tarzını denedi. Ve Onun stili şöyleydi, O çocukken
“gopi’ler” adı verilen bir sürü sütçü kız vardı. Kızlar banyolarını burada değil Yamuna Nehri'nde yaparlardı. O sadece kızların
(başlarının üzerinde taşıdığı)su testilerini kırardı ve su kızların sırtlarına akardı. Yamuna Nehri, Radhaji tarafından vibre edilmişti.
Radha: “Ra” eneji anlamına gelir; “Dha” , destekleyen, sürdüren anlamına gelir. Radha - Dhara iti sada - Radha. Ve Shri Krishna
onlara Kundalini'yi nasıl anlatacağını bilmiyordu. Bu yüzden O testilere taş, küçük taşlar atardı ve su onların omurgalarından
aşağıya akardı, onlara bu sayede Kundalini'nin kutsamalarını verirdi. Onun tarzı son derece, son derece basit, eğlenceli, neşeliydi
ve kimse tüm bunları Onun neden yaptığını anlamıyordu. Çok küçük bir çocukken de, banyo yapan bayanlar vardı. Yani O onların
Kundalinilerini yükseltmeye çalışıyordu ve bayanların kıyafetlerini sakladı; onları vibre etti. Yani, bir sürü insan küçük bir çocuğu
anlamıyordu; o çok masumdu. Onlarla alay ediyordu ve hayatın neşeden başka bir şey olmadığını göstermeye çalıştı. Ve sonra
onlara bu kıyafetleri verdi. Daha sonra, büyüdü. Sonra da Dwarika'nın kralı oldu. Ülkemizde çok batılılaşmış entelektüeller var ve
onlar iki tane Shri Krishna olduğunu söylemeye çalışıyorlar. Yani, spiritüelliği anlamadan her şeyi analiz etmek istiyorlar, bunun
arkasındaki süptil şey nedir? Söyledikleri gibi, Onun on altı bin karısı vardı. Onlar, onun güçleriydi. Görüyorsunuz, erkekler için -
ben bir Anneyim. Benim binlerce çocuğum olabilir: oğlanlar, kızlar, erkekler, kadınlar. Hiç kimse Benim karakterim hakkında bir
şey söyleyemez. Ama erkekler için bu çok zordur. Yani Onun bütün güçleri, bir kralla evli olan kadınlar olarak doğdular. Evli
değildiler, aslında o kral bu kadınları kaçırmış ve hapse atmıştı. Shri Krishna onları oradan kurtardı, dışarı çıkardı ve onlarla
evlendi. Şimdi, eğer bakarsanız, vurgu evlilik üzeridedir. On altı bin güç ile, O bu kadınlarla evlendi. Bildiğiniz gibi, O 16 adet taç
yapraklıdır ve Sahasrara'nın bin tane yaprağı, Onun evlendiği 16 bin tane güçtür. Sonra, Onun beş tane eşi vardı, bundan dolayı da
insanların itirazları var. Ancak Krishna bunu böyle yapabilirdi. Beş eş, beş adet elementtir. Onların özü, özleri, onların nedeni
budur, elementler eşleri olarak geldiler ve O onlarla evlendi ama kendisi o kadar bağımsız bir ruhtu ki. Onun bağımsız olması ile
ilgili birçok hikâye var. Yamuna Nehri'nin karşı kıyısına gelen büyük bir rishi vardı, bu bir aziz veya bilge anlamına gelir, Bu
Dwarika'daydı. Ve orada Yamuna Nehri yoktu ama vardı da, orada Narmada ve Tapti nehirleri vardı ve eşleri gidip bilgeye hizmet
etmek istediler. Nehrin yanına gittiklerinde, nehrin taşmış olduğunu gördüler. Bunun üzerine tekrar Shri Krishna'ya geri döndüler
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ve “Bak, biz bilgeye ibadet edeceğiz ve nehir tamamen taşmış” dediler. “Tamam, siz gidin ve nehre bir gerçek  anlatın. Bu Gerçek
sayesinde nehir alçalacaktır” dedi. “Gerçek nedir?” diye sordular. Nehire, “Shri Krishna bir Brahmacharya’dır, bekâr bir insandır”,
deyin dedi. Onun beş tane karısı vardı. Onlar “biz bunu nasıl söyleriz?” dediler. O da “Gerçek budur” dedi. “Gidin ve ona söyleyin.
Nehre söyleyin ve nehir gerçeği anlayacaktır. Gerçeğin gücü taşkını engelleyecektir”, dedi. Bu durum üzerine nehre gittiler ve ona,
“Shri Krishna bir Brahmacharya” dediler ve nehir alçaldı, onlar şaşırmışlardı. “Bu nasıl olabilir? Bu adam bizim kocamız ve Onun
bir Brahmacharya olduğu nasıl söylenebilir ki?” Onlar bilgeye hizmet ettiler, iyi bir şekilde hizmet ettiler, ona yiyecek verdiler, ona
baktılar ve geri döndükleri zaman nehrin yine taşmış olduğunu gördüler, şimdi nehri tekrar nasıl geçeceğiz diye endişe
ediyorlardı. Bu nedenle bilgenin yanına tekrar gittiler ve bilgeyi bilgilendirdiler, “Bakın, biz geri dönmeliyiz ve orada nehir hızlı
akıyor ve nehrin nasıl geçileceğini bilmiyoruz”, dediler. “Bu çok kolay. Gitmek istiyorsanız, bu çok kolay” dedi. “Nasıl?” dediler.
"Nasıl geldiniz?" dedi. “Krishna bize nehre kendisinin bekâr olduğunu söylememizi söyledi, 'ben bekârım. Ben bekârım, diye
söylememizi istedi. Ve nehir, o (dişi) da – Narmada da bekâr olan bir nehir. Bunun üzerine nehir alçaldı", dediler. “Tamam, o
zaman gidin ve nehre benim hiç yemek yemediğimi söyleyin. Ben hiçbir şey yemedim. Ben sadece oruç tutuyorum”, dedi. Onlar
da “bu adam bir obur gibi yedi ve bize böyle bir yalan söylüyor ve biz bu adama nasıl inanacağız?” dediler. Bunun üzerine nehre
gittiler ve nehre ve ona “bu bilge hiç yemek yemedi - oruç tutuyor - ve lütfen alçal”, dediler.  Ve nehir alçaldı. Yani onlar bu adamın
nasıl her şeyi yiyip, buna rağmen, biz bunu söylediğimizde, bu büyük bir yalan. Nehir, bu yalanı dinledi, onlar nehri geçtiler. Mesele
şudur, o seviyede olan insanlar, yemek yediklerinde bile yemek yemiyorlar. Evli olsalar bile bekârlar. Bu bir konumdur. Sizin
tamamen bağımsız, kesinlikle bağımsız olduğunuz bir konumdur. Yaptığınız işe ya da sürdürdüğünüz yaşama bir bağımlılık
hissetmiyorsunuz. Bir kişinin ne şekilde bağımlı olmaması gerektiğini söyleyemem. Tabii ki, Kundalininin çalışması ile ve siz
meditasyon yapıyorsunuz, tüm  bunlarla ve Kundalini'yi uygun bir şekilde sabitleyerek, bu işe yarayacaktır. Bir şeylerden nasıl
bağımsız bir hale geldiğinize ve onu kendinizin yaptığını hissetmeden işleri nasıl hallettiğinize, yorgun bile hissetmeden çok fazla
şeyi nasıl yapabileceğinize şaşıracaksınız. Bu bir konumdur. Ve bu kişinin ulaşması gereken bir konumdur. Şimdi bunun için, bu
konumda olsanız da, olmasanız da, fark etmeniz gereken ilk şey, sizin “Ben”, “benim” kelimesini kaç kez kullandığınızdır. Kaç kez,
“Ben bunu gördüm, ben bundan hoşlandım, ben bu, ben şu?” dediniz ya da “Bu benim çocuğum. Burası benim evim ” bunun gibi
bir şey diyorsunuz. “Ben” kelimesini çok kullanmaya başladığınızda, o zaman bağımsız değilsiniz. İç gözlem yapmaya çalışın.
Kaç kere “Bunu aldım. Yapılması gereken işi ben yapmalıyım. Ben bunu sağlamalıyım. Bunu başarmalıyım. Hayatımın amacı bu?”
diyorum. Bunların hepsi illüzyon sözcükleridir. Bir kez bağımsız olduğunuzda, bu bir konumdur, tekrar söylüyorum. Ben, “siz tepe
üstü durarak bağımsız hale geleceksiniz” ya da bunun gibi bir şeyi söylemeyeceğim. Bu, kişinin içinde büyümesi gereken bir
konumdur. Yani Shri Krishna’nın mesajı, Onun bütün hayatı, tam bir bağımlı olmama haliydi. Arjuna ile bir savaşa gittiğinde bile,
“Ben sadece senin savaş arabanın sürücüsü olacağım, hiç silah kullanmayacağım, savaşmayacağım. Sadece senin arabacın
olacağım ve eğer bu şartı kabul ediyorsan, orada olacağım,” dedi. Aslında Arjuna'nın bir sorusu olduğu zaman, “Ben nasıl
öldürebilirim? Bunlar benim akrabalarım, bunlar benim gurularım, bunlar benim, benim yakınlarım, arkadaşlarım. Onları nasıl
öldürebilirim?” Ve Arjuna depresyona girdi. Depresyona girdiği zaman Krishna, “onların zaten ölü olduklarını biliyor musun?
Doğan her şey ölmek zorundadır. Yani sen onları öldürmelisin,” dedi. Şimdi insanlar Krishna'nın şiddet vaaz ettiğini söyleyebilirler.
Hayır öyle değildir. Ama Onun, adharmik olan, dharma hissi olmayan, çok acımasız olan, dharma geleneğine fazlasıyla karşı olan
bu insanlara söylediği şey nedir, onlar öldürülmeliler. Onlar öldürülseler de, öldürülmeseler de, birçok günah işledikleri için zaten
ölüler. Onlar zaten ölüler. Öyleyse onları sizin öldürdüğünüzü düşünmemelisiniz, ama onları öldürecek olan bir Tanrıdır, sözde
onları öldüren. Ve savaş başladı. Gita'da insanlar Onun istediği şeyin iletişim kurmak olduğu konusunda, çok az bir anlayışa
sahipler. İlk şey, yani demek istiyorum ki, savaş başladı ve O felsefeden bahsediyordu, bağımsızlığını hayal edebilirsiniz. Ona ilk
söylediği şey, “siz Gyana (bilgi)sahibi olmalısınız.” “Gyana”, bodh (akıl) anlamına gelir. Bodh, bildiğiniz gibi, ancak aydınlanma
sayesinde mümkündür. Yani O dedi ki, “Aydınlanma olan Gyana'yı, bodh'yı almalısınız.” Ama insanlar Gyana'yı anlamıyorlar.
Kitaplar okuyarak, her tür kitabı okuyarak bunun olacağını düşünüyorlar, ama tüm bunları okuyup, Gita için veya Gita’nın anlayışı
için bir sürü eleştiri var. Bu ülkede, kendi yaşamlarında korkunç kişilerken, Shri Krishna hakkında ders veren bir sürü kişi var. Yani,
Onun söylediği ilk şey, yapılması gereken en iyi şeyin, yapılması gereken tek şey olduğudur. O bir işadamı değildi. Bir iş adamı
önce size çok iyi olmayan bir şey söyleyecektir, daha sonra ise daha iyiyi ve daha iyiyi, sizi yavaşça yükseltecektir. Ama O dedi ki,
açıkça söyldi, sizin SthitaprAgnya (Sthita – Kararlı, sağlam PrAgnya-bilge, akıllı) olduğunuz nokta budur, bu Sahaja yogi demektir.
(Kaybın ya da kazancın zihni etkilemediği konum) Bunu açıkça söyledi. Ama Arjuna o zaman, “Öyleyse, neden benim savaşa
gitmemi, bu karmayı yapmamı istiyorsun?” dedi. Bu da çok yanlış anlaşıldı. Onun karma yapmak demekle, ne demek istediğini
ancak aydınlanmadan sonra anlayabilirsiniz. O çok açık şekilde şunu söyledi, “işinizi, karmaları, yapmanız gereken her şeyi yapın,
eyleminizi yapın ve onu Benim Lotus ayaklarıma bırakın” dedi, ki bu imkânsız bir durumdur. Bir şey yaptığınızı hissettiğiniz sürece
- Aham-bhava – (bir şeyler benim yüzümden oluyor düşüncesi) ego nedeniyle, böyle diyebilirsiniz, içinizde bu hissiyat olduğu



sürece veya belki de içinizde hala “ben” olduğu sürece, siz “bunu Tanrı'nın lotus ayaklarına bırakıyorum” diyebilirsiniz ama
söylemezsiniz. Çünkü Arjuna soruyu sorduktan sonra, Shri Krishna insan doğasının kolay olmadığını biliyordu. Onlar basit bir
şekilde anlamayacaklardır. Bu yüzden O diplomatikti. Arjuna’ya, “Tamam, yapamayacağın her şeyi Benim ayaklarıma bırak” dedi.
İnsanlar bunu denediler. Çağlar boyunca denediler ve bunun, bu şekilde çalışmadığını fark ettiler "Her ne yaparsak, biz bundan
sorumluyuz. Öyleyse neden Shri Krishna'nın lotus ayaklarına bıraktığımızı düşünelim ki? Örneğin, katil olan bazı insanlar "Tamam,
biz öldürdük, tamam ama biz bunu Tanrı'nın lotus ayaklarına bıraktık." Bu tür bir sanrı oluştu, demek istiyorum ki, bu ülkede
Tanrıça adına yolcuları öldüren korkunç insanlar vardı, onları vuran tüm bu yanlış anlamalarla bunu yapmaya başladılar. Yani O,
“sizin karmanız Benim lotus ayaklarımda olmalı” dedi. Bu ancak aydınlanmanızdan sonra, siz gerçekten hiçbir şey yapmadığınızı
hissettiğiniz zaman mümkündür. Bir Sahaja Yogi'den siz birisine aydınlanma vermesini istersiniz. Bana, "bu gitmiyor. Bu
çalışmıyor", der. Yogi, üçüncü bir kişi gibi konuşur. Yogi üçüncü bir kişi olur. O asla bunu kendisinin yaptığını düşünmez.
Kundalini'yi kendi eliyle kendisi yükseltiyor. “Bunu ben yapıyorum” demez ya da sadece “bu işe yaramıyor Anne, işe yaramıyor”
diyecektir. Sorun ne? Sadece şöyle der, “Bu çakra orada. Bu sorun orada” ama asla “bunu ben yapıyorum ”demez. Yani bu
karmadır, bu eylem, akarma olur, bu da “eylemsizlik” anlamına gelir. Harekete geçmenize rağmen, her şeyi yapıyor olmanıza
rağmen, siz yine de bir şey yaptığınızı hissetmezsiniz. İşte bu yüzden Shri Krishna, “Normalde insanlar aydınlanma almazlar. Bu
yüzden her ne yaparsanız bunu Tanrı'nın lotus ayaklarına bırakın koşulunu onlara vermek daha iyi olur”, dedi. Sonrasında ise
Bhakti (adanma)istedi. Yani, Bhakti için, “Tamam, o çok akıllı, biliyorsunuz. Ben onun kadar akıllı değilim. Ben size her şeyi
doğrudan söylüyorum. Çünkü O insanların çok zeki olduklarını biliyordu ve eğer onlar ikna edileceklerse, bir şeyleri onlara
doğrudan söyleyerek ikna edilemezler. Ve bu yüzden de, “Tamam, hangi çiçeği, suyu, meyveyi isterseniz, bana verin, kabul
edeceğim” diyor. Bu Bhakti kısmıdır. Ancak, numara şudur. Bhakti, bir diğeri olmadığı (bir bütün olunduğu)zaman yapılır, Ananya.
Ananya, bir başkasının olmadığı anlamına gelir, sen ve ben. Bu, “siz Benimle bağlantıda olmalısınız” anlamına gelir. Ancak o
zaman Bhakti yapabilirsiniz. Ama kimse bunu anlamıyor, kimse “Ananya” kelimesinin anlamını anlamıyor veya anlamak
istemiyorlar. Ananya, bir diğerinin olmadığı anlamına gelir, bu sizin aydınlanmış bir ruh olduğunuz anlamına gelir. Benim kabul
edeceğim Bhakti budur. Her tür sıkıntıdan dolayı acı çeken bu Hari Rama tarikatından insanları gördüğümde, onlar Bana “Anne,
biz Shri Krishna’nın sorunlarından dolayı nasıl acı çekeriz?” diyorlar. Ben de onlara, “Sizin Shri Krishna ile bağlantınız yok.
Bağlantıda değilsiniz. Varsayalım ki, bu mikrofon bağlı değil, işe yaramaz. Ve bir protokol var. Shri Krishna bir enkarnasyon.
Burada eğer sizin başbakanla görüşmeniz gerekiyorsa bile, onun adını anmaya devam etseniz bile, tutuklanacaksınız. Ama O
Kadir-i Mutlaktır. O sanki size aitmiş gibi ya da O sizin cebinizdeymiş gibi, Onun adını nasıl bu kadar ucuz bir şekilde
anabilirsiniz?” Yani, bir protokol var. Ama onlara, “Siz Shri Krishna’nın veya Shri Ram’ın veya Tanrı'nın adını anmalısınız. Tanrı'ya
unutmamak için Tanrı'ya dua edin”, dendi. Bunun sebebi budur. Ama bunun yolu bu değildir. İnsanlar deli gibi bunu yapmaya
devam ediyorlar. İşte Kundalini bu şekilde bozulur. Ben onlarda Vishuddhi problemleri olduğunu gördüm ve ellerinde asla hiçbir
şey hissetmediler. Size, “Anne, biz bunu veya şunu hissetmiyoruz” demeye devam edeceklerdir. Onlar Shri Krishna’nın Bhakta’ları.
Yani onların Bhakti'si de yanlış. Ama Shri Krishna, her ne söylendiyse, sizler bunu anlamalısınız, O söylemeye çalıştığı şeyi küçük
satırlarda yazdı. Yaramazlıkları, eskiden yaptığı çocuksu şakalar, hepsi çok tatlı ve güzeldi. Masumiyetten, saygıdan bir hissiyat
yaratmak. Yani, bir Hintli, eğer bir çocuk görürse, vatsalya denilen bir tür duygu geliştirir, çocuklar için duyulan büyük bir sevgi, ilgi
ve koruma hissi geliştirir. Ama Batı'da çocukların saldırıya uğramalarına şaşırdım. Çocuklar çok fazla saldırı altındalar. Onların
bunu neden yaptıklarını bilmiyorum. Hiç vatsalya hissi yok. Bu çok acımasız bir şey. Possess olup olmadıklarını bilmiyorum ya da
belki önceki yaşamlarının bir tür etkisi var ya da her neyse. Onlarda çok yaygın. Onların masumiyete saldırma şekli - küçük
çocuklara. İnsanların bunu nasıl yapabildiklerini anlamak imkânsız. Yani, Shri Krishna’nın çocuksu davranışı - o kadar güzel ki, bu
sizin küçük bir çocuk için sevgi, şefkat ve koruma hissetmenizi sağlar. Size Shri Krishna'nın kız kardeşinden bahsetmeliyim –
anlatacaktım ama kız kardeşi Benim unutabileceğimi düşündü. Bildiğiniz gibi Shri Krishna'nın bir kız kardeşi vardı - Vishnumaya -
ve o elektriktir. Kanada da, Cabella da, Vishnumaya'nın mucizelerini gördük. Kanada'ya gittiğimde, yerli halk tarafından Kutsal
Anne geleceği zaman tüm gökyüzünün yıldırımla kırmızılaşacağı söylenmişti. Ve ertesi gün yıldırım başladı. Gündüz olmadan
bile, gökyüzünün böyle kırmızı olduğunu gördüm, tamamen kırmızı. Birçok insan bunu gördü. Ama on altı bin tane yıldırım, on altı
bin yıldırım vardı. Bu oradaki gazetede vardı. Bütün gece boyunca bu devam etti, dum-dum-dum-dum-dum. Ben de dedim ki:
"Şimdi gidip banyoda oturacağım, böylece duracaktır." Ve o zaman durdu. Aksi halde böyle devam ediyordu. Pandavalar (Kral
Pandu’nun beş oğlu) ile nasıl bağlantıdaydı. Draupadi de Shri Krishna’nın kız kardeşiydi. Yani Vishnumaya, Draupadi olarak
doğmuştu. Ayrıca annesi de oradaydı, Yeshoda. Ve Radhaji, Mahalakshmi iken, Meryem Ana ve O Shri Ganesha'yı doğurdu. Bu
İsa Mesih idi. Hindistan'da hiç kimse, Günahsız Doğuş’tan (Katolik kilisesine göre Meryem Ananın tamamen günahsız olarak
doğmuş olması inancı) şüphe etmez. Kimse bundan şüphe etmezdi. Ama diğerleri için Günahsız Doğuma inanmak çok fazladır.
Ya da onların hepsi her türlü saçma şeyleri tartışıyor ve söylüyorlar. Çünkü Ganesha böyle yaratıldı ve İsa da böyle yaratılabilir.



[Hintçe: Iski koi zaroorat nahi hai - hai kya? Yani Radha, Meryem Ana idi. Eğer Devi Mahatmya'yı okuduysanız, İsa'nın kim
olduğunu, Onun destek olduğu açıkça yazılmış olması çok şaşırtıcıdır. Ona Mahavishnu adı verildi. O destekti. Bu Mooladhara’dır.
O, evrenin desteğiydi. Onların hepsi birbiriyle ilişkili insanlardı, ama bizler aptalca savaşıyoruz çünkü gerçeğin bilgisine sahip
değiliz. Radhaji, İsa’ya Yeshoda adını vermek istedi. Bu yüzden ona Yesu dedi. İbranicede bu Yesu’dur. Hindistan'da da
Yeshoda'ya, Jasodha denir. Birçok kişi Ona Jeshua adını verdi. İşte bu şekilde O Jesus oldu. Ne dediğimi vibrasyonlarla
doğrulayabilirsiniz. Yani, onların hepsi birbiriyle ilişkilidir ve en büyük şey ise, Onların Tanrısal insanlar olmasıydı. Bizler bunu
anlayamayız, bunu analiz edemeyiz, O'nun hakkında yorumlarda bulunamayız. Bu insan kibrinin bir işaretidir, çünkü insan bilgisi
çok sınırlıdır ve kişi bu sınırlı bilgi ile beynin, insan zekâsının ötesinde olan Tanrısallık hakkında konuşmak istiyor. Yani
yapabileceğimiz tek şey alçakgönüllü olup, teslim olmaktır. İşte İslam bu şekilde geldi, bu teslim olmak anlamına gelir. Tanrı bilir
nereye teslim oluyorlar. Veya Hıristiyanlar, İsa'yı nerede takip ediyorlar? Hindular, herkesin kalbinde ruhu olduğu ilkesini nerede
takip ediyorlar? Herkesin ruhu varsa, nasıl bir kast sistemine sahip olabilirsiniz? Tanrıya şükür, şimdi bütün dünyada pek çok
insan Sahaja Yogi oldu. Tanrısal yaşamımızdaki tüm bu yapay engelleri aştık. Divine insanları nasıl bölebilir? Bazıları daha
yüksek, bazıları daha düşük olamaz. Ulaşmanız gereken tek konum, Shri Krishna'nın söylediği gibi, tüm dünyayı bir drama olarak
gördüğünüz ve sizin bunların hepsinin şahidi, sakshi'si olduğunuz konumdur. Size Shri Krishna hakkındaki bütün hikâyeyi
anlatmalıydım çünkü bu Yamuna Nehri Bana Onun yaptığı tüm bu güzel şeyleri hatırlatıyor. Ve dün de Ben mutluydum, sizin dans
etme tarzınız, neşe duyma tarzınız, bu çok, çok önemlidir. Ve bunu daha önce yapanlar, aziz değildiler. Onlar Shri Krishna'nın elini
tutmak istediği sıradan insanlardı. Onlara “raas” denir. “Ra, enerji anlamına gelir. Sa, birlikte demektir.” Hepsi el ele tutuşuyordu,
bu yüzden Radhaji'nin enerjisiyle herkes aydınlanıyordu. Bütün bu şeyler, tüm dinlerde olduğu gibi, kendi anlamlarını yitirdiler,
kendi biçimlerini yitirdi ve çok yozlaştılar. Bunun zihinsel bir tutum olmasından dolayı, eğer sizin akli bir tutumunuz varsa, bunun
kendi sınırlamaları vardır ve bir süre sonra, benimsediğiniz tüm bu zihinsel maceralarda her zaman bir azalma vardır, çünkü onun
içinde gerçeğin gücü yoktur. İşte sanatta, müzikte, her şeydeki düşüşün bu şekilde olduğunu görüyorsunuz. Ama şimdi siz
Gerçeği buldunuz, bu yüzden lütfen Gerçeğin ebedi olan olduğunu ve Gerçeğin Sevgi olduğunu anlamaya çalışın. Gerçek, Tanrısal
Sevgidir ve bu Tanrısal Sevginin doğurduğu sonuçlar yoktur. O hiçbir şeyi suçlamaz, hiçbir şey istemez, o sadece sevmek ister.
Ve bu Her yeri Kaplayan Gücün şefkatli olduğunu gördüğünüzde - buradaki herkes bir tür mucize yaşadı ve birçoğu "Anne, bu
oldu, oldu, şu oldu" diye Bana pek çok mucize anlattı. Her şey, Tanrısal Sevginin Her Yeri saran gücü tarafından yapılır. Ve ayrıca
sizi ikna etmek için farklı türde fotoğraflarımı göstermesi, bunu, şunu göstermesi ama en iyisi bu sefer Navaratri'de oldu. Demek
istediğim, Ben fotoğrafımda oldukça farklı bir arka plan gördüm, orada sanki yuvarlak bir şey vardı ve bir perde vardı ve birileri
sanki gözlüyordu, güneşi gözlemek gibi. Ama Moskova'ya gittiğimde, tüm bu sahnenin orada Benim arkamda olmasına şaşırdım.
Yani bu fotoğraf onun yapılmasından veya tasarlanmasından daha önceydi Bu orada Navaratri Puja'da görüldü. Bunun anlamı,
sizin tasavvur ettiğiniz tüm bu şeylerin Tanrısal olan tarafından da önerildiği anlamına gelir. Aksi takdirde, bu nasıl olabilir ki, bu
tür bir fotoğrafı çekilmeden bir ay önce, bunun nasıl Benim arkamda olabileceğini merak ediyordum? Moskova'ya gittiğimizde
herkes bunu orada gördü. Bu çok şaşırtıcıdır. Yani O her tür numarayı yapıyor. Ben orada olmadığımda bile, Benim orada
olduğumu ve bunun pek çok şekilde çalıştığını gösteriyor, kişi mucize olduğunu düşündüğümüz şeyin, Her yeri Kaplayan Gücün
bir oyunu olduğunu anlamalıdır. Umarım burada kalmaktan keyif aldınız ve bizim hala devam büyük bir turumuz var. Umarım
şimdi daha fazla kişi geliyor, yani hepiniz burada rahatsınız. Aydınlanmadan sonra, aslında insanların fiziksel rahatlıkları
umursamadıklarını gördüm. Onlar sadece ruhun konforunu önemsiyorlar. İnsanlar çok derinler ve siz Hindistan halkıyla
tanıştınız. Onlar da çok derin insanlar, çok iyi ve mütevazı insanlar. Hepimiz tek bir bedenin parçasıyız ve hatırlamamız gereken
şey budur. Umarım iyisiniz hepiniz ve yarın, bilmiyorsunuz, orasının çok, çok soğuk bir yer olduğunu söylediler. Bakalım. Güneş
buraya geldi, belki de aynı güneş orada da bize yardımcı olur. Tanrı sizi kutsasın.
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Shri Ganesha Puja. Chindwara (Hindistan), 18 Aralık 1993.

[Sıcak bir günde Sahaja Yogiler, Kutsal Annemizin doğduğu yer olan Chindwara`daki evde Shri Mataji’nin huzurunda toplandılar.]

Üzgünüm, gecikmiştim. Biz tahsildarı ve ona dedikleri gibi [???] görmeyi bekliyorduk. Bizim için çok şey yaptılar, çok fazla şey
organize ettiler,  bütün yolu resmen çok iyi yaptılar ve onlara teşekkür etmek için onları beklemeliydik. Umarım sizler için fazla
sıcak değildir. Bakın rüzgar esiyor, düşünebiliyor musunuz ve eğer bakarsanız yaprak yok, yapraklar kımıldamıyorlar.

Gidip, güneşte otururdunuz, şimdi işte burada. Biraz almanız daha iyi.

Umarım hepiniz Jabalpur`da kalmaktan ve Jabalpur`u ziyaret etmekten keyif aldınız. Bu kesinlikle ilginçti. Kimileri henüz
gelemedi. Bunu söylemekten dolayı üzgünüm ama onlar Bombay`a varamadılar. Sanırım onlar çogunlukla Bombaylılar, yabancı
ülkelerden değiller ama diğer taraftan sanırım hepiniz buradasınız.

Böyle olması çok sıradışı. Yaklaşık seksen yıl önce Babam bu evi inşa etti. Hayal gücü çok kuvvetliydi ve misafire düşkündü, bu
yüzden de misafir yatak odaları ve misafir banyoları da yaptı böyle ve burası bir yayla evi idi. Şimdi, tabii ki, kalabalık nedeni ile, ….
çok soğuk ve yayla evi. Yani insanlar buraya gelirlerdi, onun arkadaşları Nagpur`dan gelirlerdi, bu yüzden onlar için ayarlamalar
yaptı. Otel veya bir şey yoktu. Onlar buna alışkındılar ....  ve buranın insanları son derece misafirpeverdir, çok misafirpever.

Yani, misafirlerinin olabileceği bir eve sahip olması gerektiği onun fikriydi. Kardeşinin büyük bir evi vardı ama evi ona bağlı idi ve
babam da misafirlerini kabul edemiyordu, bu yüzden evi buraya inşa etmenin daha iyi olacağını düşündü ve bunun arkasında
kocaman, bundan daha büyük bir ağıl vardı, Ben onu gördüm. Babam buradan gittiği zaman Ben sadece dört yaşındaydım ama
bu ev ve Chindwara hakkındaki her şeyi tek tek hatırlıyorum. Bilmiyorum, hafızam alışılmadık şekilde çok, çok keskindir.  Demek
istiyorum ki, doğmamı bile hatırlıyorum, bu derecede.

Ama asla doğduğum yeri ziyaret etmeye gelecek bu kadar çok aziz olacağını bilemedim. Yaşamım sırasında Sahaja Yogayı
Kabul edecek bu kadar insan olacağını asla beklemedim çünkü Ben doğduğum zaman insanları çok kör buldum. Nasıl Sahaja
Yoga hakkında konuşacağım? Ne yapacağım? Bu nasıl hallolacak?  Çok zor bu diye düşündüm. Babam görevimi biliyordu ve
Bana, “kitlesel aydınlanma verebileceğin bir yol bulman daha iyi olur”, dedi. Bu önemliydi çünkü aydınlanma versen bile, tek
kişinin bir yararı yok. “Aynı zamanda Sen hiç bir şey yazmamalısın çünkü yeni bir İncil, Gita, Kuran yaratma çünkü kitaplarda
insanları kör ediyor. Yani yapılacak en iyi şey şu, Sen insanları araştırmalısın, neden kitlesel aydınlanma alamıyorlar çünkü Sen bu
amaçla geldin” dedi. Bir şekilde bunu başardım ve gerçekten bu şaşırtıcıydı, Ben gerçekten de, Sahasrarayı açmayı
düşünmüyordum ama kelimenin tam anlamı ile bunu yapmaya zorlandım ve bu işe yaradı.

Bu işe yarıyor. Hepinizin  burada olduğunu görebilirsiniz. Bu bir kişinin başına gelebilecek inanılmaz bir şey, yaşamım sırasında
sizlerin sadece Benim doğduğum yeri görmek için buraya gelmeniz. Bu öyle ki, öyle vibrasyonlar ki,  Sahasraramı vibrasyonlarla
tamamen tıkanmış hale getirdi. Bu çok soğuk. İçerisi ve dışarısı çok sıcaktı ve ne olduğunu bilemiyordum.

Yani hepiniz buraya gelebildiğiniz ve bu yeri görebildiğiniz için mutluyum ve burası çok alçakgönüllü bir evdi ama o günlerde,
burası en, demek istiyorum ki, en iyi planlanmış ev ve insanlar tarafından çok takdir edilirdi. Ve dört yıl Ben buradaydım ve
ardından biz Nagpur`a gittik çünkü Babamın  Nagpur`da büyük bir tecrübesi vardı. Bir çok kez aşağıya gitmesi gerekiyordu, bu
nedenle onlar buradan gitmenin daha iyi olacağını düşündüler. Orada da pek çok evi oldu ve Babamama bu evleri size göstermek
için bir tura çıkartacak. Kendisi, Benim yaşadığım yerleri bulmak için zaman bulacağını söylüyor. Ama Nagpur da çok vibre
edilmiş bir yerdir. Bunu hissedebilirsiniz. İnsanlar çok sessizdir. Orası çok sessiz bir yerdir.

Yani bu çok garip bir şey. Bu dünyaya gelen enkarnasyonların hiç birisinin yaşamı sırasında bunun olduğunu sanmıyorum. Hatta
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… için bile bu gün savaşıyorlar. Yani gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Tanrıya şükür bir şekilde bu yere sahibiz. Henüz bizim değil
ama bir şekilde biz buradayız ve belki de çok yakında buraya sahip  olacağız.

Bu günkü puja, Ben düşündüm ki, en iyisi kısa bir şekilde Ganesha Puja yapmak çünkü buradaki ilk puja bu ve Ben burada
doğdum, yani Ganesha Puja yapmamız daha iyi olacak. Başlamak iyi olacak ve burada bir doktorumuz var. Hepsi Sahaja Yogi ve
onlar tedavi etmek için bize yardım edecekler. Gerçekte, Ben her zaman insanları iyileştireceğimiz yerin neresi olacağını
düşündüm, bu yüzden  iyileşmeleri için hepsini buraya göndereceğiz.

Burası bir ormandı. Her taraf ormandı, tepeler ama sanırım tüm bunlar bitti ve şimdi bozuldu. Bizler kaplanlara ve bu şeylere
alışkındık. Buradan biraz uzakta, onların kaplanları görebilecekleri Tamia isminde bir yer var ama şimdi oradalar, buna şüphe yok
ama şimdi kimsenin bu tarafa gitmediğini söylüyorlar. Onların hepsi, kendinizin de görebileceği korunmaya alınmış yerlere
gittiler, Kanakisli de.

Umarım hepiniz keyif aldınız. Kanakisli`den hoşlandınız mı? Ve Narmada nehri, çok keyif aldığınızı da söylemiştim. Bu olduğu için
mutluyum. Bu biraz dolambaçlı ve bu güne dek düzenlediğimiz bütün turlardan kesinlikle farklı ama hepiniz bundan keyif
aldığınız için mutluyum.

Shri Ganesh  hakkında pek çok şey söyledim, şimdi daha fazla ne söylemek gerektiğini bilmiyorum. Ama hepiniz burayı
gördünüz. Şimdi bakın, bu esinti nereden geliyor? Bilemiyorum Benim yapmam yerine sizler Bana esinti gönderiyorsunuz.

[Konuşmanın İngilizce kısmının sonu]
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Shri Raja Rajeshwari Puja (Hindi). Hyderabad (Hindistan), 20 Ocak 1994. Bugün Shri Raja Rajeshwari’nın Pujasını yapacağız.
Özellikle Hindistan'ın güneyinde, Devi birçok form içinde tanınır. Bunun nedeni, Adi Shankaracharya gibi birçok Devi bhakta’sının
(kendini Tanrıça’ya adanmış olanlar) orada bulunmasıydı ve onlar Shakta Dharma dinini kurdular. Shakta Dharma, Shakti'nin dini
(Tanrı'nın gücü) anlamına gelir. Aynı anda iki tür din birden başladı. Ramanujacharya, Vaishnav dinini kurdu ve bu ayrı iki türdeki
dini takip ederken, insanlar birbirlerinden ayrıldılar. Gerçekten Vaishnav olan (Vaishnav dinini takip eden) bir kişinin işi
Mahalakshmi'dir. Ve birçok formu olan Mahalakshmiji, tüm formları kendi içinde özümser; Dharma gibi, Dharma'yı yerleştirmek
ve orta yolda olmak, ne sola ne de sağa gitmeyip merkezde olmak. Bu insanlara Vaishnavalar denilir. Zaman geçtikçe Vaishnava
Dharma, Gujarat’da ve diğer yerlerde (Hindistan’ın eyaletlerinde) yayıldı. Kişi Kundalini vasıtasıyla Vaishnav yolundan
ilerlediğinde, o zaman siz sonunda Sahasrara'ya ulaşırsınız, ama Sahasrara'da, Brahmarandra'da, burası Sadashiva'nın oturduğu
yerdir. Yani Vaishnava Dharma'yı takip ederek, kişi sonunda Shakta Dharma'nın hedefi olan Sadashiva'ya ulaşır. Ama kişi
Kundalini'nin gücü olan Kundalini Shakti'nin, orta yoldan geçtiğini anlamalıdır. Peki, o zaman siz bu ikisini nasıl ayırabilirsiniz
(Shakta ve Vaishnava Dharma)? Shakti'nin yolu orta (merkezi) yoldur. İç içe geçmiş olan iki şey ayrılmıştı, bunun nedeni o
günlerde Kundalini'nin yükselişinin gerçekleşmemesiydi. Maharashtra'da, Kolhapur'da, Mahalakshmi'nin uyanmış olduğu bir
tapınağı vardır. Orada insanlar şarkı söylüyorlar, "Uday uday Ambe." Amba, Shakti'dir. Kundalini'ye Amba denir. Yani bu
Mahalakshmi tapınağında onlar Shakti’nin uyanışı hakkında şarkı söylüyorlar. Bu (bhajanı)neden söylediklerini bilmiyorlar.
Böylece Vaishnavalar kendi(evrimlerinin) yolunu hazırlarlar, rotayı, yolu hazırlarlar ve bu yol hazır olduğunda, Kundalini onun
içinden yükselir. Aynı şeyi biz Sahaja Yoga'da da yapıyoruz. Hepiniz ellerinizi Bana doğru tuttuğunuz zaman, yedi çakranızın hepsi
yavaşça düzelir ve buda sizin bir Vaishnav olmanız anlamına gelir. Siz aşırılardan ayrılıp orta yola gelirsiniz ve çakralarınız
düzgün bir şekilde istikrara kavuşur. Çakralarınız düzeltildiğinde ise, ancak o zaman Kundalini uyanır. İşte bu yüzden başlangıçta
Vaishnav olur ve daha ise sonra Shakta olursunuz. Yani, onların her ikisi birdir (Vaishnav ve Shakta dini). Ancak güneyde
(Hindistan’ın) Devi’nin birçok görünümü bilinir ve bu  (görünümlerinden) Raj Rajeshwari’ye çokça ibadet edilir. Lakshmi, Vaishnav
yolundadır, Vishnu yolundadır, O Vishnu'nun karısıdır ve işte bu yüzden de Shaktinin bir görünümü olan Lakshmi'nin bu niteliği
anlatılmıştır. Raja Rajeshwari, Kundalini'nin Nabhi'ye gelmesi anlamına gelir. Kundalini Nabhi çakraya ulaştığında Lakshmi
formunu kazanır veya kendi üzerinde Lakshmi'nin yansımasını elde eder. Kundalini Nabhi çakraya ulaştığı zaman, Lakshmi
formunu alır, Kundalini pek çok türdeki Lakshmi formu, Gruha Lakshmi, Raja Lakshmi vardır. Birçok Lakshmi vardır, ama
Kundalininin Shakti'sini aldığı zaman, Lakshmi bu formları alır. Onlar ancak Kundalini Shakti ile birleşme sayesinde aydınlanırlar.
Raj Rajeshwari sadece Kundalini'nin gücü olmasına rağmen, ancak Kundalini Nabhi çakraya ulaştığı zaman bu formu alır.
Kundalini'nin kendisi o zaman Raj Rajeshwari olarak bilinir ya da, Adi Shakti'nin Nabhi çakradaki görünümüne Raja Rajeshwari
denir, diyebiliriz. Nabhi çakrada Raja Rajeshwari prensibini oturtmuş olan kişi, sol tarafta Gruha Lakshmi ve sağ tarafta da Raj
Rajeshwari’yi oturtmuş demektir. Raja Lakshmi'nin en yüksek konumu, Raja Rajeshwari olarak kabul edilir. Şimdi, Raj
Rajeshwari'nin son aşamasında, bir Sahaja Yogi nasıl olmalıdır? Bu aşamada Lakshmi'nin kutsamaları orada olmalıdır. Kundalini
uyanışından sonra, kişi Lakshmi'nin kutsamalarını alır. Bu kutsamalar kişiye kesinlikle gelmelidir. Tüm Sahaja Yogiler Lakshmi'nin
kutsamalarını alırlar ve bazen bu Lakshmi beklenmedik bir şekilde çok fazla artabilir. Ve artmasa bile, böyle bir adam bir kralın
tutumunu kazanır. Sizin tutumunuz böyle olmadıkça (bir kralın tutumu), Kundalini'nin Nabhi'de hala kayıp olduğunu anlamalısınız.
Mizaç değişir! Sahaja Yoga'ya geldikten sonra meydana gelen en büyük mucize, kişinin mizacının değişmesi, kişinin doğasının
değişmesidir. İçinde Lakshmi'nin görünür olmadığı, yani a-Lakshmi ile dolu bir adam, - bunun anlamı, cimri olan bir sürü zengin
insan da vardır. Bu yüzden onlara Lakshmi-pati (Shri Vishnu’nun unvanı, Lakshmi’nin kocası, talihinde para olan) denilemez.
Onlarda görünür bir Lakshmi formu yoktur. Onlar sürekli olarak para için ağlayarak, dilenciler gibi yaşıyorlar. Başkalarına biraz
para vermeleri çok zordur. Böyle cimri insanlarda, Kundalini henüz uyanmamıştır. Cimrilikten ölürler. Onlar çok cimridirler ve para
hakkında o kadar çok düşünüyorlar ki karaciğeri de tahrip olabilir. Onların yüzleri tam dilenci gibi olacaktır. Yani sadece
Lakshmi'ye (maddi refah) ulaşmak Kundalini'nin işi değildir. İçinizde Lakshmi'nin özünü yerleştirmek Kundalini'nin eseridir. Yani
Raja Rajeshwari, içinizde yerleşen, oturan Kundalini'nin gücüdür. Lakshmi-pati'in özü Raja Rajeshwaridir. Bu, sizin çok fazla para
kazanmanız gerektiği anlamına gelmez, ama bir kralmışsınız gibi cömert bir hale gelmeniz gerektiği anlamına gelir. Raja
Rajeshwari, sizin kendinizde bir kralın mizacını geliştirdiğiniz anlamına gelir. Burada krallar bile dilenci gibiler ve onlar cimriler,
yalancıdırlar, rüşvet alırlar ve tüm bunları yaparlar. Ama biz burada saf form hakkında konuşuyoruz. Raj Rajeshwari'ye ibadet
eden ve buna ulaşan kişinin pek çok kalitesi vardır, onlar belki de bugünkü konuşmada tarif edilemezler. Ancak olan en büyük
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şey, kişinin Raj Rajeshwari'nin gücü ile beslendiğini bilerek cömertleşmesidir. "Bende asla para sıkıntısı veya başka bir şey
olmayacak. Öyleyse neden sadece keyfini çıkarmıyoruz! Başkalarına vererek neden kendimi mutlu etmeyeyim ki?" Eski
zamanlarda, krallar memnun olduklarında, yakınlarına en değerli şeyleri verirlerdi. Cömertliği olmayan adamın, hayatının anlamı
tam değildir. En önemli şey hiç bir kralın, hiç kimsenin önünde yalvarmamasıdır, asla! Kral fakirleşebilir ve belki de tüm malı
mülkü bile kaybolur, ama gidip kimsenin önünde dilenmez. Ölebilir, ama dilenmez. Yani Sahaja Yogiler bir kralın mizacını
geliştirirler. Yaşam tarzları bile kral gibidir. Sahaja Yogi, bu Hare Rama'dan olan bu insanlar gibi yırtık kıyafetler giymez. Onlar Shri
Ram ve Shri Krishna'nın adını anarlar ve Krishna’nın kendisi Kubera'dır, ancak Onun Krallığının insanları olarak, bu kişiler  ortalıkta
dilenciler gibi dolanırlar. Hiçbir şekilde Krishna'nın özünü bilmiyorlar. Ama Sahaja Yogiler, Paramchaitanya'nın sizin mizacınıza
göre şartlarınızı yaratacağını bilmelidir. Sadece sürekli olarak para için ağlayan bir adam, böyle bir durumda olacaktır - her zaman
para hesabı yapan ve daha fazla para kazanmakla meşgul olan bir adam. Sahaja Yoga'dan para kazanmak isteyen insanlar bile
var. Bu insanlar tamamen kayıp vakalar! Hiç kimse onlardan daha kötü değildir. Kral Ekber, bir keresinde Birbal'a (bakanına) "En
ezik insanlar kimlerdir?" dedi. Bakan da, "onlar Tanrı'nın tapınağında dilenen insanlar" dedi. Tanrı burada otururken, sen neden
insanlardan dileniyorsun ki? Benzer şekilde, Sahaja Yoga'da da böyle insanlar var – sayıca çok azlar, ama bazıları var - bir şekilde
onlar Sahaja Yoga'dan para kazanmalarının gerektiğini düşünüyorlar. Birisi Bana Ganapatipule'de Sahaja Yogilerin bazı şeyler
getirdiğini ve onları sattığını söyledi. Benim iznimi alıp, bir şeyler satan bir kişi vardı ve ne kadar kar ettiyse, bunu Sahaja Yoga'ya
verdi ama bu bile yapılmamalıdır. Ama onlar insanların sari ve benzeri şeyler almasının uygun olduğunu söylüyorlar. Ama Sahaja
Yoga'da içinde sadece para kazanmak isteyen böyle bir kişi, Sahaja Yogi olarak adlandırılmaya layık değildir. Raja Rajeshwari'nin
gücünü onun vasıtasıyla anlayamazsınız. Bir adamın parası olsun ya da olmasın, Raja Rajeshwari gücüyle onun korkusu yoktur.
"Benim bunda bir eksiğim var" gibi herhangi bir yoksunluk hissi yoktur. "Ben tam olarak tamamım. Başka ne yapmalıyım? Benim
başka neye ihtiyacım var? Neden korkmalıyım ki? Her nerede olursam olayım, bende bolluk olacaktır. Orada her şeye
ulaşabilirim." Ve böyle bir adam, hayatını çok görkemli bir şekilde yaşar. Onun mizacı çok muhteşem ve harika olan bir insan
gibidir. O almaktan değil sadece vermekten hoşlanır. Bir kişi zenginse, o zaman sadece kendisi için zengindir ve eğer bir kişi
fakirse de, o zamanda sadece kendisi için fakirdir. Fakat bir Sahaja Yogi için, bir kişinin zengin ya da fakir olması önemli değildir,
o kişiye yardım etmeye tamamen hazır olacaktır. Sahaja Yoga'da, asahaj insanlar için çok şey yapan insanlar da var, ama fakir bir
Sahaja Yogi gelirse, onlar oturması için ona bir sandalye bile vermiyorlar. Yani insanların dıştaki gösterişlerine bakarak, birçok
insan onlara çok önem veriyor. “O çok büyük biri”, “Onun bir sürü arabası var” veya “o çok ünlü bir aktör” veya “ünlü bir doktor”,
“mimar”, “çok büyük bir adam”. Bu unvanlar çok dışa dönük şeyler ve onlar bunlara önem veriyorlar. Ama eğer bir kişi şöyle
düşünürse, “Güç bu adam sayesinde akıyor, bu güçlü vibrasyonlar onun sayesinde akıyor. Bu büyük azizde kim? "Böyle bir insanın
kral gibi bir mizacı vardır diyebiliriz. Ülkemizde böyle birçok insan var. Bizde Shivaji Maharaj'ın özel bir örneği var. O büyük bir
aziz, aydınlanmış bir ruh ve çok ideal bir insandı, ama onun azizlere karşı gösterdiği davranış, son derece güzel ve kibardı. Bir
keresinde onun gurusu Shri Ramdas geldi ve Shivaji'yi çağırdı. Shivaji Maharaj bir mektup yazdı ve çantasına koydu. Bu mektupta
"Guru, Ey benim Guru'm, bütün gücümü, krallığımı, her şey, size veriyorum", diye yazdı. Bu mektubu okuduktan sonra Guru
Ramdas güldü ve “Oğlum, ben bir çileciyim. Senin krallığınla ben ne yapacağım? Kral sensin ve senin görevin bu (krallığı
yönetmek). Ama evet, eğer düşünürsen, sen bu krallığı bhakti ile yönetmelisin, o zaman sen oranın bayrağını, üçgen şekilde ve
benim kıyafetimle aynı renkte yapabilirsin. Bu bayrakla insanlar senin orayı azizvari bir tavırla yönettiğinizi anlayacaklardır. Sen
kralsın, ama hala bu gerçeğin bilincine sahip değilsin." Kral olmalarıyla övünen ve çılgınca "Ben buyum" demeye devam eden
insanlar, onlar aslında öyle değildirler. Ve (kral) olanlar ise bunu asla söylemezler. Böyle olan birçok insan göreceksiniz. Bir
keresinde Londra'da seyahat ediyordum. Biraz uzakta oturup Benimle konuşmaya başlayan bir beyefendi vardı. (Erkekler)
genelde kadınlarla konuşmazlar, onlar kendi aralarında konuşurlar. Ama o Bana Hindistan hakkında pek çok şey sordu. "Bu nasıl?
Şu nasıl?" Bunun üzerine Ben de ona "Hindistan'a gittiniz mi?" diye sordum. "Evet, yıllarca Hindistan'da kaldım" dedi. Ve kim
olduğu hakkında kendisi, hiçbir şey söylemedi. Sonra gemiden indi, çıktı gitti ve Ben de oradan ayrıldım. Daha sonra bir gün
kocamla seyahat ediyordum ve trende onunla tekrar karşılaştık. Bunun üzerine Hindistan üzerine konuşmak için bizi evine davet
etti. Oraya vardığımızda kendisinin çok büyük bir evi olduğunu gördük. Kendisinin Hindistan’ın genel valisi olduğunu öğrendik!
Ama bunu kendisi asla söylemedi! Genel vali olduğunu bile bilmiyorduk. Daha önceleri insanlar vali ile görüşemezdiler bile. Ve
bizimle o kadar alçakgönüllü bir şekilde konuştu ki, "Eğer herhangi bir probleminiz olursa, bana haber verin" dedi. Bir bayan
olarak, "bu bey Bana neden bu kadar önem veriyor ki?" diye düşünüyordum. Kendisi Bana “Siz herhangi bir sorunla karşılaşıyor
musunuz? Buradaki insanlar biraz inatçılar, onların bütün bu türden konuşmaları! Onlar Hintliler gibi değiller. Dharmik değiller",
dedi. Bütün bu tür konuşmalar. Ama asla kendisinin genel vali olduğunu söylemedi! Hintlilere karşı çok saygılıydı. Onlar hakkında
çok sevgi dolu konuşuyordu. Bizim ülkemizde, eğer birileri bakan yardımcısıysa, bu bile onu çıldırtır. Bazı insanlar bakanla
görüşmeye gittiği sırada, orada çok bağıran bir adamın olduğuna dair bir hikâye var. Ona "neden bu kadar kızgınsın?" diye



sordular. "Bilmiyor musun? Ben P.A. yım (Hintçe sarhoşum)" dedi. İnsanların biraz bile olsa, zihinleri hasar görür ve bu bir kralın
işareti değildir. Bir kralın ilk niteliği, onun son derece kibar olmasıdır. Kibir bir insanda oluşur çünkü o "Ben çok zenginim. Ben
herkesi azarlayabilir, herkese bağırabilirim" diye düşünür. Ya da o kişi eğer çok eğitimli, yüksek bir konuma sahipse veya önemli
bir babanın oğluysa, daha da kibirli olur. Onunla konuşamazsınız bile! Kocamın ofisindekiler gibi sıradan adamların bile, telefona
terbiyesizce cevap verdiklerini gördüm. Bir keresinde Bana "telefondaki kim?" diye sordu ve konuştuğu kişinin Ben olduğumu fark
etti. Çok korkmuştu! Ona "Başlangıçta sen neden bu kadar terbiyesizce konuştun?" dedim. "Sör'e bunu söylemeyin. Lütfen beni
affedin!" dedi. "Neden ona söyleyeyim ki? Ama sen neden ilk başta Benimle böyle konuştun?" dedim. Yarı dolu olan bir kaptan su
her zaman dökülür. Tam olan bir kişi, son derece kibar ve basittir. Bunu anlayacaksınız. Siz tam olana dek, sahte bir egoya, sahte
bir öfkeye sahip olacak ve garip türden bir kişilik kazanacaksınız, bu durumda adınızı duyan herkes kaçıp gider! Bir türde olanlar,
dilenciler gibidir. Geldiklerinde, siz onların bir şey istemeye geldiklerini bilirsiniz. "Benim başıma bu geldi, babama, anneme.
Param yok. Bunu istiyorum". Her zaman bir dilenci gibidir! Ve başka bir tip ise her zaman bağırır. Yani bizler ilk önce Vaishnav
olmalıyız, merkeze gelmeliyiz. Raja Rajeshwari'nin gücünü sadece merkeze gelerek kazanabilirsiniz. Aksi takdirde bu sizin
içinizde çalışmaz! Plastik bir bitkinin sulanmasının bir anlamının olmaması gibi. Benzer şekilde, bu insanlarda bir tür sahte bir
gösteri var. Geçenlerde Londra'dan (Hindistan’a)geliyordum. Yanımda bir bayan vardı. Bir sürü elmas takıyordu, kulaklarında,
burnunda, ellerinde, her yerde. "Ben sade yaşamaya ve yüksek düşünmeye inanıyorum. Sade bir şekilde yaşa ve yüksek
düşüncelere sahip ol", dedi. Ben de "İyi, çok iyi, lütfen oturun", dedim. "Ben bu tür renkli kıyafetler giymiyorum. Bu yüzden de çok
sadeyim", dedi. "Çok iyi!" dedim. Hindistan'a varmadan önce Bana geldi, "Bir sorunum var. Lütfen bana yardım edin. Gümrük
memurları Size çok saygı duyuyorlar ve ben çok pahalı mücevherler takıyorum, bu yüzden lütfen beni gümrükten geçirin" dedi.
Ben de, "Siz sade bir yaşama inanıyorsunuz. Öyleyse gümrüktekilere neden sade yaşamaya inandığınızı anlatmıyorsunuz? Onlar
da sizi geçireceklerdir, bu kadar basit!" dedim. Benim yanımda geldi. Gümrükçüler Bana ve ona da namaskar yaptılar ve oda
geçip gitti. Bir adamda olan diğer bir şey ise açgözlülüktür. Açgözlülük çok pis ve kötü bir şeydir. Çok düşük insanlar başkalarına
ait şeyler için açgözlülük yaparlar. Birinin evinden gelir gelmez, " onların evinde olan şeyi haydi bizde alalım" diye başlarlar. Bu
şeyi getir, sonra başka bir şey getir. Bunun sonu yoktur! Ve açgözlülük devam ediyor. Bu açgözlülüğün panzehiri nedir? Panzehir,
bir şeye sahip olmanın baş ağrısının ne olduğunu bilmektir. Mesela burada güzel bir halı var ve ben onun için açgözlülük etmeye
başlıyorum, "Bu halıyı almak istiyorum". Halıyı çalabilirim bile ve eğer onu çalmazsam, sürekli olarak kafamda düşünceler
olacaktır, "Bu halı nereden geldi? Ne zaman geldi?" ve bunun gibi şeyler. Yani Puja bir tarafa ve eğer halı getirilir ve buraya
serilirse, "Ah, bu halı kirlenecek. Bu ona olacak" vb. Eğer siz bu halının size ait olmadığını anlarsanız, bu daha iyidir. "Halı başka
birine ait. Tanrım koru beni!" Hepsi bu kadar. Artık sıkıntı yok! "Eğer halı başka birine aitse, o zaman neden başımı ağrıtayım, onu
sigortalat, bunu yap, bankaya git. Bunu neden yapayım ki? Halı bana ait değil. Bırak onu gitsin. Onu almayı istiyor musun? Al o
zaman. Daha fazlasını ister misin? Daha fazlası var. Çok iyi!" Açgözlülük çılgınlığı bu şekilde tamamen yok edilir. Ve bu Sahaja
Yogiler için çok büyük bir problem çünkü bir tarafta onlar Sahaja Yogiler, diğer taraftansa, onların ayakları açgözlülük denen bir
timsahın ağzında. Peki, tekneye nasıl binecekler? Ayakları orada sıkışmış. Eğer bir şey için açgözlülük yaparsak, Raja
Rajeshwari'nin bizi terk ettiğini anlamalıyız. Ve Raj Rajeshwari mizaçları olanlar, küçük şeylerin bile tadını çıkarmaya başlarlar!
Onlar asla hiçbir şeyin yokluğunu çekmezler. Bir keresinde Palitana'ya gittim. İki buçuk saatlik bir tırmanış yolculuğu. Orada,
mermer olarak adlandırdığımız sangamarmar'dan yapılmış bir tapınak vardı. Yani yanımdaki herkes yere serildi. Ben yukarıda ne
olduğunu görünce, "Yukarıya bakın. Çok sayıda fil oyulmuş ve hepsinin kuyrukları farklı bir şekilde yapılmış", dedim. Onlar ise,
"Anne, çok yorgunuz. Siz fillerin kuyruklarını nasıl görebiliyorsunuz?" dediler. "Oraya bakın. Onlara bakmıyorsunuz" dedim. Onlar
"yorulmadınız mı?" dediler. Bende "Hayır, bu sanatı gördükten sonra tüm yorgunluğum uçup gitti!" dedim. Yani küçük, küçük
şeylerin tadını çıkarmaya başlıyoruz, onlardan zevk almaya başlıyor ve memnuniyeti hissediyoruz. Shri Ram, Shabri'nin
meyvelerini yedikten sonra bundan çok memnun kaldı. Bu şeyi anlamaya başladığınızda, o zaman siz Raj Rajeshwari'nin
gücünden beslendiğinizi söyleyebilirsiniz. Eğer birisi size sevgiyle küçük bir şey verirse, sevgiyle verilen tembul fındığı gibi küçük
bir şey bile, Ben genelde tembul fındığını yemem bile, ama o kişiyi mutlu etmek için mutlaka yerim. O Benim tembul fındığını
yemediğimi bilmiyor. Bu şu anlama gelir, bu dünyadaki herhangi bir nesne için, eğer içine koyarsanız örneğin camın, eğer içine
cıva koyarsanız, şeffaf olan herhangi sıradan bir camın içine cıva koyarsanız, o zaman cam kendi yansımanızı görebileceğiniz bir
ayna haline gelir. Herhangi bir nesneye, eğer sevgi eklerseniz o nesne çok güzel olur. O zaman da siz onu birisine vermek
istersiniz. Pazara gittiğinizde, "Evet, bu şey o adam için iyi olur, bu şey şu bayan için iyi olur" şeklinde hissedeceksiniz. Sizin için
iyi olan ne, bu düşüncenin bile aklınıza gelmemesi gerekir. Bu düşünce gelirse, "ben ne istiyorum? Ben neyi seviyorum?", Bitti! Bu,
Her Yeri Kaplayan Gücün henüz sizin içinizde olmadığı anlamına gelir. Eğer Her yeri Kaplayan Güç sizin içinize gelirse, o zaman
çok bilge olacak ve herkesin neye ihtiyacı olduğunu bileceksiniz. Eğer bir yere gider ve çok güzel bir lamba olduğunu görürseniz,
"Evet, onların evinde kaldım ve onlarda bu lamba yok. Bu yüzden onlar için bunu almalıyım", dersiniz.  Kendi ihtiyaçlarınız ortadan



kalktığında, herkesin ihtiyaçlarını anlamaya başlarsınız. Herkesin sorunlarını hatırlarsınız. Birisi hasta, birisinin bir şeye ihtiyacı
var, birisinin kayıt cihazı yok ve o Benim konuşmamı dinlemek istiyor. Bütün bunları bilirsiniz. Ve bu şeyi ona verdiğinizde, "Anne,
buna ihtiyacım olduğunu Siz nasıl bildiniz?" derler. Ne demek istiyorsunuz? Ben bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Sevgiye işte
bu yüzden bilgi denir. Bilgi sadece saf sevgidir, çünkü herhangi biri için saf sevgi duyduğunuzda, ona dair tüm bilgiye
sahipsinizdir ve bu olur. O Mahamaya olsa bile, bilebilirsiniz, ama siz saf sevgine sahip olmak zorundasınız. Saf sevgi size tüm
bilgiyi verir - her türlü bilgiyi, her tür. Örneğin, eğer bir şeye saf sevgi ile bakarsanız, Madras'ta olduğu gibi, Ben çok fazla yoksulluk
ve ıstırap gördüm. Bu düşünce aklımda belirdi, bu sıcakta küçük küçük çocuklar, yaşlı insanlar var, herkes ayakta duruyor ve uzun
süre otobüs bekliyorlar ve Ben etrafta dolanan güzel bir arabanın içinde oturuyorum. Bunun üzerine üzülmeye başladım. "Bunun
için ne yapmalıyım?" "Neden özel bir ulaşım ayarlamıyorlar ki? En azından çektikleri sefaletin bir kısmı azalır" dedim. Ve Aklımda
kalan şey bu, bir şekilde bu ulaşımın organize edilmesi gerektiğiydi. Aydınlanma aldığınızda, o zaman bütün dünya kardeşliğine
bağlanırsınız. Bu Shri Raja Rajeshwari'nin öyle büyük bir işidir ki, siz herkesi düşünebilirsiniz! Bir kralın kraliçesi gibi, o halkının
sorunlarıyla ilgilenir ve onların sorunlarını çözer. Oturup kaç tane mücevherinin olduğunu, kaç tane elmasının olduğunu
saymayacaktır. "Krallığımda kaç kişi acı çekiyor? Onların hangi küçük şeylere dahi ihtiyacı var?" Benzer şekilde, sizin mizacınız da
böyle olur. Daha yüksek bir seviyeye yükselene kadar, siz Vishwa Nirmal Dharma'nın bir ibadet edeni nasıl olabilirsiniz? Vishwa
Nirmal Dharma, "Ben Hindu’yum, Müslüman’ım ya da Hıristiyan’ım" gibi dışsal bir şey değildir. Bu böyle değildir. Bu içsel bir ışıktır
ve bu ışıkta bir insan çok görkemli bir kişiliğe sahiptir. "Ben ne alıyorum? Ben neyi başardım?" diye düşünmez. O sadece "ben
başkaları için ne yapabilirim? Ben çok az şey yaptım. Ah Anne! Sadece insanlara aydınlanma verebildim. Daha fazla bir şey
yapamadım!" Kişi böyle düşünmeye başladığında, Raja Rajeshwari'nin gücünün içinde taştığını anlamalıdır. Bu parlıyor. “Sen ne
yapıyorsun? Senin çok fazla gücün var. Neden sen bunu başkalarına vermiyorsun?” diye düşünerek rahatsız oluyor. Bu parayla ya
da başka herhangi bir şeyle ölçülemez. Bugünkü gibi geç kalmıştım. Rusya'dan gelen bir telefon araması vardı, bu yüzden
gecikmiştim. Yolda onlara, "Herkes nerede oturuyor?" diye sordum. "Açıkta" dediler. Ben de, "Onlar için gölgelik koydunuz mu?"
dedim. Bilmiyorlardı. "Anne, bir tente olmayabilir, ama serin bir esinti var!" dediler. "Ama orada bir tente olmalı. Başkalarının
üstünde yokken, sadece Benim üstümde tente olmasını istemem" dedim. Onlar, "sadece sizin üzerinizde tente var" dediler. "Bu
doğru değil", dedim. Nihayetinde orada hepsinin üzerinde bir tente olduğunu görünce çok mutlu oldum. Benzer şekilde,
Chinddwara'da hava çok sıcaktı ve herkes açıkta oturuyordu. Sürekli olarak bu olandan dolayı endişelendim ve herkes "Anne, biz
içimizde soğuk hissediyorduk" diyorlardı. Çok sıcakta oturmalarına rağmen soğuk hissediyorlardı! Raja Rajeshwari'nin bu gücü
herkes için her yerde hayırlıdır. Hayırdan çok daha fazlasıdır, herkes dinlenir, bu herkese mutluluk ve sevinç verir. Ve siz bu aynı
güce kendi içinizde sahipsiniz. Eğer isterseniz, bunu çok yüksek bir seviyeye çıkartabilirsiniz. Sadece bir paisa (rupinin yüzde
biri)ile başarılabilecek işler, rupi ile başarılamaz. Ama verme gücü muhteşem olmalıdır. Shri Krishna'nın Vidura'nın evine gittiğini
ve onunla birlikte yemek yediğini ve Duryodhana'nın nefis yiyeceklerini yemediğini tekrar söyleyeceğim. Bunda çok önemli bir
mesaj var ve mesaj şudur, eğer bir şey sevgiyle doluysa, siz onun değerini ölçemezsiniz. Bu yüzden Vaishnavaların ilk önce kendi
Lakshmi çakralarını temizlemeleri gerekiyor. "Her şeyden önce benim hiç bir şeye ihtiyacım yok. Başkalarının ihtiyaçları var, ben
işte bu yüzden Sahaja Yoga'ya geldim." Böyle düşüncelerle gelmelisiniz. Şaşıracaksınız, dün, programdan sonra birçok insan
geldi ve Ben çok mutluydum. Ama aniden sağ kalbim catch etti. Burada sağ kalbin neden bu kadar çok catch ettiğini anlamadım.
Bu daha önce hiç olmadı. Sonra bu güç bir işaret verdi. O zaman Ben onlara sordum, "burada Gruha Lakshminin (ev hanımı)
durumu nedir? İnsanlar Gruha Lakshmi'ye  karşı Haydarabad'da nasıl davranıyorlar?" Bunun üzerine onlara çok kötü
davranıldığını öğrendim. Onlara hiç saygı gösterilmiyor ve onlar sürekli olarak azarlıyorlar. Annelerine saygı duyuyorlar ama
eşlerine hiç saygı duymuyorlar. " Müslümanlığın buradaki etkisi bu" dediler. Bilmiyorsunuz, Müslümanlar bile, Kuran'da kadınlara
saygı duymaktan ne kadar çok bahsedildi ama onlar bunu yapmıyorlar. Bu bir aptallık! Kadınlara saygı orada (Kuran'da)
yazılmıştır, ama hiçbir yerde bu yoktur. Sonra anladım. Kadınlara ibadet edildikleri yerde Devta’lar (Deity)ikamet eder. Ev
kadınlarına saygı gösterilmeyen yerde Devta’lar asla hüküm sürmezler. Tabii ki, temel fikir şudur: Eğer siz karınıza tamamen
saygı gösterirseniz, o zaman çocuklar da size ve kendilerine saygı duyacaktır. Bu doğru. Fakat kadının kendisi ibadet edilmeye
layık değilse ve kadın ibadet edilmeye layık olmayan şeyler yaparsa, o zamanda kadın düzeltilmek zorundadır. Ama eğer o kişi iyi
bir kadınsa, evin çocuklarına bakıyor ve sevgiyle hane halkı ile ilgilenirse, bu tür bir kadına sadece evde değil, toplumda da saygı
gösterilmelidir. Ama düşünün, sağ kalbim tamamen catch etti ve bir buçuk saat boyunca acı çektim. Eşlerinize çektirdiğiniz
bütün bu ıstıraplar, tüm bu ıstırap Benim içime geldi! Şimdi, bir kadının kendi aklıyla Sahaja Yoga'yı çok iyi şekilde anlayamaması
mümkündür ama o kalbi ile anlar. Bir kadın kalbi ile bir şeyleri anlar ve bir adam ise aklıyla anlar. Ancak birisinin kalbiyle anlaması
çok büyük bir şeydir ve kadınlar her zaman Shakti'nin bir formu olarak kabul edilirler. Bir kadının saygı görmediği bir evde, hiçbir
şey düzgün çalışmayacaktır. Bunun nedeni şudur, eğer kadın sadece güçse - örneğin, bunun gücü (mikrofon) yoksa o zaman
Benim konuşmamın ne faydası var? Bu büyük şey burada tutulur, ama eğer elektriği yoksa işe yaramaz. Eğer evin kadınına böyle



baskı yaparsanız ve ona saygı duyulmazsa, güç sizin içinizde çalışamaz. Bu çok büyük bir hatadır. Nedenini bilmiyorum, bu daha
önce hiç olmadı ama dün, programdan sonra, sağ kalp çok kötü bir şekilde tamamen catch etti. Bunların daha çok Kuzey
Hindistan'da olduğunu düşünürdüm, ama Güney Hindistan'da bunun daha fazla olduğunu görüyorum. Kuzey Hindistanlılar bunu
çok fazla yapmıyorlar. Eğer Hintlilerin bir eksikliği varsa, oda kadınların gücüne saygı göstermemeleridir, sadece budur. En büyük
eksiklik! Bir taraftan Tanrıça'ya ibadet edecekler, Onu masum Tanrıça olarak tanıyacaklar, Onu her türlü formu içinde
tanıyacaklar, ama Gruha Lakshmi olarak Onu tanımayacaklar. Bu yüzden bugün açıkça söylemek isterim ki, eğer sizler Sahaja
Yogilerseniz, o zaman kadınlarınıza karşı saygınızı muhafaza edin. Onların açıkça azarladıklarını duydum. O zamanda açıkça size
hakaret edilecektir. Bir erkeğin herhangi bir sebepten ötürü bir kadına hakaret etme hakkı yoktur. Sanırım bu şey düzelebilirse,
Raja Rajeshwari'nin güçleri kesinlikle aktive edilecektir. Karı ve kocanın, bir arabanın biri solda diğeri ise sağda bulunan iki
tekerleği olduğunu tamamen anlamalısınız. Soldaki sağa, sağdaki sola gelemez. Her ikisi de kendi yerlerini korumalıdır. Her ikisi
de benzerdir ama yerleri farklıdır. Bu da, hiçbir yerin daha yüksek veya daha düşük olmadığı anlamına gelir. Eğer bir tekerlek
alçalırsa, araba ileri doğru hareket etmez. Tek bir yerde dönmeye devam edecektir. Çocuklar da bunları sizden öğreniyor. Eğer
çocuklar annelerine saygı gösteremezlerse, bu dünyada ne yapabilirler? Bana nasıl saygı duyabilirler? Bu yüzden herkesten bir
isteğim var, bugünden itibaren artık evinizde kadınlara hakaret etmeyin. Onları hiçbir şekilde daha küçük göstermeyin. Onların
gücü sizin için çok önemlidir. Benzer şekilde, kadınlar da Sahaj'da daha derine inmeli ve güçlerini almalı, güçlerine ulaşmalıdır.
Bugün, Puja için birçok insan geldi. Hindistan'ın tamamından gelmişler. Bu kadarını beklemiyordum. Şimdi Sahaja Yoga
gerçekten çok entegre oluyor ve işler bol miktarda sevgi ile oluyor. Her yerde, nereye bakarsam bakayım Sahaja Yoga büyük bir
hızla yayılıyor gibi görünüyor. Ama bir şeyi, ne kadar derine gittiğimizi anlamalıyız. Bu çok önemlidir. Sayı artıyor, ama nicelik
olarak büyük olmanın bir avantajı yok. Sahaja Yoga'nın değerleri içinizde oluşuncaya kadar, kaliteye ulaşılamaz. Eğer siz Raja
Rajeshwari'ye saygı duyuyorsanız, o zaman O'nun güçleri içinizde artar. Onun tezahürü içinizde olmalıdır. Eğer değilse, o zaman
bu da tamam. Bir giysiyi çıkardınız ve bir diğerini giydiniz. Bunun hepsi dışsaldır. İçeride hiçbir şey olmadı. Bu doğuştan gelen bir
güçtür ve davranışınızda, konuşmanızda, her şeyde görünür olmalıdır. Hepinize sınırsız kutsamalar.
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Mahashivaratri Puja. Delhi (Hindistan), 14 Mart 1994. Dünyanın her yerinden gelen insanların Shiva’ya ibadet etmek üzere bir
araya gelmeleri büyük bir mutluluk. Aslında şunu söylemeliyiz ki, bu gün ibadet edeceğimiz, Sadashiva’dır. Sadashiva ve Shri
Shiva arasındaki farkı biliyorsunuz. Sadashiva, Kadir-i Mutlak Tanrıdır ve O, Ezeli Annenin oyununun bir şahididir. Sadashiva ve
Ezeli Anne Adi Shakti arasındaki kombinasyon, ay ve ay ışığı veya güneş ile güneş ışığı arasındaki ilişki gibidir. Böyle bir ilişkiyi
insanoğullarında, insanların evliliklerinde veya insan ilişkileri içinde anlayamayız. Bu yüzden de, kendisi Sadashiva’nın arzusu
olan Adi Shakti’nin yarattığı her ne ise, Sadashiva buna şahit olur. (İzler) Ve O bu yaratımı izlerken herşeye tüm detayları ile şahit
olmaktadır. O tüm evreni izler ve O, Toprak Ana’yıda izler, O Adi Shakti tarafından meydana getirilen tüm yaratıma da şahit olur.
Onun gücü şahit olmaktır (izlemektir) ve Adi Shakti’nin gücü ise, her yeri kaplayan bu sevgi gücüdür. Yani, Kadir-i Mutlak Tanrı,
Baba, Ezeli Baba da diyebiliriz, O kendi arzusunu ifade eder. Onun Iccha Shakti’si ise (Arzu Gücü), Ezeli Anne’dir ve Anne, kendi
gücünü sevgi olarak ifade eder. Yani ikisi arasındaki ilişki son derece anlayışlıdır ve çok derindir, Anne her ne yaratıyorsa, eğer
Anne bir şey fark ederse veya O bir problem olduğunu fark ederse, özellikle de Annenin işini engellemeye çalışan insanoğullarının
olduğunu fark ederse veya hatta kendi egolarını göstermeye çalışan Deity olmayan Tanrılar olduğunu dahi fark ederse, onlara
yıkım getiren O’dur. Yani yok edici güçten sorumlu olan, O’dur. O insanoğullarının kalplerine yansımıştır, O tüm yaratımın içinde
bir nabız gibi atar. Ama bu nabız, kalp atışı Ezeli Anne’nin enerjisidir. Baba ise, Adi Shakti’nin planlarına karşı gelen her şeyi yok
edebilir. Adi Shakti sevgidir. Adi Shakti affeder ve sever, kendi yaratısını sever. Kendi yaratısının gelişmesini, onun yaratıldığı
seviyeye yükselmesini ister. Adi Shakti, insanoğullarının, mutluluğun olduğu, affetmenin olduğu, neşenin olduğu Sadashiva’nın
Krallığına, Tanrının Krallığına girecekleri bu seviyeye ulaşmalarını ister. Bunların tümü ancak siz arayıştaysanız mümkündür,
orada olmak için doğuştan gelen bir arzunuz olmalıdır. İçimizdeki bu arzu, bizde Ezeli Annenin yansıması olarak aksettirilmiştir.
Şimdi, bu arzu oradadır ve yükselişinizi durduran diğer dünyevi arzularda oradadır. Sahaja Yoga’da biz asla sanyasa alarak
(maddi arzulardan vazgeçme, bir tür çilecilik) veya evden kaçarak, önerilen her şeyden kaçarak bu arzuların üstesinden gelmeyi
asla denemedik. Yapılan ilk şey sizin, sizin ruhunuzun ışığını almanızdır. Ruh, Sadashiva’nın yansımasıdır. O, bu ışık altında
gösterir. O sadece yolu gösterir. Ruh, kendisi yanan ve yolu gösteren bir ışık gibidir. Bu yolda, kendiniz o kadar bilge olursunuz ki,
siz bilgelik ışığında yürürsünüz, doğruluk ışığında yürürsünüz çünkü yok edici olan her ne ise, ruhunuzun ışığı vasıtası ile görünür.
Yok edici olan her şeyi, bırakmaya başlarsınız. Kimsenin size şunu söylemesine gerek yoktur: “Bu bırak, şunu bırak” Siz şunu
anlarsınız: ”Bu yanlış ve biz bunu bırakmalıyız”. Söylemeliyim ki, bu Benim kendi insan anlayışım. Çünkü bu günler, insanların
tamamen illüzyonda oldukları zamanlar. Var olmak için dahi, sürekli olarak mücadele ediyorlar. Bu şartlar altında, eğer sanyasa
almaya başlamak durumda kaldıysanız ve sonra da Himalayalara gidip, bütün bu şeyleri yapıyorsanız, yapacağınız her şey
başarısız olurdu. Eğer siz bunu kitleler için yapmak durumundaysanız, bazı şeyler radikal bir şekilde yapılmalıdır ve Allahtan Ben
sizin filizlenebileceğiniz, aydınlanmalarınızı elde edebileceğiniz bir yol bulabildim. Şimdi aydınlanma alan kimi insanlar, bazı
şeyleri anlamalılar çünkü bildiğiniz gibi, aydınlanma almış olan pek çok kişi var. Kaç kişi olduğunu bilmiyorum, saymıyorum ancak
onlarda eksik olan şey teslimiyettir. Bunu söylemek utanç verici ama bu bir gerçek. Modern Sahaja Yogadaki tek koşul budur,
sizler gerçek anlamda teslim olmalısınız. Eğer beyninizi kullanmaya başlarsanız, Sahaja Yogayı anlamak için başka yöntemler
kullanırsanız, bunu yapamazsınız. Sizler teslim olmak zorundasınız ve İslam’ın teslimiyetten başka bir şey olmaması gibi, İslam
teslimiyet demektir – ve eğer bu teslimiyet orada yoksa, her hangi bir kişinin Tanrının Krallığına yerleşmesi imkânsızdır.
Teslimiyet ailenizi terk etmeniz, çocuklarınızı bırakmanız veya konutlarınızı ve evlerinizi, mallarınızı bırakmanız gerekmesi
değildir. Teslimiyet buradadır: egonuzu bırakmakla başlayın ve sonra da şartlanmalarınızı bırakın. Örneğin, geçen gün bir
beyefendi ile tanıştım ve çok fazla acı çekiyordu. Bu yüzden ona sordum: Sizin gurunuz kimdir? Bunun üzerine de o Bana, bir
gurunun ismini verdi. Ben dedim ki: “bu kişi sizin için hiç bir iyilik yapmamış, onu bırakır mısınız?” O da Bana, “yarın” dedi. Ben de
ona, “neden bu gün değil” dedim. O da: “Bu gün ama, benim ona ait bütün bu şeyleri atmam gerekli, bu yüzden de bunu ancak
yarın sabah yapacağım” dedi. Ben de, “tamam, bunu yapın” dedim. Bana dedi ki, “anne, neyi atmalıyım?”. Ben de ona, “o zaman
ona ibadet ettiğin her şeyi at, at gitsin” dedim. Sonra o bütün evi dolaştı, guruya ibadet etmek için kullandığı ne varsa çıkardı,
hepsini bir araya getirdi ve fırlatıp denize attı ve sonra denize şunu dedi: “senden özür dilerim, ben bu adam yüzünden çok acı
çektim, lütfen şimdi sen acı çekme”. Yani eğer bu türden, içe işleyen bir zekânız yoksa bırakamazsınız. Kişi buna yapışır kalır.
Şartlanmalarından kurtulmayı çok zor bulan pek çok kişi tanıyorum. Bu egodan daha zordur. Sahip olduğunuz sıradan
şartlamalar ve koşul şemaları. İlk şartlanmamız da şu, diyelim ki siz Hindistan’da doğdunuz veya İngiltere’de veya herhangi bir
yerde doğdunuz. Sahaja Yoga’dan sonra insanların pek çoğunda aniden, kendi insanlarında neyin yanlış olduğunu, kendi
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ülkelerinde neyin yanlış olduğunu, kendi dinlerinde neyin yanlış olduğunu, okudukları kitaplarda neyin yanlış olduğunu görmeye
başladıklarını gördüm. Bu bir hata idi, bu yanlıştır şeklinde, bunu derhal net bir şekilde görmeye başlıyorlar. Kimse şunu söylemez,
Hayır, hayır, hayır, hayır. Çünkü bizler İngiliz’iz, en iyisi biziz, biz Russuz, bu yüzden de en iyisi biziz veya biz Hintliyiz, en iyisi biziz.
Onlarda neyin yanlış olduğunu ve bu insanların neden aydınlanma almadıklarını derhal fark ederler. Öte yandan öyle bir şefkat
duyarlar ki, “Anne pek çok insan aydınlanmasını almadı. Neden biz onlara aydınlanma vermeyi denemiyoruz?” Bu, bu ışığın çifte
eylemidir. İlk önce siz orada bir ışık olduğunu bilirsiniz ve bu ışık olursunuz. Bu sayede dikkatiniz her nereye giderse, gerçeği
görmeye başlarsınız ve sonra da bunun ülkemizin veya toplumumuzun bir şartlanması olduğunu anlarsınız. Ve sonrada onlar
yanlış olan bütün bu şeylerden iğrenirler, kendilerini asla bununla tanımlamazlar. Ama söylediğim gibi ilk şey, teslimiyettir.
Aslında teslimiyette, bir tür konum geliştirirsiniz, şöyle derdim, içinizde siz bir sanyasi (dünyevi şeylerden elini çekmiş, münzevi)
olursunuz. Bu hiç bir şeyin size hükmedemeyeceği anlamına gelir. Sanyasi nedir, o her şeyin üzerinde olan kişidir. Hiç bir şey ona
yapışamaz. O şeylere sadece bakar ve onun ne olduğunu bilir. Söylemeyebilir ama o her şeyi bilir ve yanlış olan her ne varsa bunu
yapmaz. O çok bağımsızdır, ancak bu bağımlı olmama hali içinde, problemin ne olduğunu o görebilir. O ailesindeki insanları
görmeye başlar, etrafındaki diğerlerini görmeye başlar, her yerde neyin yanlış olduğunu görmeye başlar. Ve kendisini bunlarla
ifade etmez, bu çok şaşırtıcıdır. Ben bunu gördüm, demek istiyorum ki, Türkiye’ye gittim, büyük bir İsviçre otelini (Swissotel
İstanbul) işleten bir beyefendi ile tanıştım ve kendisi Bana gelip, Anne bana aydınlanma verin dedi. Şaşırmıştım çünkü İsviçre’de
aydınlanma almak isteyen böylesine istekli birisini görmedim, onun Türkiye’de aydınlanma almak istemesi çok şaşırtıcı ve Ben
ona aydınlanma verdim ve o derhal “ben İsviçre’ye dönmeyeceğim”, dedi. Düşünün bir! Bu, bakın, bu o kadar kesindir ki, bu ışık
size kesinlikle muazzam bir bilgelik ve denge verir. Diyelim ki, yürüyorsunuz ve yolu göremiyorsunuz, düşebilirsiniz. Ama orada
biraz bile ışık varsa, siz bunu görebilirsiniz. Ve işte Sahaja Yoga’nın yaptığı şey budur, size azıcık bir ışık vermektir. Bu ışığın
kendisi, sizin pek çok şeyi bırakmanıza yetti. Şimdi, bunun diğer kısmı da ego tarafıdır. Ego insanoğullarında bulunan çok süptil
bir şeydir. Onların bunu nasıl topladıklarını bilmiyorum ama bunu yaparlar ve bazılarının öylesine bön bir egoları vardır ki, en
küçük bir şeyde hemen ateş ederler. Ve küçük şeyler için çok öfkelenirler veya eğer hükmedebilecekleri birisini bulurlarsa da, bu
kişiyi baskı altına alırlar. Şimdi bu ego, siz onu görmeye başladığınız zaman, siz sadece kendinize gülmeye başlarsınız ve şunu
düşünürsünüz, bende yanlış olan şey ne? Ego, dışarıdan gelen şartlanma gibi değildir, ego sizin içinizden gelen bir şeydir. Her
şeyden kaynaklanabilir. İnsanoğulları her tür saçma sapan şeyden dolayı ego sahibi olabilirler. Bir gün bir hanımla tanıştım ve
kendisi çok gururluydu ve gülümsemiyordu bile. Bende, “bu hanımın nesi var, nedir o?” dedim. Bunun üzerine Bana anlattılar, “o
hanım nasıl oyuncak bebek yapılacağını bilir, işte bu yüzden o kadar gururlu”. Bende, “Eh, bebek yapmak, o kadar gururlu!” “Evet,
bilirsiniz, kendisi oyuncak bebek yapabiliyor ve bu yüzden de bu kadar gururlu biri”. Ben de, “ne var ki bunda, herkes bebek
yapabilir, yani bunda büyütecek ne var?” dedim. “Hayır, ama o, kendisi oyuncak bebek yapabildiği için, kendisinin çok büyük
olduğunu düşünüyor ”. Yani bir adam, aptal ve salak olur. Bu egoist bir kişinin ilk işaretidir. O kişi, o kadar aptaldır ki, onunla
konuştuğunuz zaman, para ödemenize gerek kalmadan karşınızda size bütün muzipliklerini sergilen, kendi şaklabanlığının da
şakalarını yapan bir soytarı ile karşılaştığınız için afallarsınız. Bu, eh, çok şaşırtıcı bir şeydir, demek istiyorum ki, siz herhangi bir
egoist kişi ile tanışırsınız ve onu sadece izlersiniz, “ben şunu yaptın, benim, ben, ben, ben ..” Sonra, kişiyi görmeye başlarsınız, ne
oluyor, o kişi söylenmemesi gereken söylediği zaman, utanmaz bile. Sonra bu, onların sürdürdükleri günahkâr bir yaşama kadar
dahi gidebilir. Çok günahkârca bir hayat sürüyorlar, kadınlara düşkündürler, içerler, şudur, budur. Sonra, bununla övünmeye de
başlarlar, “şu gün çok fazla iştim, etrafımda beş kadın vardı”. Palavra atmaya da başlarlar. Yani, egoist bir adam için utanma diye
bir şey yoktur. Kendi yaptığı saçma sapan şeyler hakkında konuşmaya devam edecektir ve herkes, “Tanrım, kiminle konuşuyorum
ben?” diyecektir. Ve sonra, her ne yaparlarsa, bunu haklı çıkartırlar. Bir adama sordum, “Sen öyle kötü bir kalp krizi geçirdin ki,
şimdi neden içki içiyorsun, içki içmeyi bırak”. O da Bana dedi ki, “ama şu kişi bile, Kirloskar bile– Pune’de bizde bir tane var,
sanırım şimdi 95 yaşında, o içki içiyor.” Bunun üzerine Ben ona, “sen Kirloskar değilsin ve eğer o içse bile, bunun sana ne yararı
var, o bundan ne kazanıyor?” dedim. “Hayır, hayır, bakın, o çok iyi çünkü o içki içiyor ve o çok başarılı”. “O başarılı mı, içtiği için
mi?” Ama sıradan bir muhakeme bile orada yoktur, sıradan bir muhakeme bile. Ve eğer genel anlamda bakarsanız, ülkelerin en
büyük ayyaşlarına bakarsanız bile, Ben asla içki içtiği için ölen bir adamın heykelinin dikildiğini görmedim, asla. Hiç bir ülkede on
tane karısı olduğu için veya içki içtiği için ölen bir adamın övüldüğünü hiç bir ülkede görmedim. Yani şimdiye dek, kendi egoları
içinde insanoğullarının ne kadar ileri gidebileceklerini bilmiyorum. Şimdi, insanların “ben bunu severim, ben bunu sevmem”,
demeye başladıkları bu modern zamanlarda, ego çok fazla yayılıyor. “Ne, neyi sevmiyorsun?” “Ben bu tür bir sariyi sevmem, ben
bu tür elbiseleri sevmem, ben bunu sevmem”. Ama sen kimsin ki, siz kendinizi görmeyeceksiniz ama başkaları sizi görecektir. Bu
yüzden, sizin onu sevmenize veya sevmemenize yok açan fark nedir? Ama “ben severim” diye konuşmak genç insanlar arasında
çok yaygın. Ve bu tam bir yıkımın bir işaretidir. Çünkü ego sadece şey değildir, o sizi aptallaştırır, insanların bu günlerde nasıl
giyindiklerine bakın ve bizler onları çok aptal buluyoruz çünkü “ben bunu severim, ne var yani?” Sevdikleri herhangi bir şey,



bilirsiniz, onlar eğer kafa üstü yürümek istiyorlarsa, “ben bunu severim, yanlış olan ne var bunda?”diyorlarsa. Her tür aptallık ego
sayesinde açıklanabilir. Bu yüzden de, öyle veya böyle bir şekilde aydınlanma alanlar, Tanrıya şükür, şuna bakın: bu konuşan
benim egom, derler. Sonrasında kendilerine gülmeye başlarlar, kendileri ile dalga geçerler: Bu benim egomdu. Ama Sahaja Yoga
içinde de insanlar var, Ben dedim ki, “bunu neden gidip sen organize etmiyorsun?” “Anne, çünkü benim ego yükselir”. Bende,
“Nedir bu?” dedim. Egom yükselir, bu yüzden de ben organize etmek istemiyorum. “Egon nasıl yükselebilir?” Eğer sen egonu
görürsen, diyelim ki bakın, bir şeyler yanıyor, bunu orada olduğunu gördünüz. Bu yanmayı siz nasıl kendi içinize alabilirsiniz? Ama
bu çok süptil bir cinstendir, Sahaja Yoga işinden kaytarmak için, kalkıp “hayır, ben egoya girerim” demek. Ben de, “tamam, egoya
kapılırsın, Ben bunun olduğunu göreceğim, ne olur yani?” dedim. Yani bir kişiyi oldukça salak ve ahmak yapan, her tür şey vardır.
Demek istiyorum ki, kaç tane böyle şey olduğunu bu gün size söyleyemem ama aynı zamanda, bu evliliklerde de çok yaygın.
Onlar şunu söylerler, “Anne, o zaman ben bu kızla evlendim, ama şimdi evlenmem gerektiğini düşünmüyorum”. Bah, bah, ne, o
zaman, ne oldu sana, o zaman neden evlenmedin? Size bunları anlatmalıyım çünkü bu salakça, ahmakça egonun her tür problemi
ile Ben yüzleşiyorum. Kişi bunu açıkça görmelidir, ego bende nasıl çalışıyor ve beni nasıl aşağıda tutuyor. Yani biz yükselişten
bahsettiğimiz zaman, daha yüksek bir yaşamdan bahsederiz. Bizler gölette açan ve üzerinde su tutmayan lotus gibi bir sanyasi
olmalıyız. Lotusun yaprakları üzerinde, su bile tutunamaz (akar gider). Bizler sadece böyle olmalıyız. Sanyasilerin giysilerini
giymek zorunda değiliz, bu böyle bir şey değil. Ama içeriden, içinizde ve dışınızda, problemin yerini derhal tespit eden ve bir şeye
bağımlı olmayan bir dikkat oradadır. Ve diğer taraftan siz Sahaja Yogada, bunun üstesinden nasıl geleceğinizi biliyorsunuz. Bu
çok etkili ve yeterli bir sistemdir ama bunun için tekrar, buna ulaşmak için, sizler kendi içinizde Shiva olmalısınız, yani bağımsız
olmalısınız. Shiva’nın tamamen bağımsız olması gibi, sizlerde bağımsız olmalısınız. Ve bu bağımsızlık size Shiva’nın sahip
olduğu bilgeliği verecektir. Shiva görür, Sadashiva’nın sessiz bir şekilde Adi Shakti’nin işini seyrettiğini söylemeliyiz. O
gururlanmaz, O “bir bakayım Benim Iccha Shakti’m ne yapıyor ” şeklinde bir tür ego geliştirmez, hiç bir şey, O sadece seyrediyor.
Ama iş yıkıma gelince, bu kısmın işi mahvedeceğini görür ve derhal yok eder, o bölümü ortadan kaldırır. Bizlerde benzer bir
şekilde olmalıyız, yaşamımızın büyük bir alan olduğunu görmeliyiz. Kendimizin nasıl olacağını farz ediyoruz? “Oh, ne olmuş yani,
ben bir Sahaja Yogiyim!” diye konuşan insanlar gördüm. Eğer siz bir Sahaja Yogiyseniz, bu şekilde konuşamazsınız.
Kavuşturulmuş ellerle “Ben bir Sahaja Yogiyim” demelisiniz. Davranışlarınızda, konuşmanızda, her şeyde, son derece alçak
gönüllü bir kişi olmalısınız. Eğer durum böyle değilse bu, Sahaja Yoganın size iki kat ego verdiği anlamına gelir. Bildiğiniz üzere
Shiva, masumiyeti ile, basitliği ile, affediciliği ile bilinir. O affeder. O rakshasaları affeder, O herkesi affeder, bu Onun kalitesidir
ama Ezeli Anneye karşı gelen hiç kimseyi affetmez, ayırım yapmaz. Yani bu Onun kalitesidir ve kişi anlamıdır ki, teslimiyet, dışsal
şeylerin teslim edileceği anlamına gelmez. Ne var orada, bunların hepsi taş, siz neyi teslim ediyorsunuz? Teslimiyet, sizin
kendinizi tamamen temizlemeniz, tamamen bağımsız hale gelmeniz anlamına gelir. Bağımsız olmak, yükselmenizin yegâne
yoludur. Kimi insanlar yapışırlar, bundan dolayı da öylesi bir vesvese yaparlar ki, “ben hastayım, bütün dünya benim hasta
olduğumu bilmeli, hastayım, hasta, hasta, hasta”. Ama eğer siz bir Sahaja Yogi iseniz, eğer sadece seyrederseniz, nasıl yani, “ben
hastayım”, tamam, size bir bakalım. Sadece bir destek gibi. Sadece izleyin. Ben hastayım. Yani, ne oluyor şimdi? Ateşiniz güzel
görünüyor, şimdi düşüyor, sadece eğlenceli, neşe dolu bir dikkat. Ah, geldiğim zaman ateşim vardı, ama kimse benim ateşim
olduğuna inanmazdı, evlilikte o kadar yorgundum ki, onlar bana “sen yorgun görünmüyorsun” dediler. Ben de, “tamam, yorgun
değilim” dedim. Aynı şekilde yaşamda oynanmalıdır. Bu sadece bir oyundur ve oyun, bilgeliğin ışığı altında oynanmalıdır. Hiç bir
şey o kadarda ciddi değildir, Sahaja Yogiler için hiç bir şey çok ciddi değildir. Ama o kişi çok ciddi olur ve kendisi hakkında çok
fazla vesvese yapar. Öğrenmemiz gereken çok şey var. Shiva’ya ibadet etmeliyiz, Onu methetmeliyiz. Sen şusun, Sen busun, Sen
şusun. Bana ibadet ettiğinizde de, Beni methetmelisiniz, Sen şusun diye. Ben söylediklerinizin hepsinin farkında değilim ama siz
söyleyin, tamam, eğer böyle söylüyorsanız, bu tamam. Sen şusun, Sen busun, Shiva’nın bin ismi, Tanrıça’nın bin ismi, Vishnu’nun
bin ismi. Bunlar sizin ibadet ettiğiniz onların isimleri, size ne demeli, siz kaç isme sahip olabilirsiniz? Aslında pujada, siz bu
Shaktilerin isimlerini söylediğinizde onlar da içeride uyanırlar, buna şüphe yok. Pujadan sonra böyle hissedersiniz ama bundan
faydalanmıyorsunuz. Pujaya gelen pek çok kişi gördüm, kendi içlerinde bu güce sahipler, aynı güçlere sahipler ama zamanla
dışarıda kaldılar, bitti, gitti. Yani teslimiyetin başka bir tarafı vardır: kabullenmek. Ben bir Sahaja Yogiyim ve bütün bu güçleri kendi
içime çekebilirim, diye bunu üzerine almak. Yani bunun bir tarafı teslimiyettir. Neden teslim edesiniz? İçinize almak için. Teslim
olduğunuz zaman, otomatikman bunu içinize çekersiniz. Ama siz bir kez içinize çekince, o zaman bunu elinizde tutmalısınız ve
bu güçlere sahip olduğunuzu bildiğinizi kendi içinizde kabullenmelisiniz. Burası, Sahaja Yogilerin daha fazla başarısız oldukları
yerdir. Bu şey ilk kez olduğu zaman, hiçbir Sahaja Yogi dokunmazdı, hiç kimse hiç kimsenin Kundalinisini yükseltmezdi, bu şey,
şu şey. O zamana dek en azından elli tane Sahaja Yogimiz vardı. Bende, “Şimdi ne yapmalı, Ben bu kanalları hazırladım ve hiç
kimse parmağını bile kaldırmıyor. Bunu nasıl halledeceğim?” dedim. Çok zor! Ama bu bir keresinde oldu, Nasik Yolunda bir
programımız vardı ve Ben de Nasik’te kalıyordum. Oradan sanırım otuz mil kadar uzakta. Yani, Ben yolun yarısına geldim ve



arabamız bozuldu, hiç kimse yok, gelen başka bir araba yok, hiç bir şey yok, hiç destek yok, hiç bir şey, ne yapacağımı
bilmiyordum. Ama bunlar, bütün Sahaja Yogiler oraya gitmişlerdi ve öylesine büyük bir kalabalık vardı ki orada. “Mataji ne zaman
geliyor? Mataji ne zaman geliyor” demeye başladılar. Öyle bir baskı var ki. Bu durumda gelenlere dediler ki, “tamam, aydınlanmayı
biz vereceğiz, oturun” ve onlar aydınlanma verdiler. Bu Sahaja Yogilerin aydınlanma verebileceklerini, bunu yapabileceklerini,
şunu yapabileceklerini ilk kez öğrendikleri zamandır,. Bundan sonra hepsi başladılar. Yani bende bu güçler var, ben bunları ziyan
etmeyeceğim, onları kullanacağım, ben başkaları ile ilgileneceğim, bunu sadece kendime saklamayacağım, şeklinde bir
kabullenme olmalıdır. Bu kabullenme oluşmalıdır. Bir keresinde bir gemi ile seyahat ediyordum ve bir kişi dondurucuda kapalı
kaldı ve o zatürreye yakalandı. Bunun üzerine kaptan Bana geldi ve “gördüğünüz bu oğlanda zatürre var, buraya helikopterle
doktor getirmemiz gerek” dedi. Bende, “Kaptan, Ben size aydınlanma verdim, yani siz bir doktorsunuz” dedim. O da, “Kim, ben
mi?” dedi. “Evet, sen”. “Eğer isterseniz, Ben de aşağıya inebilirim” dedim. Oda, “hayır, hayır, hayır, ne yapılacağını bana anlatın”
dedi. Ben de, “siz sadece aşağıya inin ve elinizi onun kalbine koyun, bitti” dedim. “Ben mi?” dedi. “Evet, siz!”” Aşağıya gitti, elini
koydu ve adam düzeldi. Kaptan şaşırdı. Yakınlarda bu kaptan bir düğünde Benimle karşılaştı – kendisine hayret etmişti. “Ben
bunu herkese yapabilir miyim?” dedi. “Evet, evet, yapabilirsiniz!” Ama eğer bunu kabul edemezseniz ve sadece oturup
meditasyon yap, meditasyon yap, teslimiyet ... ne yararı var? Bu yüzden bunu siz yapmalısınız, şimdi Shiva konumuna ulaştıktan
sonra, siz Adi Shaktinin işini yapmaya başlamalısınız. Sahaja Yogayı yaymalıyız, bunu çalıştırmalıyız arzusuna ulaşmalısınız. Ama
dikkatli olun, bazen şartlanmış olabilirsiniz, egoist olabilirsiniz, kendinizi izleyin. İzleyerek bunu yapabilirsiniz, Ben eminim, sizler
çok fazla şeye ulaştınız. Biz yaptık, bunu kabullenen kimi insanlar bunu kendi kendilerine yaptılar, her yerde, her ülkede. Yani
Ruhunuzun konumuna, Shiva’nın ve Sadashiva’nın konumuna ulaşmak için teslimiyet ilk şeydir ama ikinci konumda şimdi,
başkalarını düşünmelisiniz. İlki, Sanskritçe dedikler gibi vyashti’dir, bu bireysel kazanım anlamına gelir, siz bireysel bir kazanım
elde edersiniz. Ve bu sonra, samashti olur, bu da kolektiflik anlamına gelir. Bunu kolektivitede halletmelisiniz. Asla aydınlanma
bile almamış insanlar, bu tür bir şeyi olmayanlar, o kadar çok organizasyon, şunu, bunu yapıyorlar ki. Sizde bu varken, şimdi sizin
bu ışığı başkalarına yaymasının gerekli olması, önemlidir. [Shri Mataji, Hintçe konuşuyor.] H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
Hintçeden tercüme: Beni bağışlayın. İngilizce konuşmalıydım. Dışarıdan pek çok kişi Shivji’ye puja yapmak için buraya geldiler.
Bu daha önce hiç olmamıştı. Sizler Shiva hakkında pek çok şey biliyorsunuz ve Shiva ile alakalı pek çok hikâye de biliyorsunuz.
Ama öz nedir, tattwa (temel prensip) nedir? Shivji’nin prensibi nedir? İşte bilmemiz gereken şey budur. Yani bu deity Shivji, hiç bir
şey ona dokunmaz. Eğer herhangi bir kimse Ona yanlış bir şeyler söyler ve sonra da gidip, affedilmeyi isterse, O sadece affeder.
Saygı veya saygılık, mutluluk ya da üzüntü gibi şeyler – hiçbir şey onu etkilemez. Bu Shivji’dir. O bu tür şeylere çok uzaktır.
Özgürdür. Shankarachary’nın söylediği Shivoham! Shivoham! (Ben Shiva’yım! Ben Shiva’yım!) şarkısı Onun hakkındadır.
Shankaracharya’nın yaşamı sırasında bir keresinde, Shiva mevzuu gündeme geldi. “Ben Shiva’yım” demenin sorun olmadığı
tartışıldı. Bu bir konumdur. Ama bu konuma ulaşmak, ancak bilinçli bir çaba ve gayretle mümkündür. Ve bundan sonra ise, Adi
Shakti’nin faal ve etkili olduğu ikinci bir konum vardır. Sizlerin üzerinde çalışması gereken yol budur. Aksi takdirde, eğer bu iki
konum yan yana çalışmazlarsa, bu durumda Shiva konumuna ulaşmanın ne faydası vardır ki. O sadece oturuyor. Eğer Shiva her
şeyi yapabiliryordu ise, o zaman neden Adi Shkati’yi yarattı? Ve neden Adi Shakti’ye, “bütün yaratılıştan sen mesulsün” dedi. Bunu
yap, şunu yap. Kendi kendisine yapabilirdi ama hayır. Onun konumlarından birisi, Shiv padh’tır (padh = konum). Bu konuma
ulaştıktan, bunu başardıktan sonra, bizler tamamen Niricchh (arzusuz) oluruz. Bundan sonra da siz ikinci evreye veya konuma
girersiniz. Şimdi, Sahaja Yoga’da kimileri, “para yiyen birileri var” derler. Ben bunu anlayamıyorum. Sahaja ‘a geldikten sonra, o
kişi nasıl para yer? O adam para mı yiyor? Bunlardan birisi, egosunu gösteriyor, diğeri ise zekâsı veya nitelikleri ile gösteriş
yapıyor. Herkes şu veya bu deliliğe kapılıyor. Ve bütün bunlar, Sahaja Yoga’ya geldikten sonra! Bu durumda, hala bir şeyler onların
üstüne yapışıyor olmalı. Bu olur. Ancak bundan sonra da, böyle bir şey onların başına gelebilir ama, bundan kurtulunmalıdır.
Bütün bu şeylerden. Çünkü eğer siz Sahaja Yoga’da geldiyseniz, o zaman her şeyden önce Shiva Padh’a ulaşmalısınız. Bu sizin
tamamen arzusuz olduğunuz bir konum anlamına gelir. Bunun için tam bir samarpan (adanmışlık) olmalıdır. Mümkün olan her
şeyde, adanma ve teslimiyet. Ancak bundan sonra Shiva-Shakti konumuna ulaşırsınız. Shiva’nın Shaktisi, bu konum Onun
tamamen arzusuz olmasıdır. Hiç bir şey onu etkilemez veya rahatsız etmez. Onda ne aham (ego) vardır ne de her hangi bir
şekilde samskara (şartlanma) vardır. Şimdi, Shiva kendi düğününe bir boğanın üzerinde, iki bacağı, boğanın her iki tarafına
yayılmış halde geldi. Boğa kendi arzusunca ve kendi hızında hareket etti ve O, bir şekilde boğayı tuttu ve ona bindi. Ve oraya
vardığı zaman, Shri Parvati bile, güveyim düğüne nasıl bir halde geldi diye utandı. Çünkü O, kendi içine yoğunlaşmıştı. Onun için
bilincinde olacak ne vardı ki, Bir atın üzerinde oturup, müzik yapan bir bando tarafından eşlik edilmek gibi resmi bir Baraat (damat
alayı) ve damat eğlencesi Ona uygun değildi. Onun refakatçileri kimisi tek gözlü, kimisi de dişsiz, uzuvları eksik olan insanlardı.
Bütün bu insanlar düğüne katılmaya davet edilmişlerdi ve damadın düğün partisini oluşturuyorlardı. O bu insanlar tarafından eşlik
edilerek oraya geldi ve kimin kim olduğunun, ne giydiklerinin, birinin bir tane mi, iki tane mi gözünün olduğunun; uygun



kıyafetlerinin olup olmadığının ya da her şeyin çılgınca görünüp görünmediğinin veya aptal insanların o alayda olup olmadığının
farkında değildi. Çünkü O bu dışsal şeylerin bilincinde değildi sadece veya bunlardan rahatsız da değildi. Bu şeyler onun için
önemli değildi. O sadece arzusuz bir konumda oturuyordu. Onun prensibi şudur, siz her kimseniz, hangi konumda iseniz, önemi
yok, gelin ve alaya katılın. Yolda kiminle karşılaştıysa, onlar partiye katılmak üzere davet edildiler. Şimdi, eğer biz bir evlilik
partisine katılacaksak, olabildiğince endişeleniriz, belli bir türde kıyafetimizin olması gerekir, şöyle veya böyle görünmeliyiz,
süslenmiş bir atın üzerinde oraya gitmeliyiz, böyledir, şöyledir ve bu düzenlemelerde herhangi bir eksiklik varsa da, o zaman çok
fazla sıkıntı vardır. Ama bu böyle değildi. O sadece olduğu gibi gitti. Şartlar ne olursa olsun, O sadece oraya gitti. Bu Niricchita’nın
(arzu olmaması konumu) işaretidir. O aynı zamanda Bhole (sade) idi. Sade ve masum, bu şekilde ise, önemli olmayan ve gerekli
olmayan şeyler asla Onun dikkatine gelmedi. Böyle şeyler, sade bir şekilde yaşayan her adamın kafasına asla girmez. Pek çok
insanın birisinin evini ziyarete gittikleri zaman, cık cık cık sesleri çıkartarak, “yere ne tür bir halı sermişler böyle” dediklerini
gördüm. Halı ile mi buluşmaya mı geldiniz yoksa insanlarla mı buluşmaya. Eğer bir bayanı görürlerse, “ne kadar komik bir sari
giyiyor” diye yorum yaparlar. Eğer birisi ile buluşmaya geldiyseniz, siz onun özüne gelmelisiniz. Onların tattwasına gelin. Kişinin
tabiatını deneyimlemeye çalışın. Bu bir kenara bırakılır ve dikkat, onların ne tür kıyafet giydiklerinde veya evlerinde neler
olduğunda, onların ne yapıp ne yapmadıklarındadır. Bu böyledir. Vizyon çok yapaydır. Bir şeylere bu şekilde bakmak ve
yargılamak, Shiva’nın tarzı değildir. Onun tarzı tamamen bağımsız olup, gidip, Himalayalarda oturmaktır. O hiç bir şeye, insanlar
Benim hakkımda ne derler diye veya Benim sürmem gereken uygun yaşam şekli nedir diye, bakarak aldırmaz. Benim şuna sahip
olmam gerekir, benim buna sahip olmam gerekir. Bu tür bir şey değildir. Onun ilk karısı (Sati) öldüğü zaman, Shiva sadece Onun
bedenini kaldırdı, omzuna koydu ve gitti. Böyle bir şeyi kim yapar ki? Hiç kimse ama O yaptı. Onun tarzı benzersizdir ve örneği
görülmemiştir çünkü O eşsizdir. Her durumda, bir şeyin bu şekilde veya şu şekilde yapılması gerektir diye müşkülpesent değildir
veya böyle olmak zorundadır diye. Ama siz bunun özüne baktığınız zaman, O her ne düşünürse doğrudur ve O bunun doğru
olduğunu düşünür. Ve O her neyin yanlış olduğunu hissederse, o zaman da Onun için bu yanlıştır. Onun kararlılığı değişmez. Bir
zaman O, karısını Ravana’ya verdi. Şimdi, insanlar ne, bir tür şaka mı bu diyeceklerdir? O eli ile kendi karısını Ravana’ya verdi. Ama
O, karısının gerçekten de Devi’nin kendisi olduğunun gayet iyi farkındaydı. Ravana, Devi’ye ne yapabilirdi? Devi herhangi birisine
verilebilirdi. O, sakshat (gerçekten de) Devi’dir. Devi, Ravana’yı, Ravana’nın yerine koyacaktır. Ancak bizim içimizdeki bu eğilim,
dışsal olan her şeye bakmaktır. Bu dışsal vizyon azaldıkça, içsel göz açılacaktır. Ne tür bir insan olursa olsun, bizler iyi bir
konumda olduğumuzu görmeliyiz ve kendimizi iyi durumda tutmalıyız ve kiminle ilişkiye geçersek, onlarla iyi konuşmalı ve onlara
iyi davranmalıyız. Her ne türde bir kişi ile tanışırsak, o kişinin tattwasını hissetmeye ve onun kendi içinde hangi durumda
olduğunu anlamaya çalışmalıyız. Şimdi, kaba konuşan kimi yontulmamış insanlar vardır. Kimilerinin dili böyledir, kimilerinin
şöyledir ve üzülür, kızarız onlara. Kendimize bu kişinin böyle olduğunu ve onun konuşma biçiminin de bu olduğunu söylemeliyiz.
Ona kızmamalıyız. Bazen çok kültürlü ve eğitimli insanlar da gelebilir ve biz onların yapay davranışları ile, yüzeysellikleri ile
kendimizden geçeriz. Daha sonra da, her şeyi onlara kaptırdığımızı keşfederiz. Yani yüzeysel olarak güzel görünen her şey, bizi
aldatmak için yapılmıştır. İşte bu nedenle dış görünüşten etkilenmeniz tavsiye edilmez. Günümüzde, ne tür bir yüzeyselliğin
yaygın olduğunu görebiliyoruz. Özellikle ülkemizde, bize dışarıdan gelen tüm kültürlerde, yüzeyselliğin ifadesinin ve etkisinin ne
kadar orada olduğunu görebiliriz. Eğer bu böyle olmasaydı, durumumuz (şimdi) olduğu gibi olmazdı. Gandhiji, basit bir insandı;
Dış dünyaya bir dhoti giyerek ulaştı (belden bağlanan ve bacakları örten tek parça bir bez). Şimdi Londra'da insanlar sizin üç
parçalı bir takım elbise giymeniz gerektiğini söyleyecekler. O bunu nasıl başardı? O bunu yönetti! Bırak herkes istediğini söylesin.
Şimdi bunun nedeni, bazı insanların sansasyonalizm için bunu yapması olabilir. Fakat bir insan kendi içinde tamamen bağımsız
olduğu zaman, insanların ne düşündüğüne dikkat etmez veya buna önem vermez. O gerçek üzerinde duruyordur. O çok hakikidir.
Ve bu Shivji'nin tattwasıdır ve işte ulaşmamız gereken şey budur. . Ancak Shivji konumuna ulaştığınız zaman siz Adi Shakti için
çalışmaya başlayabilirsiniz. Şimdi siz Onun işine başladınız, ama henüz Shiva Tattwa'ya ulaşmadınız, bu durumda kim sizden
etkilenecek ki. Gerçekten Shiva olduğunuz zaman, işiniz vasıtası ile ne kadar çok güzellik ışık saçacaktır! Herhangi biri bir şey
söylerse, bir şey yaparsa, hatta sizi kötüye kullanırsa, ne olmuş yani! Tanımı ve konumu, Shri Krishna'nın sözleriyle, Stith PrAgnya
(kesin ve kararlı) olan kişi için, her ne olursa olsun, bırakın Shiva Konumu olsun. Birisinin ne dediğinin ne önemi var ki. Ancak
içindeki tattwa temiz olmalıdır. İçindeki tattwa bozulmamalıdır. Ve başkalarının içindeki bozulmuşsa da, önemli değil bu. Siz
onları düzeltebilirsiniz. Başkalarına kötü diyorsanız, ama kendinizi kötü olarak görmüyorsanız; o zaman asla iyileşemezsiniz.
Sharanagat olmanın anlamı, (ilahi koruma altında), içinizdeki kötü şeylerden, onlardan tek tek feragat etmeye başlamanız
gerektiğidir. Feragat. Feragat. Sonunda, kalan temiz, saf biçim, sizin Atma'nızdır ve siz sadece ona bakarak, neşeyi tecrübe
edeceksiniz. Ve bu seni tamamen, tamamen Samarth (yeterli, yetenekli) yapar. Yani Samarth, yani siz, bu kadar yüksek bir
kapasite benim içime nasıl girdi, diye şaşıracaksınız. Bugün Shivji'nin pujasını yapmalıyız ve bu yapılacak. Hepiniz tamamen
Samarth olmalısınız ve Puja'yı gerçekleştirecek bir konumda oturun. Ve bunun diğer kısmı ise Samarpan'dır (adanma), ben



aydınlanmış bir ruhum, ben bu harikulade armağanı aldım. Ben milyonda bir taneyim. Bu bana bahşedildi, bir kutsama bana
bahşedildi ve ne kadarlık yogdaan (şükran ifadesi) ile ben geri vereceğim. Ne kadar şey yapıyorum? Bizler bunu da
değerlendirmeliyiz. Aslında hepiniz Benim hayal gücümün ötesine geçtiniz, çünkü Ben bu kadar değişim ve dönüşümün bir
insanda olabileceğini hiç düşünmedim. Bunun mümkün olacağını asla düşünmedim. Bunu göz önünde bulundurursak, bütün
dünyada Benim hayranlık duyduğum pek çok şey yapıldı. Ve bu derin bir takdir meselesidir, çok yanlış bir yolda olan , yıkıma
doğru giden insanlar yükseldiler ve bugün Benimle birlikteler. İçimizdeki yansıması Atma formunda olan Shiva’nın, bize verdiği bu
öyle harika bir armağandır ki. Ve sizler bu kutsamaların içine dalmış ve sırılsıklam olmuşsunuz. Şimdi bunu büyütmek
zorundasınız. Adanmışlıkla sizler bu genişletmeli ve başkalarına dağıtmalısınız. Bu tek bir insan için değildir. Bu birisi için, tek bir
yükseliş için değildir. Bu kolektif yükseliş içindir. Bugün dünya, yıkımın eşiğinde duruyor ve bizler dünyayı bundan kurtarmalıyız.
Bütün dünyayı kurtarmalıyız ve bu sizin sorumluluğunuzdur. Sahaja Yogi olanlar, Sahaja Yogayı, kendisinin her bir parçasında ve
Onun kutsamalarında görebilmelidir. Hepinize sonsuz kutsamalarımla. H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
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Yogilerle konuşma. Peninsular Hotel, Hong Kong (Çin), 24 Nisan 1994.

Yani karaciğer tedavi edilmelidir ve bir dahaki sefere, Hindistan’a geldiğinizde hepinize karaciğer ilaçları alacağız. Eğer onlar çok
şişmanlarsa, o zaman sol kanaldırlar. Üç mum tedavisi ile, onları merkeze getirmeye çalışın ama her şeyden önce durumun ne
olduğunu test edin. Bazen pofuduk bir şişmanlık geliştirirler, bu olur. Düzeleceklerdir. İşte siz bu şekilde onların sağlığı ile
ilgilenmelisiniz. Sonra da, onların davranışları ile ilgilenin. Onlara nasıl davranmaları gerektiğini söyleyin. Yani aileleri onları ihmal
ettiği için, Batıda çocukların gereken şekilde büyütülmediklerini gördüm. Çocukları suçlamak istiyorum. Aileler onları ihmal
ediyor, bunun sevecen, şefkatli bir şekilde olması gerekiyor ve aynı zamanda onlara disiplinin ne olduğunu da söylemelisiniz. Bu
çok önemli.

Sonra onları izlemeye devam edin. Nasıllar? Ne yapıyorlar? Tabii ki okulumuz var ama orada sınırlı bir yer var. Her ne ise,
mümkün olabildiğince ayarlamaya çalışacaklar. Bundan sonra bile, diyelim ki bir probleminiz oldu, bunda keyfi davranmayın.
Lidere sorabilirsin veya Bana yazıp, Beni bilgilendirebilirsiniz. Aranızdan bazıları çok ego merkezcil olabilir, onlar kendi
organizasyonunu başlatabilirler. Ben bunu yapacağım. Bırakın o dışarıda kalsın ve bu kişi acı çekecektir. Endişelenmenize gerek
yok. Keyfi olan kimse işe yaramayacak.Varsayalım bir parmak diğerlerinden daha fazla çalışmaya başlıyor bunun anlamı onun
habis bir tümör şeklinde kanser olduğudur. Bizler habis tümörler olamayız. Kendi aramızda olduğu kadar, başkalarının önünde de
anlayış içerisinde, birlikte çalışmalısınız. Anlamak çok önemlidir.

Şimdi, Sahaja Yoga pek çok ülkede çalıştı. Kimilerinde çok büyük bir şekilde ve kimilerinde de küçük bir şekilde. Ama nerede
olursa olsun bir Sahaja Yogi, özel bir şey olmalıdır. Çocuklar bile özel olmalıdır. Tartışmak istemediğiniz başka hiç bir probleminiz
yok, liderinize söyleyin ve sonra, doğrudan Bana yazabilirsiniz, zararı yok. Ben cevap versem de iyi ve güzeldir ve eğer cevap
vermezsem de bu iyi ve güzeldir, mesele hallolacaktır ancak dikkat, her zaman kendinizde olmamalıdır. Ben, benim ailem, benim
çocuklarım, benim evim, benim işim. Hayır. Dikkatiniz başkaları üzerinizde olur olmaz, hızlı bir şekilde çalışır. Bunun çok yardımı
olur ama dikkat kendiniz üzerinde iken, ben hastayım, bu problemim, şu problemim var, hiç bir şey. Bütün problemleri kesin
olarak çözebildiğiniz zaman artık sahnedesiniz ama ilk ve önde gelen şey şu ki, eğer dikkatiniz kendiniz üzerinde ise, bu işe
yaramayacaktır. Dikkat başkaları üzerinde olmalıdır. Ve eğer dikkatin sizin üzerinizde olması gerekiyorsa da, o zaman dikkat
sadece bende yanlış olanın ne olduğunu bulmalıdır. Ama kimi insanlar bunda da çok ileri giderler. Anne, benim Agnyam catch
ediyor, Anne benim buyum catch ediyor, bu saçmalıktır. Belki de sen başka insanlardan catch ediyorsundur, bu mümkündür.

Bazı güzel kitaplar var, şanslıyız ki hali hazırda onlar Sahaja Yoga’da Çince’ye tercüme edildiler ve aynı zamanda teyplerimde
tercüme edilebilir ama size dediğim gibi bunlarda Benim sesimi muhafaza etmelisiniz çünkü bu mantradır, değil mi? Ve eğer
yapabilirseniz alt yazı yapmak daha iyi olacaktır. Alt yazı yapmanız harika bir fikir, gerçekten. Özellikle eğer Rusya’da bunu
yapabilirlerse, Ruslar için.

Şimdi, eğer herhangi bir sorunuz varsa, sorun Bana.

Yani bu her zaman şöyle olmalı, eğer siz Çinli iseniz, o zaman sadece Çinlilerle ilgilenmemelisiniz. Hepsi kolektiviteye gelmelidir.
Varsayalım Hintlisiniz, sadece Hintlilerle ilgilenmemelisiniz ama onlar kolektiviteyi gelmeliler. Çünkü kolektiviteyi gelmedikleri
sürece problemin ne olduğunu bilemezler. Bu sizin ayrı bir grup organize edebileceğiniz demek değildir. Tek bir grup olmalıdır.
Tabii ki, iki aşramızı veya üç aşramınız olabilir, fark etmez.

Başka soru var mı?

Sahajayogi: Kafuru tedavisi sol kanal için midir?

http://amruta.org/?p=20502


Shri Mataji: Ne?
Sahajayogi: Kafuru tedavisi? Kafuru tedavisi?

Shri Mataji: Ne?

Sahajayogi: O, kafuru tedavisi sol kanal için iyi midir, diye soruyor.
Shri Mataji: Ne?

Shri Mataji: hayır, hayır, hayır, hayır. Gerek yok. Kafuru, sadece arada bir kere. Kafuru yapmayın ama siz her şeyi karmakaşık
ettiniz. Sadece sol kanal tedavisi yapın ve düzeleceksiniz, sadece karıştırdınız. Tanrı adına para kazanamazsınız veya Tanrısal iş
tek bir şeydir. Bunu bu şekilde organize edemezsiniz. Hayır, asla. Çünkü bir kez bu hale gelirseniz, bu sol kanal bhoot bunun içine
girecektir. Bu Sahaja Yoganın parçasıdır. Biz bunu yapamayız. Aynı zamanda sizde herhangi bir gurunun fotografı ve bütün bu
şeyler varsa, onları denize atmak daha iyidir. Çünkü bu fotoğrafı muhafaza etmekle, onlar hakkındaki herhangi bir kitabı
muhafaza etmek problem yaratır. Yani dini olarak araştırın ve onları denize atın.

[Shri Mataji, bir şeylere baktı]

“Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır”. “Hayır, hayır, hayır”. Bütün bu şeyleri yapmayın. Onlar fotoğraf üzerinde çalışacaklar,
bakın, gelen ve yükselmek isteyen diğer insanlarda, onlara dokunmayın. Kendinize bandhan verin ve onlara bir bandhan verin.
Onları fortoğrafın önüne oturtun ve siz sadece Kundaliniyi yükseltin ama dikkatli olun çünkü siz hala, bir şekilde catch etmez bir
halde değilsiniz. Catch edebilirsiniz. Yani birbiriniz arasında da, bunu yapmamalısınız. Dokunmayın. Eğer birisi benim şu problem
var derse, tamam. Onu fotoğrafın önüne yerleştirin. Ondan bandhan vermesini isteyin. Kendinize de bandhan verin ve sonra
Kundaliniyi yükseltin. Dikkatli olun. Yakın zamanda gelen hasta bir adam bile varsa, onlara bir fotoğraf verebilirsiniz, eğer bunu
yapmayı istiyorlarsa bu olur ama sağlıklı olan birileri ailesinde Sahaja Yoga’yı kabul etmek istiyorsa, o kişi getirmelidir. Aksi halde
hasta birisinin peşinde koşmayın. Pek çok hasta kişi olacak, binlerce, başlamak için. Hastalık için endişe etmeyin. Eğer
hastaysalar, onlara fotoğrafı almalarını söyleyin ve sol kanal veya sağ kanal iseler, bunu halledin. O zaman inanç büyür, düzelirler
ama hasta kişilere dokunmayın. Hayır, hayır, hiç bir şekilde. Siz hastalığı iyileştirmek için orada değilsiniz, bizler aydınlanma
vermek için oradayız.

Tanrı sizleri kutsasın.

Sahaja Yogi: Teknik olarak, bir tarafta problemin varsa, zayıf olan sol tarafı dengelemelisin. [Net değil], Bu taraftan Kundaliniyi
yükseltmeli ve diğer tarafa bandhan vermelisin.

Shri Mataji: Diyelim ki sen sağ kanalsın, o zaman sağ kanalı aşağıya indirmelisin, bu yolun daha iyi olduğunu hatırlayın. Sonra da,
eğer sağ kanalda problemin varsa, kendi sol tarafını yükselt ve onu sağ tarafa getir. Eğer sol kanal problemin varsa, o zaman da
sol kanalını indir. Bu şekilde hatırlamak daha kolay. Yani bir karışıklık yok ama Kundaliniyi bağlarken, solu sağa getirdikten veya
sağı sola getirdikten sonra bunu yapmalısınız, hangisi olursa ve sonra kundalininizi yükseltin ve bağlayın, bir bandhan verin, en iyi
yolu budur.

Hepinizden birer fototğraf çektirmenizi ve bir albüm yapmanızı rica ediyorum, fotoğrafın altına adınızın ne olduğunu ve doğum
tarihinizle, aydınlanma aldığınız tarihi yazın. Bana gönderin çünkü bazen buna bakıyorum. Bu sayede sizleri daha iyi tanıyorum ve
aynı zamanda dikkatimin daha büyük insanlarda olduğu kadar, sizin ve çocuklarında üzerinde olmasına izin vereceğim.

Yani seninle konuşacağım ve onunla konuşacağım çünkü sizin şahsi problemleriniz var, her ikinizin de. Peki ya sen? Uzlaşma
sağlıyor musun? Kızı alacağım. [Net değil], o (bu adam) buraya bir aileyi rahatsız etmek için değil, Sahaja Yoga yapmak için geldi.
Çok yanlış davranıyor. Ona çok kızacağım. Yaşlı bir Sahaja Yogi o, kendisini gibi davranması gerekirdi onun. [Net değil], o kadar
güzel çocuklarınız var ki, saçmalıklar için sizi asla desteklemeyeceğim, söylemeliyim ve senin kocan çok iyi bir adam, doğru
davranırsan, o Sahaja Yoga’ya gelecektir. Bundan eminim. Eğer dharmanız yoksa, bir Sahaja Yogi olamazsınız. [Net değil],



“Kalkan”. Buddha’nın dediği gibi. Bizim dediğimiz gibi. Karakteriniz olarak, ahlakınız Sahaja Yoga’daki en önemli şeydir. Eğer
ahlaklı değilseniz, bunun hiç bir anlamı yoktur. İhtiyacınız olan şey ahlaktır. Saçmalık, her yerde olan şey bu. Bizler bunu içimize
çekmeli (ahlaklı olmak) ve başkaları içinde bunu üretmeliyiz. Tüm dünya ahlaksız insanlarla dolu. Ahlak adına ayağa kalan kişi
sayısı çok çok az. Bu bizlerin sahip olduğu en büyük süs (övünç kaynağı). Tamam mı? Bunun peşinden gitmeyin. Bunun asla size
bir faydası olmayacaktır. Bu sizler için çok yanlış ve çocuklarınız içinde yanlış. Şimdi geri gidin ve uygun şekilde kendiniz gibi
davranın, aksi halde Sahaja Yoga’da kalamazsınız. Ha, eğer yanlış olan bir şeyler varsa, o zaman tamam. Sahaja Yoga’da
boşanmamız var. Sahaja Yoga’da boşanmaya izin veriyoruz ama bunun için sağlam (substantial) bir neden olması gerek veya
“sub thik hai”. [Shri Mataji, İngilizce kelime üzerinden ve Çince ses oyunu yapıyor gibi] Ne yapalım?

Tanrı hepinizi kutsasın. Gece bu kadar geç bir saatte gelmek zorunda kaldığınız için üzgünüm.

(Sahaja Yogilerle konuşma devam ediyor)
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Sahasrara Puja. “Mahamaya Swarupa,” Cabella Ligure (İtalya), 8 Mayıs 1994. Bugün birçok ülkede Anneler Günü ve Sahaja
Yogiler için ise bu gün Sahasrara Günü ve bunun böyle olmasından dolayı meydana gelen eşsiz bir birleşim. Bunun, insan evrim
tarihinin en önemli günü olduğunu düşünüyorum, çünkü spiritüel atmosferdeki diğer bütün olaylar, enkarnasyonlar ve girişimler
boşuna değildi. Aksine, onlar kendileri duvarlara çarparak, çok hayırlı ve son derece güzel bir ruhsal şeyden, sorunlar yaratan ve
kapısı olmayan bir tür kozanın içine girdiler. Sanırım adlarına bütün bu dinlerin gelmiş olduğu enkarnasyonlarda hata bulmak
mümkün değildir. Fakat sanıyorum, bu koza Mahamaya'dır. Koza cehalet olandır. Diyebiliriz ki bu Maya, bunu Mahamaya
yaratmadı. Bu koza, insanların basit cehaletleri ve kendi yanlış tanımlamaları ile yaratılmıştır. Yani insan doğası, kendisini gerçek
olmayanla kolayca tanımlar. Gerçek olan her şeyi, insanlar bununla uzlaşmayı çok zor bulurlar. Gerçekle ilgili sorun, onun ödün
vermemesidir. Bu yüzden, her türlü cehalet, her türlü yanlışlık, her türlü yıkıcı güç, insan aklını çekmek için şöyle veya böyle bir
araya gelir. Belki de onun bu kadar çekici şekilde hissedilmesini sağlayan insan egosudur, çünkü onların hepsi kendi egosunu
şişirirler. Olduğu şey itibari ile geçmemiz gereken en zor merkez, Agnya'nın merkezidir. Bu merkez, eğer onu çok fazla itmeye
çalışırsanız, bizi sola veyahut sağa doğru götüren merkezdir. Bu şekilde, Mahamaya tarafından ilgilenilen cehaletin eline
geçiyoruz. Onlar, Tanrıça Sahasrara'da göründüğünde, Tanrıçanın bir Mahamaya olacağını söylüyorlar. Bu günün Dünyasında, bu
Dünyaya gelmek için başka bir şey olunabilir mi? Herhangi başka bir tipteki enkarnasyon büyük sıkıntıda olurdu, çünkü egoları
içinde olan insanlar, Kali Yuga'da en yüksek sayıdalar, en yüksek. Yani onlar kesinlikle aptallar ve ilahi bir kişiye karşı her türlü
kötülüğü yapabilirler, herhangi bir zarar verebilirler, her tür şiddeti uygulayabilirler. Bu dünyada, Mahamaya dışında başka bir şey
olarak var olmak mümkün değildir. Ama bu durum, aynı zamanda arayış içindeki insanlara da etki eder. Bunun birçok yönü vardır.
Bir yönüyle bu sizin Sahasraranızı da kaplıyor: arayanlar test edildiler. Eğer kendi garip bir şey olan, garip elbiseler giyen, birçok
sahte gurunun yaptığı gibi tuhaf şeyler sergileyen, Mahamaya yüzünden insanların dikkatini çeken saçma veya çok ucuz bir şey
olan insanlar tarafından siz daha fazla etkileniyorsanız, bir kişiyi yargılayanın Mahamaya olduğunu söyleyebiliriz. Mahamaya
ayna gibidir. Siz her ne iseniz, kendinizi aynada görürsünüz. Aynanın sorumluluğu yoktur. Eğer bir maymun gibi görünüyorsanız,
demek ki bir maymuna benziyorsunuzdur. Eğer bir kraliçe gibi görünüyorsanız, kraliçeye benziyorsunuzdur. Onun sizde yanlış
fikirler uyandırma ya da size sahte olan bir şey verme gücü ya da böyle bir niyeti yoktur. Gerçek olan her ne ise, o oradadır. Yani
bir şekilde Mahamaya'nın bizi kandıran kişi olduğunu söylemek, yanlıştır. Aksine, aynaya baktığınız zaman siz kendinizi
olduğunuz gibi görürsünüz. Şimdi diyelim ki, siz çok acımasız bir kişisiniz, aynadaki yüzünüzde zalim bir kişi olarak görülecektir.
Ama Mahamaya harekete geçtiği zaman, bir sorun meydana geliyor ve siz kendi imajınızı görmüyorsunuz. Yüzünüzü ondan
uzaklaştırırsınız, görmek istemiyorsunuz, bilmek istemiyorsunuz. Aynaya bakıyorsunuz, korkunç bir şey görüyorsunuz ve sadece
yüzünüzü çevirip, gerçeği inkâr ediyorsunuz, "Ben nasıl böyle olabilirim? Ben böyle değilim. Çok iyiyim, bende yanlış olan bir şey
yok. Ben hiç bir yanlış yapmadım. Mükemmmel bir şekilde iyi durumdayım, diyorsunuz. Sonra Mahamaya'nın üçüncü yönü ise,
sizin yine ona doğru çekilmenizdir, aynayı tekrar gördüğünüzde, bir anlamda siz yeniden aynanızı görürsünüz. Tekrar ve tekrar bu
aynayı görmeye devam eder ve tüm dünyayı da, bu aynada görürsünüz. Sonuç olarak, “Ne yapıyorum? Ben kimim? Bu dünya ne?
Ben nerede doğdum?” diye bir hissiyata kapılmaya başladınız. Ve bu sizin aramanızın başlangıcıdır. Bu durumda kendinizi tatmin
olmuş hissetmezsiniz, bu yüzdende, Mahamaya'nın çok büyük bir yardımıdır bu. Bana ilk kez gelenleri gördüm ve onlar Beni böyle
su içekerken görürlerse, "Ah, bu hanım nasıl olur da, bir şey olabilir ki? Onun sadece suya ihtiyacı var!" derler. Ya da Ben bir şeyler
alıyorsam, deyin ki Coca Cola, hepinizin aldığı gibi, "Wah, O nasıl Coca Cola alabilir? O asla böyle bir şey almamalı, sadece nektar
almalı" diyeceklerdir. Yani Mahamaya'nın bir başka yönü ise şudur, deyin ki insanlar Beni görmeye geldiler, bir kısmı işte böyle
sallanmaya başlarlar. Bunun üzerine ise, "Ah, biz büyük enerjiyiz, bu yüzden bu bize oluyor" diyorlar. Bu pek çok kişinin başına
geldi. Yani buna gösterdikleri reaksiyon nedeniyle, onlar yanlış bir izlenime kapılırlar. Reaksiyonları şöyledir, “wow, biz oraya gittik,
bütün enerjiyi aldık, titriyor, titriyor, titriyorduk, yani biz büyük bir şeyiz”. Olan bu tür bir şey onları daha da fazla egoist kılar, ama
aksine eğer onlar titreyen birisini görürlerse - ki bu oldu – ve gidp o kişilere “siz kimsiniz” diye sorarlarsa, bunun üzerine
titreyenler “biz şu hastaneden gelen sertifikalı delileriz” derler. O zaman da bununla bağlantılı olarak düşünmeye
başlayacaklardır, “Aman Tanrım, yoksa biz de mi deliyiz, yoksa neyiz? Neden titriyoruz, titrememeliyiz.” O zaman göreceli olarak
bir şeyleri görmeye başlarlar. Bir tarafta bir deli var, sertifikalı bir deli, o titriyor, diğer tarafta ise siz titriyorsunuz, o zaman demek
ki sizde de kesinlikle yanlış olan bir şey var. Bu nedenle bu göreceli anlayış, sahip olduğunuz ve sizin gerçeklerle yüzleşmek
istemediğiniz önünüzdeki bir perdenin hakkından gelmenize yardımcı olur. Bu size bir kere olmaya başlarsa, diğer insanlara
kıyasla, göreceli olarak sizde göreceksiniz. Dün, tiyatro oyununda gördünüz üzere, başka insanlara kıyasla biz gerçektende aklı
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başında, bilgili, duyarlı ve olgun insanlarız. Bu göreceli yükselişi bir kez gördüğünüzde, o zaman Sahaja Yoga içinde siz kendinizi
oturtmaya başlarsınız. Mahamaya çok önemlidir. Mahamaya olmadan siz Benimle yüzleşemezsiniz, burada oturamaz, Benimle
konuşamazsınız, Beni bir yerlere götüren arabaya binemez ve Benim şöförlüğümü de yapamazsınız. Her şey imkânsız bir halde
olurdu. Ben havada bir yerde asılı olurdum, hepiniz de orada olurdunuz ve bu büyük bir karışıklık olurdu. Ben olamazdım, Benim
trenle seyahat etmeye ihtiyacım yok, araba ile de seyahat etmeye ihtiyacım yok, sadece uçabilirim – nedir bu? Sizin karşınızda
olmaya ihtiyacım yok, sadece nirakara olabilirim, yani formsuz formda ama sizinle nasıl iletişim kurarız? Nasıl rapor alınır? Bu
yüzden kişinin Mahamaya formu içinde gelmesi gerekir, böylce korku olmaz, mesafe yoktur ve kişi yakına gelip anlayabilir çünkü
eğer bu bilginin verilmesi gerekiyorsa, eğer aydınlanma verilmeliyse, insanların en azından Mahamaya’nın önünde oturmaları
gerekir. Aksi halde, eğer hepsi kaçarlarsa, bunun ne yararı var? Bu yüzden bu insanı yaratmak için, Sahasrara da son derece insan
olan bir karakteri, O (Anne) Mahamaya olarak gelir. En güçlü çakra olan Sahasrara, o en güçlü çakradır çünkü o yedi çakranın ve
diğer pek çoğunun birleşimidir. Sahasrara ile herşeyi yapabilirsiniz. Güneşi yönetebilirsiniz, ayı yönetebilirsiniz, dünyayı
yönetebilirsiniz, sıcaklıkları yönetebilirsiniz, her şeyi. Ama Mahamaya sayesinde, şeyler çok normal bir şekilde hallolur, çok
normal bir şekilde ve onlar normal bir şekilde hallolmalıdırlar. Örneğin, birileri “Anne, bütün bu korkunç ekolojik problemlerle dolu
atmosfer var. Siz neden bunları temizlemiyorsunuz?” Eğer bu temizlenecekse, insanlar bunu üretmeye devam edeceklerdir. Bu
insanoğullarının problemi ve eğer bu sorun Benim tarafımdan düzeltilirse, onlar bunu değersiz bir şey olarak
değerlendireceklerdir. Bu problemlerle yüzleşmeliler, alışkanlıklarını değiştirmeliler, kendi kendilerini yok edenler olduklarını,
kendi kendilerini imha ettiklerini anlamalılar. Aksi halde, eğer temizlemek için orada birisi varsa, asla değişmeyecekler. Mucizevi
şekilde, kişi pek çok şey yapabilir. Birisi Bana, “Anne, Siz Sahaja Yogilerin problemlerini çözdüğünüz gibi, neden başkalarının
problemlerini de çözmüyorsunuz ki?” diyebilir. Hayır, onların problemlerini çözmek Benim içimin sorun değil, amacım buda değil.
Ama istediğim onları donatmaktır, bu şekilde kendi problemlerini çözebilirler, işte benim yapmam gereken şey budur. Size
söylediğim gibi, sizler kendi kendinizin doktoru olmalısınız, kendi kendinizin gurusu olmalısınız. Mahamaya olmadan bunu
yapamazsınız çünkü O, düzeltmek hususunda ne kadar ileri gideceğini bilir, kontrol etmek hususunda ne kadar ileri gideceğini
bilir, genel olarak insanların kendi özgürlükleri vardır. Sahaja Yogilerin bu türden aptalca bir özgürlükleri yoktur ama onlar ruhun
özgürlüğüne sahiptirler. Bu yüzden onların sorunlarını çözmek için tamamen uygundur çünkü onlar daha ve daha fazla özgürlüğe
sahip olmak zorundadırlar. Ama onlar bütün dünyaya durmadan, sürekli olarak nasıl zarar verdiklerini anlamazken, başka
insanlara özgürlük vermenin ne yararı var? Yani onlar için gereken şey Sahaja Yogaya gelmektir ve işte bu yüzden de, bu bir
Mahamaya swarupa’dır. (Swarupa - Gerçek tabiatı, gerçek formu) Belki de eğer Ben Meryem Ana, Radha veya bunun gibi birisi
olarak gelseydim, hepsi burada mutluluk içinde hoş bir şekilde şarkılar söylüyor olurlardı. Mesele bu değil. Şimdi
olgunlaşmalısınız, bir şeyler olmalı, büyümelisiniz. Bundan dolayı her şeyden önce Sahaja Yogaya gelmeniz önemlidir. Sonra da
Sahaja Yoga içinde büyümelisiniz. Aksi takdirde Mahamaya harekete geçmeye ve sizinle oyunlar oynamaya devam edecektir.
Yine şu su içme meselesi. Onlar bir keresinde “Neden (Annenin) bazen su içmesi gerekli ki? O Hava ile veya başka bir şeyle
yaşıyor olmalıydı”, dediler. Bu büyük bir oyundur. Sahasrara, bildiğimiz gibi, Virata’nın bölgesidir, Virat ve Viratangana. Virata,
(daha sonraları) Rama olan Vishnu’dur, sonra da Krishna oldu ve daha sonra da Virat. Bu, dişi olan bir Leela olduğu için, erkek
olanda Leeladhara’dır – bu bir oyundur; ve oyunu düzgün şekilde oynamak için kişinin Mahamaya formu içinde olması gerekir.
Ama bazen bir sürü açık kapıda vardır. İnsanlar bir şeyleri çok kolayca keşfedebilirler. Bunlardan biri bu Paramchaitanya’dır. Bu
Paramchaitanya harekete geçer, O fotoğraflarımı gösterir, daha önce asla olmamış bir şekilde her türden inanılmaz yollarla o
Beni teşhir eder. Onun sürekli olarak Beni ifşa etmeyi düşünmesine Kendim hayret etmiştim. Bu sefer Biz Brisbane’deydik.
Dışarıdaki gök kuşağının fotoğrafını çektiler, ashramın dışında, gökyüzünde beliren şey çok dikkat çekici idi, bu o fotoğrafta da
çıktı. Bu Benim her zaman sevmiş olduğum bir Anne ve Çocuk tablosu, Madonna ve Çocuk – gökyüzünde, bu tablo var. Buna
nasıl kızabilirsiniz? Benim bu tabloyu sevdiğimi ve bütün bu şeyleri sevdiğimi nasıl biliyor? Ve tablo gökyüzündeydi! Yani
Paramachaitanya, bu Mahamaya swarupa’yı ifşa etmeye çalışıyor, sadece sizin Mahamaya’nın ne olduğunu anlamanızı
sağlamak için. Kendisini ifade etmeye çalışıyor. Ben Paramchaitanya’ya bir şekilde böyle şeyler yapmasını söylemedim veya
ondan istemedim ama o bunu yapıyor. Çünkü o şunu düşünüyor, şimdi bile Anneyi takip eden insanların, olmaları gereken
seviyede olmadıklarını düşünüyor. Kimileri korkunç bir şekilde bocalıyorlar, şaşırtıcı bir şekilde – onların ne kadar ileri
gidebileceklerine inanamam. Sahaja Yoga’ya geldikten sonra, Benim tüm fotoğraflarını gördükten sonra bile, onlar salaklığın tüm
sınırlarına gidebilirler. Bu bir gerçektir. Bu hala devam ediyor. Paramchaitanya'nın nereye varana dek kendiliğinden bu şekilde
davrandığını bilmiyorum, ama bu kesin olarak bir şey gösteriyor ki, Paramchaitanya sizin kör bir inanma olmayan bu inancınızı,
içinizde tam olarak oturtmanızı istiyor. Ama bu resimlerin, fotoğrafların pek çoğuna itiraz edilebilir. Entellektüel olan herhangi bir
kişi, “bunu siz kendiniz yapmış olmalısınız” diyerek size itiraz edebileceği kimi yollar ve yöntemler bulabilir. Ama Sahaja Yogiler
olarak siz, bizim hiç bu tür bir şey yapmadığımızı biliyorsunuz ve bu resim belirdi. Yani amaç nedir? Biz bunları dışarıdakilere



göstermiyoruz, sadece Sahaja Yogilere gösteriyoruz. O zaman amaç nedir? Amaç şudur, Sahaja Yogiler şimdi, büyümeleri
gerektiğini anlamalılar. Şimdi, bu büyüme iki taraflı olmalıdır. Bunun biri kendinizdir, “ben Sahaja Yogayı düşünmek için ne kadar
zaman harcıyorum ve kişisel yaşamım, eğitimim, ticarethanem, görevlerim, işim, ailem için ne kadar zaman harcıyorum?” Çünkü
beynin düşünmesi gerektiği için, bu önemlidir ve Virata oradadır. Yani Sahasrara’da, Sahaja Yogayı düşünmek için biz ne kadar
enerji kullanıyoruz? Sahaja Yogayı nasıl yayabiliriz? Ne yapmalıyız? Neyi halletmeliyiz? Ne şekilde, ne kadar destek olmalıyım? Bu
nasıl benim hayatımın her anında olabilir? Ben baktığım her şeyde Sahajın çalıştığını nasıl görebilirim? Sahaj kültür nedir? Ben
Sahaj kültürde miyim? Başka kültürlerden, modadan ve diğer şeylerden ne kadar etkileniyorum? Ve Sahaj olmakta kendi akli
kapasitem içinde büyümek için ben ne kazanmalıyım? Örneğin, kendisi Sahaj şahsiyet olan bir kişi, her şeyde Sahajı görür, bu
çiçekler olsa da, bu halılar, ışıklar, heykeller, pendal (çardak, klübe) olsa da, her şeyde. Nasıl? Şimdi bakın, bu sütunlar bir açı ile
duruyorlar, sadece gözünüzde canlandırın, desteklemek için onu bir tarafa doğru nasıl eğmelisiniz. Biz Sahaj içinde ne yaparız?
Bizler Tanrısallığa doğru eğilmeliyiz. Bu şekilde bakın, tüm düşünceler Sahaja doğru gidiyor. Bütün düşünce Sahajdır. Karı ve
koca arasında da, böyle bir evlilik hayatı gördüm. Eğer her ikisi de Sahaj ise, onlar her zaman Sahajdan konuşurlar – boş
konuşma olmaz, işe yaramaz konuşma olmaz, sadece Sahaj hakkında konuşurlar. Karı ve koca olmak nasıl Sahajdır, ilişki nedir,
bu Sahaj içinde en ilginç olandır. Bu şekilde, yaptığınız her şeyi görürsünüz, Sahaj şekilde düşünürsünüz. O zaman kendinizi
Mahamaya içinde yargılayabilirsiniz. Sahaj hakkında düşünmeyi gerçekte ne kadar umursuyorsunuz? Ama diğer bütün endişeler
şu şekilde olacaktır, "Ne kadar para kazanacağım? Ne kadar iş alacağım? Ne kadar zevk alacağım? Fiziksel sorunlar ne kadar
çözülebilir?" Bütün bu kazanımlar Sahaja Yoga'daki olgunluğunuzla karşılaştırıldığında hiç bir şeydir ama akıl duruma el koyuyor.
Düşünmeye ve düşünmeye başlarsınız, akıl çeşitli şeyler üzerinde dolanmaya devam eder: belki karınız, çocuklarınız, eviniz, şu,
bu. Fakat eğer siz Sahaj bir tarzda düşünüyorsanız, “Çocuklarımın Sahaj olması için bir şeyler yapmalıyım. Sahaj için yararlı bir ev
yapmalıyım. Ben Sahaj olduğum bir şekilde davranmalıyım.” İçinizdeki olgunluk, onu hissedebileceğiniz şekilde büyümelidir. İlk
olarak huzur. Kişi huzurlu olmadığı zaman aklı titreyen bir enstrüman gibidir. Düzgün düşünemiyor, düzgün göremiyor, düzgün
anlayamıyordur. Siz ona bir şey söyleyin, o başka bir şey anlar. Şimdi, bugün bütün dünya sallanıyor, bütün dünya. İşte bu yeni
çıkan parti, diğer bütün partileri siyasetten uzaklaştırdı; şimdi de o parçalanıp atılacak. Her şey ters gidiyor. Bu da Mahamayanın
sayesinde olur. Kişi, dünyanın gidişatının kargaşa içerisinde olduğunu itiraf etmelidir. Bu savaş değil, bu soğuk savaş değil, ama
bu kelimelerle tanımlanamayan komik bir savaş türü. Şimdi, bugün İtalya'da olanlara ne diyeceksiniz? Bosna'da neler olup
bittiğine veya aptalca sorunların ortaya çıktığı ve insanların birbirlerini öldürdüğü, hiç bir yerde barışı veya güvende olmayı
hissetmedikleri bir yerde, siz ne göreceksiniz. Dünyada buluyorsunuz, kullanıyorsunuz, gazeteyi açıyorsunuz - bugün bir İngiliz
gazetemiz vardı, okuyamadım: pek çok kadın tecavüze uğradı, pek çok erkek öldürüldü, şu şey oldu; ayrı ayrı da. Başkan böyle
saçma sapan şeyler yapıyor. Yani, bugün gördüğünüz her türlü şey saçmalıktır. Biz sizin yaşınızdayken böyle şeyleri hiç
duymazdık. İnsanlar, onurlu ve mantıklı insanlardı. Yani şimdi olan şey şu, onlar sadece paramparça oldular. Ne yaptıklarını,
nerede olduklarını, sorumluluklarının ne olduğunu görmek için akıllarında huzur yok. Korkunç şeyler ifade ediliyor. Medya bütün
bu korkunç şeyleri alıyor. Böyle bir şey daha önce hiç gerçekleşmedi. Medyanın kendisinde, biz güzel şeylere dair güzel makaleler
okurduk, ama bugün bu durum çok farklı. Sonra, bu çok materyalist bir dünya, çok maddeci: bunu pazarlamak, şunu pazarlamak,
onu pazarlamak, insanları pazarlamak. Sonra çocukları alıyorlar, kadınları alıyorlar, çocukları satıyorlar, kadınları satıyorlar - her
tür şey oluyor. Tanrıyı pazarlamak, spiritüelliği pazarlamak, pazarlamak - ne söyleyenir bilmiyorum ama onlar kendi çocukları. Bu
tür sapık bir dünya var bugün. Bu yüzden de Mahamaya’ya gerek duyulur, bununla O bu yaşamda yaptıklarınızdan dolayı bunun
sizin burnunuzdan gelmesi gerektiğini size gösterdiği için Mahamaya ihtiyaç duyulur. Diyelim ki, çok dik başlı, yıkıcı, içki içen,
sigara içen, kadınlarla giden ve bütün bunları yapan bir adam: o iki yıl içinde iflas etmiş. Yani ödül zaten oradadır. Her ne yaptıysa
görmesi için oradadır. Başka bir adam ise - "Bunda ne var ki? Bunda yanlış olan ne ki? Ne varki bunda?" – bu saçma sapan şeyleri
yapmaya devam ediyor. AIDS kapar veya tedavi edilemez nitelikte başka hastalıklar kapar. Biz buna “rokrah Devi” diyoruz: yani
"nakit ödeme", nakit ödeme; nakit ödeme yapan Tanrıça. “Bunu yapıyorsunuz - tamam, siz yapın. Bunu yaptınız - tamam, keyfini
çıkarın.” Bunun gibi. Şimdi bu, çok aktif türde bir Mahamaya gerçekten. Bazen Ben ondan korkuyorum, çünkü insanları
cezalandırma şekli biraz fazla. Ama O böyle. Eğer siz tehlikeli şekilde araba kullanıyorsanız, "Oh, ben tehlikeli şekilde araba
kullanmaktan hoşlanırım" - tamam, bitti. Topallayan bir bacak ya da kırılmış bir el ile durum sonuçlanıyor. Yani yasalar, Tanrısal
yasa, Mahamaya aracılığıyla iş başında. Önceleri, bugünkü kadar hızlı değildi. Farz edelim ki bir Amerikan başkanı var – öyle
büyük bir pozisyon ki, yani, hayal edin - sokaktaki üçüncü sınıf birisi tarafından kendisine meydan okunuyor. Bu nasıl mümkün
olabilir? Bunu daha önce hiç kimse yapamazdı. Çünkü Mahamaya, insanoğullarının özgür iradesini denetlemek için, onun bütün
özgür iradesini kullanıyor. Keyif almaya çalıştığımız bu sözde özgürlük sona erdi. İnsanlar, “nedir bu?” diye düşünmeye başlarlar -
büyük insanlar, bilirsiniz. Çok iyi bilinen bazı boksörler vardı, insanlar onun peşinden koşardı, şimdi hapse girdi. Benim her zaman
karşı olduğum, bu Grand Prix'yi yapan diğer bir adam aniden öldü. Şimdi insanlar - o bir kahraman, budur, şudur, ama artık kimse



bunu yapmayacak, tamam mı? Bir kahraman yeterlidir. Ben değil efendim, Ben bu Grand Prix işine girmeyeceğim - bu kadarı yetti.
Dolayısıyla, bir kahraman yaratılsa da, bu tür bir saçmalık yapma korkusu. Sonra giderler - ona ne denir? - kayak yapmaya
giderler. Şimdi kayakta da birisi öldü ve bir diğerinin ise topal bir bacağı oldu; Kraliyet ailesinde bir şeyler olduğunu düşünüyorum,
bu yüzden İngiltere'de şimdi çok az sayıda insan kayak yapmaya gidiyor. Şimdi sanırım sadece İsveç bir ders almak zorunda. Bu
bir şey – siz sadece gözlerinizi açık tutun. Bugün, birisinin kendisi ile çok övündüğünü okuyorsunuz, yarın onu hapiste
buluyorsunuz, bilirsiniz. Bu çok şaşırtıcı, İtalya'da Benimle tanışmayı isteyen bir bakan vardı ve Ben, “Baba(Kardeşine), onunla
tanışmak istemiyorum” dedim. Onun çok kötü bir geçmişi var. O hâlihazırda hapiste, bu yüzden onunla şimdi görüşemiyorum.
Kendi tuzaklarına düşüyorlar. Bu tuzak Mahamayadır. O bunu sizin kendinizden yaratır – bu kendiniz sayesinde olur çünkü siz
kendinizle yüzleşmek istemezsiniz, gerçeği bilmek istemezsiniz, hakikatten kaçınırsınız. O zaman da Mahamaya'nın görünümü
budur, derhal kendinizle yüzleşmelisiniz. Kaç şey oldu? Bir düşünün. Bu büyük, büyük zavallılar hapisteler. Uyuşturucudan,
insanlardan, çok ünlü zengin insanlar hapisteler. Bütün bu şeyler oluyor. Neden? Çünkü Mahamaya bir ders vermek isteyendir. Bir
kişiye ders vererek, onu en azından binlerce parçaya ayırır, çünkü ölüm ona gelince veya ona gelen her ne ise, o kişi meseleyi
görür. Belki de dersi öğrenemeyebilir, yoksa daha fazla bir şey öğrenmek için çoktan ölmüşmüydü; ama diğerleri de öyleler. Bu,
bu nasıl yayılır. Yani medya da, her zaman kötü haber veriyor, medya bir şekilde Mahamaya'da ne kadar iyi işler yaptığını bilmiyor.
Şimdi, bilginiz için, üzerinde konuştuğumuz birçok şey – dedikleri gibi, sigara içilmemeye başlanıyor zaten. İçki de içilmemeye
başlayacaktır. Sahaj ne yaptı? Hiçbir şey - ama bir Mahamaya. Onlar kanser oluyorlar. Doktorların şimdi bir fikri var, onlar kanser
oldular ve doktorlar şimdi insanlardan sigara içmemelerini istediler, aksi takdirde kanser olacaksınız. Böylece Mahamaya bu tür
bir, söylemeliyim, özel durum yarattı. Tek bir olay insanların son derece ihtiyatlı olması için yeterlidir. Üstelik bu paniğe kapılmış
bir dünya, dünya bugün o kadar güvensiz ki. Birdenbire ineklerin sütlerinde zehir olduğunu anlarsınız, olan daha başka bir şey var,
su kirleniyor. Sonra aniden enfekte olan iğneler olduğunu görürsünüz. Bu yüzden herkes çok gergin ve hayatlarını kurtarmayı
düşünüyorlar, bu yüzden de düşünmeye başlıyorlar. Fakat eğer siz Sahaj'a gelirseniz, bunların hiçbiri sizi rahatsız edemez, çünkü
bu, Mahamaya'nın sizi koruduğu yönüdür. O sizi korur. Kendisi yok edilmek istemediği sürece, hiç kimse bir Sahaja Yogiyi yok
edemez. Bu onların kendi arzusudur. Hiç kimse onlara dokunamaz. Şimdi mucizeler hakkında konuştuklarında - geçen gün
olduğu gibi, Avustralya'dan bir çocuk, yeni bir Sahaja Yogi, bir motosiklete biniyordu ve aniden, o yüksek bir hızdaydı ve her iki
yandan birden iki kamyon geldi ve ona çarptılar. Ancak, o darbe almak yerine, sadece dışarı fırlayan bir badminton topu gibi gidip
diğer tarafa düştü, hiç yaralanmadı ve ayağa kalktı, şaşırdılar. Bisikleti paramparça oldu, her şeyi ve bu adam tamamen iyi
durumda. Bu çocuğun kendini nasıl koruduğunu anlamadılar. Bunun gibi pek çok, bir sürü hikâye var, bu Mahamaya'nın Sahaja
Yogileri nasıl koruduğunu gösteriyor: koruma, çok önem vermek. Ayrıca rüyalarda da O sizi korur. İnsanların nasıl rüyalar
gördükleri ve ilaçlarını nasıl aldıkları, nasıl tedavi gördükleri, içinde bulundukları tehlikeleri nasıl anladıkları, diğer insanların nasıl
olduklarının onlara rüyalarında nasıl da anlatıldığı, nasıl davrandıkları hakkında nasıl rüyalar görmeleri, çok şaşırtıcıdır. Bunu
bilinçli akıl ile bilmek zorunda değilsiniz, ama rüyalardaki çok, çok derin sushupti (derin uyku)durumunda, sizin için neyin iyi, neyin
kötü olduğunu biliyorsunuz. Bir şekilde onlar biliyorlar. Ve bu bilgi, sezgisel diyebileceğimiz bilgi Mahamaya vasıtası ile gelir. O
size ne yapılması gerektiği, ne yapılacağını, sorunlardan nasıl kurtulacağınız konusunda bu sezgisel bilgiyi size veren O’dur. Ve
siz yaparsınız; durumu siz yönetsenizde yönetmesenizde, ondan kurtulursunuz. Bunun birçok örneği var, bin bir tane. Onlardan
birisini size anlatacağım; şimdi aklıma geldi. Avustralya'da, çok ama çok hoş bir Sahaja Yogi vardı, çok büyük bir Sahaja Yogi,
ama çok basit bir adamdı. Ve korkunç birisi olan bir başkası ona, özel bir araziyi ve Lilydale adlı belli bir yeri alması gerektiğini
söyledi ve ona “orada Sahaja Yoga'yı başlatabiliriz, şunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz” dedi. Bu adam elinde ne varsa, başlangıç
ödemesi olarak verdi. Ve banka, “Size para (kredi)vereceğiz” dedi. Ancak bu kişi raporda “Bizim Sahaja Yoga mülklerimiz var,
benim mülklerim var, diye her şeyi yazmıştı. Şu, bu, parayı ödemememiz durumunda bunlarda mevcut demişti. Ben bunu
gördüğüm zaman "Şimdi bu çok fazla" dedim. Bu yüzden avukata sordum ve o gazeteye bunu duyurmamızın daha iyi olacağını
söyledi, hiç kimse topraklarınızı, herhangi bir şeyinizi veya mülkünüzü alamaz, ama kesin olan tek şey, sizin yıllar boyu beraberce
mahkemeye çıkmanız gerekeceğidir, dedi. Bu durumda yapılacak en iyi şey, gazetede duyurmak ve ne Sizin, ne de Sahaja
Yoganın bu Lilydale ile bir alakanız olmadığını söylemektir. Şimdi, bu beyefendi çok üzüldü, çünkü banka ona kredi vermeyecekti
ve sonra, orayı satan insanlarda, ona karşı bir dava açtılar. Çoktan iflas etmişti, ne yapacağını bilemedi ve başının büyük bir
belada olduğunu söyledi. Ona "endişelenme, sen koruma altındasın" dedim. Ve hayret edersiniz, insanların onun
tutuklanabileceği dair veya Tanrı bilir, sahip olduğu evin satılabileceğine dair duyulan her tür korkuya rağmen, bunun aksine, bu
Lilydale için, birileri orayı satın almak için çok daha yüksek bir fiyat teklif etti. Böylece o daha yüksek bir fiyat buldu ve orayı sattı.
Ama sizin sabrınız olmalıdır, inancınız ve cesaretiniz olmalı. "Anne, kimsenin beni yok edemeyeceğini biliyorum", dedi. Ve bu,
Mahamaya’nın korunmasının nasıl olduğudur. Mahamaya’nın ilk kısmı, bu adamı, bu kötü Sahaja Yogi’yi tüm insanlara ifşa
etmekti. Onun ardından giden büyük sayıda bir takipçi vardı ve o kişi iyi bir konuşmacı idi; şudur, budur, sonra hepsi ondan



ayrıldılar. Yani bu kolektif tarafta da çalışır. Sahaja Yogileri rahatsız etmeye çalışan biri var: tamam, Mahamaya, bir noktaya kadar
onun sorun çıkarmasına izin veriyor, bir noktaya kadar ve sonra aniden harekete geçer, bu yüzden insanlar şaşırıyorlar, Sahaja
Yogiler bu adamın bu hale nasıl geldiğine hayret ediyorlar. Bu Mahamaya sizin her zaman dediğiniz gibi, Benim sarim gibidir – O
sizi koruyor. O güzeldir, O çok kibardır, özenli, şefkatli, sevecendir; sizi incelikle ele alır. Ve O çok, çok öfkelidir ve Rakshasalar,
şeytanlar gibi Tanrı'nın işlerini mahvetmeye çalışan insanları öldürür ve bütün bu kötü ellerden uzakta sizi temiz tutar.
Mahamaya'nın bir başka güzel yönü de sizi dönüştürmesidir. İnsanlar için her şey beyindedir. Eğer siz bir sahtekârsanız, beynin
içinde bir sahtekârsınız. Başkalarından nefret eden bir kişiyseniz, hepsi beynin içindedir. Eğer bir şeye bağımlıysanız, bunun hepsi
beynin içindedir. Bu kafadaki çok karmaşık bir şartlanmadır. Dolayısıyla bu Sahasrara çok önemlidir şüphesiz, ama Virata ve
Viratangana'nın gücü yalnızca Mahamaya rupa (formu) varsa etkili olabilir. Ve O, kendi tatlı yolları ile sizi çirkin kılan, sizi korkunç
kılan, sizi öfkeli hale getiren, Sahaja Yogi olmayan biri haline getiren tüm bu koşullanmaları yerinden oynatır. O gerçekten de
Toprak Ana gibidir, sizi sahiden de çok neşeli, mutlu kılmak için elinde ne varsa verendir, böylece siz nirananda’dan (mutlak
neşe)keyif alırsınız, bu ananda’dan (neşe) başka bir şey değildir, sadece neşe. Ve işte bu Sahasrara’nın olduğu şeydir. Ama bu
ancak brahmarandhranız (Brahma deliği -başın tepe noktası) açıldığı zaman mümkündür; Aksi halde, Mahamaya'nın sürekli
olarak akan ilahi sevgisinin, şefkatinin süptilliğine giremezsiniz. Dışarıdan, Mahamaya’nın ne olduğunu size anlattım, ama içeri
girdiğinizde, brahmarandhra vasıtası ile Ona nüfuz ettiğinizde, bildiğiniz gibi o zaman bu her yeri kaplayan Gücün bir
enkarnasyonu olan bu Mahamaya, çok farklı hale gelir. Bir taraftan O size ders vermeye çalışıyor, O şeytani olanı, zararlı olanı,
yıkıcı olanı yok etmeye çalışıyor; ve diğer taraftan ise O sizi seviyor, koruyor, çok zarif bir şekilde size rehberlik ediyor. Onun
sevgisinin hiçbir beklentisi yoktur. O sever çünkü O sevgi dışında yardım edemez. Yani sizler bu sevgide ıslandınız. Bunun tadını
çıkarın. Herkes, O'na yakın olduğunu, kesinlikle Ona yakın olduğunu bilir. Ne zaman isterlerse, sürekli olarak Onun yardımını
isteyebilirler; Her nerede olursa olsunlar, Onun tarafından desteklenirler. Bu yüzden Sahasrara çok önemlidir, çünkü bunun
vasıtası ile sadece tepki veririz, bunun sayesinde her türlü saçmalığı biriktiririz. Yaşadığımız bu saçmalıkların dünyasında,
karartılamayan, devam edegelen bütün hastalıklardan etkilenemeyen nilüferler gibi bir şey olmalıyız. Test budur, bu Pariksha’dır
(sınav), şu anda, bizler bu zor zamanda çiçek açıp koku yaratabiliyoruz ve bu güzel atmosfere çok fazla insan alabiliyoruz. Bu bir
tür güzel, oyun dolu bir savaş, Ben – diyebiliriz ki, negatif olduğu varsayılan şeylere karşı diyebiliriz. Bu negativitenin gücü nedir?
Bu şartlanmaların gücü nedir? Herhangi birisinin görebileceği bu aptallığın gücü nedir? Bu sayede, bir görüş, vizyon geliştiririz.
Çok net bir şekilde, çok net bir şekilde anlıyorsunuz ki, sorumlu olan sizlersiniz. Sizler bu Sahasraranın, bu beynin hücrelerisiniz
ve hepinizin harekete geçmesi gerekiyor. Dün, bu ışıkların birçok ışığı aydınlatmak zorunda olduğunu söylediğiniz zaman Ben
buna hayran oldum. Bu gerçekten de Bana verilen büyük bir sözdü. Bu yüzden Sahaja Yoga'ya gelmek sadece sizin sınırlı kişisel
şahsiyetleriniz ve onların problemleri için değildir, dediğim gibi, bir taraftan da siz büyümelisiniz, diğer tarafta ise sizin
aracılığınızla herkes büyümelidir. Yani bu, dikkat etmeniz gereken ikinci taraftır. Bugün elbette, yaşamımda Mahamaya'nın
tezahürünü görebildiğim için çok mutluyum. Bu o kadar güzel ki, açılan bu kapıdan artık sadece Tanrı'nın Krallığına girebiliyor ve
göksel mutluluğun ve korumanın tadını çıkarabiliyorsunuz. Ama buna inanın. Buna inanın. Küçük şeylerden rahatsız olmayın,
eminim bu çok büyük bir şekilde çalışacaktır. Eğer tam bir inanca ve tam bir teslimiyete sahip olursanız, bunun çok iyi şekilde
sonuçlanacağına eminim. Tanrı sizi kutsasın. Küçük bir Ganesh Puja ve daha sonra da Sahasrara Puja yapacağız.
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Public Program, Istanbul, Türkiye, 1994-07-01 Gerçeği arayanları selamlıyorum, …. da bizler her şeyden önce gerçeğin ne
olduğunu bilmeliyiz. Bizler onu değiştiremeyiz. Onu tarif edemeyiz. Bu böyledir, böyle oldu ve böyle olacaktır. Tek şey şu ki, ruh
olduğunuz zaman biz bunu merkezi sinir sistemimizde hissedebiliriz. Tüm kutsal kitaplarda yeniden doğacağınız, Veli olmanız
gerektiği söylenmiştir ve Kuran'da söylenmiştir, Kundalini, Tanrı'nın yükselişidir. Babam Kuran'ı Hintçe'ye tercüme etti ve bazen
her dinde birçok yanlış anlamalar var. Çünkü herhangi bir din eğer para odaklı veya güç odaklı bir hale gelirse gücünü kaybeder
ancak tüm dinler ruh odaklıdır. Büyük bir önderiniz Atatürk vardı, aydınlanmış bir ruh olan Mustafa Kemal Paşa. Ve Ben 12
yaşındayken onun hayatını okudum, çok etkilendim ama insanlar bazen onu anlamıyorlar. Gerçek Sufiler olan tüm evliyalar ve
Sufiler için nelerden neşe duyduklarını açıklamak çok zordur. Hindistan'da bir azizimiz vardı Kabir, o Müslümandı ve o ben
herkese kör olduklarını nasıl açıklayayım dedi. Ve bu körlük var çünkü genel bir cehalet var. Bu cehalet, bu Kundalini uyanışı ile
ortadan kaldırılabilir. Şimdi gerçek şu ki siz bu beden, bu zihin, bu akıl, bu ego, bu şartlanmalar değilsiniz, sizler saf ruhsunuz. Ve
ikinci gerçek de, Tanrısal sevginin her yeri kaplayan bir gücü olduğudur. Bu ruh olarak adlandırılıyor. Yani sizin bununla yeniden
bağlantı kurmanız gerekiyor. Bu bağlantıya sahip olmadıkça kendinizi anlayamazsınız. Sizdeki bu merkezler, onlar evrim
sürecinde içimizde nerede yaratıldıklarını size anlattılar. Yüce Allah en büyük yaratıcıdır. Ve Onun bizi hassas bir şekilde
yaratmasından anlamamız gereken tek şey, son aşamaya geçmemiz gerektiğidir. Şaşırtıcı bir şekilde Türkiye'de o kadar çok Sufi
var ki. Sufi kelimesi saftan gelir. “Saf” temiz demektir. Benim adım da bu. Peki biz nasıl “saf” oluruz. Bizim fiziksel problemlerimiz
var, duygusal problemlerimiz var, sosyal problemlerimiz var, politik problemlerimiz var, her tür problemimiz var. Şimdi bu
problemler sizde oluşuyor çünkü enerji merkezlerinizde problemler var ama kundalini yükseldiği zaman bu merkezlerin içinden
geçer. Kundalini sizin kendi annenizdir, sizin kendi şahsi annenizdir. Senelerdir sizinle birlikte ama insanlar bunu bilmiyordu. tabii
ki Yunanlılar biliyordu. Ve bu çalışma Hindistan'da da çok az insan tarafından yapıldı. Yani bu modern zamanlarda bunun olacağı
zaten öngörülmüştü, yani kitlesel bir aydınlanma olacağı söylenmişti. Bunun için ödeme yapamazsınız. Bu sizin kendi
gücünüzdür. Bu bir potansiyeldir. Beynimizi de kalbimizi de çok kısıtlı şekilde kullanırız ama bunun gerçekleşmesinden sonra bu
merkezleri bilirsiniz. Dünyanın tüm sorunları çoğunlukla insandan kaynaklanmaktadır ve insanoğullarının sorunları da bu
merkezlerden kaynaklanmaktadır. Bir şekilde siz bu merkezleri uygun bir hale sokabilirsiniz, o zaman hayat farklı olabilir. Şimdi,
bizim büyük ve küresel olduğunu düşündüğümüz bu sorunlar, bir hiçtir. İnsanlar Bana barışı soruyor. Şimdi Sahaja Yoga
uygulayan yaklaşık 65 ulus var. Özellikle Rusya, onlar Tanrı'yı bile duymamışlar ama bunun gibi bazı bağları yok. Çok zekiler ve
temiz bir koltuk gibiler. Demokratik ülkelerde bunun bir demonokrasi (şeytanın yönetimi) olmasına şaşırdım. Mesela ben
Amerika'ya gittiğimde kocan Bana her şeyi burada bırakmanı söylüyor, takı yok, hiçbir şey yok. En büyük demokrasiyi şiddet dolu
olarak hayal edebiliyor musunuz? Ve baştan sona batı kültüründe gördüğüm şey bu. İngiltere'de de aynı, ebeveynler kendi
çocuklarını öldürüyorlar. Çocukların %75'i ebeveynleri yüzünden öldü. Buna inanabiliyor musunuz? Kendilerine nasıl daha yüksek
ırklar diyebilirler bilmiyorum. Daha yüksek ırklar öldürmez, Bana göre bu da çok aptalca. Şimdi şu Elizabeth (Taylor) Hanım'ı alın
çıkar, sekiz kez evlendi, çok uğursuz biri ve sonra kendisinden 20 yaş küçük bir çocukla evlendi. Ve 4.000 kişi onun balayına
gidişini izlemeye gidiyor. Helikopterler var, on tane helikopter onun fotoğrafını çekmek için etrafta dolanıyor ve bir kısmı da
otoğrafını çekmek için paraşütle yere iniyor. Onlar insanların ve ağaçların üzerine düşerler. Hintliler belki daha fakir ama çok daha
akıllı, bu saçmalığı bir Hintli kabul etmeyecektir. Eğer aptallığın ulaştığı uç noktaya bakarsanız, müziklerine bile şaşıracaksınız
şimdi bu beyin hücrelerini öldürüyor diyorlar. Hayatımın diğer kısmında bir sürü çok bilgili insanla tanıştım ve aralarında
konuştukları şeyler saçmalık. Uyuşturucudan bahsediyorlar hanımlar, bu uyuşturucuyu deneyin, şimdi pazarda çok ucuz. Ve sizi
uyarmalıyım, onların aptal kültürüne kapılmayın. Şimdi en azından, bence 10, 20 yıl geridesiniz çünkü ileri ülkelerde artık kadınlar
çıplak, erkekler de çıplak görünüyorlar. Ve bütün pazarları böyle aşağıya doğru çöktü. İşlerini kaybettiler, mallarını kaybettiler.
Büyük bir kargaşaları var. Onlarda utanma yok, hiçbir şey yok. Ve ahlaki yaşam hakkında hiçbir fikirleri yoktur. Ahlak olmazsa, bir
toplum biter. Onlar bu aptal Freud'u takip ettiler. Ona karşı olduğumu söylediğimde Benimle pek de aynı fikirde değiller. Şimdi
onlar biliyorlar. O Freud, Freud’un arkadaşları diye bir kitap okudum. Bir diğeri ise Freudyen İmparatorluğun Düşüşü idi. Freudyen
ilkenin temeli, senin kendi annenle kötü bir ilişkinin olmasıdır. Allah'a şükür bu Hindistan'a gelmedi. Aksi halde [NET
DUYULMUYOR] olurlardı. Bizler bu saçmalığa dayanamayız. İçinde bilgelik yok, böyle korkunç bir şey ve sonra siz buna inanıyor
musunuz? “Pak” demeniz gibi, onlar pak değiller, saf değiller, kesinlikle. Ve eğer onlar akılda birleşirlerse, eğer kolektif olurlarsa,
korkunç bir şeye yönelirler. Alkol, uyuşturucu, [NET DUYULMUYOR] Michael Jackson şeylerine giriyorlar yani. Bu yüzden
hissettiğim şey, Türkler geride durmalı ve bu çılgın dünyada neler olduğunu görmelidir. Ülkeniz için yiyecek ithal etmenize de
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şaşırdım, yani Hintliler bunu yapmaz. Türkler hakkında bildiklerim, onların çok vatanseverler olduklarıdır, Türkler hakkında
bildiğim şey bu. Yanlışınızdan dönersiniz, her şeyden önce Sahaja Yoga ile bundan geri döneceksiniz. Kendinize güven
duyacağınız bir öz bilgiye sahip olacaksınız. Kalbinizde huzur olacak, böylece huzurlu insanlar olacak ve ruhunuzun
kutsamalarının tadını çıkaracaksınız. Ruhun ışığı ile kendi (çakra) merkezlerinizi parmak uçlarınızda hissedebilirsiniz.
Başkalarının merkezlerini de parmak uçlarınızda hissedebilirsiniz. Hangi ırktan olursanız olun, hangi ülkeden gelirseniz gelin,
evrensel bir varlık olursunuz. Burada otururken herhangi bir vibrasyonu hissedebilirsiniz, çünkü bilgisayarınız, düşünen, anlayan,
işbirliği yapan, koordine eden, bu her yeri kaplayan güçle bağlantıdadır. Bu çok etkilidir. Her şeyin üzerinde o sever. Bu şefkattir, o
sizi affeder, her anınızla ilgilenir. Bu şekilde Tanrı'nın krallığına girersiniz. “Cennet” hakkında ne yazıldıysa, bu gerçektir. Ve neşe
duyduğunuzu hissettiğiniz şey budur. Eğer siz böyleyseniz, kendi içinizde bu kadar kuvvetliyseniz, neden ona ulaşmıyorsunuz.
Onlar şu, bu guruya ne dersin, şuna ne dersin derler, neden siz kendi kendinizin gurusu, kendi kendinizin efendisi olmuyorsunuz.
Para almadığımız için onlar bize çok karşılar. Buna sahip olmak sizin hakkınızdır. Ve bir kez aldığınızda, kendinize hayret
edeceksiniz. Diyelim ki siz sanatçısınız, çok daha büyük bir sanatçı olursunuz. Hindistan'dan “Hamzat Ali” ismini mutlaka
duymuşsunuzdur ve ayrıca tabla (Bir tür vurmalı çalgı) çalan bir çok insanımız ve tüm bu insanlar var. Onların hepsi Sahaja Yogi
ve ancak Sahaja Yoga'dan sonra onlar bu derece ünlü oldular. Birçok hastalık Sahaja Yoga ile tedavi edilir, bir sürü hastalık, tek
kuruş ödemeden. Teşhis, teşhis ve doktorların elinden geçmenize gerek yok. Kendi gücünüz sizi iyileştirir. Şimdi Hindistan'da 3,
sanırım şimdi Sahaja Yoga'dan sonra MD'lerini almış 4 doktor var. Kanser, Sahaja Yoga'da kesinlikle tedavi edildi, pek çok
hastalık, çünkü bu çakralar varlığımızın temelleridir. Onları nasıl düzelteceğini bilirseniz, iyileşir ve tedavi edebilirsiniz.
Başkalarına yardım edebilirsiniz. Şimdi, her zaman bu şekilde sallanan dikkatimiz, masum bir hale gelir. Ve böyle bir insan, ne
zaman dikkatini koyarsa, bu iyileştirir. Bu huzur verir, neşe verir. Hiçbir şeyden vazgeçmek zorunda değilsiniz. Sanyasi veya
bunun gibi bir şey olmaya gerek yok, size uymayan ne varsa, siz kendiniz vazgeçersiniz. Size, elimde bir yılan tutuyormuşum diye
bir örnek veriyorum ve diyelim ki Ben çok inatçıyım. Yani biri Bana derse ve Ben karanlıktayım. Birisi Bana elinde bir yılan var
diyor, Ben “hayır, bu bir ip” diyorum. O yılan Beni ısırıncaya kadar, Ben bunun bir ip olduğunu söyleyeceğim, ama biraz ışık görür
görmez ondan uzaklaşırım, çünkü sizin için neyin yıkıcı olduğunu, sizin için neyin yapıcı olduğunu daha iyi anlarsınız. Bu size her
şekilde yardım eder. Başlarda bazı hippilerimiz vardı, şimdi onlar çok zengin insanlar. Yani finansal sorunlar da çözülebilir. Pek
çok kişi Tanrıya ibadet ediyoruz, bunu yapıyoruz, biz çok namaz kıldık, yine de saf olarak kaldık derler ya da bazıları da, biz her
türlü ahlaksızlığı yapıyoruz ve camiye de gideriz, bunun ne faydası var. Bizler kendimizi kontrol edemeyiz derler ama aydınlanma
aldıktan sonra gerçekten en doğru kişi olursunuz. Kimsenin size bir şey söylemesine gerek yoktur, otomatikman böyle olursunuz
ama bir Sahaja Yogi olmak için arzunuz, saf bir arzunuz olmalıdır. Sahaj, “seninle doğmuş olan” demektir. Yogi, “Tanrısal olanla
bağlantısı olan kişi” anlamına gelir. Daha da ne kadar çok güce sahip olduğunuzu şaşırabilirsiniz. Başkalarının kundalinisini
yükseltebilirsiniz. Onlara aydınlanma verebilirsiniz. Yapabilirsiniz, yani başlarına pek çok şey geliyor demek istiyorum. Ben
onlarda ne kadar yetenek olduğuna şaşırdım. Onlar hep, “Anne, bunu siz yaptınız” derler, hayır, hayır, hayır o sizin kendi
annenizdir, kendi Kundalininizdir. Şimdi başınıza gelen çok şey var. İnsanlar gördükleri mucizeleri Bana yazmaya başladılar. Bu
yüzden onları, sen bunları yazsan iyi olur diyerek, çok zeki bir Sahaja Yogi'ye gönderdim. Bir ay geçmeden Bana telefon etti,
mucizeler o kadar çok geldi ki, hangisini yazsam bilemiyorum, dedi. O zaman siz Tanrının var olduğunu anlarsınız, aksi takdirde
Allah'a inanıp inanmamak körlüktür. İnsanlar,siz nasıl Tanrı var dersiniz diyeceklerdir, siz kanıtlayamazsınız ama biz yapabiliriz.
Hepsinin üzerinde önce siz neşe okyanusunda yüzmeye başlarsınız. Dengenizi, tatminlerinizi geliştiriyorsunuz ve sadece
kendinizden neşe duyarsınız. Enerji dolusunuz, bakın Ben 70 yaşındayım, Benden daha yaşlı hiç kimseyi göremiyorum. O kadar
rahat ki, zorlama yok, stres yok, hiçbir şey yok. Neşe eşsizdir, Bu mutluluk ve mutsuzluk değildir. Ve Egonuz olduğunda, o
şiştiğinde mutlu hissedersiniz. O delindiğinde mutsuz hissedersiniz ama neşe, siz her şeyden neşe duyarsınız. Aptal insanlardan
da, delilerden de ve Tanrısal olandan da neşe duyarsınız, ve o zaman da şefkat olan, aşırı bir şefkat olan kendine güvenden,
kendine saygıdan neşe duyar, aynı zamanda dinamik olursunuz. Siz busunuz ve neden böyle olmayasınız. Küçük bir konuşmada
bunu ne kadar yapabilirim bilemiyorum ama sadece İngilizce olarak 4 bin – 5 bin konuşma yapmış olmalıyım. Ama aynı zamanda
bu budur, bu da bu otel diye bir işaret olması gibi, bunun hepsi bir zihinsel akrobatlık ama siz içeri girmek zorundasınız, sadece
okumanın bir faydası yoktur, sabahtan akşama kadar sadece bir okumakla kalanlar hiçbir yere varamadılar. Ne olduğunu takip
etmeli ve çok basit olan bu şeyin içine girmelisiniz. Bunun özellikle Müslümanlarda çok iyi çalıştığını gördüm. Kapalı Çarşı'da
birisine aydınlanma verdik. Sahip olmanız gereken tek şey, saf arzudur. Bizde “Arzu” deriz, burada pek çok kelime Hintçe’ye
benziyor. Şimdi, “sahile” gelmeliyiz, diyoruz. Çok sorun yaşadık ama çözümü var inanın ki bu seansı yapabildik. Şimdi size
söylemem gereken bir şey var, Ben sizi maneviyat için zorlayamam. Kalpten istemeniz gerekir. Sakıncası yoksa ayakkabılarınızı
çıkarabilirsiniz, bunu çok faydası olur. Bu çok basittir. Üç koşul olduğunu söylemek zorundayım. Birincisi, hiçbir şey için kendinizi
suçlu hissetmemenizdir. Çünkü insanları, Tanrım ben bunu nasıl elde edeceğim, çünkü ben bu günahı, şu günahı işledim gibi bir



ruh halinde buluyorum. Sizin için günah yok. Bu yüzden lütfen kendinizi tamamen affedin, çünkü modern yaşamda, bu bir moda.
Demek istediğim, eğer yanlış bir şey yaptıysak, bu geçmişte kaldı. Bununla yüzleşmelisiniz ama bunu yanınızda taşımayın. Yani
geçmiş geçmiştir, bitmiş. Gelecek ise mevcut değil. Gerçek olan, şu andır. Düşündüğümüz zaman, ya geçmişi ya da geleceği
düşünüyoruz. Peki ya şu an. Eğer şu anda iseniz, herhangi bir düşünceniz yoktur ve bu, maneviyatın harekete geçtiği zamandır.
Yani ikinci şart, sizler herkesi affetmelisiniz. Bunu düşünmenize gerek yok, bu bir baş ağrısı. Affetsenizde, affetmesenizde, ne
yaparsınız? Ama affetmediğiniz zaman, yanlış ele oynuyorsunuz ve hiçbir şey için, kendinize işkence ediyorsunuz. Yani bu bir
masaldır. Ve size bir güzel üzen kişi çok mutlu ve siz onun adına kendinize eziyet ediyorsunuz. O yüzden lütfen bu masaldan bir
vazgeçin. Ve Ben, bunu düşünmeyin bile diyorum. Bu iki koşul çok önemlidir. Eğer kendinizi suçlu hissediyorsanız, o zaman
burada, bu merkezde, sol tarafta catch edersiniz. Bu catch sizde Spondilopati’ye, anjin’e yol açar. Üçüncüsü, buranın açılması çok
önemlidir çünkü kundalini buranın içinden geçmek zorundadır. Bu yüzden lütfen kendinizi hiçbir şey için suçlamayın, lütfen
kendinizi suçlu hissetmeyin. Yanlış bir şey yapmış olsaydınız, hapiste olabilirdiniz ya da başka nasıl olabilirdi ki? O yüzden şimdi
kendinizi suçlu hissetmeyin. Bence [NET DUYULMUYOR, daha doğrusu] lütfen kendinizi suçlu hissetmeyin. Bunu hepinizde
hissedebiliyorum, bu nedenle buna değmeyen bir şey için kendinizi hasta hissediyorsunuz. Şimdi üçüncü koşul ise, kendi
aydınlanmanızı alacağınızdan kesinlikle emin olmanızdır, sadece tamamen emin olun. Şimdi yapacağımız şey merkezlerimizi
beslemektir, kendi merkezlerimizi, bunu nasıl yaptığımızı size göstereceğiz. Önce izleyin. Yani ilk önce sol ellerimizi şöyle Bana
doğru tutun. Tıpkı namaz gibi, size anlatıyorum, sol elinizi Bana doğru uzatın. Şimdi bu sizin aydınlanmanızı almayı istediğinize
dair sembolik bir şeydir, çünkü bu arzunun gücüdür. Şimdi, işte bu yüzden sol taraf arzunun gücü, sağ taraf ise eylemin gücüdür.
Her ikisini birbirinden ayrı tutuyoruz. Kucağınızda tutarak rahatça oturabilirsiniz. Bu her yerde çalışıyor. Şimdi merkezlerimizi
beslemek için sağ elimizi kullanıyoruz. Ne yazık ki bu şimdi bu klima çalışıyor. Ve siz her yeri kaplayan bu gücün serin esintisini
hissetmeye başladığınızda, insanlar şüphe de ederler. Bence kapatmak daha iyi olur. Onu kapatın. Şimdi, ilk olarak elimizi
kalbimize koyuyoruz. Yani kalpte Allahın tecellisi olarak ruh vardır. Şimdi, siz ruh olduğunuz zaman, ruhun ışığında, arzunuzu
biliyorsunuz. Yani bir Üstad olduğunuzu bilirsiniz. Yani siz sol tarafta, karnınızın üst kısmında, burası sizin üstadlığınızın
merkezidir, bir aziz olarak üstadlık. Daha sonra sol tarafta karnımızın alt kısmına iniyoruz. Şimdi bu merkez, hayır bu tarafta,
hepimiz sol tarafta çalışıyoruz. Burası saf bilginin merkezidir, Tanrısal yasaların bilgisidir. Sonra elimizi yine sol tarafta,
karnımızın üst kısmına alıyoruz. Size üstadlığınızdan bahsettiğim merkez burası. Bu büyük Nebiler tarafından, aynı zaman da
Muhammed tarafından yaratılmıştır, tüm üstadlar tarafından. Sonra onu Ruh'un bulunduğu yere, kalbinize alırsınız. Sonra elinizi
boynunuzun ve omzunuzun birleştiği noktaya getirip, başınızı sağa doğru çevirin. Size bu merkezden bahsetmiştim. Suçlu
hissettiğinizde catch edersiniz, şimdi bile bu orada var. Pekala, şimdi sağ elinizi bu şekilde alnınıza koyun. Burada genel olarak,
bunu düşünmeden herkesi affetmelisiniz. Lütfen başınızı yere doğru eğin. Şimdi sağ elinizi başınızın arkasına almalı ve başınızı
mümkün olduğunca geriye doğru itmelisiniz. Şimdi, bu merkezi geri doğru itin. Suçluluk duymadan, hatalarınızı saymadan,
sadece kendi memnuniyetiniz için, İlahi güçten siz af dilemelisiniz. Şimdi elinizi tamamen gerin, avuç içi, burası son merkezdir.
Bu yüzden avucunuzun ortasını başınızın üstüne koyarsınız. Şimdi parmaklarınızı geriye doğru itin, bu çok önemli ve lütfen
başınızı yere doğru eğin. Şimdi kafa derinizi yedi kez yavaşça saat yönünde hareket ettirin, parmaklarınızı geriye doğru gerdirin.
Bakın, sadece elinizi hareket ettirmeyin, kafanıza bastırın. Tüm yapmanız gereken budur. Şimdi, lütfen tekrar ayaklarınızı
birbirinden ayrı tutun. Elinizi namazda yaptığımız gibi bu şekilde tutun. Ve sağ elinizi kalbinizin üzerine koyun ve şimdi gözlerinizi
kapatın. Gözleriniz için ihtiyacınız olmacağı için gözlüğünüzü çıkarmalısınız. Bana bir soru sormanızı istemek durumundayım. Bu
çok temel bir soru. Bana, Anne diyebilirsiniz ya da Shri Mataji diyebilirsiniz, nasıl isterseniz. Kalbinizde bu soruyu üç kez sorun,
“Anne, ben Ruh muyum?” Bu soruyu üç kez sorun. Ruh olduğunuzda, kendi kendinizin rehberi, kendi kendinizin efendisi
olduğunuzu zaten söylemiştim. Şimdi lütfen sağ elinizi karnınızın üst kısmında, sol tarafta tutun. Burada diğer bir çok temel
soruyu soruyorsunuz, “Anne, ben kendi kendimin efendisi miyim?” üç kere. Size Tanrısal bilgiyi zorla kabul ettiremeyeceğimi
söylemeliyim. Bunu siz istemelisiniz. Şimdi lütfen sağ elinizi karnınızın alt kısmına götürün ve bastırın. Ve burada soruyu altı kez
soruyorsunuz çünkü bu merkezin altı tane taç yaprağı var, “Anne, lütfen bana saf bilgi verin”. Siz saf bilgiyi ister istemez, bu
kundalini, anneniz, tohumdaki bir sürgün gibi yükselmeye başlar. O halde artık kendinize olan güveninizle üst merkezlerinizi
beslemeniz gerekiyor. Bu yüzden lütfen sağ elinizi sol tarafta, karnınızın üst kısmına alın ve buraya bastırın. Burada 10 kez tam
bir kendine güven içinde “Anne, ben kendi kendimin öğretmeniyim” demelisiniz, 10 kez. Size zaten en başta söyledim, siz bu
beden, bu zihin, bu ego, bu şartlanmalar değil, siz saf Ruhsunuz. Şimdi lütfen sağ elinizi kalbinizin üzerine yükseltin ve tam bir
kendine güven içinde 12 kez, “Anne, ben saf Ruhum” deyin. Suçluluk duymamanız gerektiğini size daha önce söylemiştim. Bu her
yeri kaplayan güç, bilgi okyanusudur; sevgi ve barış okyanusudur ama hepsinden önemlisi bağışlama okyanusudur. Yaptığınız
hatalar her ne olursa olsun, şefkatin gücüyle kolayca çözülür. Yani siz teslim ediyorsunuz, bu İslam’dır (teslimiyet), bu sevgi
gücüne teslim ediyorsunuz. Şimdi sağ elinizi boynunuzun ve omzunuzun birleştiği noktaya getirin ve başınızı sağ tarafınıza doğru



çevirin. Burada 16 defa “Anne, ben suçlu değilim” demeniz gerekiyor. Affetsenizde, affetmesenizde zaten hiçbir şey
yapmadığınızı size söylemiştim. Ama affetmezseniz, yanlış ele oynar ve kendinizi perişan edersiniz. Bu merkez çok yapıcı bir
merkezdir. Ve hepsini affetmezseniz bu merkez açılmayacaktır. Affetmeyerek kendisine eziyet eden sizsiniz. Ve şu anda eğer
affetmezseniz, bu merkez açılmayacaktır. Ayrıca bu fırsatı, bu büyük aydınlanma alma şansını da kaçıracaksınız. Lütfen elinizi
alnınızın üstüne koyun ve lütfen başınızı yere doğru eğin. Burada kaç kere söylediğinizin önemi yok, yürekten, “Anne ben genel
olarak herkesi affediyorum” demelisiniz. Kalpten söyleyin. Şimdi, lütfen sağ elinizi başınızın arka kısmına koyun ve başınızı geriye
doğru itin. Burada kendinizi suçlu hissetmeden, hatalarınızı saymadan, sadece kendi hoşnutluğunuz için tekrar kalbinizden, “Ey
İlâhi kudret, bilerek veya bilmeyerek bir hata yaptıysam lütfen beni bağışlayın” demelisiniz. Şimdi son merkez, lütfen avucunuzu
gerin ve çocukluğunuzda yumuşak bir kemik olan bıngıldak kemiği bölgesine, avucunuzun orta kısmını koyun. Burada yine
aydınlanma almanız için Ben sizi zorlayamam. Lütfen başınızı eğin. Lütfen başınızı eğin. Şimdi kafatası derinizi 7 kez yavaşça
hareket ettirin ve “Anne, lütfen bana aydınlanma verin” deyin. (Shri Mataji mikrofona üflüyor) Şimdi, lütfen ellerinizi indirin, lütfen
her iki elinizi de Bana doğru uzatın ve düşünmeden Beni izleyin. Düşünmeyebilirsiniz, düşünce yok, siz şu andasınız. Şimdi lütfen
sol elinizi Bana doğru tutun, sağ elinizi de ve düşüncesiz farkındalık içinde olup olmadığınıza bakın. Şimdi lütfen sağ elinizi bana
doğru uzatın ve başınızı eğin, soğuk veya sıcak bir esinti var mı diye kendiniz bakın, örneğin bıngıldak kemiği bölgenizden,
başınızın merkezine gelen vibrasyonlar gibi, elinizi başınızın üzerine koymayın, lütfen elinizi başınızın üstüne koymayın,
kafanızdan daha yukarıya. Ve bazı insanlar onu ellerini yakınlaştırdıklarında, bazıları ise uzaklaştırdıklarında hisseder. Şimdi
lütfen sol elinizi başınızın üzerine getirin, tekrar başınızı eğin ve çocukluğunuzda yumuşak bir kemik olan bıngıldak kemiği
bölgesinden serin veya sıcak bir esinti gelip gelmediğine kendiniz bakın. Lütfen elinizi hareket ettirin. Eğer sıcaksa
affetmiyorsunuz demektir. Şu an bile affetmelisiniz. Sıcaktan sonra serinlemeye başlayacaktır. Bir kez daha sol elle, başınızı
eğin, kendiniz bakın, sol elinizle serin esinti gelip gelmediğine bakın. Şimdi ellerinizi gökyüzüne doğru kaldırın, gözlerinizi açın ve
kalbinizden 3 kez sorun. "Anne bu ruhun serin esintisi mi?" ya da bir soru sorun, “Anne, Tanrısal sevginin her yeri kaplayan gücü
bu mu?” Bizim dilimizde “Bu Paramchaitanya mı?” diyoruz. Şimdi ellerinizi indirin lütfen, ellerinizi böyle tutun. Klimayı
kapatmışlar. Ellerinde, parmak uçlarında, avuç içlerinde veya bıngıldak bölgesinde serin esinti veya sıcak esinti hisseden herkes,
lütfen her iki elinizi de havaya kaldırın, serin veya sıcak esinti. Hepiniz aldınız, Tanrı sizleri korusun. Yani, hepiniz aldınız. Belki bir
veya iki kişi (alamadı), onlar da alabilirler. Kendinizi son derece huzurlu hissedeceksiniz. Ve neşe köpürmeye başlayacak. Şimdi,
ruhu ilk kez hissettiğinizi bilin ama bunu siz çalıştırmalısınız, Kundalinin yükselişini, bu bağlantıyı sabit hale getirmek için onlar
sizin için devam programları düzenlediklerinde, en azından birkaç gün için. Yani aydınlanmaya saygı duymalısınız. Hiçbir şey
ödemek zorunda değilsiniz ama elbette kendinize biraz zaman ayırmanız gerekiyor. Ve bunu bir kez oturttuktan sonra, sizler
üstadlar olacaksınız. Çok teşekkürler.
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Bu gün hepiniz burada Bana, Guru olarak ibadet etmek üzere toplandınız.

Söylemeliyim ki, bu anlamda bir Gurunun sahip olması gereken pek çok kalitede noksanlıklarım oldu, Ben sizlere karşı sert
olamam, sizlere karşı acımasız olamam ve yanlış yaptığınız şeylerde sizi nasıl cezalandıracağımı bilmiyorum. Bu belki de,
sanırım normalde, guruların çoğunun aydınlamış ruh olmayan müritleri ile problemleri var. Bu kişiler aydınlamış ruhlar olmadıkları
için, guruları bu insanlarla, onların sahip oldukları süptil problemler hakkında konuşmayı veya iletişim kurmayı zor bulurlar. Bu
modern zamanlarda bile, gerçekten çok, çok sert olan bir çok guru biliyorum ve onlar Bana aydınlanmalarına guruların
acımasızlığı altında acı çekerek ve çok sıkı çalışarak ulaştıklarını söylediler. Ben bazen hala aydınlanmasına ulaşamamış olan
böyle müritler için büyük bir şefkatle doldum. Onların gerçekten, kendi aydınlanmış bir ruh olan guruları oldu ve asla
aydınlanmalarını alamadılar ve guru onlara karşı son sertti.

Kolhapur`da tanıştığım bir bey vardı ve bir dakikada aydınlanma aldı. Bana, kendi gurusunun, ona her ay en az sekiz gün oruç
tutmasını söylediğini anlattı. Tamam. Sonra da, ondan köyüne bir Dattatreya tapınağı inşa etmesini istedi ve her gün gidip,
sabahları ve akşamları Dattatreya`ya ibadet etmek zorundaydı. O çok fazla para harcadı ama hala aydınlanmasını almadı. Onlar
çok sıkı çalışırken, bana sizin aydınlanma vermeniz iki dakika sürdü, nedir bu Anne? Bana karşı nasıl bu kadar merhametli
oldunuz. Yani, Ben ona nasıl cevap vereceğimi bilemiyordum, onun gurusu aleyhinde de konuşmak istemedim çünkü bu kişinin
aydınlanmış bir ruh olduğunu biliyorum. Gerçekte, bu guruların ve enkarnasyonların pek çoğu, insanoğlu karşısında umutsuz
durumdadırlar. Belki de onlar Benim sahip olduklarım kadar güzel müritlere sahip olmadılar. Belki de, Tanrısallığı aramakta olan
bütün iyi insanlar bu zamanda doğdular ve onlar Sahaja Yogiler olarak buradalar. Benim asla onlar üzerinde çok sıkı çalışmam
gerekmedi. Tabi ki, arada sırada bizi rahatsız eden, problem yaratmaya çalışan bir kişimiz oldu. Ama modern zamanlar çok özel,
sanırım insanlara aydınlanma vermek çok kolay.

Musa`nın zamanında, Yahudi toplumundaki o zamanki çökme nedeni ile o yasalar çıkardı ve bu şey çok sert, çok çok sertti ve
bunu bugün Müslümanlar tarafından devr alınan şeriat olarak biliyoruz. Ve bugün bile sözümona Kuran`a göre verilen cezalar çok
serttir, buna inanamazsınız. Ve bütün dharmik yasaların baskısının çoğu kadınlar üzerindedir. Her ne olursa olsun, İncil'de bile,
eğer İsa'yı okursanız, O bütün bu On Emrin hiç birşey olduğunu söyledi, sizler bunların ötesine gitmelisiniz. Ve O der ki, eğer bir
gözünüz zararlı şeyler yapıyorsa, günah işliyorsa, onu yerinden çıkarın., Bütün bedenin bu şeyle kirlenmesinin ne yararı var? Veya
sizin bir kolunuz yanlış birşey yapıyorsa, onu kesseniz daha iyi olur. Bir kol yüzünden tüm vücut acı çekecek. Onun zina
yapmamalısınız dediği söylendi ama Ben, herhangi bir kadın için arzu duyan gözleriniz olmamalı- diyeceğim, büyük günah
işlersiniz; ve bunu yapan bu insanların hepsi, hepiniz cehenneme gideceksiniz. Öyleyse zina yapan gözlere sahip olmamalısınız.

Onun söylediği bir diğer şeyde, eğer biri yüzünüze tokat atarsa, o kişiye diğer yanağınızı çevirmelisiniz. Ben bu yasaları
öğrendiğim zaman dedim ki, “Bu dünyada böyle insanları nasıl bulabilirsiniz?” Bu çok süptil bir şey. Ve çok, çok iyi olan hepsinin
en sonuncusu ise, sizin erdemli olmanız gerektiği idi, erdemli, tüm yazarlardan ve tüm Farisi'lerden (Pharisee) daha erdemli  
olmalısınız, demek istiyorum ki rahiplerden ve tüm bunlardan. Sizler onlardan çok daha fazla erdemli olmalısınız. Yani, gençken
onu okuduğum zaman, düşündüm ki, “Herhangi bir yerde İsa'nın tanımına yakın böyle insanları nerede bulabilirsiniz?” O zaman
bu düşünülemezdi.

(Açıklama- Pharisee ~ İsa`nın zamanında Yahudiler arasında iki ana grup vardı, birisi Farisiler ve diğeri de Sadukilerdi. Farisiler
Tevrat`ın tamamına inandıklarını söylerler ve Tanrının bütün yasalarına itaat etmeye çabaladılar ama sıklıkla kendilerini
olduklarından daha kutsal kişiler olarak göstermeye çalıştılar. Çok detay sayılacak hususlarda bile sıkı kurallara uydular ama
sıklıkla Tanrının en önemli emirlerine uymadılar. Dinlerine Tanrının kendisinden daha fazla önem verdiler.)

Size söylediğim gibi Hindistan insanların kendi kendilerine darmik oldukları bir yer,                         diyebiliriz ki, onların kendi genleri
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diyebilirsiniz veya onların gelenekler nedeniyle tamamen dharmik olduklarını söyleyebilirsiniz – onlar böyle yetiştirildiler. Benim
zamanımda Güney Hindistan ve Maharashtra'da, Bence biz çok dharmik bir aileydik ve çok dharmik bir atmosferdi. Yine de,
İsa'nın tarif ettiği bu şeyler orada yoktu. Örneğin, öfke çok iyi bir değer olarak adledilirdi. İnsanlar övünürlerdi, “Ben bu insana
karşı çok öfkeliyim!” onlar böyle derlerdi. Bu çok yaygındı. Tabii ki Hindistan'da herhangi birisinin, bir kişiden nefret etmenin
adharmik olmaması nedeni ile, “Senden nefret ediyorum” diyebileceğini düşünmüyorum çünkü bu günahkarca ve aptalca bir şey
olarak adledilir. Ama, tabii ki onlar hiçte İsa'nın yasaları tarafından kabul edilebilir sayılmayan pek çok şey söylediler .

Ve sonradan hiç bir şeyin işlemediğini gören Muhammed Sahib geldi, sanırım böylece onlar şeriatı kabul ettiler - ama
Muhammed Sahib değil - onlar şeriatı zaten kabul etmişlerdi. Oda bunu kabul etti. Dedi ki, “Tamam, bu şeriat çalışabilir." Fakat bu
hiç insani değil ve bunda hiç denge yok çünkü sadece kadınlar acı çekmek zorunda; erkeklere hiç birşey yoktur. Eğer bir kadın
zina yaparsa o zaman cezalandırılırdı, ama erkek değil. Burada kanunun ne olduğunu bilmesem de, Hindistan'da eğer evli bir
kadın zina yaparsa, bu tür bir kadın cezalandırılır ama eğer evli bir adam zina yaparsa bunun cezası yoktur. Bütün bu şeyler,
biliyorum, herhangi biri üzerinde zorlanamaz. İsa ne söylediyse, bunu kendi medidatif konumunda söylemiş olmalı. Etrafı Onu
öldürmeye çalışmış olan insanlarla çevrelenmişti ve ve sonunda da Onu öldürdüler. Ve onlar bu tür insanlardı, o zamanlar,
Romalılar– son derece zalimdiler. O zaman O nasıl söyleyebilirdi ki, eğer bir kişi bir yanağınıza tokat atarsa, siz o kişiye diğer
yanağınızı çevirin? Çok kızgın, öfkeli insanlar oradaydılar.

Tabii ki Krishna, bunu çok açık bir şekilde söyledi, “Krodha vijaya disamoha.” – krodh en kötü şeydir, Ona göre en kötü günah
öfkedir. Her şey sadece öfkeden doğar ama O, öfkenin nasıl içene girdiğini söylemedi. O bundan, öfkenin kaynağının
karaciğeriniz olduğundan ve aynı zamanda sizin yetiştirilişinizden kaynaklandığından bahsetmedi. Bu iki şey size korkunç bir
öfke verir. Kendiniz için şahit konumunda olmadığınız sürece, aydınlanmanızın hiçbir anlamı yoktur. Kendinizi, kendinizden
ayırmalısınız ve sizinle ilgili gerçekte neyin yanlış olduğunu kendiniz görmelisiniz. Şimdi birisinin çok öfkeli olduğunu varsayalım,
bununla gurur duymak yerine veya bu öfkeyi başkalarını kontrol etmek için kullanmak yerine, o kişi kendisini kontrol etmeye
çalışmalıdır. Nasıl? İlk şey krodha`dır. Aziz olmayı isteyen herhangi bir kişi şunu bilmelidir ki bu öfkenin, bu krodhanın, onda hiçbir
yeri olmamalıdır.

Ve bunu nasıl yaparsınız? Her şeyden önce nasıl davrandığınızla ilgili, kendinize şahit olun. Örneğin, şöyle söyleyim, sahte bir
şekilde öfkelenin, yapay olarak ve aynanın karşısında durun. Yüzünüze bakın, nasıl görünüyorsunuz? Şaşıracaksınız, bir
maymunun veya kaplanın yüzüymüş gibi görünürsünüz veya bilemiyorum son hayatınızdaki hangi hayvan olduysanız. Ve sonra
hayret edersiniz, o hayvan her ne ise, siz hala önceki hayatın izlerini taşıyorsunuz. Sonra da ikinci şey meydana gelmeli ve öfkeyi
üzerinizden atın. Sahaja Yoga'da yaptığımız gibi, bizler kendi isimlerimizi yazar ve onu döveriz.

Ama şöyle ki, bu şöyle olmalı, eğer kendinize öfkelenirseniz o zaman görürsünüz, demek ki öfkenizi yenmişsiniz. Çünkü öfkeli
insanlar sadece başkalarına işkence ederler, kendilerine işkence etmezler. Tabii ki bazen kendilerini kötü hissederler, daha sonra
da "bunu yapmamam gerekirdi" gibi hisseder ve sol Vishuddhi geliştirirler. Ama, temelde kendinize kızmaya başlarsanız –
“Neden bunu yapmam gerekti? “Bunu ben niye yaptım?". "Ben neden buna kapıldım?” – şaşıracaksınız, öfkeniz dinecektir ve
fiziksel olarak da görmelisiniz ki, sizin bir karaciğer probleminiz var. Bununla, sadece kendinizle yüzleşin ve şunu kendinize
söyleyin “Ben bu karaciğer probleminden kurtulacağım. Ne cüretle bu, benim düşmanım olur ve ruhaniyetteki yükselişimi
durdurur?”

Bu yüzden ilk önce, şahit konumu geliştirilmelidir. Bir Sahaja yogi için şahit konumun geliştirmek çok önemlidir. Ama normalde
ne olur, Sahaja Yogiler başkaları için şahit konumu geliştirirler. Şimdi biliyorsunuz ki Sahaja Yoga'da kapı herkese açık; bazı deli
insanlar da içeri girerler, kimi komik insanlarda içeri girerler, bazı çok kötü karakterli insanlarda içeri girerler, Her türlü şey olur.

Bu yüzden şimdi, ne için endişe ettiğinizi görmeniz gerekir? Problemleri olan insanlar için mi endişe ediyorsunuz, iyi olmayan,
Sahaja Yogi olacaklarını söyleyemeyeceğiniz insanlar için mi;               veya Sahaja Yoga'ya sahip olan insanlardan mı neşe
duyuyorsunuz? Bu öfke bazen gerçekten insanları delirtti, size söylüyorum, kafanızın içine girebilir, sizi delirtebilir ve Sahaja
Yoga'da bazı deli insanlarımız var. Hala bunlara sahibiz ama onlar öyle delirdiler ki, onlar artık şimdi öfkeli değiller, onlar artık baş
belası değiller, onlar sadece deliler, hepsi bu. Böyle insanlar için endişe duymamalısınız. Başkalarına şahitlik etmenize gerek yok
– kendinize şahitlik edin.



Ve bazen şöyle hissediyorum öfke çok fazla katı olmaktan geliyor, çok fazla katı tabiatta olmaktan da geliyor. Bazı Sahaja yogiler
son derece katılar, herşey için katılar. Bu çıldırtıcı bir şey. Sahaja Yoga'da , her şey Sahaj, spontan. Sizler katı olmamalısınız. Titiz
olmamalısınız. Şimdi dedim ki, siyah sari veya böyle birşey giymemeniz daha iyi, eğer böyle bir şey söylersem – o zaman bu
Brahma'dan gelen bir cümle olmaz! Sonra varsayalım ki, birisinin siyah sari veya siyah kıyafetler giyip geldiğini gördünüz, hepiniz
bu insandan kaçarsınız. O, bu değil. Sizler gurularsınız; kendi kendinizin. Neden size doğru gelen herhangi bir kişiden korkasınız,
siyah veya beyaz olsa da veya herhangi bir türden olsa da? Neden herhangi bir korkunuz olsun ki?

Öfkenin, diğer bir tarafı korkudur. Öfkeli olan bir kişinin daima korkusu vardır çünkü diğerlerinde kendisini görür. Başka bir kişinin
de aynı şekilde öfkeli olacağını ve ona saldıracağını görür. Bu yüzden herzaman savunmadadır. Sahaj bir anlamda yaptığımız şey,
korkusuz yaşamaktır. Günahın bedeli korkudur denilir ama Ben buna öfkenin bedeli derdim. Örneğin, çok öfkeli olan bu insanlar,
onlar korku geliştirirler, her tür korkuyu. Diğer ülkeleri istila etmiş olan ve diğer memleketleri yöneten ülkeler kendi egolarının ve
kendi öfkelerinin deneyimine sahiptirler ve bunlar son derece korkmuş insanlar oldular. Özellikle de savaşa giden, bir çok insan
öldürüp, geri gelen askerler, onlar korkarlar. Amerika'da onlardan birine sordum, ve dedim ki, "Neden korkuyorsunuz?”. O dedi ki,
“Şöyle hissediyorum ki, ben çok fazla insan öldürdüm, şimdi de bir çok insan beni öldürecek.” Ben, “Ama neden böyle
düşünüyorsun?" dedim. "Neden birilerinin seni öldürmesi gerekiyor?” O dedi ki, “Çünkü ben neden başkalarını öldürdüm ise?".
"Ben başkalarını neden öldürdümse? Çünkü ben başkalarını öldürdüm,bu yüzden herhangi bir kişi beni öldürebilir değil mi, durup
dururken.” Mantıken bunu kabul ettim ama bu korku çok fazlaydı ve Benim huzurumda sadece titriyordu, bütün beden korkuyla
titriyordu.

Yani, her ne şekilde bir agresiflik gösterirsek, kendi üzerimizde boomeranglar meydana getiririz ve herşeyden çok korkar hale
geliriz. Sahaj'da, kendinize ayrı bir kişilik olarak şahitlik edersiniz. Tüm geçmişiniz bitti, gitti, rahatsız değilsiniz ve siz korkusuz bir
konumda kalırsınız. Bu konuma Sahaja Yoga yoluyla ulaşılmalıdır. Korunmakta olduğunuzu bir kez bilirseniz, çok kolay, korkunuz
olmayacak ve korkunuz olmayınca öfkeniz de olmayacak. Bazen de tam tersi şekilde çalışır. Bu çok yaygın olduğunu gördüğüm
bir şey. Çok öfkeli bir insan, bir psikolog tarafından güvensiz olan kişi olarak tanımlanacaktır. Bunu söylemek hoş ama gerçek
değil. O herkesi güvensiz yapar, sonra o kişi nasıl güvensiz olabilir? Eğer başka bir kişi, o kişiyle birlikteyken güvensiz
hissediyorsa, bu o adamın güvensiz olmadığı anlamına gelir, o aşırı güvenlidir. Eğer ona bunu söylerseniz, ancak o zaman bu kişi
düzelecektir. Ama eğer birisine, “Siz güvensiz birisiniz” derseniz o zaman o da , “Evet, benim durumum acınacak bir hal" diye
düşünür. "Birisini öldürsem bile olur, çünkü ben acınacak bir haldeyim” der. Böylesi görüşler bu şekilde çalışır, kendiniz hakkında
ikna olursunuz. Ama eğer bir şahit olarak bakarsanız, “şimdiye kadar ne yaptım?, kendimi feth edebildim mi?”, bunu görürsünüz.

Sahaja Yoga başkalarını yenmek ya da kontrol etmek için değildir, o kendinizi fethetmeniz içindir. Eğer bunu yapmadıysanız,
kendi kendini belgelendiren biri olabilirsiniz “Oh, Sahaja Yogi oldum, ben çok yüce oldum, ben bu oldum, ben ….-” bu hiç fark
etmez. Kendinizi tamamen transforme ettiniz mi, kendinizi değiştirdiniz mi ve şimdi sizin önünüzde insanlar kendilerini güvende
hissediyorlar mı? Eğer onlar kendilerini güvensiz hissediyorlarsa, o zaman sizde bir şeyler yanlıştır. Veya eğer siz kendinizi
güvensiz hissediyorsanız, yine sizde yanlış olan bir şey vardır. Şimdi buna söylenen özür şu “Anne, ben güvensizim” – o zaman
sen bir Sahaja yogi değilsin, bu kadar basit. Bunun gibi bir açıklama yapmak, sizin Sahaja Yogi bile olmadığınızı gösterir.

Yani şimdi guru olmak için, her şeyden önce çok büyük bir affediciliğe sahip olmanız gerekir, Buddha'nın ki gibi çok fazla
miktarda. Bir keresinde Buddha bir köyde konuşma yapıyordu                 ve aniden birisi geldi ve her tür şeyi söyleyerek, vesaire,
Onu taciz etmeye başladı. Sonra birisi bu kişiye dedi ki, "Sen ne yapıyorsun? O Buddha, O aydınlanmış olan. iyi olmamız için O
bize yardım etmeye çalışıyor ve sen gelip ona bağırdın?” Bunun üzerine bu kişi pişman oldu. Buddha'yı görmeye gitti ama Buddha
başka bir köye gitmişti. Bu yüzden oda ertesi gün diğer köye gitti ve gidip Lord Buddha'nın ayaklarına kapandı. Lord Buddha,
“Sorun nedir?" "Niye benim ayaklarıma kapanıyorsun?” dedi. O dedi ki, “Efendim, şunu söylemeliyim ki ben, ben gerçekten Sizin
aydınlanmış olan olduğunuzu bilmiyordum. Size bağırdım, bazı şeyler söyledim, bana ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden lütfen
beni bağışlayın.” Buddha dedi ki "Bunu Bana ne zaman söyledin?” “Dün.” “Nerede?” “Şu yerde.” Buddha dedi ki, “Dün bitti artık."
"Affedecek ne var?” Şimdi, o affedilmesi için yalvarmaya gelmişti, tövbe etmeye. Buddha derhal, “Dün bitti” dedi. Bu Sahaja
Yogilerin sahip olması gereken en büyük kalitelerden birisidir.



Kendinize guru diyebilmek için, olgunluğa da sahip olmalısınız. Ve olgunluk bölümü bazen çok - dünkü tiyatro oyunundaki gibi. Bu
biraz zaman aldığında Ben şaşırmıştım, bazı insanlar geldiler ve tam olarak çocuklar gibi kıkırdıyorlardı. Bu olgunluğun
olmadığını ve saygı olmadığını gösterir. Tabi ki, orada keyifli bir şeyler olduğu zaman kişi gülebilir. Ama bu böylesi bir çocukluğu
gösterir, onlarla alay ederek biraz drama yapıyorlar. Bu çok yaygın, Sahaja Yogilerle, gördüm ben bunu, özellikle de bayanlarda.
Onlar asla gülmemeleri gereken şeylere gülüyorlar. Ben orada oturuyorum ve siz bir şey izliyorsunuz, gülünecek ne var? Bu
tamamen olgun olmamayı gösterir!

Gördüğüm başka bir şeyde, küçük, küçük şeylerde, özellikle de para konularında, çok komik bu. Size bunu anlatmak zorundayım
bizim Sahaja Yogilerin, Türklerin paraları yok. Her şeyleri çalınmış. Bu yüzden dedim ki, "Tamam, siz buraya biraz gömlek
gönderin ve bizde o gömlekleri satalım, artan parayı da siz alabilirsiniz” çünkü onlar buradan para almazlardı. Sonra gömlekler
buraya gönderildiği zaman - dediler ki “Anne, pazarlamayı bilmiyoruz", “Anne, bunların yirmi bir - yirmi iki dolar olması gerek.” Bir
çoğu “pahalı bu” dediler. Bunun üzerine Ben dedim ki, “Tamam, hiç gömlek vermeden herkesten, her bir kişiden yirmi iki dolar
para toplayın, bitti – Türkiye için.” Ama bir sahte guru sizden para alır ve siz bunu önemsemezsiniz.

Sahaja Yoga tabii ki ücretsiz, şüphesiz, ama katkıda bulunmalısınız. Sahaja Yoga'yı biz nasıl yürüteceğiz? İçinizde hiç şekilde
bağış yapma anlayışı yok. Bir guru için, kişi nasıl bağış yapacağınızı bilmelidir. Bazen şaşırıyorum, bağış yapma anlayışı yok.
Örneğin biz bir şey aldık, bu insanlara yardım etmek için Hindistan'dan çanak çömlek aldık; ve şaşırdım ki bu Belçikalı kadınlar
çok komikti, onlar insanlara bunların pahalı olduğunu söylüyorlardı. Eğer almak istemiyorlarsa, almalarına gerek yok. Diğerleri
almak istiyorlardı ama onlar, bu kadınlar, bu şeylerin pahalı olduğunu söylüyorlardı. Sahaja Yoga için nerede katkıda
bulunuyorsunuz?

Şimdi biz bu pendala sahip olmak zorundaydık. Biz bütün bu şeylere sahip olmak zorundaydık. Siz neye katkıda bulunuyorsunuz?
Paraya bu bağımlılık, bir guru için asla iyi olamaz. Benim hiç bir bağımlılığım yok. Eğer herhangi birine sorarsanız size söylerler.
Kocam bile bunu söyleyecektir, içeriden Ben kesinlikle bağımsızım. Ben bilmiyorum, Ben bankacılığı da bilmiyorum, hesapların
nasıl tutulacağını da bilmiyorum. Birisi hesapları tutar, biri bunu yapar. Ama Sahaja Yoga'da bu paraya bağımlılık – Ben, İsa`nın
dediği gibi hepiniz cehenneme gideceksiniz demeyeceğim, ama çok daha fazla yükselemeyeceksiniz. Siz ruhani yükselişiniz için
geldiniz. Himalayalara gidin demiyorum, soğukta ayakta dikilin, kafanızın üstünde durun, bu tür şeyler söylemiyorum. Ama Bende
olduğunu söyledikleri başka bir eksik şu ki, Ben onlara asla “katkıda bulunmak zorundasınız” demiyorum. Sahaja Yoga'ya bir
şeylerle katkıda bulunabilirsiniz ve bunun zevkle, mutlulukla yapılması gerekir. Her durumda verin veya vermeyin, Ben Türkiye için
katkıda bulunmak zorundayım, buna şüphe yok. Ben bunu yapacağım.

Şimdi, bir pazar olarak bu tür bir şey, orada var – “Bu çok pahalı. Bu ucuz, bu, şu” – bu sadece bir bahane çünkü biliyorum ki siz
asla herhangi bir şey için, yirmi dolar bile katkıda bulunamıyorsunuz, bu yüzden Ben onların kıyafetlerini getirdim, tamam. Onlar
gömlekleri diktiler, buraya gönderdiler ve şimdi – Ben şaşırdım. Ama eğer bedavaya hediyeler verilseydi, bu çok fazla kabul
edilirdi ve kimse ne kadar pahalı olduğunu görmezdi.

Bu yüzden şimdi şunu söylemeliyim ki para meselelerinde bir guru tamamen bağımsız olmalıdır, verici ve cömert olmalıdır.
Cömertliğinizden keyif duyacaksınız ama problem şu ki, hiç cömert değilsiniz. Siz Sahaja Yoga'nın geldiğiniz başka bir pazar yeri
olduğunu düşünüyorsunuz.

Bu yüzden cömertlik tarafınız çok fazla eksik ve bu çok şaşırtıcı. Onlar Benden şunu istediler, “Anne, lütfen bizim bu yaz şifon
eteklere ve bluzlara ihtiyacımız var.” Siz onlar için bunları dikiyorsunuz, bu kadar yoldan getiriyorsunuz; kimse almak istemiyor,
hepsi orada yatıyor. Burada hiç alışveriş yok. Bu yüzden size şunu söyleyeceğim, bütün bunlar bitmediği sürece, hiç bir ülkeden
buraya satmak için herhangi birşey göndermesini istemeyeceğim. Sizler kendinizin Sahaja Yogiler olduğunuza inanmakla, ne
yazık ki yanılıyorsunuz. Dikkatiniz çok fazla - kuaförlere gidecektir, her türlü şeyi yaparsınız ama Sahaja Yoga için paranız yok.
Bugün, herkesin söylediği gibi “Anne, Siz biraz katı olmalısınız, söylemelisiniz,” Size bunu söylüyorum. Gelişiminiz çok yavaş
olacak.

İkinci olarak, Sahaja Yoga için ne yaptığınızı bulmak için iç gözlem yapmalısınız. Kaç kişiye aydınlanma verdiniz? Sizin güçleriniz



var. Bu guruların aydınlanmış ruh olmalarına rağmen asla güçleri olmadı. Sizin aydınlanma vermek için güçleriniz var. Kaç kişi
bunu yaptı? Ve bir kez bunu yapmaya başlarsanız, yaklaşık on kişi kazanırsınız, bir yerden yirmi kişi , sizler harika üstadlar
olursunuz ve harika ustalığınız hakkında, her şeyi bildiğiniz hakkında, guru olduğunuz hakkında, Adi Shakti olduğunuzu
konuşmaya başlarsınız. Bu ……   Agnya seviyesine yükselir yükselmez kafalarınıza bu gelir. Bir çoğu, tabii ki, Sahaja Yoga için çok
fazla şey yaptı, aksi halde bugün bunu görmek mümkün olmazdı.

Herhangi bir şey yapmayanlar için şunu söylemeliyim ki, sizler sadece aynı adımlarda duruyorsunuz. Kundalininiz yükseldi ama
siz hiçbir şey yapmadınız, diğerlerine verecek hiçbir şey yapmadınız. Bunu vermediğiniz sürece büyüyemezsiniz. Vermek
istemediğini bildiğim bir çok kişi var çünkü onlar “Biz catch alırız” diye düşünüyorlar. Diğerleriyle ilgilenmek istemiyorlar çünkü
onlar ego sahibi olacaklarını düşünüyorlar. Sahaja Yoga'da olmanın şekli bu değil. Siz çok önemli olan Sahaja Yoga'yı yaymak için
bir şeyler yapmak zorundasınız. Biz global barıştan, global değişimden bahsediyoruz ve bunun için ne yapıyoruz? İlk olarak,
kalitenizi geliştirin ve bu gelişim sadece içten, dürüst iç gözlem yoluyla olabilir ve her an kendinize de nasıl davrandığınıza dair
şahitlik etmek yoluyla olabilir.

Size kendimle ilgili bir şey söylemeliyim, Ben çocukluğumdan itibaren bir büyükanne gibiydim.                   Saçma olan hiçbir şeyi
tolere etmezdim, aptalca şakaları, hiçbir şeyi, tıpkı bir büyükanne gibi.                         ve şimdi Ben de bir büyükanneyim. Ve bu
olgunluk sizin içinize yerleşmeli. Değersiz bir şekilde konuşmak tamam, bazı insanların bu alışkanlığı var. Onlar Sahaja Yogi
değiller ama onları takip edenler ve onlar gibi konuşanlar, bu onların olgunluğa sahip olmadığını gösterir. Eğer olgun olsalardı,
bütün bu insanları değiştirirlerdi. Her nerede olgun kişiler varsa, onlar kesinlikle diğerlerini dönüştürürler. Ve onların kendi
davranışları nedeni ile, insanlar onların nasıl kişiler olduklarına şaştılar. Bu belki de sıradışı, belki bunun gibileri çok az olabilir
ama bunu size belirtmemin tek nedeni şu, böyle birisini bulduğunuzda, o zaman lütfen böyle bir insanı dinlemeye çalışmayın,
böyle bir insanı izlemeye çalışmayın. Ama böyle bir insan son derece öncülük eden türdendir ve herkes böyle yararsız bir sözde
Sahaja Yoginin bir çeşit takipçi olur.

Yani bizler olgunlaşmak zorundayız. Şimdi nasıl olgunlaşacağız? Birçok kişi Bana bu soruyu soruyor. Biz meditasyonla
olgunlaşırız, Nirvicharita ile. Büyümek için düşüncesiz farkındalık konumunda olmak zorundasınız, aksi halde büyüyemezsiniz.
Şimdi, sizin bu düşüncesiz farkındalığı diğer şekilde de pratik etmeniz gerekir. Deyin ki Yolda yürüyorsunuz, aniden güzel bir ağaç
görüyorsunuz, düşüncesiz olmanız gerekir. Divine'ın yarattığı bir şey– o ne kadar güzel! Düşüncesiz olmanız gerekir.

Sahaj düşüncesizlikte çalışır, aksi halde o çalışmaz. Siz herşeyi planlarsınız, herşeyi yaparsınız, o çalışmayacaktır. Eğer onu
Sahaj'a bırakırsanız, çalışacaktır. Ama bu asla bu konuda tembellik etmeniz veya sistematik olmamanız anlamına gelmez –
hayır. Siz alert olmak zorundasınız, son derece alert çünkü eğer alert değilseniz Sahaj'ın size nasıl yardım ettiğini
görmeyeceksiniz. Bir örnek vereceğim. Varsayalım biriyle buluşmak istiyorsunuz. Şimdi o insan, örneğin “ben seninle saat 11'de
buluşacağım,” dedi. Siz alert olmak zorundasınız. O sizinle saat 11'de buluşucağını söyledi. Bazı tesadüfler sonucu varsayalım ki
siz geciktiniz.

Yani o zaman, bu centilmen için geciktiğiniz hususunda siz alert olmalısınız. O zaman bir bandhan vermelisiniz veya kundalininizi
yükseltmelisiniz, bir şey yapın ki, geciksenizde gecikmesenizde o kişiyle her halükarda buluşun ama normalde geç
kalmamalısınız. Eğer sadece bir bandhan verip şöyle derseniz, “Saat   11'de orada olmalıyım,” siz orada olacaksınız. Sahaj size
yardım edecek. Ama siz vibrasyonu bile unutuyorsunuz.

Yani olgunlaşmak, şimdi herşeyden önce, eğer siz bu her yeri saran güç ile bir iseniz, kendinizin tüm durumu kontrol edebilecek
olan Sahaja yogiler olduğunuzu bilmelisiniz. Bu çok basit. Çok sıcaktı, herkes çok sıcak diyordu. Tamam. Kalktım ve dedim ki,
“Ben yapacağım” ve   on beş dakika içinde serinlettim. Diyeyim ki onu Ben yaptım. “Ben” ama bu “Ben” değildir. Benim her yeri
saran bu güçle olan bağlantım işi yaptı. Ama bağlantı içten, güçlü, dürüst olmalıdır ve her zaman aklınızda bağlantıda olduğunuzu
bilmelisiniz. Her zaman “Ben Divine ile birim” şeklinde hissettiğiniz bu duruma ulaşılması çok kolaydır. Siz farkında olmadığınız
için, bağlantıda olduğunuz bu büyük gücün mucizelerini görmek istemiyorsunuz. Başka şeylerle meşgulsünüz, dikkatiniz başka
bir yerde, diğer şeylere bakıyorsunuz ve sonra aniden diyorsunuz ki, “Anne, ben nasıl bir Sahaja Yogi'yim, şunu, bunu
yapamıyorum?”



Orada ne oluyor? Ben konuşurken bile insanların başka şeylerle meşgul olduğunu görüyorum.

İşte olgunlaşmak dediğiniz şey, Nirvicharita'da, düşüncesiz farkındalıkta meditasyon yoluyla gelişmektir. Eğer düşüncesiz
farkındalık konumunuzu büyütmezseniz olgunlaşamazsınız çünkü siz sadece şu anda olgunlaşabilirsiniz ve şu an, düşüncesiz
farkındalıktır. Ve Ben ne olduğunu gördüm, insanlar Sahaja Yoga'dan sadece her türlü mucizeyi bekliyorlar, Sahaja Yoga'dan
sadece her türlü yardımı bekliyorlar, ama asla “biz nasıl yardım yapıyoruz?", "biz neyi başarıyoruz?", " neredeyiz biz?” diye
düşünmüyorlar.

Yani, Agnya'da yine, sizler son derece, son derece dikkatli olmalısınız. Şimdi bu erkekler için. Eğer Agnya'nızı geçmediyseniz ve
Sahaja Yoga'yı yaymaya başlarsanız, o zaman gerçekten bir Sahaja Yogi değil ama komik birisi olabilirsiniz, Bu liderlik işi bir
efsane ve bu efsane, bir efsane olarak görülmelidir. Lider olsanızda olmasanız da hiç fark etmez ama olgunlaşma
gerçekleşmelidir.

Şimdi bütün bunları söylüyorum çünkü bu yaşamda hiç kimseyi cezalandırmamaya karar vermeliyim, bu yüzden kendiniz,
kendinizi görün, kendiniz anlayın, kendiniz fark edin. Ben sizi çok iyi biliyorum, hepinizi, bir şekilde biliyorum ama Ben kendinizin
fark etmesini istiyorum, “Biz neyi yanlış yapıyoruz?". "Nerede yanlış yapıyoruz?” ve Sahaja Yoga'yı, ondan elde ettiğiniz değerlerle
yargılamayın. Eğer değer elde etmiyorsanız, sizde yanlış bir şey vardır.

Eğer bunu gerçekten anlayabilirseniz, o zaman daha süptil ve daha süptil olacaksınız ve sizin bütün bağımlılıklarınız tamamen
önemsiz olur. İlginiz olabilir ama bağımlılığınız olmaz.                       Bu tam bağımsızlık içten gelmelidir ve bu gelebilir, ilk önce
size söylediğim gibi öfkenizden kurtularak. İkinci olarak cömertlikle, maddi şeylere olan bağımlılıklarınızdan kurtularak. Birisine
bir şey vermek çok hoştur, cömertliğinizden neşe duyarsınız, gerçekten neşe duyarsınız. Cömertlikten neşe duyulmalıdır ve
cömertliğinizden bir kez neşe duymaya başlarsanız, o zaman sevginizin, şefkatinizin başka insanlara akmaya başlar fark
edersiniz. Küçük, küçük şeyler oradadır.

Hepinizin Beni sevdiğini gördüm ve her zaman Bana hediyeler, hediyeler, hediyeler, hediyeler, vermek istersiniz, pekala. Ama bu
sevgi başkalarına yayılmalıdır. Diğerlerini de bilmelisiniz, onların neye ihtiyacı var ve sizin ne yapmanız gerekiyor. Eğer birinin bir
şeye ihtiyacı varsa, o kişi için onu alabilir misiniz? O kişiyi sevebilir misiniz? Sahip olduğunuz bir şeyi başka insanların çocuklarına
verebilir misiniz,? Eğer sadece bu cömertlik olursa belki de, bilmiyorum çünkü Ben kendimi cömert olmak için zorlamak zorunda
değilim. Herkes “Anne, Siz çok cömertsiniz” der – ailemde herkes Benim çok cömert olduğumu ve bu konuda bir vaka olduğumu
düşünüyorlar – ama Ben bunu üretmek zorunda değilim. Ama belki de iç gözlem yoluyla siz kesinlikle cömert olacaksınız ve bu
cömertlik akmaya başlayacak. Çok paraya ve bir çok şeye sahip insanlar tanıdım ama onlar Sahaja Yoga için bir kuruş bile
vermezler, tek bir kuruş bile.

Bu cömertlik duygusu yaşam amacınızın ne olduğunu, neden burada olduğunuzu anladığınız zaman, kendinizi sadece Sahaja
Yoga'yla doldurmak için veya onun için bir şey yaptığınızı hissetmeden, bir şey yapabildiğiniz zaman başlar. Bunu da İsa çok
güzel şekilde söyledi – demek istiyorum ki, O bunu söyledi ama siz bunu nerede bulabilirsiniz? – sağ elinizin ne verdiğini sol
elinizin bilmemelidir, asla "Ben, Ben, Ben, Ben” diye trompetle ilan etmemelisiniz. İsa'nın söylediği şeyi başarmak için aydınlanma
almanız gerekiyordu, şüphesiz. Ama söylemeliyim ki okuduğunuz Matthews'in beşinci bölümünde, Onun yaptığı böyle şeyler öyle
süptil ki, İsa adına bu dinin bunun diğer tarafına nasıl geçtiğine şaşırırsınız.

Şimdi insanlar gurular olmak istiyorlar çünkü onlar başkalarına boyun eğdirebileceğiniz, başkalarına ne isterseniz
söyleyebileceğiniz, istediğiniz herhangi birine işkence edebileceğiniz güçlere sahip olduğunuzu düşünüyorlar. Biliyorum bu daha
önce oldu. Gurular çok,çok, çok, çok zalim oldular, öğrencilerine de karşı, bunu biliyorum. Bir keresinde Ambarnath'a gittim ve bir
centilmen Beni görmeye geldi, onun adı Swami Jagannath'dı ve dedi ki “gurum bana Adi Shakti'nin Ambarnath'a geleceğini
söyledi ve bende o saatte oraya gelmeye çalışacağım dedi.” Ben, “Senin gurun kim?” dedim ve o Bana bir isim söyledi. Şüphesiz o
kişi aydınlanmış bir ruhtu. Yani o aşağıya geldi ve Bana “Anne, o mu size gelmeli mi yoksa Siz mi ona gideceksiniz?” diye sordu.
Bende, “Bak, Ben bir Anneyim, bir guru değilim.” Gurular kendi yerlerinden ayrılmazlar, bunu hayal edebiliyor musunuz? Onlar
buna takhya diyorlar.



Guru kendi mekanını terk etmemelidir, o orada oturmalı ve herkes ona gelmelidir. “Ben Anneyim, Ben gidip onunla tanışacağım.”
dedim. Bu şekilde onunla tanıştım ve gelen adam, bu adam Jagannath, Ben ona dedim ki, “Senin sorunun ne? Onun Agnyasını
niye açmıyorsun? O çok fazla acı çekiyor.” Oda Bana dedi ki, “Benim Agnyamı kim açtı? Neden ben onun Agnyasını açmalıyım?”
Ben de, “Sen gurusun, sen ustasın.” dedim. “Ne olmuş yani? Benim gurum Agnyamı asla açmadı. Ben her zaman egomla
savaşmak zorunda kaldım ve işte bu şekilde benim her şeyim iyi durumda.” “Ha,” dedim, “Agnyayı açmak o kadar kolay ki. Sen
neden açamıyorsun?”. Bunun üzerine Ben onun Agnyasını çevirdim ve açtım, o çok mutluydu.O dedi ki, “Siz bir Annesiniz, Siz ne
isterseniz onu yaparsınız. Bizler bunu yapmayacağız. Eğer onların aydınlanma için çok çalışmalarını sağlamazsan, eğer
gelişimleri için onların çok çalışmalarını sağlamazsan, onlar asla iyi olmayacaklardır. Bu insanlar böyleler.” Bende, “Benim için
değil” dedim. O Bana dedi ki, “Tamam, Siz bir Annesiniz, yani Siz onları bağışlarsınız, Ne isterseniz onu yaparsınız, onları
dönüştürmeye çalışırsınız, onlara yardım edersiniz ama ben etmem.”Bende, “Tamam” dedim ama biliyorsun, o Benim ayağıma
geldi, falan filan ve O dedi ki “Şükretmelisin, O Adi Shakti, şimdi sen Ona şükretmelisin”. Ben kısa bir süre oradaydım. Sonrasında
eve geliyorduk, o sırada bu Baba Jagannath Bana dedi ki, “Anne, Tanrı'ya şükür Sen benim Agnyamı açtın”. Bunun üzerine Ben,
“Ne oldu ki?” dedim. “Geldiğim zaman gurum, suratıma iki tokat attı. Ben, sözüm ona guru olmak için onun aşramını işletiyordum,
iki tokat (attı) ve beni baş aşağı kuyunun içine sallandırdı. Ayaklarım beni aşağı indirip, tekrar yukarı çıkardığı bir iple sürekli
olarak bağlıydı. Yani o beni tekrar ve tekrar, yedi kez suya daldırdı ve sonrada dışarı çekti.” Ben dedim ki, “Baba, o bunu neden
yaptı?” O da dedi ki, “Sana söylemeliyim ki ben bazen sigara içiyorum, bunun için.” Ben dedim ki, “O sana asla aydınlanma
vermedi ki? O zaman sen hiç bir şekilde sigara içmeyecektin, işte bu öyle.”

Yani Ben bu gurunun davranışının çok şaşırtıcı olduğunu hissettim. O adam dedi ki, “Guru bizi döver. Herhangi bir şey için bizi her
zaman döver ve bizler çok sıkı çalışmak zorundayız.” Ben de bazı müzik gurularının nasıl benzer şeyler yaptıklarını biliyorum ve
çok büyük gurular olan böyle bir sürü insanla tanıştım. Raporu alma şeklimde Benim için şok ediciydi, onlara neden doğrudan
doğruya, “Bak, sende bu yanlış ve işte bunun bu şekilde olması gerekir” diye söylemiyorlar ki? Ama gurular diyorlar ki, siz eğer
onlara bu şekilde anlatırsanız asla sizi dinlemezler. “Onlar sadece dövmeyi bilirler.” Ben dedim ki, “Ba! Sen ne diyorsun? Onlar
sadece dövmeyi mi biliyorlar?” “Evet” dedi.   Yani müride karşı olan tüm davranışları aslında kesinlikle şefkatli değil. Öğrencilerine
korkunç bir test uygulayan başka gurularda var tabii ki. Bildiğiniz gibi, Shri Ram yapardı. Raja Janaka'nın yaptığı ile
karşılaştırıldığında bu hiçbir şey. Onlar kişiyi test ederler ve sonra aydınlanma verirler, binlerce kişinin içinden sadece bir kişiye.
İşte bu bizim bu kadar çok sahte gurumuz olmasının da nedeni, çünkü onların hepsi bu aydınlanmış ruhlar tarafından ıskartaya
çıkarıldılar.

Bu noktada, gerçek gurular böyle iken bizim aydınlanma almış olan insanlarımız var. Başka biriyle tanıştım ve Bana sordu, “Niye
tüm bu işe yaramaz insanlara aydınlanma veriyorsun?” Ben dedim ki, “Neden?”, bazı Sahaja yogiler vardı. O adam dedi ki, “Kaç
tanesi Shri Mataji için hayatını verebilir?” Ben, “Neden onların hayatlarını istiyorsun? Ben onların hayatlarını istemiyorum” dedim.  
O dedi ki, “Bu ilk soru, yaşamını benim için feda edecek pek çok kişi var bende.” Ve bu adam onlara aydınlanma vermedi.

Öyleyse şimdi bu durumda, arayışta olan, bu gurulara giden insanlarımız olduğu zaman – tabii ki sahte guruları unutun ama
gerçek gurular için bile – bu insanlar aydınlanmalarını almıyorlar. Şimdi, sizler onlara aydınlanma verebilecek durumdasınız –
sadece tahayyül edin. Onların büyük, büyük aşramları ve bunun gibi şeyleri var. Siz verebilirken, onlar aydınlanma veremiyorlar,
sizler verebilirsiniz.

Şimdi bu şöyle, eğer bir lambaya biraz ışık koyarsanız ve varsayalım ki lamba sadece kendisine ışık veriyor, başka hiçbir şey
yapmıyor. Şimdi sizler diğerlerine ışık vermek zorundasınız. Güçleriniz var, bunu yapabilirsiniz. Siz gerçekten insanları
değiştirebilirsiniz, onları iyileştirebilirsiniz – ama yapmayacaksınız. Bütün bu hasta insanları Bana getireceksiniz, “Anne, siz
iyileştirin.” Aydınlanma için bile insanları Bana getirdiklerini gördüm. Ne gerek var? Hepiniz nasıl aydınlanma verileceğini, birisinin
nasıl iyileştirileceğini biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz. Şimdi bunu yapamıyorsunuz, neden böyle bu? İlk olarak, yeteri kadar
olgunlaşmamış olabilirsiniz. Ama olgunlaşmış bile olsanız, kendi güçlerinizi kabul etmiyorsunuz. Ona inanmıyorsunuz.
Alçakgönüllülük tamam ama gücün ne olduğunu bilmelisiniz. Varsayalım ki, bir kişi bir kral, söyleyin, sizde onu tahta oturttunuz.
Ve eğer insanlar gelip, onlar bu kişinin ayaklarına dokunacakları yerde, o kişi gidip herkesin ayaklarına dokunuyorsa, bu
alçakgönüllülük değildir. Bu saçmalıktır. Her ne pozisyona sahip olursanız olun, bunu alçakgönüllülükle yapmaya çalışmalısınız,



bu şefkatle yapın anlamına gelir. Olgunluk budur, bu güçlere sahip olduğunuzu bilmeniz gerekir, bu güçleri nasıl korumanız
gerektiğini bilmeniz gerekir, huzur içinde nasıl büyüyeceğinizi bilmeniz gerekir ve sonra insanlarla tanıştığınızda bunu içinizde
üstlenmelisiniz. Ben belki de torunlarım için yemek pişiren bir ev hanımıyım, bunu yapan, şunu yapan ama sandalyeye oturur
oturmaz ne olduğumu bilirim. Siz herhangi bir şey olabilirsiniz - bir tezgahtar olabilirsiniz, bir bulaşıkçı olabilirsiniz, herhangi bir
şey olabilirsiniz, bu fark etmez ama bir kez Sahaja Yogi olduğunuz zaman, siz bir Sahaja yogisinizdir. O zaman zayıflığınızı
dallanıp budaklandırmamalı ve asaletinizi göstermelisiniz.

Sizler binlerce yıl içinde aydınlanmalarına ulaşabilmiş olan bütün bu aydınlanmış ruhlardan çok daha iyisiniz çünkü siz bir çok
güce sahipsiniz. Ama onlarda olan özgüven ve onların bunu kabul edişleri sizlerde yok. Bazı insanlar der ki, “Biz egodan
korkuyoruz.” Siz nasıl ego sahibi olabilirsiniz? Bu bitti. Bazı hatalar yapsanız bile, önemli değil bu. “Anne, ben sol ayağıma
dokundum, ben sağ ayağıma dokundum” – fark etmez. Özgüven yokluğu nedeni ile Sahaja Yoga'da hoşgörüsüz olursunuz. Eğer
özgüveniniz varsa, o zaman niye sert olasınız ki? Herşey birlikte gider. İlk önce olgunlaşmalısınız, bununla birlikte özgüven sahibi
olmalı ve Sahaja Yoga'yı korkusuzca yaymalısınız. Bazılarının kendileriyle ilgili korkuları var ve bazılarının da başkalarıyla ilgili
korkuları var. Bu da sizin şartlanmalarınızdan gelir, yetiştirilişinizden gelir.

Yani bugün ki Guru Puja bir şekilde çok önemli çünkü herkes “Anne, Siz katı olmalısınız. Siz onlara söylemelisiniz ” dedi. Ben de,
“Tamam, onlara söyleyeceğim” dedim. Ama sizi aşağa çekecek şekilde değil, mümkün değil bu. Ama size neye ulaşabileceğinizi
söylemek için, size ne kadar ileriye gidebileceğinizi söylemek için. Siz, çok fazlasınız en az on gezegeni dönüştürmek için
yeterliden ötesiniz, on dünya. Gerekenden de fazla. Ama siz hala kendinizle ilgileniyor, kendiniz için endişe ediyorsunuz, sadece
kendi çocuklarınız için, sizin kocanız, bu, şu – çalışmıyor. Ne kadar büyümeyi isterseniz, bu güç size bu kuvveti verebilir ama
bizde yatan problem şu, bizler kendimizi tanımıyoruz ve kendimizi tanımak istemiyoruz.

Bugünkü Guru Puja size guru konumu vermelidir. Eğer isterseniz, bu çalışabilir. Sevginin her yere yayılan Tanrısal gücü onu
kesinlikle çalıştırır. Divine bu dünyanın değişmesini sizlerden daha fazla istiyor, tüm evreni dönüştürmek istiyor. Şimdi sizler
enstürümanlarsınız ve eğer kendinizi kandırmaya çalışırsanız, bunu kim durdurabilir? Sadece müzikten neşe duymak için, veya
birliktelikten neşe duymak için veya bir klübe bağlı ait olmak için veya bunun güzel bir festival olduğunu düşünmek için veya en
fazla çocuklarınızın ve ailenizin ve bunun gibi şeylerin güvenliğini arıyorsunuz - bu tatmin edici değil. Bu asla sizi tatmin
etmeyecek. Bu sizi ancak, siz bunu başkalarına verecek, başkaları için çalışacak ışıklar olduğunuz zaman tatmin edecektir. Ve
sizler bu güçlere sahipsiniz, tekrar ve tekrar ne söylemeye çalışıyorum, kendi kendinize iç gözlem yapabileceğiniz, kendinize şahit
olabileceğiniz ve teslim olabileceğiniz bu güçlere sahipsiniz çünkü şimdi Sahaja Yoga'ya akli olarak ikna oldunuz. Duygusal
olarak, Sahaja Yoganın size böylesi bir sevgi ve şefkat duygusu verdiğine ikna oldunuz. Fiziksel olarak, Sahaja Yoganın size iyi bir
sağlık verdiğine ve sağlığınız için güven verdiğine ikna oldunuz. Şimdi ruhsal olarak ikna olmanız gerekir, ruhsal olarak, sizin
gerçekten Divine'in seçtiği ruhani insanlar olduğunuza, son yaşamlarınızda büyük arayışta olduğunuza ikna olmalısınız. İşte bu
yüzden siz şimdi doğdunuz ve tüm bu kutsamaları alıyorsunuz.

Yani kabul edin. Kişiliğinizin kabul edilmesi çok önemlidir. Meditasyon yapmalısınız, düşüncesiz farkındalık konumuna
geçmelisiniz ve her zaman dikkatinizi alert tutmalısınız. Bu çok önemlidir. Ne zaman, ihtiyaç nedir, ne zaman birşey olacak, bizim
nasıl hareket etmemiz gerekiyor – siz alert olduğunuz zaman, her yere yayılan gücün her zaman, her an farkında olduğunuz
zaman, bütün bu şeyler size gelir. Ben hiç endişe etmem, asla . Herkes Bana şaşırır. Ben endişelenmem. Niye? Benim endişem
devr alındı. İnsanlar der ki, “Siz seyahat ediyorsunuz, seyahat ediyorsunuz.” Ben asla seyahat etmem. Ben burada oturuyorum
veya orada oturuyorum, nedir o? Ben nereye seyahat ediyorum? Yani siz de bu şekilde düşünmeyin.

Yani düşüncesiz farkındalık ulaşmanız gereken birinci güzel konumdur. Bu size huzur verir ve siz kendi içinizde büyürken, farklı
türden insanlardan neşe duymanız, yaşam oyunundan neşe duymanız için şahit konumu verir. Bir Sahaja yogi için önemli olan,
başkalarının hatalarını görmemek, bunun yerine kendi hatalarını görmek ve onları düzeltmektir. Ben bir bayan hakkında veya bir
lider veya onun gibi biriyle ilgili olarak çok fazla mektup aldım. Şöyle, “Anne, bu lider beni rahatsız ediyor, şu lider beni zora
sokuyor, bu, şu.” Ben şaşırdım. Yanlış olan bir şey bulur bulmaz lideri değiştireceğim, her zaman bunu yaptım – uygun olmayanı,
problemi olanı, bu her zaman yapıldı. Ama lidere dikkat koyma şekli, belki de kıskançlık kısmı. Eğer lider sizde yanlış bir şey
olduğunu söylerse, ona teşekkür etmelisiniz. Orada size söyleyecek kim var ki?



Ben sizinle çok gurur duyuyorum, hiç bir gurunun böyle müritler asla var olmadı, Ben çok mutluyum. Eğer Ben bir guru isem,
söylemeliyim, söylemeliyim ki “şimdi yapıldı, bitti, çok memnun olunuldu.” Ama Ben sizin neye ulaştığınızı anlamadığınızı ve bunu
çalıştırmak istemediğinizi gördüğüm zaman İsa'nın kıssasını düşünüyorum, bazı tohumlar kaya üzerine düştüler. Sizin tüm
bağlılığınız, tüm sevginiz, bunun hakkında ne hissetttiğimi ifade etmenin imkansız olduğunu biliyorum ama siz neden aydınlanma
aldığınızı bilmiyorsunuz, neden buradasınız, özelliğiniz nedir, ne almanız gerekiyor bunu bilmiyorsunuz. Ve işte bu sizin bilmek
zorunda olduğunuz şey. Ben İsa gibi “bir gözünüzü çıkarın”, “bir elinizi kesin” gibi bir şey söylemiyorum– bu tür hiç bir şey
söylemiyorum. Siz eksiksiz olun, sizin bedeninizin tam olması gerekiyor, bu bedenin içinden hiçbir şeyin çıkarılmaması gerekiyor
ama O ne söylüyordu, bedeninizin hangi bölümü yanlış yaparsa, süptil bir şekilde onu reddetmeye çalışmalısınız. Aynı şekilde
Sahaja Yoga'da da, eğer kıskançlık varsa neden kıskanç olduğunuzu bulmaya çalışın, neden lidere karşısınız? Lider birine bir
kelime söylüyor, derhal Bana yazarlar. Eğer hiç birşey söylemiyorsa O kişi neden lider?

Bugün, sanırım ilk kez, size her zaman tereddüt ettiğim bir şeyleri söyleyebildim, bırak kalsın, onlar hala küçük bebekler, sorun
değil dediğim. Ama şimdi, bundan sonra, sizler büyümek zorundasınız, her şekilde büyüyün.

Ben bir türlü anlayamıyorum. Kundaliniyi yükseltme gücü olmadan aydınlanmasını alanlar öylesine çok işler yaparlarken,
hepinizin bu kundaliniyi yükseltme, insanları iyileştirme gücünüz var, Sahaja Yoga hakkında konuşmak için de, sizler çok
duyarlısınız. Hala dikkatiniz nerede, anlamıyorum.

Bu günkü konuşmasının gerçekten herhangi bir şekilde sizi incitmemesi gerekir çünkü ben sizi hiç bir şekilde incitmek istemem.
Durum ne olursa olsun, Ben kabul ederim ama siz bu durumu kabul etmek istemiyorsanız, Ben ne yapmanız gerektiğini size
söyledim. Bu kesinlikle, sizin ruhani yüksekliğinizi birdenbire arttıracak, – kesinlikle. Bu konuda şüphe yok. Kendiniz için neyin
yanlış olanı görmeniz çok önemli. Sonuçta, hepiniz asırlardır gerçeği arayanlarsınız ve şimdi geldiniz, gerçeği buldunuz. Bu
yüzden kendinizi doğru ile özdeşleştirin, hepsi bu ve gerçekle özdeşleştirin. Eğer kendinizi gerçek ve doğruyla özdeşleştirirseniz,
Sahasraranız kesinlikle açılır. Problem değil. Gerçek Sahasraranızdadır. Ve gerçek içeri geldiği zaman, gerçeğin sevgi olduğuna
ve sevginin gerçek olduğuna şaşarsınız. Saf sevgi. Bu çok, çok neşe vericidir, eğer bu basit denklemi anlarsanız sahip olmak
istediğiniz tüm Niranandaya sahip olabilirsiniz, bu da mutlak gerçeğin mutlak sevgi olduğudur.

Size söylemeliyim, Benim beklentilerim yok. Ben çok memnun oldum. Benimle ilgili olarak, işimi yaptığımı düşünüyorum. Ama
şimdi bu üstlenilmeli, sorumlu olan siz olmalısınız, bunu siz işletmelisiniz. Ben çok mutluydum. Bu sefer gittiğim her yerde, bütün
liderler “Anne, Sizin seyahat etmenize gerek yok, sorumluluğu bizler alacağız. Biz bunu başaracağız” dediler. Ama hepiniz
liderlerinizi desteklemeli ve bu konuda bir şeyler yapmak zorundasınız. Bazen liderler gerçekten, insanların herşey hakkında
neden kendi fikileri olduğunu anlayamıyorlar. Hepiniz sokağa çıkmalısınız. Örneğin, biz ülkemizde köleliği kaldırmak istediğimiz
zaman, herkes bunu başarmak için birleşti. Ama bu arada liderlerin önünü kesmeye çalışan, onları alt etmeye çalışan, onlarla alay
etmeye çalışan, guruplar oluşturmaya çalışan insanlar var. Başarmanın yolu bu mu? Hepiniz lideri desteklemelisiniz. Hepiniz
liderinizin söylediği şeyi yapmak için dışarıya çıkmalısınız. Eğer liderle ilgili yanlış olan bir şey varsa onunla Ben konuşurum,
sonra onu düzeltirim, size söz veriyorum. Ama siz hatalar bulmaya çalışmayın. Çünkü bütün liderler bir şey yapmadan önce Bana
soruyorlar. Bu yüzden siz sadece liderleri izlemeye çalışın, lider her ne söylüyorsa, tüm eforunuzu tamamen gösterin çünkü
şikayetler sizin onları dinlemediğiniz hakkında – Ben gerçekten şaşırdım.

Dün onun sitar çaldığını gördünüz. Onun gurusunun nasıl olduğunu ona sormanız gerekirdi. Kendi babası onun gurusuydu ve onu
döverdi, sonra büyükbabası da. Ama bir şey öğrenmek için böylesine bir arzu ile, birşey olmak için onlar hiçbir şeyi sorun
etmediler, “Beni döv, ne istersen yap, beni hapse koy ama beni iyi bir sanatkar yap.” Sahaja Yoga'da aynı şekilde var çünkü siz
onu bir eksiklik olarak adlandırabilirsiniz, Sahaja Yoga askeri bir şey değildir. O sadece yalındır, Anne'nin sevgisidir. Ve tabii ki her
anne çocuğunun çok iyi olmasını ister, onun bütün güçlerine sahip olmasını ister, hiç şüphesiz bunu ister. Bunu nasıl yapar, bunu
nasıl başarır bu onun kendi problemidir ama sizin onu nasıl aldığınız ve nasıl kullandığınız sizin probleminizdir.

Aydınlanma almış olan sizlerin önünde her zaman eğilirim çünkü sanırım bu kadar çok aziz asla bu dünya üzerinde hiç var
olmamıştı ama aziz olmak tamamlanmalıdır. Bu olmaksızın ülkenizi bir tarafa bırakın, kendi ailenize bile yardım edemezsiniz,
bütün dünya söz konusu bile değil zaten. Bu yüzden şimdi ihtiyaç duyulan şey, sizin uyanışınızı yükseltmeniz, ruhaniyetinizi



yükseltmeniz, tam destek krallığına girmeniz ve Sahaja Yoga'nın bu sponten hareketine teslim olmanızdır.

Tanrı hepinizi kutsasın.

Kısaca, kendinize ibadet etmelisiniz.
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Diwali Puja. İstanbul (Türkiye) – 5 Kasım 1994. [Shri Mataji konuşurken, Rusça ve Romence’ye tercüme edildi.] Bugün ışık dizileri
anlamına gelen veya sizin ışık grubu olarak adlandırabileceğiniz Diwali'yi kutlayacağız. Türkçeye de tercüme edecek birine
ihtiyacım var; her şey yolunda. Diwali Hindistan'da, çok eski zamanlardan kalma bir festival olmuştur. Önceki konuşmalarımda bu
beş günün neler olduğunu size zaten anlattım. Narakasura'yı öldürdükten sonra, yılın en karanlık gecesinde Diwali kutlandı.
Şimdi, modern zamanlarda bu çok semboliktir, çünkü ahlak söz konusu olduğunda, en kötü zamanlar bu modern zamanlar
olmuştur. Biz buna Ghor (Şiddetli, Ağır, Sert) Kali Yuga diyoruz. Ve etrafınızda da gördüğünüz gibi, ahlak söz konusu olduğunda
tam bir karanlık olduğunu göreceksiniz, ama işte bu yüzden her tür kriz ortada var. Bundan dolayı da, ışığı, gerçeği arayan da bir
sürü kişi var. Cehaletin karanlığında - insanların kendilerinin ne yapmalarının gerektiğine dair, ya da neden bu Dünya'da
olduklarına dair hiçbir bilgileri yok. Çok iyi bildiğiniz gibi bu zamanda, binlerce ve binlerce gerçek seeker doğdu. İşte bu yüzden
cehaletin bu karanlık döneminde, Diwali yaratmak için bu iş Bana verildi. Bu kolay bir iş değil çünkü bir taraftan da gerçeğe karşı
hareket eden tüm bu karanlık güçlerimiz var. Aynı zamanda diğer bir taraftan da, arayışınızdan faydalanan bu sahte insanlarla
savaşmalıyız. İlk olarak, insanlar ne arayacaklarını bilmiyorlar, bu yüzdende tüm bu sahte insanlar, para odaklıydılar ve
sahteliklerini pazarlamaya çalıştılar ve onlar bunu yapacak uzmanlığa da sahipler. Bogota'da birileri Bana sordu, televizyon
çalışanı bir bayan: "İnsanları öldüren ve İsviçre'de yaptıkları gibi, her tür şeyi yapan bu tarikatlara ne demeli?" dedi. Ben de, "Bu
doğru, onlar sahtekar, korkunçlar, onlar kendilerini spiritüel kişiler diye tanıtan suçlular, ama hata onları takip eden insanlarda",
dedim. Yani, kesinlikle ahlaksız olan, kesinlikle dürüst olmayan, İsviçre bankalarında para aklayan bir kişi guru olamaz. O, bu
uyuşturucuları alıp satardı. Silah alıp satardı. Müridinden daha kötüydü, çok daha kötü. Sözde Guruvita'nın kitaplarından alınma
bir tür önermeyi kullanırlardı veya sizin her şeyi gurunuza teslim etmeniz gerektiği söyleyen bir şeyleri kullanırlardı. Bu, bir müridin
her şeyini guruya teslim etmeye istekli olması gerektiğini iddia etmek anlamına geliyordu. Yani bu mürit içindi; ama guru için,
guru hiçbir şeye zorla el koymamalıdır, hiçbir şey istememeli, açgözlü olmamalıdır. Tüm bunlar zaten yazılıdır ama hiç kimse bir
guru için gerekli olanları okumaz ve onlar sadece, sizin her şeyi guruya teslim etmeniz gerektiğini görürler. Bütün bunları size
neden anlatıyorum? Çünkü karanlık ne kadar derin ve o çok tehlikeli. Dahası, geçen gün Milano'da satanizmle ilgili çok ama çok
büyük bir organizasyon olduğunu, küresel bir organizasyonun var olduğunu anlatan bir makale okudum. Pek çok siyasetçi ve
hükümetteki pek çok insan, çok üst düzey bakanlar - başbakanlar – hepsi buna dahil oluyor. Banka yöneticisi ya da banka sahibi
olan pek çok kişi, kendine sosyal hizmet uzmanı diyenler ve ayrıca barış ödülü, bu ödülün, şu ödülün sahibi olanlar. Demek Kali
Yuga'nın en kötü zamanları, bu modern zamanlar. Şimdi, Diwali'nin ikinci günü, son gün, bir erkek ve kız kardeşin, çok saf ve çok
koruyucu bir ilişki için birlikte kutlama yaptığı gündür. Bu da, siz ışıkları yaktıktan sonra, toplum için ilk önceliğin ahlak olması
gerektiğini gösterir. Size bugün bunu, modern zamanların ahlaksız yanını anlatmama gerek yok. Bu korkunç. Size daha önce de
anlattığım gibi, ahlaksızlık, insanların birbirleriyle nasıl ilişki kurduklarını bilmedikleri bu modern zamanların en büyük karanlığıdır,
İsa bir kadına iki kez bakan bir erkeğin gözlerini çıkarmanızı önerdi, çünkü o zamanlar bu insanları korkunç bir hal içinde buldu.
Bu modern zamanlarda İsa'yı kim takip edebilir? Gözlerin her ikisi de (oyulacak), ellerin her ikisi de kesilecektir. Eğer bütününe
bakarsanız, Ben şimdiye kadar böyle bir Hıristiyan görmedim. Muhammed Sahib daha da katıydı. Kadınlar için hiçbir kural
konmadığını düşündüğü için, kadınlarla ilgili bazı düzenlemeler yaptı. Bu yüzden bir adama kötü bakan her kadının yarı beline
kadar gömülmesi ve taşlanarak öldürülmesi gerektiğini söyledi. Bu yöntemi takip etselerdi Amerikalı bayanlara ne olurdu
bilmiyorum. Bu yüzden dünyaya geldiğimde, Kali Yuga'da bu ikisinin özellikle çok zor olduğunu keşfettim. Bu yasalar aslında
normal insanlar için değil, melekler için. Yani, modern insan, normal bir insandan bile daha kötüdür, çünküonlar her zaman yıkıcı
olan bir şeyler istiyorlar, İspanyolların boğadan kendilerine vurmasını istemeleri gibi. Şimdi modern zamanların tanımı, hangi
zamanlarda yaşadığımızı size göstermek için oradadır. Ve Ben aydınlanma vermeden, iyi olan herhangi bir şey hakkında onlarla
konuşmanın, kolay bir şey olmadığını anladım. Siz onlara aydınlanma vermedikçe, zihinlerine hiçbir şey sadece akli düzeyde
giremez. Onlara sadece konuşmalar yaparak ve vaazlar vererek , her şey yine sadece akli düzeyde olacaktır. Ve ayrıca sözde
dinler, insanın ruhsal gelişimi için gerçekten çok zararlıdır. Bu dünyayı kurtarmanın tek yolunun aydınlanma vermek olduğunu
hissettim. Cehaletin bu karanlığında, tüm dünya tarihindeki en karanlık gecede, bizim ışığa ve ışıklara, birçok ışığa ihtiyacımız
vardı. [Shri Mataji yanındaki tercümanla: “Agni? Sanskritçe mi söyledin? Evet, Sanskrit dilinde Agni ateş demektir.] Pekala. Yani
dünya pek çok ülkeye bölündü, bir o kadar da çok ırka, pek çok dile ve aynı zamanda onların kendi fikirleri de - küresel bir dini
düşünmek, ancak insanlar aydınlanma aldıklarında mümkündü. Bu yüzden insanları incelemek zorunda kaldım, sorunları nelerdir.
Yani, Hindistan'da bir ışıkta, bizim kilden yapılmış bir çanağımız ya da kabımız, sonra yağ ve sonra da fitilimiz var. Şimdi, bu
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beden, bu akıl, görünen olana ve onun içindeki her şeye, kap diyebiliriz ve yağ ise şefkattir, sevgidir. Ve fitil ise Kundalini'dir, saf
arzu ve kıvılcım da, Ruh'tur. Yani, - her şeyden önce çanak iyi durumda olmalıdır. Yağı düzgün bir şekilde tutabilmeli ve dışarı
sızmasına izin vermemelidir. Şimdi soruna neden olan iki tane delik var. Biri egonuz, diğeri ise şartlanmalarınızdır. Yani eğer bir
Sahaja Yoginin "Ben bir Hristiyan’ım" şeklinde şartlanmaları olabilir veya "Ben bu ırktan geliyorum, ben şu topluluktanım" diyebilir.
Yani bizim kendimize inşa ettiğimiz tüm bu sınırlamalar o kadar dayanaktan yoksun ki, patlak veriyorlar çünkü içlerinde gerçek
yok. Öz yok, bu yüzden sönüyorlar. Hepsi sanki sahiplenilmişler gibi davranırlar ve kesinlikle kör olurlar. Sahaja Yoga'ya geldikten
sonra, Hristiyanların İsa'ya bağlı kalacaklarını, Müslümanların Muhammed Sahib'e veya Ali'ye bağlı kalacaklarını ve diğerleri de
geldikleri şartlanmalarına bağlı kalacaklarını gördüm. Ama Bana bağlı kalmıyorlar, bu yüzden de, tüm bu şahsiyetlerin Tek bir
Kişide bütünleştiğini göremiyorlar. Şimdi, bu noktada kişi, ışığa sahip olduğunuzu bilmelidir. Aydınlandınız. Siz bir yumurta
değilsiniz. Bir kuş oldunuz. Öyleyse, sahte olan her şeyden vazgeçmelisiniz. Eğer tamamen aydınlandıysanız, otomatik olarak
bırakırsınız, bunun size söylenmesine gerek yoktur. Işık aydınlandığı zaman, ışık vermesi gerektiği konusunda otomatik olarak
kendini sorumlu hisseder. Ona, "lütfen ışık ver" denmesine gerek yok çünkü o şimdi ışıktır. Ebedi bir ışık olduğu için, hiçbir şey
onu öldüremez. Sanskritçe bir shloka söyleyeceğim, [Shri Mataji Sanskritçe konuşuyor] -bunun anlamı onun (Ruh) hiç kimse
tarafından öldürülemeyeceğidir, ne de hava onu uçurabilir, hiçbir şey onu yok edemez. – Onu içinize çekmek isteseniz bile,
yapamazsınız. O, içinizde sahip olduğunuz o denli güçlü bir ışıktır ki. Onun Ebedi olup olmadığını siz doğrulayabilirsiniz. İç gözlem
yapmalı ve kendiniz görmelisiniz. İçinizde o kadar eşsiz bir ışık var ki. Bu maneviyat dünyası tarihinde pek çok kişi aydınlanma
almadı, onların içinde böyle bir ışık vardı. Öyleyse, şimdi siz ebedi ışığın taşıyıcısıyken, bu aptal, dayanaktan yoksun, işe yaramaz
şartlandırmalar size nasıl hükmedebiliyor? Ama eğer siz bu ebedi hayata saygı duymazsanız, o zaman şartlandırmalar ışığı
söndürecektir. Tek sorun sizin özgürlüğünüzün olmasıdır. Sonsuz hayata sahip olmak istiyorsunuz, ona sahip olacaksınız, yoksa
bu ışık tamamen zarar görebilir. Yani, kaptaki diğer bir delik ise, egonunkidir. Bir taraftan şartlanmalar, sorumluluk duygusuyla
çözülebilir. Aynı sorumluluk duygusu ego vasıtasıyla öne çıktığındaysa, bu durumda çok tehlikeli olabilir. Bu ışık ateşe dönüşebilir
ve Sahaja Yoga'nın evini yakabilir. Normal hayatta, ışığın evleri yakmak için değil, bize ışık vermek için olduğunu biliriz; ama
Sahaja Yoga'da bu egoya ulaştığınızda, sizin Sahaja Yogadan sorumlu olduğunuzu düşünebilirsiniz, ancak bu sorumlu olma
duygusu, size Sahaja Yogadan şahsen sizin sorumlu olduğunuz gibi bir fikir vermemelidir. Bu şekilde, yavaş yavaş o kadar sağ
kanal olursunuz ki, insanlar, bir zaman normal olan bu adamın, porselen dükkanındaki bir boğaya nasıl dönüştüğüne şaşarlar.
Yani Sahaja Yogadan siz sorumlu değilsiniz. Bu Devlet memurlarının durumu gibidir. Onların hizmet edenler olmaları gerekir ama
onlar patrondur. Patron olurlar. Yani Sahaja Yoga'daki tüm anlayış, tam bir bilgelik içinde olmalıdır. İkinci kısım ise, şefkat olan,
doğal olan, doğuştan gelen ve neşe veren yağdır. Bu yağın saf olması gerekir. Merhamet saf olmalıdır. Pek çok Sahaja Yoginin
liderleri rahatsız etmeye çalıştığını gördüm. Lidere karşı çıkıyorlar ve Sahaja Yoga'nın çalışmasını engellemeye çalışıyorlar. Şimdi,
bu kişilerin Sahaja Yogi olmaları gerekiyor ve onlar şunu anlamıyorlar, eğer şefkatleri safsa, liderlerini takdir edeceklerdir çünkü
lider öyle şefkatli bir iş yapıyor ki. Tabii, kişi şunu anlamalıdır ki, saf şefkatin açgözlülükle, ayartmalarla hiçbir ilgisi yoktur, onunla
yapacak bir işi yoktur. Kadın veya erkek olsun, lidere böyle bir yakınlık ve yaptığı işe karşı bir minnettarlık hissetmesi gerekir. Bu
yüzden de, şefkat saf olamaz. İçinde şehvet olamaz. Dahası, bu şefkat o kadar düzgün bir şekilde ifade edilmeli ki, hiç kimse
sizin şefkatinizden şüphe duymasın. AIDS'e şükür, iyi bir şey oldu, bunu artık yapmazlar - insanlar sizi öpmezler. Batı ülkelerine ilk
gittiğimde, sadece öpücük bombardımanına tutuldum. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum - yani, bu korkunç. Zihinde yanlış bir şey
olmayabilir ama bu çok ahlaksızca ve aptalca. Bana uzun zaman önce Hint havaalanlarında şunun yazdığı söylendi, "Lütfen
gümrük memurlarını öpmeyin." [kahkahalar] Modern zamanlarda bir erkek bir kadını öpebilir ama bir erkeği öpemez. Demek
istediğim, bu çok saçma. Futbol maçında gol atsalar bile artık kucaklaşmıyorlar, zavallı şeyler, sadece elleriyle dokunuyorlar ...
Yani, şimdi gol atan ve heyecanlanan birçok insan gördüm, yani onlar sahanın dışına çıkıyorlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar ....
[gülüşmeler] O halde, Sahaja Yogiler için, erkeklerin erkekleri öpebileceğini ve onlara sarılabileceğini bilmeliyiz – bunda yanlış
olan bir şey yok - ve bayanlar için de aynı şey geçerli. Aksi takdirde, heyecanlandıkları zaman, Sahaja Yoga sahasının dışına
çıkabilirler. Erkeklerin kadına dokunması gerekmez, kadının da erkeğe dokunması gerekmez. Bu tamam. Bu saçmalık da nedir?
Sevgini ifade edemiyor musun? Hindistan’da, bir hanımefendinin kendisinden daha genç bir adama dokunabileceği ve bir erkeğin
de, kendisinden çok daha yaşlı bir kadına dokunabileceği şeklinde bir kuralımız var; anne, baldız veya herhangi birisi olabilir. Bu iyi
bir kuraldır çünkü işe yaradı. Yani şefkat için, yağdaki koku gibi, nezakete sahip olunması gerekir. Öyleyse şefkatimizi nasıl ifade
ederiz? Rakhi kız kardeşlerimiz var, rakhi erkek kardeşlerimiz var, ama rakhi kardeş olup, zengin oğlanlarla arkadaşlık kuran bir
bayan tanıyorum. Ya da tam tersi, birçok erkek çocuk zengin bayanların rakhi kız kardeşi haline geldi - Rakhi erkek kardeşi. Yani
kişinin, rakhi kız ve erkek kardeş olmasının, para için değil, sömürmek için değil, şefkat için olduğunu anlaması gerekir. Rakhi
ilişkinizi sırf birbirinizi korunmak için ifade etmelisiniz. Şefkat o kadar neşe vericidir ki, neşenizi öldürecek bu tür para
durumlarına veya bu tür aptal durumlara girmemelisiniz. Ama başka bir şey de, sevginizi ifade etmek için, size neşe veren bazı



şeyleri hediye olarak kullanmanızdır. Bu, herhangi bir şekilde, onu sadece rakhi kız kardeşinize vermeniz anlamına gelmez, hatta
sadece karınıza bile. Yani, bunun özü, her zaman söylediğim gibi, şefkatin bitki içinde yükselmesi, farklı kısımlara, farklı şekillerde
sevgi göstermesi, orada her ne gerekiyorsa, ve ardından o buharlaşır yada kaynağına geri döner. Bağımlılık, saf sevgi ve şefkatin
katilidir. Bu yüzden her zaman bunu fark etmeye çalışın, iç gözlem yapın. Çocuklarınıza, karınıza veya rakhi kız kardeşinize veya
herhangi bir şeye bağımlı mısınız, bağımlı mı? O zaman bir tür durgunluk içine girme tehlikesi vardır. Kesinlikle bağımsız
olduğunuz zaman ve sahip olduğunuz farklı ilişkileri uygun bir şekilde beslediğiniz zaman, mutluluğunuz mükemmel hale gelir.
Hırs, diğer bir sevinç katilidir. Öyleyse, hırslı olmanız gerekiyorsa, siz sadece Sahaja Yoga konusunda hırslı olmalısınız, bu sayede
alçakgönüllü olursunuz. Sahaja Yoga'da size vaat edilen bir şey, hayatınızın neşe dolu olmasıdır. Gözlerinizi çıkarmanıza,
ellerinizi kesmenize, cezalandırılmanıza gerek yok. Kabınızda çok fazla deliğiniz varsa, Sahaj Yogaya gelmenize gerek yoktur.
Deliklerle dolu birisi değil, gerçek bir kutsal kişi olmalısınız. Hepinizin "Hazret" (dinsel olarak kutsal sayılan kimse) olduğunu
söylemeliyim. Ben değilim, değilim, çünkü Ben olmadım. Siz oldunuz. Farz edelim ki, birisi size bir erkek olarak seslenmeli, "Ah,
adam filanca filanca mı" diyecekir? Hayır, çünkü sen bir erkeksin. Siz ne – her ne elde ederseniz bu size bağlıdır, her ne elde
ederseniz. [Shri Mataji çevirmenler hakkında yorum yapıyor: "Bu Rusça uzun bir çeviri gibi görünüyor ve bazen de çok kısa, bazen
Romence çok kısa, bazen de çok uzun."] [Gülüşmeler] Pekala, şimdi size vaat edilen diğer bir şey de mutluluktur. Mutluluk nedir,
bu neşenin deneyimlenmesidir. Herhangi bir şeyden gelebilir. Belki bir kaza geçirdiğinizi ve aniden kurtarıldığınızı, korunduğunu
fark edersin. Buna şaşırdınız ve herkes bu mutluluğu hisseder. Sizde mutluluğu hissedersiniz. [Kahkahalar. Shri Mataji çeviri
hakkında yorum yapıyor: “Açık konuşmak gerekirse, Ben tercüme yapamam. Dilleri biliyorum ama bir dilden diğerine çeviri
yapamıyorum. Bu Bende yanlış olan bir şey. "] [Yogi: "Ama ne dediğimizi çok iyi anlıyorsunuz Shri Mataji."] [Shri Mataji: Bu çok
kolay. Bakın, düşünce önce soyut bir formdadır… (çeviri)… Bu soyut bir formdur, tüm söylediğim bu. [gülüyor]] [Rus yogi çok uzun
bir çeviri yapıyor. "Bu da tam tersi, Shri Mataji."] [Gülüşmeler] Tamam, ama çok teşekkür ederim. Öyleyse, - görüyorsunuz, - o
noktada herkes düşüncenin ne olduğunu bilebilir çünkü daha sonra bu bir dil haline gelir, kelimeler halini alır. Öyleyse, eğer siz bu
soyutta atlayabilirseniz, o zaman bunu bilirsiniz, ancak oldukça fazla dikkat koymanız gerekir. Şimdi, siz bu soyut forma dikkat
etmelisiniz, görüyorsunuz, sürekli olarak. Bu yüzden şimdi, bu sorunu çözmek için hepinizden, en azından İngilizceyi öğrenmenizi
rica ediyorum. [alkışlar] Sanskritçe demiyorum, İngilizce. Şimdi, saf bir arzu olan Kundalini sizde zaten mevcut; sizin hiçbir şey
yapmanıza gerek yok. Belki pamuk temiz değildir. Kirli ellerden geçtiği için bazı sorunları vardır ama temizlenebilir. Kabir bu
konuda çok güzel bir şey söyledi. Bir keçinin bağırsakları midenin içindeyken "Mai, mai, mai", der, bu "ben, ben, ben" anlamına
gelir ama çekilip tel haline getirildikleri ve ham pamuğu temizlemek üzere bir alete takıldıklarında – ham pamuğu temizleyen
alete (hallaç yayı) takın. Biliyorsunuz, Hindistan'da biz ona "Duna" diyoruz. Ve bağırsak gerildiği zaman, "Tu hi, tu hi, tu hi", diye
ses çıkartıyor. "Sen, sen, sen, sen." [Shri Mataji ve çevirmenler bu kelimeleri tartışıyorlar.] Pekala, her neyse. Yani, çakralarınızda
problemler olduğu için Kundalininiz iyi çalışmadığı için sizin söylemeniz gereken şey şudur, "Sensin, sensin". Bunu söyleyin. "Sen
Sakshat busun. Sen Sakshat şusun. Sakshat "gerçekten de" anlamına gelir. Gerçekten. Siz, "Sen Hazret bir şeysin" demezsiniz.
Siz, "Sen Ganesha'sın. Sen busun", dersiniz. Çakralarınızın tüm kirlerini veya tüm sorunlarını bu şekilde temizlersiniz. Bununla,
şartlanmalarınızı ve egonuzu da düzeltirsiniz. O zaman hiçbir şey için övgü almazsınız. Bir şey yaptığınızı hissetmezsiniz ve tüm
kişilik, Shri Krishna'nın ellerindeki flüt gibi tam bir enstrümana dönüşür. O zaman çalışmanızı, her şeyi İlahi olanın işi olarak
görürsünüz. Bu şekilde aydınlanırsınız. İşte bu şekilde neşenin, huzurun ışığı olursunuz. Ne olduğunuza dair çok şey söylendi. İşte
bu şekilde, görüyorsunuz, hakkınızda her ne anlatılıyorsa, siz ona dönüşüyorsunuz. Eğer bir ışık varsa, siz onun bir ışık olduğunu
söylemek zorunda değilsiniz. Bu. kullanmanız gereken bir damga değildir. Yani biz bugün Sahaja Yoga'nın ışıklarının bir
Diwali'sini kutluyoruz. Ne diyeceğimi bilemiyorum, nasıl bir mutluluk hali içindeyim. Sevinçten yarattığınız bütün bu dalgalar
Benim için karşı konulmazlar derecede. Hiçbir kelime bunu tarif edemez. Şiir yazamam. Meditasyon sayesinde bu ışığın güzelce
yanmasını sağlayın ve sizler çok güçlü ışık fenerleri haline gelebilirsiniz. Tanrı sizleri korusun, hepinize Mutlu bayramlar. Diwali
Puja'nın çok kısa olduğunu söylemeliyim ve konuşmam sırasında bu üç kez söylendi, yani normalden daha fazla zaman
harcandığını tasavvur edebilirsiniz. Son olarak, Hindistan'a ücretsiz olarak davet edilen birçok kişi var. Çoğu da ödeme
yapmayabilir. Seyahat için ödeme yapamayanlar bize bildirmeliler… Hayır, hayır - birçok insanı Hindistan'a davet ettik. Onlar
isimlerini vermeliler ve müsait olanlar, yani demek istiyorum ki Ganapatipule için müsait gibi, ama onlar kendi seyahatlerinin
bedelini ödüyorlar. Seyahat için para ödemeyenler de isimlerini yazdırmalılar. Ayrıca ödeyemeyen liderlerden bazıları da,
davetlidir. Tanrı hepinizi kutsasın.
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Profesör Voronov’un konuşması ve Shri Mataji’nin ödülü kabulü, İstanbul, Türkiye, 05.11.1994 [Profesör Voronov’un konuşması
Rus bir Sahaja Yogi tarafından simultane şekilde tercüme edilmektedir.] [Audio 6] Bu gezegende gerçekleşen harika bir olay bu.
Rusya’daki ve özellikle de St Petersburg’daki bilim adamları, toplumda gerçekleşen bu olaya dikkat çekiyorlar. Ne oldu?
Geçenlerde, iki aydan daha kısa bir süre önce, St Petersburg'da “Tıp, Kendini Bilmek ve Ahlak” başlıklı bir konferans düzenlendi.
Bu sorunla ilgili olarak, bir tür iki yönlü bir mutabakat var ve bu mutabakat sevgi ve dostluk üzerineydi. Aslında din ve bilim
yönünden. Ahlak ve bilgi, bunlar tüm dünyayı üzerinde düşündüren iki şey. [net değil] Şimdilerde, gezegende savaşlar var, iç
savaşlar var, insan kanı dökülüyor. Ve bu dönemde Kutsal Annemiz oldukça farklı şekilde gündeme getirdi. [Video burada
başlıyor] Bilim adamlarımız, benim girişimim üzerine oybirliğiyle, Kutsal Annemiz Shri Mataji Nirmala Devi'yi Akademimizin
onursal üyesi seçtiler. [Alkışlar] [Ses 7] Geçen sefer, Moskova'da, Kendisini seven Sahaja Yogiler tarafından hazırlanmış bir
diplomayı, Kutsal Annemize teslim ettik. Şimdi, bu Rusya Hükümeti'nin bir diplomasıdır.. [Alkışlar] Bu Akademinin gerçekte ne
olduğu ve üyelerinin kimler olduğu hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Üyelerimiz var, üyelerimiz arasında ressamlar, bilim
adamları, farklı alanlarda çalışan müzisyenler var, Akademimizin fahri üyeleri de var ama onların sayısı çok az. Bunlardan birisi
de, Dünya Olimpiyat Komitesi başkanı olan Antonio Juan Samaranch. Kendi ülkelerinde, kendi ülkelerindeki halkın içinde cehaleti
ortadan kaldıran iki veya üç tane Bakan. Hepsi de erkek. Shri Mataji, bu Akademinin onursal üyesi seçilen dünyadaki tek
hanımefendidir. [Alkışlar] Çok şey söylemek zorundayım. Burada dünya milletlerinin en iyi temsilcilerine sahip olduğumuzu
biliyorum ama bazı istisnalar var. Sevgimizi önce kendi mükemmelliğimize, kendimizi tanımaya vermeliyiz, sevgimizi öncelikle
kendi ülkelerimize vermeliyiz. Kutsal Annemizin muzaffer ideallerinin hiçbir şekilde engellenmemesi için her şeyi yapmalıyız.
Bunun için de kendimizi mükemmelleştirmeliyiz. Evet, bizde olumlu olan şeyler yanında, olumsuz şeyler de var. Mesela ben ve
Türkiyeli Sahaja Yogilerimiz, ekmek parçalarının nasıl yerlere atıldığını görebilirler. Bu çok kötü, ben bunu çok kötü bir şey olarak
değerlendiriyorum. Kızım Svetlana, o da bir Sahaja Yogi ve bana dedi ki, “uzun zamandır Müslümanlar arasında yaşıyorum ve
onların ekmeğe karşı gösterdikleri tutumlarını biliyorum. Eğer yere bir parça ekmek düşmüşse, onu yerden alıp öper ve kuşların
alması için ekmeği (yüksek) bir yere koyarlar”, dedi. Ekmeği üreten bu mekçilere, köylülere de saygı duymak zorundayız. Basında
çalışan, gazetecilik yapan bütün Sahaja Yogilere sesleniyorum: Kutsal Annemizin fikirlerini bizler her yerde, basında, televizyonda
ve dergilerde yaymalıyız. Eğer bunu yapar ve düzgün davranırsak, gerçek birer örnek olabiliriz, tüm dünya uluslarına gerçek
örnekler teşkil edebiliriz ama belki bugün belki de onlar, bundan pek de memnun olmayanlara Sahaja Yogi demeye başladılar.
Yine de, bizler bu durumu daha iyi bir hale getirmeliyiz. Shri Mataji'nin enerjik aktivitesini göz önüne aldığımızda, bu durum bize
Shri Mataji Nirmala Devi'yi Nobel Barış ödülü için teklif etme fikrini verdi. [Audio 8] Bu amaçla, Shri Mataji'nin fikirlerinin hakikaten
gerçekleşmesi ve bilinç seviyesinin ötesinde anlaşılması için kendi ülkelerimizde çok çalışmalıyız. Nobel Barış ödülü seviyesine
ulaşmak için, bizler birer örnek teşkil etmeliyiz, toplumun, yayıncıların, basının, Shri Mataji'nin fikirlerinin, tüm insanlık için ne
kadar yararlı olduğunu fark etmelerini sağlamalıyız. Petroski Sanat ve Bilim Akademisi'nde birçok seçkin insan var ve belki de
Nirmala Yoga dergisinde bu konuda özel bir makale yayınlarız. Ama tüm kalbimle ve Sanat ve Bilim Akademisinin tüm üyeleri
adına, Shri Mataji Nirmala Devi'ye bir tür hediye sunmak istiyorum. Bu Dona Latte'nın bir reprodüksiyonu, bu - [yan tarafa doğru
konuşuyor] üzgünüm, üzgünüm, hayır, hayır, Mona Lisa farklı. Bu, Leonardo Da Vinci'den Dona Latte, Madonna, St
Petersburg'daki Hermitaj Devlet müzesinde görebilirsiniz. (Leonardo Da Vinci’nin Madonna del Latte – Emziren Meryem Ana,
tablosu olarak bilinir) Bu farklı. Jocund (Mona Lisa tablosunun diğer adı) değil, bu (tablo) farklı. Ve son olarak, bizler gerçekten
kendi davranışlarımızı gözlemeli, olumsuz şeyler yapmamalıyız. Çünkü tüm ülkelerde yurttaşlarımız, “Bir Sahaja Yogi, gerçekten
bütün ülkelerde, insanlığın en iyi temsilcileri” demeli. Amacımız budur. [Alkışlar] [Shri Mataji’nin bu ödüle cevabı.] [Audio 9] Shri
Mataji: Bilemiyorum ama Rus bilim adamları ve bilim adamları için ne demeli. Bilim adamları ahlaksız insanlardır çünkü bilim
ahlaksızdır. Ama Leningrad'da [St Petersburg], profesörün sayesinde, Beni bu kadar onurlandıran yaklaşık iki bin - bilmiyorum,
muhtemelen on bin tane - bilim adamımızın olmasına şaşırdım. Ve orada Ben sadece tek bir merkezden bahsettim, o da
Swadishthana. Onlar hayatınızı nasıl da mahvediyorlar. Ve onlar Beni kesinlikle, doğru bir dikkatle dinliyorlardı. [Çeviriyor musun?]
Pekala. Çok şaşırtıcı bir şekilde, Ben hiç böyle bilim adamları görmedim çünkü bilim insanları, bilimin ötesini göremezler ve
Sahaja Yoga meta bilimdir, o bilimin ötesindedir. Ve onlara bu kadar çok hastalığın tek bir çakradan kaynaklandığını
söylediğimde, buna gerçekten şaşırdılar. Ama onlar açık, çok açık fikirli insanlardı ve bir bilim adamı, açık fikirli bir insan
anlamına gelir. Bana ödül verme şekillerine de hayran kaldım. İlk ödülü Bana verdiklerinde, Ben “Nedir bu? dedim. Şimdi, çok, çok
büyük bilim adamlarının bu ödülü aldığı, eski bir üniversitenin, onuncu üyesiyim. Yani Bana böyle bir onuru siz nasıl
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bahşedebilirsiniz ki?” Bunun üzerine Profesör Voronov Bana dedi ki, “Anne bu bilim adamları sadece madde ile çalıştılar ama siz
insanlarla çalıştınız ve onları dönüştürdünüz”. Onun konuya gösterdiği bu bakış açısına şaşırdım. Günümüzde insanın
dönüşümünün, en önemli şey olduğu noktasını görmek kolay bir şey değildir. Eğer bunu Ben başardıysam, bunda olağanüstü
olan bir şey yok çünkü bunu nasıl yapacağımı Ben biliyordum. Yani, bunda büyütülecek bir şey yok. Ama siz bunu başardığınız
için, sizlerle gerçekten gurur duyuyorum. Ben hiçbir şey elde etmedim. Ben bu şekilde doğdum ama sizler bunu başardınız. Pek
çok ulus burada oturuyor, Ruhunuzun aynı güzel hissiyatının tadını çıkarıyorsunuz. Ve onlar farklı milletlerden, farklı yerlerden,
farklı dinlerden ve onlar sahiden de Ruhlarının sevincini hissediyorlar. Ve bu, Benim hayalim ve vizyonum olan bir şey ama Nobel
Price ödülü ya da onun gibi bir şeyi hiç düşünmedim. [Gülüşmeler] Çünkü kocamın her türden ödülü var ve kocam her zaman
bunlar “Eşim sayesinde oldu” diyor. Ama Benim gerçekten değer verdiğim şey şu, bilimin doruklara ulaştığı Rusya gibi büyük bir
ülkede, Beni büyük bir bilim adamı ve akademisyen olarak kabul etmeleri, gerçekten çok dikkate değer bir şey ve bunu hak edip
etmediğimi bilmiyorum ama onların bu konuda hissettikleri şey bu. Profesör Voronov: Buna hiç şüphe yok. [Alkışlar] Üstelik
Rusya'da tüm sahte gurular yasaklanmıştır ama bize yasaklama getirmemelerine şaşırdım. Bunun dışında, beyaz düzenin
Leningrad papası gibi bir şey olan patrik, Beni oraya kendisi davet etti. Bu sayede biz din alanına da girmiş oluyoruz. Bu, sadece
bilim değil, aynı zamanda, onların gözlerini açıp neleri kaçırdıklarını görmeleri gereken din, Peygamberlerin, enkarnasyonların tüm
vaatlerinin yerine gelmesidir. Eğer onlar sadece bu noktayı görebilseler, bu çok harika olacak. Patrik'in, bu konferansa Beni de
davet etmesine şaşırdım. Yani, iki tane harika şey var, hissediyorum ki, sadece bilimde değil, dinde de, Sahaja Yoga dahil oluyor
ve bu cehaletin karanlığını ortadan kaldıracaktır. Söylemek zorunda olduğum başka bir şey de şu ki, başkenti Brezilya olan
Brezilya’ya gittiğimde, başkent olan Brezilya’nın Belediye Başkanı Beni almaya geldi ve “Anne, lütfen Brezilya'ya iyi bakın” diyerek
başkent Brezilya’nın anahtarlarını Bana verdi. Buna gerçekten şaşırdım. Yani siyasi tarafta da, eğer biz içine girmeye başlarsak
sorunlarımız çözülmelidir. Hiçbir sorunumuz olmamalı, hiçbir kavgamız, dövüşümüz, hiçbir şeyimiz olmamalıdır. Mutluluk ve
neşe içinde yaşayalım. Bu [ödül] sayesinde bu vizyonun ortaya çıktığını görebiliyorum. Benim vizyonum, tüm dünyayı huzur ve
neşe içinde, eğlenirken görmektir. Hepiniz, Voronov’un da dediği gibi, Bana yardım etmeli ve gerçek büyük Sahaja Yogiler olarak
ortaya çıkmalısınız. Bilemiyorum efendim, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum çünkü söyleyecek bir söz bulamıyorum
ama kendisi üç, dört yıldır Benimle tanışıyor ve Ben hayret ettim, kendisi çok bilgili bir adam, böylesine eğitimli bir insan, hayatın
inceliklerini nasıl görebiliyor! Ve onların ahlak üzerine tartışmaları! Sürekli olarak, konu tamamen ahlaktı. Cerrah olan bir bey vardı
- Shri Mataji, (yan tarafa doğru): Kaç yaşında? Seksen yaşında mı. Sahaja Yogi: Doksan üç. Shri Mataji: Çok yaşlı ama hala
ameliyat yapıyor. Halen ameliyat yapıyor ve alkole karşı yazılar yazan da o. Ve Ben buna gerçekten şaşırdım. Profesör Voronov:
Akademisyen Fyodor Uglov. Shri Mataji: Bu nedir? Sahaja Yogi: Bu adamın adı. Shri Mataji: Tamam. Votka'nın bu kadar yaygın
olduğu bir ülkede, o alkole karşı bir kitap yazdı ama sadece bir düşünün! Ve bu insanlar büyüklerini dinlerler. Onlar büyüklerine
değer vermeyen Batılılar gibi değiller. Çok bilge olan büyüklerini dinlerler. Bir gün eminim ki Rusya en önemli, dini bütün
ülkelerden birisi olacak. Bir gün çok büyük bir ismi olacak çünkü onlar saçma sapan şeylere değil, gerçeğe yöneldiler. Ve eminim
ki bu, tüm dünyaya, gerçeğin istememiz gereken şey olduğunu kanıtlayacaktır. Hiçbir şekilde yalanın egemenliğine girmemeliyiz
çünkü gerçek olmayan asla neşe veya barış getirmeyecektir. Aslında, onun söyledikleri Beni çok etkiledi ve hakkımda bu güzel
şeyleri söyleyerek sizi de bu kadar mutlu ettiği için mutluyum ama size söylemeliyim ki Ben çok mütevazı bir ev hanımıyım.
Olduğum şey bu ama eğer siz Benim bundan daha fazlası olduğumu düşünüyorsanız da, buna karşı çıkmayacağım. Şimdi tüm
sorunlara rağmen bu güzel programı ve bu evlilikleri organize eden Türklere, Fransızlara teşekkür etmeliyiz. Ayrıca, her şekilde
çok çalışın çünkü Türkiye'de sadece kırk tane Sahaja Yogi vardı ve onlar çok özverili bir iş yaptılar. Ve o kadar becerikliler! Bu tür
çalışkan, ya da demeliyim ki, çok çalışkan, çok çalışkan insanlar görmek Beni şaşırttı. Ve burada tüm sorunlar çözüldü ve onlar
“Anne, tüm sorunları Siz çözdünüz” diyorlar. Şimdi, evliliklerin de çok zarif bir şekilde yapıldığını söyleyebilirim. Şimdi,
evliliklerinizi bozmayın ve Bana sorun yaratmayın. Tek bilmek istediğim şey, çok güzel çocuklarınızın olacağı,sizlerin bir toplum
yaratacağınız ve büyük barış yapıcıların toplumuna yardım edeceğinizdir. Çok teşekkürler. [Profesöre hitaben] Teşekkür ederim.
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Evlilikler ve Rusya ödülü sonrası konuşma İstanbul, Türkiye. 6 Kasım 1994. [Esas Ses] Bugün insanlar buraya, kardeşlerinin
evliliklerine katılmak için gelmişler. Evliliğin Sahaja Yoga'da çok önemli bir şey olduğunu anlamak önemlidir, çünkü [duyulmuyor]
ve toplumumuzda [duyulmuyor] yerleşik prensip vardır, bu yüzden buna yapmak çok iyidir. Bu yüzden de [duyulmuyor] ve iyi
evlilikler yapmalısınız. Ama bazen insanlar çok hilebazlar ve evliliğin ne olduğunu anlamıyorlar. Onlar partnerde kusur bulmaya
çalışır ve iki, üç ay içinde evliliği bitirirler. İkinci şanslarını, üçüncü şanslarını, dördüncü şanslarını denemek isterler anlamında. O
zaman Benim dikkatimin boşa kullanıldığını düşünüyorum. İlk tercihlerini beğenmiyorlarsa, kendi bulduklarına gitmeliler. Neden
bizi rahatsız ediyorsunuz ki? Onlar ……. [duyulmuyor] olmamalılar. Olan bitenler çok şaşırtıcı. Bunlardan birisi şöyle, onlar iki, üç ay
iyiler ve birdenbire, Allah bilir neden [duyulmuyor] küçük bir mesele yüzünden boşanıyorlar. İyi bir evlilik yapmanın onlar için ne
kadar önemli olduğunu anlamıyorlar. Üç dört ay sonra çekip gidemezler. Onlara ne olduğunu bilmiyorum. Hatta kadınlara zarar
veriyorlar [duyulmuyor] ve hala bunun ne kadar günah olduğunu anlamıyorlar. Kendi memleketlerinde böyle yapıyorlar. Onlar
cezalandırılacaklar, sadece cezalandırılmakla kalmayacaklar, çok şeye katlanmaları gerekecek ama onlar Sahaja Yoga'dan
yararlanıyorlar, biriyle evleniyorlar ve sonra da garip bir şekilde davranmaya çalışıyorlar. Böyle insanları gerçekten
anlayamıyorum. Sadece başlangıçta, insanları seçerken [duyulmuyor] fotoğraftan bakarak Ben hangi kızın, hangi oğlanın “hayır”
diyeceğini söyleyebilirim ama Ben yine "sen bir dene" diyorum. Tam olarak aynı kız ve oğlan, “hayır” dediler. Tanrıya şükür, hayır
dediler ama bir kez “hayır” dedikleri zaman, artık bir daha bu işe talip olmamalılar. Kendilerini görebilirler. Beş, altı tane deneme
yapmayacağız. Bu ciddi bir şey. Eğer bu sizde [duyulmuyor] yoksa, hiçbir şey için [duyulmuyor] yapmamalısınız. O zaman
evlendikten sonra şurada burada [duyulmuyor] kusurlar bulursunuz. Aksi takdirde, sizde tıpkı diğer insanlar gibisiniz. Boşanmaya
devam ediyorsunuz [duyulmuyor] özellikle de Batılı Sahaja Yogiler, söylemeliyim ki [duyulmuyor] onlar karılarına çok kötü
davranıyorlar ve onlara köle gibi davranıyorlar. Görünüşe göre pek çok Batılı kız [duyulmuyor] ve onlara Ben “neden bekarsınız?”
diye sordum. Bazıları, “evli değiliz, evlenmek istemiyoruz çünkü [duyulmuyor]” diyorlar. İkinci olarak, bazıları da, “Biz evliyiz ama
kocamız bize [duyulmuyor] gibi davranıyor” dediler. Bu çok büyük bir mesele. 21:09 [Duyulmuyor] 21:14 İslam ülkelerinde erkekler
“Talak (Boşanmak, serbest bırakmak), talak, talak” diyebilirler ve evlilik biter. Bir de sözüm ona evleniyorlar [duyulmuyor] Bu
evlilikler yüzünden o kadar çok sayıda kadın gerçekten acı çekti ki, sonrasında onların daha büyük dertleri var. Çocuklarıyla ne
yapacaklarını, bunu nasıl halledeceklerini bilmiyorlar. [duyulmuyor] Bu ne kadar tehlikeli, erkeklerin [duyulmuyor] Batı ülkelerinde
ve Doğu blokunda bile, eşlerine köle gibi davranan birçok insan olmasına şaşırdım. Hikayelerini duyduğumda utandım. Batılı
ülkelerin duyarlı olduğunu düşünürdüm [duyulmuyor] Hayatlarının bir parçası olan eşlerine onlar nasıl kötü davranabilirler? Eşine
karşı kırıcı olamazsın, bırak bütün işi o yapsın ve sen ona hükmet çünkü sizler [duyulmuyor] insanlarsınız. Evde çalışan, eve
bakan, çok daha önemli ve zor olan bir işi yapan kadın [net değil]. Erkekler için bu zor değil ama kadınlar için evi idare etmek,
çocuklara bakmak, kocaya bakmak, tüm toplumu idare etmek çok zordur. Ve bilmek zorundasınız ki, kadınlara saygı duyulmayan
ülkelerde Tanrı ikamet etmez. Ve o ülkelerde [duyulmuyor; 23:30]
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Shri Rajalakshmi Puja, Nizamuddin İzci Alanı, Yeni Delhi (Hindistan), 4 Aralık 1994. [Shri Mataji (Hintçe): üzgünüm, geciktim.
Torunum biraz hastaydı ve onu iyileştirmek için arkada kaldım. Önce İngilizce ve sonra da Hintçe konuşacağım]. Bu gün
Rajalakshmi’ye ibadet edeceğiz, bu krallara (Raja) hükmeden Tanrıça anlamına gelir. Politik sistemimizin çalışmasında temelde
bir şeylerin yanlış gittiğini ve insanların adalet, tarafsız olma ve halk yararına çalışma hissiyatlarını neden kaybettiklerini anlamak,
bu gün çok önemlidir. Bu sadece Hindistan’da değil, bu sadece Japonya’da, İngiltere’de veya demokrasi olduğunu
düşündüğümüz herhangi bir yerde de değil. En en önde gelen şey şu ki, bütün bu ülkeler, özgürlüklerini elde etmiş olanlar bile,
azametli, kibirli ve çok güçlü oldukları varsayılan – Amerika gibi, Rusya gibi, Çin -İngiltere gibi ülkeler, diğerleri yapmaları gereken
mal dağıtımında ne kadar ileri gittiklerini anlamadan bu ülkeleri takip etmeye başladılar. Her durumda, İngiltere gibi bir ülkede
monarşinin çalışma şekli şok edicidir, kesinlikle şok edicidir. Cromwell gibi bakanlarına geçmişte gösterdikleri davranış şekli, ilkel
insanlar bir şeyleri yönetmeye çalışıyormuş gibi sanki. Ve krallar çok zalim, kraliçeler çok zalim, o kadar karaktersizler, o kadar
sorumsuzlar ki. Krallar ve kraliçeler olacak karakterleri yok onların. Kişinin varlığında bulunan Rajalakshmi prensibine
teslimiyetleri yoktu. Sonra tabii ki, bu bağımsız bir hale geldi ve şimdi bile onların böylesine aptalca şeyler yaptıklarını görüyorum.
Fransa’da bile, başkanın elinde bir para var, para peşinde koşuyorlar, orada burada biraz para. Her ülkede gerçekten de çok çok
düşük seviyede olan ve halkın refahına bakmaya çalışan insanlar var. Aynı zamanda Samurayların ve Japonya’daki bütün bu
insanların tarihini okursanız, şok olursunuz. Bu insanlar kendilerinin hadsiz olduklarını düşündüler, halkla ve onların davranış şekli
ile onların bir bağları yoktu. Sonra komünist ülkelere gidin, orada da benzer şeyler var. Orada da, iktidarda olanlar gerçekten de
despotik hükümdarlar gibi oldular. Sonra diğer tarafta, Bay Hitler’imiz var, buraya gelen ve kendisinden başkasına değer
vermeyen. İspanya, bildiğiniz gibi Franco tarafından mahvedildi. Herhangi bir karakteri olmayan, diğer insanlardan daha yüksek
özelliklere sahip olmayan birisinin, bu insanların refahlarını nasıl koruyabileceklerini kimse anlayamaz. Bu imkânsızdır!
Söylemeliyim ki, ülkemizde büyük, çok büyük krallarımız oldu çünkü mirasımız büyüktür ve gerçekten de krallara hükmeden
azizlerimiz oldu. Shiva’nin, kendisi büyük bir aziz olan bir gurusunun olması gibi, herkesin bir gurusu oldu. Janaka’nın bir gurusu
oldu. Herkesin bir gurusu oldu. Shri Rama’nın bile bir gurusu oldu ama bu gurular, gerçek gurulardı. Onlar sahiden de, azizlerin
sürdürdüğü yaşamı yaşamış insanlardı, onlar içerde ve dışarıda gerçek azizlerdi. Ve insanlarda spritüel bir geçmişi olan kralları
kabul ettiler, onlar spritüel insanlara saygı gösterdiler. Yani, bu ülkedeki tüm gidişat bir zamana kadar, çok çok farklıydı. İngilizler
geldiği zaman onlara ne oldu bilemiyorum. Halkın çoğunluğu İngilizlerin yaşam şeklini sevmedi, tarzlarını, yöntemlerini takdir
etmediler. Ama farklı devletlerdeki kral ve kraliçeler, İngilizlerin çok sofistike olduğunu düşündüler ve bizde İngiliz kültürüne sahip
olmalıyız diye düşünmeye başladılar. Ve bu kraliçelerin pek çoğu, sigara içen, içki içen, modern olanlar, Bana bu düşüncenin ya
İsveç’ten, yada İngiltere’den veya Avustralya’dan gelen mürebbiyeleri tarafından onlara öğretildiğini söylediler. Onlarda bu şeyleri
kaptılar. Tabii ki erkeklerde bizim çok geri kalmış olduğumuzu düşündüler, bakın, onların bu insanlara aktardığı kanı, işte bu,
“sizler çok geri kalmış insanlarsınız, nasıl sigara içileceğini bilmiyorsunuz, nasıl içki içileceğini bilmiyorsunuz, kadın erkek birlikte
yapılan balo danslarınız yok”, şudur, budur. Ordumuz bile bununla bozuldu. Orduda hala tüm İngiliz uygulamaları devam ediyor.
Bunu ne zaman durduracaklarını bilmiyorum. Ülkemiz hakkında hiç bir şey bilmiyorlar. Onlar İngiltere’yi bilirler ve İngiltere
hakkında onlara ne sorarsanız sorun, bileceklerdir. Bütün eğitim sistemi bize tamamen İngilizceden geldi ama Hintli yaşamından
değil de, hepsi İngiltere ve Batı yaşamı hakkındadır. Hintli olan şeyleri hiç kimse umursamadı bile, bakın. Tıpta bile aynı şey oldu.
Hiç kimse vaidya’yı (ayurveda) veya hiç bir şeyi dinlemek istemedi. Onlar, “bu kişiler işe yaramaz ilkel insanlar, geri kalmışlar” diye
düşündüler. Dolayısıyla, söylemeliyim ki, politikada da gerçekten spritüel olarak yönetilen bir ülke bile, bu şekilde aşağıya doğru
gitti. Bu ülkede bağımsızlıktan önce, hatırlıyorum, İngilizlerle savaşmalıydık ve insanlarda o zamanlar nasıl bir vatanseverlik vardı.
Hatırlıyorum, bir keresinde bir hokey maçını izlemeye gitmiştik ve babamda her zaman bir ulusal bayrak olurdu, o zamanlar bu
ulusal bayrak değildi, arabadaki kongrenin bayrağı idi. Bu nedenle askerler geldiler ve “bu bayrağı indirin” dediler. Şoförüm
aşağıya indi ve “önce boğazımı kesin, sonra bayrağı indirin” dedi. Bizde, bütün çocuklar ona katıldık, şok oldular ve geri döndüler.
Biz bu insanlarla savaşırken, o zamanlar öyle bir coşku, öyle bir vatanseverlik vardı ki, ama onlar bizi böldüler ve bizim için
problem yarattılar. (İngilizler Hindistan’dan çekilirken, Müslüman liderlerle gizli görüşmeler yaparak, Cinnah’a destek oldular ve
ülkenin Pakistan (+bu günkü Bangladesh) ve Hindistan olarak bölünmesini sağladılar. Bu durumun İngiltere’nin çıkarlarına daha
uygun olduğunu düşündüler) ve biliyorsunuz, önceleri biz özgürlüğümüzün bütün meyvelerinin keyfini çıkarabilirdik,
savaşıyorduk, bölünmüştük. Bunu için kimi suçlamalı bilenmiyorum. Eğer bu bölünmeyi biz kabul etmeseydik, problem
olmayacaktı ama onlar bunu kabul ettiler. Şimdi, bu zavallı Bangladeşliler o kadar, o kadar, o kadar fakirler ki. Eğer Hindistan ile
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birlikte olsalardı, daha iyi durumda olabilirlerdi. Ve Pakistan nedir? Sadece boş bir yer, biliyorsunuz, endüstri yok, hiç bir şey yok.
İşte bu yüzden hepsi sürekli olarak Keşmir, Keşmir diye konuşuyorlar. Ülkelerinde insanlarının savaşmasından başka bir şeyleri
yok, şudur, budur ama büyüme yok. Onlar sadece Hindistan’ı kestiler. (Bilgi: 1947’de Pakistan ve Hindistan, İngiltere’den
bağımsızlıklarını elde ettiklerinde, Keşmir halkı yapılan mutabakata göre uygulanan seçim haklarını Müslüman Pakistan’dan yana
kullandı. Fakat, Hindistan alt kıtasındaki diğer Müslüman bölgelerinde olduğu gibi, Pakistan’a katılması gereken Keşmir’in o
zaman ki yöneticisi Mihrace Hari Singh’in ülkeyi para karşılığı Hindistan’a verip, İngiltere’ye kaçmasıyla bu gerçekleşmedi. 1947
yılının Ekim ayında Pakistan’a bağlı güçlerin Keşmir’in bir bölümünü Srinagar’a kadar işgal etmesi üzerine, Hint Birlikleri de
Hindistan işgali altındaki Keşmir’in bugünkü yazlık başkenti olan Srinagar’ı ele geçirdiler ve bir kontrol hattı şeklinde bugünkü
sınır ortaya çıktı. Böylece Keşmir Bölgesi, Pakistan’ın elinde bulunan ve Keşmir’in yaklaşık yüzde otuzunu oluşturan Azad Keşmir
(Özgür Keşmir) ve geriye kalan kısmı işgal etmiş olan Hindistan kontrolünde bulunan Keşmir Vadisi, Jamnu ve Ladakh bölgeleri
şeklinde ikiye bölündü.) Şimdi burada, bu olaydan sonra, biliyorsunuz, her hangi bir savaş, bunun gibi her türden kriz, insanların
değerler sistemini derhal değiştirir. Batıda değil, orada değerler sistemi yoktu, yoktu ama savaş onları Hindistan’da da aynı
şekilde tamamen değiştirdi. Politikacılar, kavgalarda hayatlarını kaybedenler ya da iyi bir şey için destek olmuş olanlar, ideal
kişiler sayılmadılar. Ve insanlar U dönüşü yaptılar, kesinlikle bir U dönüşü ve bu insanlar ben-merkezli oldular, sadece kendi
kişisel şeyleri için, kendi aileleri için veya belki de para sahibi olmakla ilgili ve buradan İsviçre’ye para transfer etmekle ilgili kaygı
duydular. Demek istediğim bir şeyler, demek istediğim, Ben hayatım boyunca mücadele eden, özgürlük için mücadele eden
insanlarla yaşadığımı söylüyorum. Demek istediğim, onlar bu şeyleri düşünmezlerdi bile. Babamı biliyorum, annemi biliyorum,
onların arkadaşlarını biliyorum, ailemizde olan, gelen pek çok insanı biliyorum, bir sürü Sih ve bir sürü başka insan, Müslümanlar
bile. Hiç para almayı düşünmediler, demek istediğim bu çok düşük seviye bir şey olarak addedilirdi. Ne için alacaksınız? Ne gerek
var? Ne istediğine dair kalbinde tatmin olmuşsan, sen elde ettin, özgürlüğünü elde ettin, bitti şimdi. Ama nasılda kesinlikle en
dipte olan bu insanlar, ülke için hiç bir şey yapmamış olanlar, ülke için hiç bir şey feda etmemiş olanlar üste çıktılar ve bütün iyi
insanlar aşağıya gittiler. Eğer Shivaji veya Rana Pratap (1500 lerde yaşamış olan bu günkü Rajastan bölgesinde bulunan
Mewar’ın krallığının 13. Kralı) veya onlardan birini, Shalivahana (Eski Hindistan'ın efsanevi imparatoru, bu günkü Pratishtan
bölgesinde), herhangi birisini, onların Shakti'ye nasıl ibadet ettiklerine şaşarsınız. Bütün Kshatriya’lar (Savaşçılar kastı), Shakti’ye
ibadet ederlerdi ve bir noktaya kadar ilerler ve ötesine geçmezlerdi. Bir noktaya kadar dharma oradaydı. Bu tarihi Ben size
tekrarlayamam ama süptil şekilde, kişi bu bölünme sırasında insanların aniden tutumlarını değiştirdiğini düşünüyor, ya da çok
düşük seviyeli olanların ortaya çıktığını söylemeliyim. Hatırlıyorum, o zamanlar buradaydım, bölünme zamanında ve evlenmiştim,
üç kişi Bana geldi. Dışarıda bahçede oturuyordum ve hamile olduğum için çocuğuma bir şeyler örüyordum. Yani, onlar gelip Bana
baktılar ve “bize evinizde bir oda verebilir misiniz?” dediler. Bende, “Neden olmasın, odamız var. Bu babamın eviydi ve çok
büyüktü. Size oda veririm” dedim. Onlarda, “bir iki aylığına bir odaya ihtiyacımız var, bizler mülteciyiz” dediler. Ben de, “tamam,
odanın bir dış kapısı var, bizi rahatsız etmenize de gerek yok ve odaya bitişik mutfak ve bir banyo da var. Ne isterseniz
yapabilirsiniz” dedim. Ben sadece onlara sundum. Akşamüstü erkek kardeşim geldi, ağabeyim ve kocam, ikisi arkadaştılar ve
abim Bana bağırmaya başladı. Bu insanlar da diğer odadaydılar. “Böyle insanların koruyarak ne yapmak istiyorsun? Kim onlar?
Ne yapacaklar? şudur, budur” diye bağırıyordu. Ben de, “Ne yapsınlar?” dedim. Ağabeyim, “benden bir şeyler çalabilirler” dedi. “Bu
evde çalınacak ne var? Onlar mülteci, bana iyi insanlar gibi geldiler. Vibrasyonları nedeni ile Ben onları onaylıyorum, onlar iyiler”
dedim. “Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, onları evden atmak daha iyi olur” dediler. Bende, “hele bakın şunlara (kocama ve abime), bu
insanlarla konuşmadan, onları tanımadan, aniden onların sokağa atılmasını istiyorsun, çünkü onlar mülteci” dedim. Sonrasında,
yeni bir dalganın bu ülkede başladığını hissettim, eğer parası yoksa o kişiye saygı duyulmayacak, eğer parası yoksa ona
güvenilmez. Aslında durum bunun tam tersidir parası olanlara asla güvenmemeniz daha iyidir. Ve bu ülkede parası olmayanlar,
parası olanlara, yani pratikte sizi tamamen aldatanlara kıyasla çok daha dürüst insanlardır. Yani bu olay, bu şekilde oldu ve Ben,
“hayır, burada kalacaklar” dedim ve ayağımı yere bastım. “Bu evi Bana babam verdi ve onlar burada kalacaklar” dedim. Zavallı
şeyler, çok mahcup bir şekilde bir ay evde kaldılar. Onlar oradayken, pek çok Sih, o zamanlar bu büyük bir organizasyondu- Sihler
ve RSS birdiler (RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh, Ulusal Vatanseverler Organizasyonu, Hindistan’ın Hindu bir ulus olması ve
Hindu kültürünün yayılması için 1925 yılında kurulmuş milliyetçi bir örgüt) ve onlar evime gelip Bana, “sizin evde kalan bir
Müslüman olduğunu duyduk” dediler. Bir Müslüman vardı ve onlar bu Müslüman’ı öldüreceklerdi. Ben onlara, “size burada bir
Müslüman olduğunu düşündüren nedir?” dedim. “Bizde raporlar var” dediler. Bende, “yanlış, bu evde Müslüman yok”, dedim.
Yalan söyledim. Bunun üzerine onlar Bana, “sana nasıl inanalım” dediler. “Bende (anlımda) bir bindi var. Ben Hindu bir bayanım.
Evimde nasıl bir Müslüman’ı tutarım. Hepimiz onlardan korkuyoruz ve böyle birisi yok” dedim. Öyle veya böyle Bana inandılar.
Tam bir yalan söyledim ama Bana inandılar. Bir sürü kanlı kılıç getirmişlerdi ama Ben korkmadım ve çok kararlı bir şekilde onlarla
konuştum. Benim yerimde herhangi birisi olsaydı, “tamam, tamam burada birisi var, onu alabilirsiniz” derdi. Sonra, orada mülteci



olarak bulunan bu üç kişi evimden ayrıldılar ve onlardan birisi çok ünlü bir aktris, diğeri çok ünlü bir şair ve öbürü de çok, çok ünlü
bir yazar şimdi. Bu böyle oldu ve onlar (bir yardım kuruluşu) gençlerle ilgili bir film yapmak istediler ve Bende onun başkanıydım,
yani başkan yardımcısıydım ve onlar bu aktrisi davet etmek istediler. Ben onlara “aktrise Benim adımı söylemeyin” dedim. Çünkü
Ben onunla irtibatı tamamen kaybettim. Sadec,e her nerede olurlarsa olsunlar, bırakın gitsinler, bırakın olsun, dedim. Hiçbir şey,
hiçbir şey sormadım ya da hiçbir şey yapmadım.”Onlara Benim adımı vermeyin” dedim. Onlarda “Neden?” dediler. Bende, “bazı
nedenlerden dolayı ona ismimi söylemeyin sadece, aksi takdirde evet demeye mecbur kalacak, ki Ben bunu istemiyorum” dedim.
Aktrise gittikleri ve ondan filmde oynamasını istedikleri zaman, “bir sari almalıyım, bir chappal (terlik) almalıyım, ona uyan bir el
çantası almalıyım, şunu da almalıyım, bütün bunları siz ödemelisiniz, ilaveten bana yüksek miktarda bir para ödemelisiniz” dedi.
Onlarda kendisine, “bizimkisi bir hayır kurumu” dediler. Bayan, “her neyseniz” dedi. Bende, “tamam, ne isterse ona verin” dedim.
Sonra Ben açılış törenine gittim ve aktris Beni gördü, kendisini tutamadı, gözyaşları dökülmeye başladı. Geldi ve ayaklarıma
kapandı. “Bunca zaman sonra, siz nasıl buradasınız?” dedi. Oradakiler, “bu filmi yapan kendisi” dediler. “Ne? Bu filmi O mu
yapıyor, neden bana söylemediniz? Aman Tanrım, amanTanrım”. Kendisine hâkim olamadı, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyordu.
Ben, “tamam, şimdi” dedim. Oradakiler, “Parayı benden alın. Bu filmin yapımına dair tüm masraflarını ben ödeyeceğim. Siz bu
hanımı bilmiyorsunuz. Benim için neler yaptı O, Onun yaptığını kimse yapmazdı” dedi. “O bize hiç bir şey anlatmadı, nasıl
bilebiliriz ki?” dediler. Öyle değişti ki, derhal kocasına telefon etti, bu büyük şaire, hepsi koşarak geldiler ve hepsi .. ama küçük iyi
bir yönetim jesti, orası Babam tarafından Bana verilen, Benim evimdi. O zamanlar, tabii ki kocam ve ağabeyim insanlara nasıl
güveneceklerini bilmiyorlardı ama Ben mültecilere güvendim, tamamen güvendim. Onlar Bana, “senin boğazını kesecekler”
diyorlardı. Ve hissettiğim en korkunç şeyde şuydu, mülteciler paraları olmadığı için korkuyorlardı. Bu sonun başlangıcıdır,
sanırım. Ülkemizde para için mücadele bundan sonra başladı. Para olmadan, insanlar çok fazla acı çekmeye başladılar. Fakir
insanlar aldırmazlar çünkü onlar buna alışkındırlar. Ne kadar paraları varsa, onu yerler ve uyurlar. Bugün olduğu kadar çok sayıda,
çok fazla fakir insan da yoktu, ama hiç şüphesiz onlar yoksul insanlar. Ama o an anladığım şey şu ki, herhangi bir pozisyonu veya
gücü olan veya herhangi bir şeyi olanlar, kelimenin tam anlamı ile herkesten korkarlar. Bu bizim çöküşümüzün başlangıcıdır,
bizler korkuyoruz. Sorumlu olanlar, koltuğumu kaybedebilirim veya paramı kaybedebilirim, gücümü kaybedebilirim diye korktular.
Bu korku onları tamamen delirmiş bir halde tuttu. Varsayalım parasız kaldım, ne yani? Ne olur ki? Bütün bu düşünceler,
bölünmeden sonra ortaya çıkmaya başladı. Bunun her yerde olduğunu hissettim. Size çocukluğumu anlatırken, babam evi asla
kilitlemezdi, çok büyük bir evdi ve o asla kilit kullanmazdı. Bizim çok güzel bir gramofonumuz vardı, bütün bu boynuz gibi bir şeyi
ile. Bir gün bir hırsız geldi ve onu çaldı. Ertesi gün fark ettik ve babam dedi ki, “zavallı şey, galiba hırsız müziğe düşkündü, bu
yüzden aldı onu, önemi yok, ama plakları almamış, şimdi neyi kullanacak, plaklarının olması lazım”. Bunun üzerine annem ona
takılmaya başladı, “tamam şimdi reklamını yap, gramofonumuz çalan kişinin gelip plakları da alması lazım, plaklar müsait şimdi”.
(Gülüşmeler) Bu çok doğal bilirsiniz. O bunu hissetti, sonuçta bizim paramız var, bu adamın ise parası yok ve adam müzik
dinlemek istedi. Yani babam, “tamam” dedi. Bir taraftan da babam ceza avukatıydı, yasayı çok iyi bilirdi, salak bir enayi değildi
ama bu adamın, plakları olmadan sadece gramofonu almasını anlayamadı. “Bulamamış olmalı, bakın plaklar ve her şey burada
tutuluyordu” dedi. Annem de, “reklam yapsan daha iyi olur” dedi. Babam aynı zamanda bir politikacıydı. Yani o zaman,
politikacılar arasındaki hissiyat, bizim sahip olduklarımıza sahip olmayan bu insanların standartlarını nasıl yükselteceğimizdi.
Parası olan bütün o insanlar cömertçe pek çok şey bağışladılar. Demek istiyorum ki, Benim bulunduğum yerde Rahbahadur
Lakshminarayan vardı ve o bütün parasını bağışladı, her şeyini büyük bir üniversiteye bağışladı. O günlerde olan şeylerin pek
çoğu, hayırsever insanlar tarafından yapıldı. Demek istiyorum ki, onlar bu kadar çok paraya bizim çocuklarımız sahip olmalı diye
asla düşünmediler, crone’larca (on milyon yani yüz lakh rupi / 1 lakh=yüzbin) , crone’larca, crone’larca parayı. Onlar asla böyle
düşünmediler. Sınırlı paraları ne kadarsa, bağışlamak ve başkaları için iyi bir şeyler yapmak istediler. Yani ne zaman ki
Rajalakshmi, Lakshmi insanların iyiliği ile ilgilenmekten sorumlu olandır, O harekete geçtiği zaman, insanlar sahip olduklarını
düşünürler, hatta düşünmezler bile, bunu yaparlar, otomatikman yaparlar, onlar hayır yapmak için oradadırlar. Onların kendilerinin
söylemesi gerekmez, bu onların bunu sadece kendi işleri olarak hissetmeleridir, bu onların yapmaları gereken şeydir, insanlarla
ilgilenmektir, o insanlar daha iyi yaşam seviyelerine getirilmelidirler. İşte onların düşündüğü şey budur, partili bir politikacı gibi
düşünmezler, kim yaklaşıyor, kimi öldürmeli, bu tür bir şey değil. Politik tarafı yöneten Tanrıça Lakshmi’nin etkisi altında,
diyebiliriz ki, krallıklar ve bütün bu şeyler için – ilk şey cömertliktir, ilk şey cömertliktir. Mesela, Mahavira meditasyon yapıyordu ve
dışarı çıkarken, Onun giysisi – Onun bedenini saran bir giysisi vardı, dhoti (erkek Hindular tarafından giyilen, bel etrafına dolanan
ve bacakların çoğunu kaplayacak şekilde uzanan tek parça kumaştan oluşan bir giysi) ve kendisini örtmüştü. Üst tarafındaki giysi
çalılara takıldı ve bu yüzden de O bu giysiye kesip attı ve dışarıya yarım kıyafetle çıktı – Onun sarayında oldu bu. Bunun üzerine
Shri Krishna Onu denemek istedi. Ona, “bak bende giysi yok, çıplağım” dedi. Shri Krishna Onun karşısına bir dilenci gibi çıktı.
“Sende bu var, neden bu giysiyi bana vermiyorsun. Sen sarayına gidebilir ve elbiseni giyebilirsin” dedi. Mahavira da, “tamam” dedi.



Üzerindekini çıkardı ve ona verdi. Mahavira biraz yaprak ve onun gibi şeyler aldı, kendisini örttü ve sarayına gidip giyindi. Ama
şimdi bu Jainler, (Mahavira tarafından kurulmuş olan din, Jain kelime olarak tutkularını fetheden, tutkularının hakkından gelen
anlamına gelir) bilirsiniz, Onu tamamen aşağılayarak, Mahavira’nın her tür saçma sapan özel yerlerini detayları ile gösteren çok
büyük bir heykelini yaptılar. Tanrıça’ya tapınmadığınız şey budur. Tanrıça, Shri Shobha’dır. (Görkem, Güzellik) O sizi dekore
edendir. O bir annedir. O sizi süslerle dekore eder. O sizi güzel kıyafetlerle süsler. O sizin annenizdir. O bunu yapar! Raja Janaka
gibi, O bir kraldı ve bu yüzden de O ziynet eşyaları takmalıdır. Güzel giysiler giymeliydi. Her şeyi yapmalıydı. Nachiketa (Nachiketa,
Aziz Vajashrava'nın oğluydu. Ruhun ve Brahman'ın doğası hakkındaki eski bir Hint hikâyesinin çocuk kahramanıdır), Kral
Janaka’nın yanına gittiği zaman oldukça şaşırmıştı, gurum beni neden şunu, bunu, her tür kıyafeti giyen bu krala gönderdi ki diye
düşündü ve orada büyük bir danslı toplantıda vardı. “Janaka bir aziz değil, öyleyse gurum neden Onun ayaklarına dokunuyor? O
bir kral” dedi. Tabii ki Kral Janaka onun ne düşündüğünü biliyordu. “Sen neden buraya geldin Nachiketa” dedi. O da,
“aydınlanmamı almak için buradayım” dedi. Kral Janaka, “bütün krallığımı alabilirsin ama sana aydınlanma vermek kolay değil”
dedi. Nachiketa, “tamam, siz ne söylerseniz yapacağım” dedi. Bunun üzerine Kral Janaka onun başının üzerine büyük bir kılıç astı
ve ondan uyumasını istedi. Nachiketa hiç bir şekilde uyuyamadı. Daha sonra ikisi banyo yapıyorlardı, Kral Janaka ona, “gel,
nehirde yıkanalım” dedi. Onlar nehirdeyken, insanlar geldi ve bir yangın çıktığını ve herkesin kaçtığını söylediler. Raja Janaka
meditasyon modundaydı ve sadece sessiz bir şekilde oturuyordu. Nachiketa biraz üzüldü ve biraz sonra insanlar, “yangın buraya
doğru geliyor ve bütün bu kıyafetler yanacak” dediler. Bunun üzerine Nachiketa eşyalarını kurtarmak için koştu ama Raja Janaka
hala meditasyon yapıyordu. Sonra nehirden çıktılar ve Nachiketa orada yanan hiç bir şey olmadığını gördü. Bu sadece insanlar
için bir illüzyondu. Şaşırmıştı. O zaman kendisinde neyin yanlış olduğunu anladı, Tanrısal gücün kendisinden şüphe ediyordu.
Janaka olan kişi, kral olan, kendi güçlerine aldırış etmemişti, nedir ki bunlar? Çünkü o, bu gündür, bu senin yapman gerekendir.
Ben evli olduğum için bir mangalsutra (evli kadınların taktığı siyah taşlı altın vb. şeyden yapılmış bir kolye) takmalıyım. Yani bu
parampara içindir (bir bilginin, bir gurudan diğerine aktarılması), geleneksel tarz içindir, ama içinde O bir azizdi, çok yüksek,
azizliğin çok yüksek bir seviyesindeydi. Bu şey olduğunda siz bir pozisyon alırsınız, her hangi bir güç, Sahaja Yogada bile, Ben
şaşırmıştım. Eğer birileri lider olurlarsa, o kişiye ne olduğunu bilemiyorum. Bu bir efsanedir. Sahaja Yoga’da liderlik gibi bir şey
yoktur, böyle bir şey yok. Bu sadece bir mit ama insanlar buna atlarlar. Şımaran şey egodur. Ama eğer Rajalaksmiye ibadet
ederseniz, bu ego kolaylıkla yönetilebilir. O size denge verendir. İlk olarak O bir file biner. Bir hanımın, bir filin üzerine tırmanması
kolay değildir. Ben yaptım ve kolay değil bu. Korkusuzca. Ve O dengeli bir tavır içinde dümdüz oturur ve Onun kutsamaları
muazzamdır. Kişinin aldığı ilk kutsama, asaletin sizin içinize emilmesidir. Bir kralın asaleti, bir kraliçenin asaleti. Siz bir
kraliçesiniz bu yüzden de sokak kadını gibi davranamazsınız. Onun kutsamaları ile her şeyden önce, asalet kazanırsınız. Bu
asalet sevgi doludur, başkaları için duyulan sevgidir. Bu karakter, sevgiden ve başkalarının hayrından başka bir şey yaymaz,
başka hiç bir şey yaymaz. Her nereye bakarsa, her bakışında O insanları kutsar. Hiç bir şey beklemez. O bir kraliçedir, siz bir
kraliçeye ne verebilirsiniz ki? O her şekilde, her şeyin en tepesinde olandır, siz ona ne verebilirsiniz? Bunlar, bütün bu politikacılar
ve bütün bu ülkelerdeki tüm bu sözüm ona başkanlarının hepsi dilencilerdir. Sürekli olarak etrafta dolaşan dilenciler gibi, bana
bunu ver, bana bunu ver derler! Onlar yönetebilecek insanlar değiller. Hep bir şeylerin peşinde koşuyorlar. Bu yüzden bu ilk şey
işarettir, böyle bir kişinin insanları kutsayan, onların hayrını düşünen, yanınına gelen her bir insana önem veren bir şahsiyeti vardır
onun. Bu Tanrıça’nın kutsamasıdır. Sonra Tanrıça’nın ikinci kutsamas ise, sizin çok asil ama aynı zamanda nüktedan ve başka
insanların neyi sevdiklerini anlayan türde bir davranış şekli geliştirmenizdir. At üzerinden giderken, bir ayyaşla karşılaşan kralın
öyküsü vardır. Yani siz, bizim ayyaşımızın politikacılarımıza benzetilebileceğini söyleyebilirsiniz. Ayyaş durdu ve krala dedi ki,
“ben senin atını satın almak istiyorum”. İnsanlar da ona, “sen onun kim olduğunu biliyor musun?” dediler. O da, “evet, onun bir kral
olduğunu biliyorum. Tamam, ne var yani bunda? Ben bu atı satın almak istiyorum” dedi. Kral, “tamam, bu gün değil ama yarın, atı
sana satacağız” dedi. Bunun üzerine ayyaş gitti. Ertesi gün onu çağırdılar. Ellerini kavuşturmuş, yere doğru eğilmiş halde geldi.
Karl dedi ki, “ne, benim atımı alacak olan sendin, sana ne oldu? Atı sana satmak istiyorum” dedi. Ayyaş, “efendim, atı satın almak
isteyen kişi öldü. Ben sıradan birisiyim” dedi. Kralın öyle bir şahsiyet, öyle sarsılmaz bir kişilik olduğunu söylemeliyim, herhangi
bir kişi öfkelenebilirdi, “dövün bu adamı, atın gitsin. Benimle böyle konuşuyor, böyle davranıyor” diyebilirdi. Kralın söylediği şey
olağanüstü. Çünkü kral adamın sarhoş olduğunu biliyordu, onun kendinde olmadığını, bu yüzden böyle konuştuğunu biliyordu.
Ona kızmadı, “tamam, yarın gel, atı sana satacağım” dedi. Bu ancak siz kendinizde bu Rajalakshmi’ye sahipseniz mümkündür,
aksi takdirde asla böyle davranmazdınız. Peki ya bugün herhangi bir yerdeki politikacılara ne demeli? İnsanları vururlar bile, onlar
insanları öldürürler, onları tutuklarlar, onları sıkıntıya sokarlar, demek istiyorum ki, her tür şeyi yapıyorlar. Böyle insanların hiç
kimseye suçlu deme hakkı yoktur ama biz bunu kabul ederiz. Hintçe de söylediğimiz gibi, “Aaj kal ka zamana hai aisa.” (Bu günün
dünyasında olduğu gibi) Bunu kabul ederiz – böyle olan bu insanlar bizim yöneticilerimiz. Sonra, Rajalakshmi dharma’da ısrar
edendir. O dharmaya bağlı kalır. Eğer adharmi varsa, o zaman bu kişiyi kutsamaz. Adharmi ortadan kaldırılacaktır fakat eğer o



adam böyle değilse, o zaman bu kişiyi kurtarmak için her yere gidecektir. Ama o, bu kişiyi adharmik bulursa da, bu durumda bunu
yapmayacaktır. Onun kime karşı kibar davranacağı ve kime ceza vereceğine dair, o kişinin sahip olması gereken ilahi bir takdirdir
bu. Bu ilahi takdir orada olmalıdır, size bir şeyler öğreterek, bir şeyler yaparak, aksi takdirde siz etrafınızda bulunan on kişinin
ellerinde oyuncak olursunuz. Bir gün, annenin yeri Nandgaon’daydım ve Yogimize çok baskı yapan bir beyefendi vardı. Ben
sessizce durdum sadece orada. Kendisi büyük bir politikacıydı ve Bana dedi ki, “Biz böyle yapmalıyız, şöyle yapmalıyız”. Bende
“tamam, tamam, tamam” dedim. Sonra üniversiteden üç, dört kişi Benimle konuşmaya geldiler, “Anne, o bir politikacı, çok dikkatli
ol. O çok kötü bir adamdır, ona dikkat et” dediler. Bende, “onun hakkında siz ne biliyorsunuz?” dedim. Onlarda Bana, “o bir
politikacı” dediler. Bende onlara, “pek çok politikacı var” dedim. “Ama o, iyi bir adam değil” dediler. Bende, “ne demek
istiyorsunuz?” dedim. “Şimdi oturun, size anlatacağım. Bu adam bir Brahmin’in karısı ile kaçtı. Kendisi bir Brahmin değil ve
kadının doğurduğu bu çocuk, bu adamdan ve onun insanları ne kadar çok kandırdığını, her şeyi biliyorum” dedim. Şok oldular.
“Anne, siz biliyor musunuz?” “Tabii ki, Ben her şeyi biliyorum” dedim. Onlar da, “o zaman onun neden yanınıza gelmesine izin
veriyorsunuz” dediler. “Onun Bana yakın olduğunu mu düşünüyorsunuz?” dedim. “Tamamen yanılıyorsunuz ama onun Bana
gelmesi hoş çünkü o insanları çok fazla rahatsız ediyor ve Ben onu düzelteceğim”. Kimi insanlar bu kişinin bizim elde ettiğimiz
büyük bir başarı olduğunu düşünürken, bazıları da o kişinin ne olduğunu bilmeden, bu adama dikkat et demek için Bana geldiler.
Bu tür bir ilahi değerlendirme yeteneği olmalıdır. Eğer bir kral bu yeteneğe sahip değilse, iyi olanı cezalandırabilir ve kötü
insanlara yardım edebilir. Ama siz ben-merkezli olduğunuzda, bu Tanrısal ayırt ediş kaybolur. Esas nokta budur, orada olması
gereken güçlere için tam bir bağımsızlık hali. Tam bir bağımsızlık. Neden Rajalakshmi her hangi bir şeye önem versin ki? O
bundan ne elde eder? Ama şimdi bu, bu ve şu diye birisini pohpohlayacak bazı insanlar vardır ve o zaman da onlar, “oh, bizler
dünyanın en tepesindeyiz” gibi hissederler. Onlar sadece şişirirler, şişirirler, bir politikacının egosunu şişirirler ve oda kendisinin
çok büyük bir adam olduğunu düşünür ve sonra, seçimlerde neden yerlerde süründüğünü anlamaz. Bu yüzden, bu kendi
asaletinizle, kendi öz bilginizle, siz ne olduğunuzu biliyorsunuz. Bana her ne anlatırsanız anlatın, her ne söylerseniz söyleyin, Ben
dinlerim, “tamam, tamam” derim ama anlatılan hiç bir şeyi büyük bir şeymiş gibi kabul etmem. Çünkü eğer Ben buysam,
büyütülecek ne var? Şimdi, diyelim ki, bu buradaki bir lamba. Yani o büyük müdür yoksa değil midir? Bu bir lambadır. Bu yüzden
de eğer Ben Adi Shakti isem, ne var yani? Eğer bir kralsanız, bir kralsınızdır, ne var yani? Demek istiyorum ki, eğer bir
sahtekârsanız, o zaman egonuzu hissedebilirsiniz. Ama eğer gerçekten de bir kralsanız, o zamanda bunu hissetmeyeceksinizdir.
Eğer Tanrıça’nın etkisi altındaysanız, o zaman olan tek şey sizin neşe duymanızdır. Gerisi hiç bir şey değildir. Elmaslarınız olsa
da, gümüşünüz olsa da veya herhangi bir şeyiniz olsa da, hiç bir şekilde bir fark yaratmaz. Şimdi kişi, insanların eski yazıtları nasıl
yanlış kullandığını görmelidir, Rajalakshmi bir filin üzerinde oturuyor, tamam, yani bu durumda hepsinin çok büyük arabalara
sahip olmaları gerek. O bir filin üzerinde oturuyor çünkü en yüksek hayvan fildir. Çok şefkatlidir, çok affedicidir ve inanılmaz bir
hafızaya sahiptir. İşte bu yüzden O bir filin üzerinde oturuyor. O, show yapmak için orada oturmuyor, etrafı görmek için orada
oturuyor. Olan şey avalokan’dır (gözlemek, bakmak). O etrafta ne olduğunu görebilir, bu yüksek bir yerde olmaktır. İşte bu yüzden
de, bir kral daha yüksek bir kaide üzerine oturtulur ama bunda amaç gösteriş yapmak değildir. Bunun amacı şudur, bu konumdan
kral başkalarını daha iyi görebilir, başkalarına karşı dikkatli olabilir. Eğer bir kişi yüksek bir pozisyon elde ederse, onlar kendilerinin
bu pozisyonun sahibi olduğunu düşünürler. Bunların hepsi, beyin alt üst olduğu için akıllarına gelir sanırım. Bu mantıken nasıl
olabilir? Şimdi, eğer siz bu verilen taht iseniz, tamam, bu sayede taht vasıtası ile, Ben bunun üzerinde oturabilirim ama bu taht,
Bana hiç bir şey veremez, bu tahta Ben bir şeyler verebilirim. Kral onların üzerinde oturduğu için, bütün bu şeyleri yapmaya
mecbur olduğunu düşünmelidir çünkü o bir kraldır. Bunun aksine o kişi bütün bu şeylerin, kendisinde bir şeyler eksik olduğu için
veya her neyse, bu şeylerin bu nedenle önemli olduğunu düşünür. İşte bu yüzden de, onlar Raj yapmaya geldiklerinde, kesinlikle
işe yaramaz şeyleri toplamaya başlarlar, evlerini, konutlarını işe yaramayan her şeyle tıka basa doldururlar. Bütün asaletleri, her
şey, bunların kendisi, onların üzerinde bir dekorasyondur ve onların kral olduklarını göstermek içindir. Şüphesiz ki onlara bir taç
verilmiştir, onlara büyük bir madalyon verilmiştir, kral oldukları için burada bir şeyler giymeliler ama aslında bunlar onun
dekorasyonu değildir, bu şeyler bir kral tarafından süslenmişlerdir. Örneğin, sokaktan düşük seviyeli bir adamı alıp, yarı aç birini,
bir dilenciyi, deyin ki, örneğin, bu ziynetleri ve bir kralın kıyafetlerini onun üzerine geçirin. Onu sahneye çıkartın, herkes gülmeye
başlayabilir. Hiç kimse, hiç bir şekilde onun bir kral olduğunu düşünmeyecektir çünkü onda bu asalet yoktur, bu surat yoktur, bu
beden yoktur, onda bu akıl yoktur, onda bu bilgelik yoktur. Bu durumda o nasıl kral olur ki? Bunun gibi, ayakkabılarını incilerle
kaplamaya çalışan bir kral vardı ama o kadar salak görünüyordu ki, bilirsiniz, Ben incileri gördüğüm zaman, “bu şekilde
düşünebilecek olan tek kişi sanırım bu adamdır” dedim. Seyretmek için çok aptaldı ve bu incilerin kendisinin ayakkabılarının
üzerine konduğundan pek emindi. Yani bu günlerde, bütün bu aptal insanların yaptığı pek çok şey var böyle. Büyük karikatürler
var ve kendiniz için, sizler onların nasıl bir aptallık yaşadıklarını görebilirsiniz. Benim için bu o kadar farklı ki, size söyleyeyim, öyle
farklı ki. Onlara göre bütün bu şeyler çok önemlidir, buna sahip değillerse satın alıp kenara koyacaklardır. Programımıza, yani



akşam yemeğimize garlandla gelen bir beyefendi biliyorum. Ben ona, “neden garland taşıyorsunuz” diye sordum. “Bakın, sonunda
bana bir garland taktılar, bu yüzden de ben garlandı muhafaza ediyorum”, dedi. Ne yapacağımızı bilemedik! Biz Hintliler asla
garland almayız, her şeyden önce, Tanrılar için olan hariç, eğer herhangi bir kişi size garland verirse, onlar takarlar ama derhal
çıkartırlar. Başka bir hanım Beni görmeye geldi ve “bu Hintlileri anlamıyorum, bir garland alıp boynuma taktım, caddede hepsi
bana gülüyorlardı” dedi. (Gülüşmeler) Şimdi siz Hintliler bunu anlayın, bu nasılda süptildir, sadece bakın, sizler garland
takamazsınız, siz Tanrı değilsiniz. Garland satın alamazsınız (Gülüşmeler) ve onu boynunuza takıp, yürüyüşe çıkamazsınız.
Doğuştan böyle olmalısınız. Yani doğuştan bir kral olan kişi, Rajalakshmi’nin kutsamalarına sahiptir. O zaman Lakshmi ne yapar?
Böyle bir adama O ne yapar? Onun yaptığı ilk şey, bu adamın ismini yönetenlerin kalplerine yazmaktır. O bunu kendi elleri ile
yazar. İnsanlar bu kişiye taparlar, ona hayrandırlar ve onun kalitelerini kendi içlerine çekmeye çalışırlar. Rajalakshmi’nin diğer bir
kutsaması da şudur: O bu kişilere çarpan etkisi bulunan, vibrasyon veren özel tipte bir beden bahşeder. Onlar kendilerinin
reklamını yapacak, kendileri hakkında konuşacak, şunu bunu yapacak derecede fazlaca bencil insanlar olmayabilirler ama onların
tavrı, her neredeyseler, onlar bunu gösterirler. Bizim zamanımızda da pek çok böyle kişiye sahip olmuştuk. Belki de bu insanlar
onları kabul etmediler, belki de onlar şimdi hiç bir yerde yoklar, bazı yeni Johnny’ler (bilinmeyen birini ifade etmek için kullanılır,
genellikle bu kişinin önemsiz olduğunu gösterir) daha fazla zıplıyorlarmış gibi görünüyor. Ama insanların kalbine her ne isim
yazılırsa yazılsın, bu kişiler Rajalakshmi tarafından kutsanmış insanlardır. Yani bir politikacının anlaması gereken şey şudur, bu
kişi para almamalıdır, kendisi hakkında büyük show yapmamalıdır. Ülkede para aklamak gibi şeyler yapmamalıdır. Kendisine
karşı olanları öldürmemelidir, onun rahatsız eden hiç kimseye ateş etmemelidir ama ne yapmalıdır? O şunu hatırlamalıdır: “iyi bir
adam namı için ben buradayım”. O ölümünden sonra bırakacağı isim için endişelenmelidir. Kendi şöhretinin güvende olduğunu
görmelidir. Örneğin, hayırlı bir kral olan Shri Rama’ya bakın, buna şüphe yok. Ama birileri Onun karısı için şu şekilde meydan
okuduğunda, “Eşi Ravana ile birlikte yaşadı, nasıl saf olabilir ki?” dediklerinde, Rama eşinin saf olduğunu biliyordu ama eşinden
gitmesini istemeye karar verdi çünkü bir krala ait resmin bütününü korumak, bu resmi onlara göstermek için, eşini uzaklara
gönderdi. Ama bu günlerde birilerinin erkek kardeşinin Amerika’da işe girdiğini, kız kardeşinin orada işe girdiğini ve bu kişinin
bunu yaptığını, amcasının büyük bir ev yaptığını, karısının büyük paralar biriktirdiğini görürsünüz. Bunların hepsi devam ediyor.
Herkesin bu kişi için, “o sadece para derdinde, o sadece saçma sapan şeylere para harcar, bizi sadece sömürüyor”, şeklinde
konuşacaktır. Herkes konuşacak ama hiç kimse onun yüzüne bunu söylemeyecektir. Bu yüzden sizin endişelenmeniz gereken
şey, mutlak doğru olan karakterdir. Bu günlerde bu da başka bir nokta. Her politikacının üç, dört (eşe) taneye sahip olması lazım,
aksi takdirde o kişi bir politikacı değildir. Bizde ki Nawab’lar (Yerel Vali) gibi. Bizde, Lucknow’da yüz altmış beş karısı olan bir
tanesi vardı ve eğer yüz altmış beş karısı olmazsa, insanların onu Nawab olarak kabul etmeyeceklerini düşünürdü. Yani bu da
başka bir aşağılık kompleksi, etrafınızda kadınlar olmalı ve böylece insanlar sizin için, ne kadar da güçlü bir adam diyecekler.
Şimdi, bu günler artık geçti, şimdi Satya Yuga başladı. Satya Yuga’da, sizi temin ederim ki, Rajalakshmi tarafından kutsanmamış
olan herhangi bir kişi, hapishaneye gidecek veya koltuğunu kaybedecek, fırlatılıp atılacaktır ve “iki kez ölmek israftır, toz” dedikleri
gibi olacak. Bu olmalıdır. Onların hepsi, her ne numara denerlerse denesinler, açığa çıkacaklar. Ve yapay yöneticiler olmanın
sonuçlarına katlanacaklar. Ama hakikilik, bu kişide kutsamaların kraliçesininolduğunun, bu kişideRajalakshmi’nin Tanrıçasının
ikamet ettiğinin işaretidir. Satya Yuga’da bu olacaktır, Ben bundan eminim. Ama Sahaja Yoga’da bile bazen insanların politika
yaptıklarını görüyorum, şaşırdım. İnsanlar politika yapmanın anlamının, gruplar oluşturmak, gruplar muhafaza etmek, buradan
oraya, oradan oraya bir şeyler söylemek olduğunu düşünüyorlar. Bu sizin kolektivitede zayıf olduğunuzu gösterir. Sahaja Yogi
olan bir kişi, insanları beton gibi bir araya getirmeye çalışacaktır çünkü güç kolektivitededir. Her hangi bir şey için kolektiviteyi
yıkmak, başkaları için olduğu kadar bu kişi içinde çok tehlikelidir. Şimdi sizler Tanrının Krallığına girdiniz, Kadir-i Mutlak Tanrının
sarayında oturuyorsunuz. Burada, tabii ki, saraylılar olarak, iyi bir şekilde giyinmelisiniz, uygun şekilde oturmalı, yerlerinizi
almalısınız. Çok sistematik ve göz önünde olmalısınız çünkü sizler Sahaja Yogilersiniz. Sıradan insanlar değilsiniz. Sizler özel
insanlarsınız. Dünyada kaç kişi Sahaja Yogi olacak? Sizler özel insanlarsınız, bu yüzden de kendinizi Rajalakshmi’nin öyle güzel
bir enstrümanı haline getirmeye çalışın ki, insanlar sizi görecekleri zaman, onlar size oy verecekler ve yarın, dünyayı sizler
yöneteceksiniz. (Alkışlar). Ben sizlerin politikaya girmenizi veya politikadan çıkmanızı istemiyorum ama öncelikle
Rajalakshmi’nin kutsamalarını almalısınız ve ancak ondan sonra ülkemizde neyin yanlış gittiğini, ne yapmamız gerektiğini,
amacın ne olduğunu, neden bizim politikacı olmak istediğimizi, ne yapmamız gerektiğini, plan yapmalıyız, sizin projeniz nedir,
bunları anlamalısınız. Bütün bu şeyler dikkatinizi, kendinizden alıp dışarıya doğru yöneltir. Bu gün olduğu gibi, “babam hasta,
annem hasta ve sonra oğlum hasta, budur, şudur, şudur ve şudur” diyen bir mektup aldım. Böyle insanlar çok fazla bir şey
yapamazlar. Hindistan’da bağımsızlık savaşı başladığında bizler eğitimimizi bıraktık, ebeveynlerimizi bıraktır, her şeyi bıraktık,
çok genç insanlardık. Bu yüzden şimdi şunu bilmelisiniz ki, eğer gerçekten politikaya girmeniz gerekiyorsa, Rajalakshmi’nin
kutsamalarına sahip olmalısınız ve bunun içinde kendinizi bu hissiyat, bu asalet içinde bina etmelisiniz. Her ülkede böyle



insanların ortaya çıkmasıyla, sizleri kalbimden kutsuyorum. Tanrı sizleri kutsasın. H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
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Christmas puja. Ganapatipule (Hindistan), 27 Aralık 1994. Mutlu Noeller ve önümüzdeki yıl için bütün kutsamalar. Bu gün çok
uzun bir puja yapmayacağız ama İsa’nın yaşamından anlamamız gereken belli bazı şeyler var. İsa, sırf spiritüelliğin her şart
altında ve her problemli durumda yaşayabileceğimi göstermek için çok fakir koşullar altında doğmuştu. Ve kendi aşiretinden çok
fazla muhalefet gördü. O Yahudi bir ailede doğdu ve o zamanlar Yahudiler Onu kabul etmeyeceklerdi ama öldürmediler de.
Herhangi bir yasa hükmü sayesinde çok sayıda kişi öldürülebilir. Yargıç, Onun öldürülmesini emreden kişi aslında Romalı bir
yargıçtı. Onun hayatını takip etmek çok zordur, çünkü O kesinlikle Tanrısal bir kişiydi, kesinlikle. İşte bu yüzden O, kurallar ve
düzenlemeler şeklinde Hıristiyanlara her ne aktardıysa, bunların takip etmesi gerçekten çok zor, çok zordur. Çok az sayıda kişinin
bile Onun yaşamını hayatını takip edebileceğini sanmıyorum. Bu çok zordur çünkü herhangi bir şekilde eğer gözlerinizle zina
yaparsanız, gözlerinizi oymanızın daha iyi olacağını söyledi. Eğer onlarla herhangi bir suç işlerseniz,  elinizi kesin. Onun için, suç
dahi çok süptil bir şeydi. Eğer birisi sizin sağ yanağınızı tokatlarsa, siz sol yanağınızı çevirin. Bu türden zor bir şeyi takip etmek,
çok, çok güç bir şeydi, imkânsızdı. Ve O ayrıca, başkalarının değil bunu sizin yapmanız gerektiğini söyledi. O kadar kısa bir süre
yaşadı ki. Hindistan'ı ziyaret etti ve burada kaldı. Bununla ilgili bir kitap okudum ve Purana'larda, buna çok şaşırmıştım, belki de
yazarın anlamadığı Sanskrit dilinde çok net bir şekilde yazılmıştı,  Shalivanha, Benim atalarım O'nunla tanıştılar ve O'na senin adın
ne? dediler. O’da, "Benim adım İsa Mesih" dedi. Ben bu ülkeye geldim çünkü benim ülkem melecha’larla dolu. Melecha, Mal - ich
anlamına gelir, bunlar sadece pisliği toplama eğiliminde olanlardır. Shalivanha Ona, "Ama senin burada ne işin var? Kendi ülkene
geri dön ve onlara "Nirmala Param Tatwam" (Yüce Gerçeği)öğret, dedi. Çok şaşırtıcı bir şekilde; O çok net bir şekilde bu kelimeleri
kullandı. Yani her şey Sanskritçede olarak basılmıştı. Belki de yazar, Sanskrit dilinde bunun ne olduğunu asla anlamadı. Ve sonra,
“Bu – Sen sadece gidip onları düzeltebilir ve onları temizleyebilirsin”, dedi. Ama şuna bakın, O iyi olanı yapmaya çalıştı ve insanlar
onu çarmıha gerdiler. Şimdi, Hıristiyan dinine bakarsanız, bu konuda ne diyeceğinizi bilemezsiniz. Onlar her zaman Sahaja
Yoga'ya karşı çıktılar ve İsa’nın “Ben size Kutsal Ruh'u göndereceğim” demesini, asla anlamaya çalışmadılar. Bunun yanısıra,
Hıristiyan şartlanmalarından gelen bazı Sahaja Yogiler de, buna yapışıp kalıyorlar. Bundan böyle yok artık. İsa Mesih yok. Elbette,
Onun bu Dünya'ya gelmesinin ve bize yardım etmesinin çok önemli olduğunu kabul ediyoruz. Üzerinde olduğunuz adımları, siz
daha yüksek bir konuma çıkmak için bu adımı terk etmelisiniz. Bu, İsa’ya ibadet etmemeniz gerektiği anlamına gelmez. İbadet
etmelisiniz, ancak O sizi Sahaja Yogaya hazırlayan kişi iken, bazı insanların buna yapışıp kalmayı sevmeleri, bunun yolu bu değil.
Onun hayatından neyi aktarabileceğinizi bilemiyorum. O, en büyük Sahaja Yogi idi, ama Onun, insanoğullarının sahip olması zor
olan pek çok gücü vardı. Ama Onun fedakârlığı, ayarlamaları, kendisine söylenenleri kabul etmesi, O kabul etti. Annesine duyduğu
sevgi ve O haçın üzerinde iken, "Anneye bakın!" dedi, O sadece "Anneye bakın" dedi. Her neyse, her kitap için olduğu gibi, İncil’in
İsa’yı tamamen temsil etmediğini de bilmeliyiz. Yani, sorunlar var ve her dinde olduğu gibi, insanlar kendi doğru yollarından
sapmış durumdalar ve Tanrısal olan, bu dinleri başlatanların isimlerini kirletiyorlar. Bu Hıristiyan milletlerde de oldu, onlar İsa’nın
söylediklerinin tam tersini yapıyorlar sadece. Bizler için, kişi Onun bu Dünya'ya Agnya çakramızı açmak için geldiğini anlamalıdır,
ki bu çok zor bir şeydir. Sahasrara, Agnya kadar zor değildir. Sahasrara üzerinde oturduğu bu Agnya çakra, çok dar bir çakradır.
Ve O, "Kendirinizi affetmelisiniz ve başkalarını affetmelisiniz", dedi. Bu, Agnya çakrasının mantrasıdır. Bu Beejakshara'da (Bija
mantra), biz buna "Ham Sham" diyoruz. Sham başkalarını affetmektir. Ham kendini affetmektir. Bunlar Agnya çakrayı açmak için
kullanılan iki tane Beejakshara’dır. Agnya çakrayı açmak için yapılacak en iyi şey, düşüncesiz farkındalığa girmektir. Düşüncesiz
farkındalık içinde olarak, Agnya çakra açılabilir. Ama Agnya, eğer kapalıysa, bu çok tehlikeli olabilir, çok tehlikeli ve bu size zarar
verebilir veyahut başkalarına zarar verebilir. Bazen, posses olmuş (ele geçirilmiş) insanlar da, bu possesi Agnya çakralarına
alırlar ve içlerindeki bu korkunç güçlerin, kötü güçlerin değişimine göre hareket etmeye başlarlar. Sonuç olarak, bu kötü güçler
onu ele geçirirler ve biz, böyle bir insanın neden bu şekilde davrandığını bilmeyiz. Şimdi, onların Amerika'da çok fazla araştırma
yaptıklarını biliyoruz, bu genleri araştırdıklarını. Asla üzerinde konuşmadıkları birçok şey hakkında konuşuyorlar. Buna rağmen,
tüm bütün bu berbat ve korkunç hastalıklar intikamla geri geliyor. Bunun neden olduğunu anlamıyorlar. Bütün bu araştırmalarla,
bütün bu çalışmalarla insanlar çok hastalanıyorlar ve bu şeylerin neden olduğunu anlamak, onların anlayışının ötesindedir. Esas
şey şu ki, sizler spiritüelliğin koruması altında, ahlakın koruması altında, İlahi Yasaların koruması altında olmalısınız. Eğer bu
korumanın altında değilseniz, herhangi bir şeye yakalanabilirsiniz. Özellikle Amerika’nın, din söz konusu olduğu zaman, gerçekten
de depresyon sonucu şiddetli bir öldürme isteği şeklinde beliren bir ruhsal bunalım içinde olduğunu düşünüyorum. Onların her
türden dinleri var, hatta şeytan dinleri, cadılık dinleri bile var. Her tür dine sahipler. Bilimde çok fazla ilerlemelerine rağmen, sürekli
olarak terör içinde yaşıyorlar. İlk olarak, kişi şunu kabul etmek zorundadır, çok derin bir temel yapıya sahip olan ahlak,  İsa’nın
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bize öğrettiği şeydir, çok derin. O, "Siz zina yapan gözlere sahip olmayacaksınız" dedi. Gözlerde bile zina olmamalıdır. Bir kadına
bakıyorsunuz, tamam, eğer siz o kadına ikinci bir kez bakarsanız, o zaman zina yapıyorsunuz. Ahlaklı bir kişilik düşüncesiyle ilgili
olarak, O böylesine katı kurallar koydu. Şimdi, siz Sahaja Yogiler olduğunuz için, zaten oldukça donanımlısınız, oldukça
donanımlısınız ve Onun ilkelerini diğer insanların yapabileceğinden daha kolay şekilde takip edebiliyorsunuz. Ama yine de, size
söylemem gereken bazı şeyler var, İsa’nın “Bana karşı yapılan her şeyi tolere edeceğim, ama Kutsal Ruh'a karşı hiçbir şeyi tolere
etmeyeceğim” demesi gibi. Bunu söylenmesi çok dikkat çekici bir şeydir. O, Affetme Okyanusudur ve orada, “Ben her şeyi tolere
edeceğim ama Kutsal Ruh'a karşı olan hiçbir şeyi etmeyeceğim” diyor. Pek çok şey oluyor, insanları şaşırtan pek çok şey oluyor.
Mesela, sadece burada, Ganapatipule'de, Sahaja Yoga'ya bir çeşit muhalefet gösteren garip bir adam vardı. Ve o Mamlatdar adı
verilen köy adamını ele geçirdi, bu onun bir memur olduğu anlamına geliyor ve bu ikisi bir araya gelip, bizi rahatsız etmeye
başladılar. Gelmemizden sadece on gün önce, bu Mamlatdar açığa alındı. Kimse anlayamadı. Birdenbire o kişi nasıl açığa alındı?
Nasıl? Ne oldu? Bu şekilde - bu İsa’dır, bu O'nun işidir, Ganesha'nın işidir. Sol ve sağ, birçok insan - Ben, bununla ilgilenmedim.
Ben, hiç kimsenin yok edilmesini istemiyorum. Fakat onlar, Sahaja Yoganın yoluna çıkan herkesi yok etmeye çalışanlar ve bu
işlerin nasıl olduğu ve bunun nasıl çalıştığı çok şaşırtıcıdır. Dolayısıyla, bizler hiç bir şekilde korkmamalıyız, eğer insanlar bize
karşı çıkarsa, onlar her şeyi yapmaya çalışırlar. Birdenbire, bir çözüm bulunacak ve siz buna hayret edeceksiniz. Öyle çok şey
oluyor ve bu her yerde oluyor ki, insanlardan gelen ve Rab İsa Mesih'in bize nasıl yardım ettiğini anlatan pek çok mektup var. Ben
onlara bir şey söylemek zorunda değilim, onlar işlerini çok iyi biliyorlar. Fakat Sahaja Yogiler olarak, bizim davranış kurallarımız
ne olmalı? "Acharsahita" (davranış kuralları)dedikleri şey çok önemlidir. Bugünün modern Sahaja Yogasındaki ilk şey şu ki, siz
Beni tanımanız gerektiğini bilmelisiniz. Bu çok önemlidir. Çok alçakgönüllü bir şekilde söylemeliyim ki – siz Beni tanımalısınız ve
Bana saygı duymalı, Beni sevmelisiniz. Eğer bu sözlerle, eğer size açıklayabilirsem, sizin ikili bir hayatınız olamaz. Sevgi
göstermez ve diğer taraftan Beni rahatsız etmeye çalışırsınız. İlk şey şu ki, şu ana kadar kitlesel bir aydınlanma olmadı, kitlesel
aydınlanma yok ve kitlesel aydınlanma olmadığı zaman, eğer onlar bu enkarnasyonları tanımazlarsa insanları suçlayamayız,
çünkü aydınlana olmadan, nasıl tanıyabilirler ki?  Ama kitlesel aydınlanmadan sonra, eğer siz tanımıyorsanız, o zaman bu ciddi bir
şeydir. Sahip olduğunuz daha önceki saçma sapan şeylere bağımlı olmamalısınız. Aynı şekilde, bazılarında olduğu gibi, Hindular
var, eğer Ben onlara şu anda tüm bu tapınakları, bu orucu ve bütün bu saçmalıkları bitirmelerini söylersem, onlar bundan
hoşlanmazlar. Yapmam gerek. Şimdi, sizler aziz oldunuz. Azizler için kast yoktur, toplum yok, ırk yoktur. Her neyse, siz herhangi
birisine bundan bahsedin, bundan hoşlanmıyorlar. Eğer bunu Jain’lere söylerseniz, onlar bundan hoşlanmazlar. Budistlere
söylerseniz onlar bundan hoşlanmazlar. Sadece atalarının, onların atalarının, onlarında atalarının şimdiye dek uygulamış olduğu
eski usule bağlı kalmak istiyorlar. Yani tanımanın anlamı, sizin Beni sadece Adi Shakti olarak tanımanız anlamına gelmez, tanıma;
hayatınızın her yerinde Benim sizinle olduğumu bilmeniz gerektiği anlamına gelir. Disiplinli olmak Sahaja Yoga'da otomatik olarak
olmalıdır. Ben size disiplinden bahsetmek zorunda değilim, ama bazen bu işe yaramaz, o zamanda Ben size bunu sana
söylemeliyim. İlk disiplin, sizin Beni tanıyıp, Bana saygı duymanız gerekmesidir. Sonra ikinci disiplin, sizin nasıl bir Sahaja Yogi
olunacağını öğrenmenizin gerekli olmasıdır. İsa'yı düşünün, eğer burada oturuyorsa, O Bana karşı nasıl davranırdı ya da burada
bulunan diğerlerine karşı O nasıl davranırdı. O'nun için herkesi kabul etmek çok zordur, herhangi bir kişiden gelen her tür
saçmalık. O tahammül edemezdi. Ben pek çok şeyi umursamıyorum, "Tamam. Bu yavaş yavaş hallolacak. İşler iyi olacak", derim
Ama gördüğüm şey ne, hala sahip oldukları sorumluluğu anlamayan çok sayıda Sahaja Yogi var. O haçı taşıdı. Sahaja Yoga'da siz
haç taşımak zorunda değilsiniz. Siz sadece kendinize garland (çelenk) takmalısınız, ama garlandlara layık olmalısınız. Kimse acı
çekmek zorunda değil. Her şey onlar için çok iyi hale getirildi, dedikleri gibi altınla kaplı, ama bilmeniz gereken tek şey, onlarla
nasıl yürüyeceğinizdir. Yani ikinci nokta, dediğim gibi, sizin ikili bir kişiliğiniz olmamalıdır. Sadece adanmak. Yirmi dört saat
sürekli bunun içinde olmanıza gerek yoktur, sizin kendi aileleriniz, kendi çocuklarınız, kendi hayatınız var. Bununla sizin her
zaman bağlantıda olmanız gerekir ama Sahaja Yoga kolektivitesine zarar vereceğiniz bir şekilde başka şeylerle çok fazla
ilgilenmemelisiniz. Akrabalarınız – kız erkek kardeşler, anne, babalar, onlar tamam ama sizin asıl sorumluluğunuz Sahaja
Yoga’dır. Sahaja Yoga yerine, eğer siz bu şeylerle uğraşırsanız, kesinlikle Sahaja Yoga kolektivitesine zarar verirsiniz ve siz bunun
dışında bir politika yaratırsınız. İkinci disiplin, sizin akrabalarınızın sadece Sahaja Yogiler olması ve başka hiç kimsenin akrabanız
olmamasıdır. Bu çok önemlidir. Sahaja Yogiler dışında hiç kimsenin önemli olmadığını size açıkça söylemeliyim. Tabii ki sizler
başkalarıyla tanışmalısınız, başkalarıyla konuşmalısınız, onlarla başa çıkmalısınız, onları Sahaja Yoga'ya getirmelisiniz, işte bu
orada, buna şüphe yok. Fakat bir Sahaja Yogi'yi siz yüz üstü bırakamazsınız. Aranızda farklılıklar varsa, bunları çözmelisiniz ve
dışarıda olduğunuz zaman, hepiniz bir olarak görünmelisiniz. Eğer gerçeği biliyorsanız, arada hiçbir fark olmamalıdır. Neden
farklılıklar olsun ki? Eğer farklılıklar varsa, o zaman sizde bir şeylerin yanlış olduğunu fark etmelisiniz, kesinlikle ve yanlış olan her
ne ise, kendinizin ben-merkezli olduğunuzu ya da Sahaja olmayan bir şey için endişe ettiğinizi fark etmelisiniz. Benim örneğimi
takip etmek bile zor olabilir. Şimdi, Benim çocuklarım ve torunlarım var, Ben onlara asla telefon etmem, asla. Gerçekte onlara



asla telefon etmem, asla buna önem vermem. Kocamın onlar için çok endişelendiğini görüyorum, her zaman onlara telefon eder.
Ben asla aramam. İlk olarak, Ben onların iyi olduklarını biliyorum. Öncelikle, Ben görevimi yerine getirdiğimi biliyorum ve hayatımı
sadece çocuklarım, kocam veya ailem için harcamam çünkü Benim ailem bütün evrendir. Bu yüzden sizler genişlemelisiniz.
Sahaja Yogiler kendilerini genişletmek zorundalar. Onlar sadece kendi aileleriyle, kendi çocuklarıyla, kendi mülkleriyle
ilgileniyorlarsa, bu zor olacaktır. Öyleyse bu ben merkezciğin kaybolması gerekiyor. Bu ben merkezli olma hali tamamen
kaybolmalıdır ve sizler çok daha geniş bir yaşam vizyonuna sahip olmalısınız. Bu, bizim için, Sahaja Yogiler olarak, bizim evren
ailesine mensup olmamız çok büyük bir yükümlülüktür. Yani, şimdi evliliklerde olduğu gibi. "Ben bundan hoşlanmıyorum, bir Hintli
ile evlenmek istemiyorum" demeye başladık. Bazı Hintliler de "ben bir yabancıyla evlenmek istemiyorum" diyorlar. Eğer siz çok
dar kafalıysanız, evlenmek istememelisiniz. Bana, evlenmeniz gerektiğini söylememelisiniz, çünkü bizim kendi dinimiz
hakkındaki, kendi ırkımız hakkındaki, kendi ülkemiz hakkındaki tüm bu küçük fikirleri tamamen aşmamız gerekiyor. Eğer bunu
yapamazsanız, siz bir Sahaja Yogi değilsiniz. Kalbinizde genişlemelisiniz. Bu çok önemlidir. Bu, Hindistan'daki bu sorun, siz
söyleyin, kast sistemi - ki Ben bunu anlayamıyorum. Yüzlerce kez söyledim, Gita'da, herkesin içinde ruh olduğu tarif edildi. O
zaman nasıl bir kast’a mensup olabilirsiniz? Yeteneğinize göre sahip olabilirsiniz ama bu farklı. Ama doğumunuza göre bir
kastınız olamaz. Bunu kanıtlayacak pek çok örnek var, ama Hindistan'da bu kast sistemi laneti var. Batıda ise, daha da kötüsü,
ırkçılık var. Bu ırkçılık denilen şey korkunçtur. Mesela Ben Romanya'ya gittim ve orada bir sürü Çingene gördüm. Onlara köpek
muamelesi yaparlar. Onlar çok düşük seviyeli olarak görüldüler. Bu Çingeneler gerçekten iyi insanlar, onlarda yanlış olan bir şey
yok. En azından karakterleri iyi. Kendi kadınları için kesin bir prensipleri var ve onlar iyi bir ahlaklı yaşam sürdürüyorlar. Onlar
kolektif insanlar ama onlara çok kötü muamele edildi, çok sefil bir şekilde, Hindistan'da bile böyle bir şeyin olduğunu görmedim.
Irkçılık. Şimdi, Romanyalılarında belli bir ırkı yok. Onların, Alman ya da İngiliz ya da Anglo-Saxon olduğunu söyleyemezsiniz, hiçbir
şey. Bunun orada, her yerde olduğundan daha fazla olmasına şaşırmıştım. İngiltere'de de aynı şey. Çok kötü muamele görüyorlar,
onlar harika sanatkâr insanlar ve çok sevecen insanlar. Çoğunun programımıza gelmesine de şaşırmıştım. Yani dikkat daha
geniş bir yaşam vizyonu üzerinde olmalıdır ve dikaktin acı çeken insanlar üzerinde olması çok önemlidir. Parasal olarak veya
başka bir şekilde size yardımcı olacak insanlarla değil, acı çeken, başı belada olan, sizin yardımınıza muhtaç olanlarla ilgilenmek
zorundasınız, ezilen insanlarla dost olmalısınız. Onların yukarı çıkmalarına yardım etmek için biz Sahaja Yogi olduk. Onlar için bir
şeyler yapmalıyız ve Vashi'de fakir insanların ücretsiz olarak tedavi edilecekleri bir merkez kuruyorum. Bizler ortada olsak da,
yaşamın ayrıcalıklarının hiçbirinden keyif almayan insanlara yardım etmeliyiz. Onları Sahaja Yogaya getirmeliyiz, mümkün olan
her şekilde onlara yardım etmeliyiz. Şimdi, evlilik listelerinde yaptığım şeyin, gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasında
uygun bir değişim sağlamak için, bir denge oluşturmak olduğunu siz fark etmiş olmalısınız. Sonra, bu konuda çok kibirli olan
insanlar var. Şimdi, İngiliz kızların Hıristiyan olması gerekiyordu, Fransız kızların Hıristiyan olması gerekiyordu ve pek çok
başkalarının da. Ezilenler için çok şey yapan İsa, sonra bu insanlar, evlendikleri zaman, bu insanlar gösteriş yapmaya ve onlara
tepeden bakmaya çalışıyorlar, onlar Sahaja Yogi ve şimdi, aynı nedenden ötürü İngiltere'den gelen bütün Hıristiyan kızları geri
çevirdik. Eğer komik türde bir üstünlük kompleksi geliştirirseniz, bu hiç de Hıristiyan olmak değildir. İşte bu yüzden, Sahaja
Yogiler olarak anlamamız gereken şey, Sahaja Yoganın ilkelerinden birinin, bizim ve başkalarının acı çektiği bütün bu küçük
şeyleri ve tüm bu sınırlamaları aşmanız gerektiğidir. Biz bu kolektif olaya geldiğimiz zaman, insanların kolektif olması gerektiğini
anlamalıyız. Çünkü biz gidip meditasyon yapabileceğimiz büyük saraylara sahip olmalıyız yoksa başka devasa şeylere mi sahip
olmalıyız? Bu gerekli değildir. Her yer dua etmek ve meditasyon yapmak için uygundur. Her yerde, siz oradasınız, bunun keyfini
çıkarabilirsiniz, orada tadını çıkarmalısınız. Bir şeyler talep etmemelisiniz. Ganapatipule'ye geldiğiniz zaman olduğu gibi, buranın
çok rahat olmadığını biliyorum. Üç yıldızlı bir otel düzenlemesi bile değil, ama siz birbirinizden neşe duyuyorsunuz, birbirinizi
seviyorsunuz ve her birinizin varlığı, size rahatlık veriyor. Size rahatlık veren şey, sevgi, şefkat ve  birlik, sizin aranızda olan birliktir.
O zaman sahip olduğunuz konforu, sahip olduğunuz mutluluğu umursamazsınız. Bu sefer, aniden, bildiğiniz gibi, beklenenden
daha fazla sayıda kişi geldi, bu yüzden sizin için bu geçici şeyleri koymak zorunda kaldık ve siz umursamadınız. Bunun için size
çok müteşekkirim. Yani vücudun tam bir toleransı ve konforu önemli değildir - ruhun konforu. Eğer vücudunuz konfor isterse,
onun bunu bırakmayı öğrenmesini sağlamaya çalışın. Vücudunuzu köleniz yapmaya çalışın, siz bu vücudun kölesini değilsiniz.
Bu, eğer siz bunu denemezseniz, o zaman Sahaja Yoga'da hiçbir yerde değilsiniz çünkü o zaman siz, yine de “Güzel bir arabaya
sahip olmalıyım, sonra bir evim de olmalı, sonrada şuna sahip olmalıyım,” diyeceksiniz. Eğer vücudunuza çok fazla özen
gösterirseniz, o zaman ruh, ruhun ışığı söner. Yüzünüzde bir parlama yoktur ve aklınızda huzur yoktur, çünkü siz sürekli olarak
vücudunuz, konforunuz için, yemeğiniz için, bunun için, şunun için endişe ediyorsunuzdur. Siz tüm bunları Divine'a bırakabilirsiniz.
Kendinizi görmeniz için yapmanız gereken şey şudur, davranışlarınızda, sizler dürüst olmalısınız, spiritüel olmalısınız ve teslim
olmalısınız. Sizin işiniz budur. Görmelisiniz, "Ben teslim oluyor muyum yoksa olmuyor muyum? Tam olarak Sahaja Yoga’da
mıyım yoksa değil miyim? Ben Sahaja Yoga için ne yaptım? Sahaja Yoga için ne yapmalıyım?" Eğer bu şekilde davranmazsanız,



zihin tam tersi şekilde çalışacaktır. Akıl "Ah, bu benim çocuğum için iyi değil. Şu iyi değil. Bu budur", diye çalışmaya başlayacaktır.
Sahaja Yoga için ne yapmam gerek diye düşünmeye başladığınız zaman, Sahaja Yoga için neyi halletmeliyim? Sahaja Yoga'yı
nasıl yaymalıyım? Aklınızın, spiritüelliğin aurasına girmesine ve hiç kimsenin size bir şey söylemesinin gerekmemesine
şaşıracaksınız, bu sadece otomatik olarak çalışacaktır. Gücünüz var, her şeyiniz var, açılması gereken pınarınız var. Yani biz, ne
olduğumuzu anlamamız gereken başka bir noktaya geldik. Bu Sahaja Yoga için bu çok önemlidir. İsa, "Ben Tanrı'nın Oğlu'yum"
dedi. Tamam. O bunu açıkça söyledi, insanlar bu yüzden onu çarmıha germesine rağmen, O bunu söyledi. O bunu açıkça söyledi,
“Ben Tanrı'nın Oğluyum. Ne isterseniz yapın” dedi. Bu bir gerçekti, bu söylemesi gereken bir gerçekti. Yani şimdi, Sahaja Yogiler,
“Ben, Adi Shakti'nin oğluyum veya kızıyım” demek zorundalar. Bunu söylemeye bir kez başladığınızda, aniden değişmeye
başlayacaksınız çünkü bu çok büyük bir pozisyondur. Bu çok kutsanmış bir pozisyondur. Bunu söylemeye bir kez başladığınızda,
sorumluluğunuzun ne olduğunu anlamaya başlayacaksınız. Şaşıracaksınız. Yanlış gurulara yönelen bu insanlar, Sahaja Yoga'ya
geldikleri zaman, onlar son derece cömert ve son derece adanmış, son derece mütevazı oluyorlar çünkü çok acı çektiler. Bazen
bunlar doğrudan doğruya size geldiği zaman, bu duygu yoktur. Kimi zorlu sınavlardan geçtiğinizde ise, neye sahip olduğunuzu
daha iyi bilirsiniz, ama eğer bunu Sahaja şekilde elde ederseniz, o zaman onlar bunu anlamıyorlar. Bu yüzden, her zaman iç
gözlem de yapmalıyız. İlk iç gözlem şudur: Ben mütevazı mıyım? Herkesten önce kendimi alçakgönüllü kılabilir miyim? Bu çok
önemlidir, ama öfke en kötüsüdür. Krishna, “Öfkeden, kötü olan her şey başlar” dedi. Öfke karaciğerden başlar; yani siz
karaciğerinizi iyileştirebilirsiniz. Ama öfkeyi siz kendinizde görebilirsiniz, öfkenizin ne kadar kötü olduğunu ve öfkeden nasıl
kurtulmak istediğinizi, kendiniz görebilirsiniz. Öfke bütün kolektiviteyi öldürecektür. Öfke, spitirüelliğin bütün güzelliğini
bulanıklaştıracaktır. Çok öfkeli olan ve Tanrı'dan bahseden biri olduğu zaman, insanlar, "Hadi bu adamın yanından kaçalım"
diyeceklerdir. Öyleyse, sahip olduğunuz öfkeden kurtulmalısınız. Hangi noktalara öfkelendiğinize dair iç gözlem yapmak çok
önemlidir. Bazı insanlar sinirlenmenin bir hak meselesi olduğunu düşünüyor. Tamam, ama Sahaj Yoga'da değil. Siz sinirlenmek
zorunda değilsiniz. Kimseye bağırmak zorunda değilsiniz. Kimseyi dövmek zorunda değilsiniz. Herhangi bir sorun varsa, Bana
söyleyebilirsiniz. Ama bazen, Ben kavga eden, tartışan insanlar gördüm ve bu insanların kendi aralarında nasıl kavga ettiklerini
görünce, şaşırdım. Yavaş yavaş şundan eminim ki, siz spiritüellik içinde büyüdükçe, tüm bu kavgalar ve tartışmalar, sizin farklı
grup fikirleri dediğiniz şeyin terk edileceğinden eminim. Fakat Sahaja Yoga, o sizin onun içinde kalmanıza izin vermeyecektir.
Hemen afişe olacaksınız. İnsanlar sizi bilecektir. Öyleyse neden sinirlendiğinizi, neden öfkelendiğinizi, bunun nedenini,
başkalarında hoşlanmadığınız şeyin sizin içinizde de olabileceğini anlamaya çalışın. Aynı şey sizin içinizde de var olabilir. Yani bu
Sahaja Yoga'da çok önemli bir temizlik sürecidir ve İsa’nın yardımına çok ihtiyacımız var. Çünkü Agnya'nızı kaplayan mantık var.
Her şeyi mantığa uydurabilirsiniz. Her şeyi. Birini öldürseniz bile, bunu akla uydurabilirsiniz. Yani bu Agnya, eğer onu açık
tutamazsak, bizim düşmanımızdır. Kesinlikle. Çünkü biz kendimizi haklı çıkarabiliriz. "Ne yapabilirim ki? Böyle oldu ve şu şey
oldu" diyebiliriz. Bu bir kez başlayınca, kendinize gelin; tüm bu şeyler kaybolacaktır. Eğer çok fazla öfkeleniyorsanız, aynanın
önünde durun ve kendinize kızmaya çalışın. Sonra bağımlılıklar. Bağımlılıklar çok süptildir. Eskiden, Batılı Sahaja Yogiler hakkında
bildiklerim şudur, onlar çocuklarını çok fazla sevmezlerdi. Şimdi gördüğüm şey ise, onların çocuklarına yapışmış olduklarıdır. Ve
Sahaja Yoganın tüm eylemlerini, çocuklarının kaprislerine göre yönlendirmek istiyorlar. Hintli Sahaja Yogiler de böyleler.
Çocuklarına çok bağlılar. Hintliler, onlar çocuklarına her zaman çok bağlıydılar. Bağımlılığın sevginin ölümü olduğunu zaten size
açıkladım. Eğer birisini seviyorsanız, o zaman herkesi bu kişinin ihtiyacına göre sevin. Hareket etmelisiniz, sadece tek bir noktaya
yapışıp kalamazsınız. Bu sizin sorumluluğunuz değildir. Bu, Tanrının sorumluluğudur ve siz onu Tanrıya bırakın, göreceksiniz.
Çocuklarınız düzelecektir, ilişkileriniz düzelecektir, her şey düzelecektir çünkü bu sizin sorumluluğunuzda değildir. Sizin
sınırlamalarınız tüm bu ilişkileri etkileyecektir ve aslında bu sınırlı ilişkinin, münasebetleri boğabileceğini de söylemeliyim. Bu
yüzden Benim çok daha geniş bir vizyonum var ve bu sizin ne kadar uzak olduğunuza dair daha geniş bir vizyondur. Eğer doğaya
bakarsanız, bunu çok iyi öğrenebilirsiniz. Suya bakın. O bütün ağaçlara gider. Herkes kutsanmıştır. Su herhangi bir ağaca veya
herhangi bir yere yapışmaz. Bunu yaparsa, her şey bitecektir. Bir kolektivite düşünmeniz gerekirse, çok bağımsız olmalısınız, bir
tür küçükcük ufak bir ilişkinin içine sürüklenmemiş veya buna ikna edilmemiş olmalısınız. Sahaja Yoga'yı takip etmek, dünyadaki
herhangi bir kişiyi izlemekten çok daha kolaydır çünkü diğerleri, aydınlanmış ruh değiller. Hepiniz aydınlanmış ruhlarsınız. Başka
bağımlılıklarda var - paraya bağımlılık. Sahaja Yoga'ya bazen bir dükkân ya da market gibi davranmaları çok şaşırtıcıdır. Bu
yüzden, “Anne, bunu yarı fiyatına yapabilir misiniz? Çeyreğine yapabilir misiniz? Bize biraz tavizde bulunabilir misiniz? Biraz satış,
biliyorsunuz”, diyeceklerdir. En az yüzde otuz beşi ücretsiz olarak geliyor. Ve ödeme yapabilenler de,  yarısını, yarıdan da daha
azını vermek isterler ama Ben onlara ne diyeceğimi bilemiyorum. Demek istediğim şu, sizin gerçekten para verebileceğiniz tek
şans budur, elbette bu paylaşıldı, buna hemfikirim. Bunların hepsi, tek bir kişi için ihtiyaç duyulan para değil, ama siz başkalarıyla
çok kolay bir şekilde paylaşabilirsiniz, çünkü onların bu ülkeye gelmek için o kadar paraları yok, burada yaşamak için çok fazla
paraları yok. Global yaşamdan söz ederken, parayı onlarla paylaşmamız gerektiğini anlamalıyız. Eğer siz sadece bu kadarını bile



anlamaya başlarsanız, size anlatayım, paraya olan bağlılığınız ortadan kalkacaktır. Sizin paylaşmanız gerekir. Hiçbir şeyi
paylaşmak istemiyorsunuz. Crore’larınız (on milyonlarınız) olabilir ama paylaşmak istemezsiniz. Sahaja Yoga'da birçok insan çok
zengin oldu, ama onlar paylaşmak istemiyorlar. Burada para ya da başka bir şey için bulunduğumuzu söylemiyorum, ama asıl
nokta, temel nokta şu ki, gösterilen davranış şekli, başkalarıyla paylaşmak olmalıdır. Sahaja Yoga bize çok şey verdi. Biz bunun
için ne yaptık? Nerede paylaşıyoruz? Diğer taraftan, daha fazlasını isteyen, çok çok açgözlü olan insanlar var. Ödünç para almaya
devam eden insanlar var, kimileri insanları bunu kendi amaçları için kullanmaya devam ediyorlar. Bütün bu küçük, saçma sapan
şeyler Sahaja Yogiler için değildir. Sizin ihtiyacınız yok. Neye ihtiyacınız olursa, sadece isteyin, onu elde edeceksiniz. Yani kimi
insanlar bazı insanları sömürmeye, bazıları da kendilerini kurtarmaya çalışıyor. Açık bir akıl olmalıdır. Sahasrara'nız burada açık
olduğu için - biliyorsunuz, buradaki Kalp Çakrasıdır ve bu Kalp Çakrası açılıyor, ardından da Sahasrara açılıyor. Kalplerinizi açın,
kalplerinizi açın, sonrasında sadece kendinizden neşe duyabilirsiniz.  Şimdi diyelim ki, Ben gözlerimle bir şeyler görmek istiyorum
ve gözlerim kapalı, bir şey görüp bundan neşe duyabilir miyim? Kalbinizden bir şey hissetmeniz gerekiyorsa, kalbiniz kapalı, bunu
nasıl yapabilirsiniz? Bunu nasıl hissedebiliyorsunuz? Öyleyse kalbinizi açın. Kalbinizi açın. Bu şekilde, bir şeylerin o kadar da zor
olmadığını fark edeceksiniz. Bizim için hepsi çok kolaydır, ama kalbimizi açmalı ve birbirimize saygı duymalıyız. Sahaja Yogiler
birbirlerine saygı duymalılar. Bir kişi siyah, birisi beyaz, birisi uzun, birisi kısa, birisi böyle. Tanrı bir çeşitlilik yarattı, yoksa hepimiz
bir sistemli bir düzenleme içinde olurduk. Bu yüzden güzelliği meydana getiren bu çeşitliliğin tadını çıkarmalıyız, yaratılışın
güzelliğini. Yani tüm bu dışsal şeyler hiçbir şekilde sizi etkilememelidir. İnsanlar temiz, düzenli, muntazam olmalı – bu farklıdır.
Ama herkes sizin gibi olmamalıdır. Özellikle Hindistan'da, siz eğer çok doğru şekilde İngilizce konuşamıyorsanız, o zaman belirli
bir kasttan biri olarak, o kişi kınanır. Bu çok kölece bir zihniyettir, çok kölevari. Dilinizi bilseniz de bilmeseniz de, anadiliniz olsa da,
olmasa da,  Hintçe olsun ya da olmasın, fark etmez. İngilizce bilmek zorundasınız. Eğer birisi "İngilizce" diyorsa, bitti. Japonca,
Çince, Fransızcayı gördüm, herkes korkunç şekilde konuşuyor, yani garip bir İngilizce demek istiyorum, söylemeliyim ki ama en
kötüsü, İngilizlerin kendileri. İngilizler, İngilizce algısını tamamen yitirdiler, ama bunda ne var ki? Bu, üç yüz yıldır burada olan ve
sonra boş ellerle buradan ayrılan, kendisi için tek bir iyi şey yapmayan bir rejim için hissedilen kölece bir zihniyetten başka bir
değil. Hindistan'daki Hıristiyanlar, İsa'nın bile İngiltere'de doğduğuna inanıyorlar, buna inanıyor musunuz? Onların çoğu böyleler.
Öyleyse, bir yaşamın özü, doğduğumuz ülke ile gurur duymaktır, kendi ülkemizi sevmeliyiz, ama kendimizi onunla
tanımlamamalıyız. O ülkenin tüm yanlışlarını eleştirmeli ve görmeliyiz. Onları kabul etmemeliyiz ve kendi sınırlamaları olan bu
saçma insanların bir parçası olmamalıyız. Kendi ülkenizi aşar mısınız? Siz tüm bu sınırlamaları aştınız. Şimdi büyük oldunuz.
Küçük bir gölde nasıl kalabilirsiniz? Sizin bir okyanusa ihtiyacınız var. Boğulacaksınız. Başka bir şeyde şu ki, makine tarafından
yapılan şeyleri çok fazla kullanmamalısınız. Mümkün olduğunca bundan kaçınmaya çalışın. Bu makineler bizim için çok fazla
sorun yarattılar. Elle ya da küçük, ufak, bir tür, diyebiliriz ki, sıradan makineleri, çok fazla duman çıkarmayan makineleri kullanan
insanlar tarafından üretilmiş bir şeyleri giymeliyiz. Sahaja Yogiler olarak biz ekolojik sorunların farkında olmalıyız. Fakat bildiğim
bir şey şudur, Sahaja Yogilerin olduğu yerde, vibrasyonlardan dolayı ekolojik problemler de çözülür. Ama vibrasyonlar, ancak siz
ekoloji ile savaşmaya istekli olduğunuz zaman savaşacaklardır. Gittiğiniz her yerde, çok fazla kirlilik, çok fazla çevre kirliliği
görürsünüz. Bu kirlilikle nasıl mücadele edilir? Bu, ekolojiye dikkat koymaktır. Atmosferi bozan bütün bu şeyleri biz mi üretiyoruz?
Bizler sorumluyuz, bunu biz yapmalıyız. Kim yapacak ki? Yani bir tarafı, size söylediğim gibi, bizden daha fakir olan, daha talihsiz
olan insanlarla ilgilenmeliyiz. Bütün bu saçma sapan şeylerle dolu atmosferle ilgilenmeliyiz ve çok fazla şey kullanmadığımız, çok
fazla araç kullanmadığımız, problem yaratan pek çok şeyi kullanmadığımız daha basit bir yaşam tarzını benimsemeliyiz. Dehra
Dhun'da olduğu gibi, otobüslerin durduğu bu yerde, üç tekerleklilerin çok fazla olduğunu söylediler. Neden? Çünkü üç tekerlekli
arabalara, siz daha az para ödersiniz, bu yüzdende onlar üç tekerleklilerle giderler ve bu her yerde siyah bir kurum oluşturur. Bir
Sahaja Yogi, biraz para tasarruf etmek için asla bir üç tekerlekliye binmemelidir. Bu şeylerden çıkarmayan bir araç kullanmak
veya yürümek, daha iyidir. Bu ekolojik probleme bizim gerçektende destek olabileceğimiz pek çok yöntem var çünkü bu bizim
sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Kırk yedi yaşına kadar, Ben sadece khadi (el dokuması pamuklu kumaş)giyiyordum, saf khadi,
hatta ipek bile giymiyordum, kırk yedi yaşına kadar. Sonra, bu Sahasrara kırıldığı zaman, başka kıyafetler giymeye başladım.
Yaşamımız, etrafımızdaki her ürüne karşı kendimizi duyarlı hissetmemiz gereken şekilde olmalıdır. Bu sadece bizim
dikkatimizdir, dikkatinizi olaylara nasıl koyduğunuzdur. Şimdi olduğu gibi, Hindistan'da her yerde olan birçok yeni şey var. Bir gün
birisine, neden Almanya’dan bıldırcın almıyorsun?, dedim. Oda, "Bilmiyorum. Almanya'da bıldırcın var mı?", dedi. Bende, "Büyük bir
bıldırcın endüstrisi var. Ne dersin?" dedim. "Siz nereden biliyorsunuz, Anne?" dedi. "Biliyorum" dedim. Bir ülkeye gittiğim zaman,
onunla ilgili her şeyi bilirim, onunla ilgili tüm detayları. Bu kadar büyük bir endüstriye sahip olup,  bıldırcınlarının olduğunu
bilmemelerine şaşırdım. Aynı şekilde, kendi ülkemizde de neye sahip olduğumuzu, ne gibi sanatsal şeylere sahip olduğumuzu,
bunun ne olduğunu, yoksullara yardım edecek olanın ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu asla bilmeyiz. Neden İsa bu koşullar altında
doğdu, çünkü O, bu zavallı insanlara kutsamalar vermek, maneviyat konusunda onlara yardım etmek istedi. Fakat biz



aldırmıyoruz, yoksulluğun nerede olduğunu ve nasıl yardım edebileceğimizi görmeye aldırmıyoruz. Yapabilirsiniz, her anlamda,
her köşede, her şekilde onlara yardım edebilirsiniz. Kendi ülkenizi anlamanız çok kolaydır, sorunun nerede olduğu, insanların
neden fakir olduğu ve neden bizim onlara yardımcı olamadığımızı anlamak kolaydır. Bunu üstlenmeliyiz. Işığınız toplumda
parlamadığı sürece, biz hiçbir şey yapmıyoruz. Biz sadece kendi Sahaja Yogamızdan, Ganapatipule'den ve bunlardan keyif
alıyoruz. Ama ya diğerleri? Yani sanata duyarlılık, müziğe duyarlılık, oradaki tüm yaratıcı şeylere karşı duyarlılık ve biz bu yaratıcı
şeylerle, başkaları için ne yapabiliriz. Dikkat, yararsız şeylerden daha çok, bu şeylere doğru olmalıdır. Politika için çok fazla endişe
etmemelisiniz. Her şey açığa çıkacak ve bitecektir, her şey yoluna girecektir. Bırakın onlar kavga etsinler, bırakın istediklerini
yapsınlar. Onlar aptal insanlar. Dikkatiniz, sizin nasıl yaratıcı olabileceğinizde, insanlara nasıl yardım edebileceğinizde, neyi nasıl
yapabileceğinizdedir. Her şeyde, tek bir şey var – bu sevgidir, sizin şefkat dediğiniz şey, Anukampa (şefkat), sadece sevgi ve
şefkatten dolayı ve bu yaşamın her alanında, her Sahaja Yogi'nin gerçekten doğuştan gelen bir ifadesi olmalıdır. Ben bundan
hoşlanmıyorum, ben şundan hoşlanmıyorum, böyle diyen bu tür bir insan asla bir Sahaja Yogi değildir. "Ben severim" diyen kişi.
Benim boğazım iyi değildi, ama birisi meyve getirdi. Sadece onu memnun etmek için, Ben onu yedim. Ne olduğu önemli değil,
azıcık yedim. Sadece sizi memnun etmek için, bu kadar ağır bir sari giydim. Hiçbiriniz bunu giyemezsiniz, size söyleyebilirim.
Sadece sizi memnun etmek için. Peki, biz başkalarını memnun etmek için ne yapıyoruz? Siz, hoş bir şahsiyet olmalısınız.
Kendinizin nasıl memnun edilmesi gerektiğini düşünmek yerine, ben bundan hoşlanmıyorum, ben şundan hoşlanmıyorum,
bunların yerine, Ben başkalarını memnun etmek için ne yaptım? Divine’ı memnun etmek için karakterimiz, davranışlarımız
kesinlikle temiz olmalıdır. Sahaja Yogilerin harika işler yaptığını ve çok iyi şeyler yaptıklarını biliyorum, ama onlar yaptıklarından
çok, çok, çok daha fazlasını yapabilirler. Bu yüzden, İsa'nın doğum günü olan bu günde, Onun hayatını takip etmenin mümkün
olmadığını söylemek zorundayım, bunda hem fikirim. Çok zor. Fakat en azından,  kişi O'ndan, Onun bizim önümüzde olduğunu
öğrenmelidir ve Onun sadeliği, dürüstlüğü ve Onun yapabileceği fedakârlıklar içinde, bizler O'na doğru ilerlemeye çalışalım. Tanrı
sizi kutsasın. H.H.Shri Mataji Nirmala Devi
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Guru Puja Konuşması, Aklınızı ve Dikkatinizi izleyin, Cabella, İtalya, 16.07.1995 Bugün çok önemli bir Guru Puja çünkü Guru
Puja'da yirmi beş yılı tamamladık. (Hintçe: "Lütfen vantilatörü döner bir şekilde yerleştirin".) Ayrıca, gerçekten çok büyük hale
gelen bu kadar çok Sahaja Yogiyi görmekte son derece güzel. Bu, Sahaja Yoganın ne olduğunu anlama meselesidir. Bu çok eşsiz
bir keşif, şimdi şunu hissediyorum ki, Gerçeği arayan insanlar onu bulmuşlar ve onu şimdi kesinlikle kendi merkezi sinir sistemleri
üzerinde almışlardır. Evet, bazı yerlerde bunun nasıl olduğunu, nasıl işlediğini ve bu geçen yirmi beş yılda Sahaja Yoga’daki bu
genişlemeyi nasıl başardığımızı açıklamak zor. Hissettiğim esas şey, ağaç büyüdükçe köklerinin çok daha derin bir şekilde
büyümesi gerektiğini ve bunların yayılması gerektiğini hepinizin bilmesi gerekliliğidir. Bu olmazsa, ağaç sadece Toprak Ana
tarafından idame ettirilemez. Yani kökler kendi hayatınızda, kendi kalbinizdedir. Kendi kendimizin gurusu olduğumuzu
söylediğimiz zaman, iç gözlemimizle gerçekte şunu bulmaya çalışmalıyız: Biz gurumuz muyuz, yoksa değil miyiz? Çünkü bundan
önce, sizin zihniniz bir taraftaydı, kalbiniz başka bir taraftaydı ve dikkatiniz ise başka bir boyuttaydı. Yani bu üç şey, içinizde bir
kafa karışıklığı yaratıyordu. Eğer siz, bir insanı anlarsanız, bu üç şeyin bir insanda ayrı ayrı nasıl hareket ettiğini görünce
şaşıracaksınız, bazen de savaşırlar. Birincisi, aklınız ve zihninizdir. İkincisi, kalbiniz, hisleriniz, duygularınızdır. Ve üçüncüsü de
dikkatinizdir. Bu modern zamanlarda, bu kafa karışıklığı en kötüsüdür çünkü dikkatiniz her zaman dışarıdadır. Dikkatiniz güzel
şeylere, güzel kadınlara, güzel erkeklere veya enerjinizi boşa harcamanın her türlü saçma sapan şekline yönelmiş olabilir. O
zaman bu tür bir dikkat, kesinlikle salıverilmiş bir at gibidir. Böyle bir dikkati kontrol edemezsiniz. Ve bu dikkat bir şeyden, bir
diğerine çılgınca akar, bu bir moda aynı zamanda. Dikkatin sürekli olarak bir şeyden diğerine kaymasını sağlamak çok popüler bir
şey ama bu dikkat Tanrısal olana, Her Şeye Gücü Yetene doğru olmalıdır, sadece ziyan ediliyor. Bu yüzden de dikkat, kendi
köklerini büyütmez. İlk olarak, kendiniz hakkında bilgi edinmelisiniz: dikkatiniz nereye gidiyor? Dikkatiniz için endişelenmenize
veya ilgi göstermenize neden olan şey nedir? Görüyorsunuz, dikkat çeşitli sorunlardan kaynaklanır ve sizin, kontrol edilmediğiniz
bir yerde yetiştirilmienizden dolayı olabilir, bu eğitiminiz olabilir, içinde yaşadığınız atmosfer olabilir, kendi egonuz veya
şartlanmanız olabilir. (Hintçe: "Su biraz fazla soğuk olabilir, işte bu yüzden. Nedir bu, çay mı? Sıcak mı? Buraya koyun, içeceğim.
Bu iyi.") Yani, dikkat tüm bu dışsal enerjiler veya negatif güçler tarafından saldırıya uğruyor ve tıpkı okyanusa doğru akan bir
nehrin, çorak bir yerde kaybolması gibi dolaşıklaşıyor. Aynı şekilde, Tanrısal olana gitmesi gereken bu dikkat, kaybolur, gözden
yok olur. Bu zayıf dikkat sizi Tanrısal olana götüremez. Nihayetinde, bütün bu dikkatin, süregelen bu saçmalıklar tarafından
tamamen emildiğini veya boşa harcandığını görürsünüz. Şanssızlık eseri ya da şans eseri olarak siz bu modern zamanlarda
doğdunuz ve bu modern zamanlar, bildiğiniz üzere, çok kaotik bir durumda. Bu kaotik koşullarda neyin doğru neyin yanlış
olduğunu bilemezsiniz. Ve dikkatinizi çekebilecek ve dikkatinizin enerjisini azaltabilecek her tür cezbedici şey vardır. Çok sağ
kanal insanlar için, bu daha fazla mümkündür. Sol kanal insanlar da çok etkilenebilirler. Bildiğiniz gibi sağ kanal insanlar bir
noktaya kadar gider ve aşırı kuru birisi olurlar, dediğim dedik ve saldırgan olurlar. Sol kanal insanlar ise kendi kaprislerine,
arzularına ve kendi ayartmaları üzerine çok fazla düşerken, onların bütün dikkatleri saldırganlık üzerindedir. Her iki taraf da, en
önemli şey olan dikkatinizi dağıtabilir. En değerli şey sizin dikkatinizdir. Ancak dikkat, zayıf bir zihni veya zayıf bir kalbi olan bir
kişi tarafından kontrol edilemez. Şimdi, çok zeki birisini ele aldığınızı varsayalım. Zeki olan kişi, tüm dikkatini, başkalarının
dikkatini kendi üzerine çekmeye verir. Nedendir bilmiyorum ama bu bir çeşit paradokstur. Kendisi çok fazla öfke sahibi olan bir
kişi, çok tatlı olmaya çalışır, onlar insanlarla sadece iyi ilişkiler içinde olmaya çalışıp, onlara karşı çok iyi olmaya çalışırlar ya da
insanlara karşı iyi davranışlar gösteren biri olurlar diyebiliriz, bu sayede onlarda bu kişiye dikkat ederler. Bu çok süptil bir şeydir.
Onlar, başkalarının dikkatini çekmek için böyle bir şey yaptıklarının farkında bile değildirler. Bu modern zamanlarda insanların sırf
başkalarının dikkatini çekmek için yaptıkları bir sürü aptalca şeyi işte böyle gördük. Modern zamanlarda ortaya çıkan tuhaflıkların
çoğu, sadece aptalca bir şey yapmaktır, böylece insanlar onlara dikkat ederler. Tabii ki, Sahaja Yogiler böyle değiller. Ancak,
modern zamanlarda başkalarının dikkatini çekmeye çalışmamak için, nasıl çok dikkatli olmanız gerektiğine işaret ediyorum.
Bunun yerine yapmanız gereken şey, çok süptil bir şekilde başkalarına dikkat koymaktır, eğer birisine dikkat koyuyorsanız, o
kişinin de size dikkat koyması gerektiği gibi bir beklenti içinde değil. Bu çok büyük bir mücadeledir, Ben bunu gördüm, Sahaja
Yoga'da da, insanların popüler olmak, göze çarpmak, kendilerinin çok büyük kaliteleri olduğunu, diğer insanlardan daha iyi bir şey
olduklarını göstermeye çalıştıklarını gördüm. Tanrısal olanla gerçekten bağlantısı olan bir kişi, insanların o kişiye ne şekilde
dikkat ettikleri konusunda minimum rahatsızlık duyar ama böyle bir kişinin dikkati otomatik olarak başkaları üzerindedir, bu çok,
çok ince, çok süptildir. Böyle bir kişinin dikkatinin sizde olduğunu anlayamazsınız, ama bu işe yarar ve çok güzel çalışır. Şimdi
Tanrısallığın krallığına geldiğimizi anlamalıyız. Tanrı'nın Krallığındayız ve bizler Tanrısal insanlarız. Bizler çok güçlü insanlarız
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ama dikkatimizi dağıtırsak çok, çok zayıf insanlar oluruz. "Bizler Sahaja Yogileriz", "başkalarının aydınlanması için çok şey yaptık"
veya "biz çok sayıda insana yardım ettik" diye hissetmek kolaydır. Tüm bu bilinç eğer içinizde olursa, o zaman bilin ki hala tam
olarak Sahaja Yogi değilsiniz. Ne yaptığınız hususunda hiçbir bilinç olmamalıdır. Bununla övünmeye gerek yok. Reklam yapmaya
gerek yok. Her neyseniz, bu zaten herkes tarafından görülebilir ama bu arzu bile gerekli değildir, çünkü siz bunu sadece
Ruhunuzun tatminini sağlamak için yapıyorsunuz. Öyleyse, kalbimize geldiğimizde: çok iyi bildiğiniz gibi, kalpte Ruh bulunur.
Şimdi bu şey, sizin beyniniz üzerinde çalışması gereken ve böyle çalışabilen kalp olduğu zaman, siz ne olursunuz, bir sevgi ve
şefkat kaynağından başka bir şey olmazsınız. Bir kaynak, diyorum. Başkalarına karşı, "ben senin için çok şey yaptım, sen benim
için ne yapıyorsun? Bu kadar yoğun şekilde ifade etmem gereken şey nedir? İşte sen buradasın, beni unutuyorsun ve sen benim
için hiçbir şey yapmıyorsun?" gibi beyanlarda bulunmazsınız. Yani orada eğer ödül beklentisi varsa, o zaman bilmelisiniz ki, size
bu fikirleri veren ve bu şekilde çalışan şey aklınızdır ve şimdi, siz diğer bir kişiye her ne verdiyseniz, dikkatinizi diğer kişinin size
verdiği sevginin çokluğuna koyarsınız. Bu çok süptildir. Öyleyse Sahaja Yoga'da, şimdi kendinizi sadece akan bir sevgi kaynağı
olarak görmelisiniz. Bunda, sizin şunu ya da bunu verdiğinizi veyahut sizin şu hedefe ulaşmanız gerektiğini ya da bu şey olmanız
gerektiğini söylemezsiniz. Bu bitti şimdi. Siz bir kez kaynak olduğunuzda, o zaman nasıl başka bir şey olabilirsiniz ki? Mesele şu
ki, kaynaktan alan kişiler bir tür ödül ya da bir çeşit takdir görmek istiyorlar. Eğer böyle süptil bir şekilde hareket ederseniz,
zihniniz çok akıllıdır. Sahaja Yoga'da çok akıllı, zeki insanlarımız var. Ama bu akıl... Çok dikkatli olmalısınız çünkü bu zihin sizi
kandırabilir. Öyleyse zihninize sorun, "Neden Sahaja Yogadasın? Senin Sahaja Yoganın amacı nedir?" Yavaş yavaş bu zihin sesini
kesecektir. Ve sonra, kendinize şunu sormalısınız, "Şimdi benim arzum nedir? Ne istiyorum? Ne elde etmek istiyorum? Neden
Sahaja Yogadayım?" Eğer bu soruyu sorarsanız, bunun sadece çözüldüğünü göreceksiniz, düşüncesiz olacaksınız çünkü artık
arzu kalmadı. Hiç hırs kalmadı, rekabet yok. Tüm bu nitelikler beyindedir veya diyebiliriz ki, sizi rekabetçi kılan, burada sizi
kıskandıran şey zekâdır. Kıskançlık da, bu rekabetin bir ürünüdür çünkü iki kişi yarıştığında veya birçok kişi yarıştığı ve içinden
birisi seçildiğinde, diğerleri kıskanırlar. Demek istediğim, mutlu hissetmek yerine, "Pekâlâ. Yani, birimiz bir şey haline geldi, bu
yüzden bu kişi, o olduğu için ben çok mutlu olmalıyım." Aksine, onlar diğer insanlar kıskançlık duyuyorlar, "Neden o kişi oldu? Kim
ki o? Kendisini ne zannediyor?" Sonra daha da ileri giderler. Siz değil, ama genelde insanlar bunda daha da ileri gidiyorlar ve
yaptıkları şeyde, başka birine zarar vermektir. Sahaja Yoga'da da insanlar bazen çok endişeliler ve korkarlar. Endişelenmenize
veya korkmanıza gerek yok çünkü şimdi siz bir Sahaja Yogi ve Guru oldunuz. Kimse size dokunamaz. Size dokunmaya çalışan
herhangi biri kişi, şu veya bu şekilde sakinleşecektir. Tabii ki Ben böyle bir şey yapmıyorum. Ama daha bugün işittim ki, Türkiye'de
Sahaja Yoga aleyhine saçma sapan şeyler yazan iki gazeteci vardı. Yani, ilki bir kaza geçirdi ve öldü. Bunu Ben yapmadım.
İkincisinde, iki kişi vardı, yazı işleri müdürü ve müdür yardımcısı, onlar öldürüldüler, biri onların boğazlarını kesti. Tabii ki bunu ben
yapmadım. Bazı köktendinciler yapmış olmalı ya da birileri bunu yapmış olmalı. Şimdi, sizi kimin eleştirdiği konusunda
endişelenmemize gerek yok, onlar hakkınızda konuşuyorlar çünkü onların insanlar olduklarını bilmelisiniz. Onlar kesinlikle
kördürler, bilgelik söz konusu olduğunda olgunlaşmamışlardır. Onların Sahaja Yogayı anlamaları mümkün değildir. Bir noktaya
kadar gider ve sonra dururlar. Daha ileri gidemezler çünkü bu sizin varlığınızın erimesidir, dediğim gibi, “damla okyanus olur”.
Özellikle kendi kimlikleri ve kendi kişilikleri hakkında pek çok fikri olan Batı'da bu zordur. Şimdi, yine, bizim insanların edepsiz
şekilde giyinmesini istemememiz ya da insanların edepsiz bir şekilde davranmalarını istemememiz bir paradokstur. Edep, Sahaja
Yoga’nın çok büyük bir kısmıdır. Yani kişi şunu sorabilir, "Anne, tamamen çözünmemiz gerektiğini söylediğinizde, o zaman neden
bu haysiyete sahip olalım ki? Neden haysiyete sahip olmak için endişe etmeliyiz ki?" Bu tamamen mümkündür. Bu soru tamam.
Cevap şuna benzer: Farz edelim ki, eğer okyanusa bir damla pislik koyarsınız, o zaman okyanus kirlenebilir. Biraz zehir
koyarsanız, tüm okyanus zehirlenebilir. Aynı şekilde, okyanusa, bu Tanrısal güce uygun olmayan şeyler yapılmamalıdır. Aksi
takdirde onun tamamını mahvedersiniz. Deneyimlerimiz oldu. Aynı zamanda liderde olan Sahaja Yogilerimiz vardı ve onlar
oldukça garip olmaya çalıştılar ve tüm kolektivite bozuldu. İyi olmayan bir kişi, bütün kolektiviteyi bozabilir. Üstelik lider olan kişi,
en tepede olan kişi, daha da kötüdür. Öyleyse, bir okyanus damlası haline geldiğinizde, bu okyanusun saf sevgi okyanusu
olduğunu anlamak gerekir. Tiksinti, hayal kırıklığı yaratacak bir şey yapmamalısınız, hatta bu bazen okyanusun çok grotesk bir
görüntüsünü yaratabilir. Bu yüzden bizler düzgün insanlar olmalıyız, terbiyeli insanlar olmalıyız. Bu bizim herhangi bir şekilde
züppe biri gibi olmayı istediğimiz için değildir, bu sizin bedeninize, kendinize saygı göstermek zorunda olduğunuz ve saygın bir
kişiliğe sahip olmanız gerektiği anlamına gelir. Buna çok fazla hoşgörü gösterilmesi uygun değildir, ancak bu sizin kendinize
saygı duymanız gerektiği şekilde olmalıdır. Bu çok önemlidir. Eğer kendinize saygı duyamazsanız, içinizdeki Kutsallığa saygı
duyamazsınız. Bu, tüm davranışınızda Tanrısallığın bir süslemesi gibidir, giyim kuşamınız herkesin sizin düzgün bir adam
olduğunuzu bileceği bir şekilde olmalıdır. Edepsizce şeyler ortaya çıktı ve bu artık gündelik bir moda haline geldi. Ve moda
girişimcileri yüzünden bu şeyler birbiri ardına gelmeye devam ediyor ve bizler moda girişimcilerinin elinde oyuncak oluyoruz ama
eğer siz hangi elbiseyi giymeniz gerektiğini ve sizin için neyin iyi olduğunu biliyorsanız, her şeyden önce bir karar vermelisiniz.



Şimdi, "Bugün bunu yapacağım, bu tür bir sâri giyeceğim, yarın ise bu tür bir elbise giyeceğim, üçüncü gün ise…" şeklinde dikkatin
ziyan edilmemesi gerekiyor, çünkü bu da dikkati dağıtıyor. Ama eğer iyi bir şeyse, kesinlikle doğruysa, bu gerçekten sizi kendi
içinizde haysiyetli hissettirecektir. Modern zamanlarda, insanlarda bu gün olduğu gibi, onların kendilerine fazla saygı duyduklarını
sanmıyorum. Dolandırıcılık gibi her tür saçma sapan şeyleri yapan, çok yüksek mevkiye sahip insanlar görüyorsunuz, örneğin
onursuz konumda insanlarla ilişki kurmak gibi. Bütün bunlar oluyor. Eğer gazeteye bakarsanız, işlerin dümeninde olan bu
insanların nasıl böyle olabileceğine şaşırıyorsunuz. Çünkü onlar hala nerede olduklarını, pozisyonlarının ne olduğunu, nasıl
olmaları gerektiğini bilecek kadar olgunlaşmamışlar. Yeterince olgunlaştıysanız, bunu anlarsınız, deyin ki, Ben bir ev hanımıyım,
Ben şöyle bir bakanım, Ben başbakanım, nasıl olmalıyım. Dışarıda sahip oldukları bütün o başarı dışarıda kalır, içeriye girmez.
Ama bir Sahaja Yogi için, bu içinize çekilmelidir. Dikkatin çok fazla boşa harcanmaması için, bunun içe çekilmesi gerekir. Kişinin
görmesi gereken bir diğer kısım ise, kalptir. Bazı insanlar diyor ki, "Anne, eğer kafayı kalbimiz yönetiyorsa, o zaman biz çok fazla
duygusal oluruz, insanlara çok fazla bağlanırız, görüyorsunuz, bireysel arkadaşlıklar ve bunun gibi şeyler ortaya çıkar." Bu
noktada, neden bir kişiye bağlı olduğunuzu bilmeniz gerekir? Bu sizin kalbiniz değildir. Kalbiniz değildir. Bir insana bağlanırsınız
çünkü bu bir çeşit, diyebiliriz, sizin belki bir ilişkiniz var ya da belki siz, o kişinin saçını beğenirsiniz. Belki o kişinin elbisesini
beğenmişsinizdir. Dış kaliteden bir şeyler sizi o kişiye çekiyordur. Çeken şey, içsel kalite değildir. Örneğin, eğer çocuklarınıza çok
bağımlıysanız, onları şımartırsınız. Onlar beklentilerinizi karşılamayacaklardır. Bağlandığınız herhangi birisini, soruşturmalısınız,
neden böyle bir kişiye bağlısınız, bunun sebebi nedir? Şimdi, Sahaja Yogada insanlar birbirine çok bağlıdır, bunu biliyorum. Ancak
bu herhangi bir dış sebepten dolayı değildir. Çünkü birisi zengindir, çünkü o ünlü birisidir, çünkü birisi olağanüstü bir iş yapıyordur.
Hayır. Onlar o kişiye bağlıdırlar çünkü o kişi size huzur veren, size neşe verin ve varlığınızın muazzam bir şekilde çözülmesini
sağlayan bir vibrasyon demetidir,. Yani bu siz çok fazla orada olduğunuz zaman olur, size bir zamanlar adı Gorakumhar olan ve
kil yoğuran bir çömlekçinin hikâyesinde olduğu gibi, ve Namadeva'nın bir terzi ama çok iyi tanınan şair olduğu zamanlarda, her
ikisi de şairdi. Namadeva gitti ve bu çömlekçinin şöyle yaptığını gördü, yani, demek istiyorum ki, onun yaptığı iş çokta saygıdeğer
bir iş değildi, çömlekçi kili yoğurmakla meşguldü, ona baktı ve söylediği şey şuydu, "ben burada Chaitanya'yı görmek, formsuz
olanı görmek için geldim ama bulduğum şey, formsuz olanın bir forma dönüştüğü". Bu sadece, bunu her zaman söylüyorum, bu
ancak aynı seviyede iki Aziz arasında mümkündür. Takdir etme şekilleri, hissetme şekilleri - söylemek istediğim şeyler için hiçbir
kelime yok - ama birbirleri arasında süptil bir şey olan, onların bu birliği, bütünlüğü hissetme şekilleri. Eğer birbiriniz arasında
böyle bir duygu varsa, o zaman bilin ki artık gerçekten çözündünüz ve neşe okyanusundasınız. Ama tam tersine kıyılarda
oturanlar böyle hissedemezler. Yargılarlar, o kişide neyin yanlış olduğunu bulmaya çalışırlar, bu böyle değildir. Onlar başka bir
insanı asla takdir edemezler. Hissettikleri şey, eleştirmeye, başkalarında hatalar bulmaya hakları olduğu ve kendilerinin özel bir
şey olduğudur. Ve diğer kişi de, bu kişide bazı hatalar bulur. Bu yüzden bazen gördüğüm şey, sadece hata bulan bir toplumdur ve
bundan bıkarsınız. Ama orada bulunan ve bir aziz olan diğer kişiyi gördüğünüz zaman, siz öyle bir uyum, öyle bir birlik, o kişi için
kesinlikle saf olan öyle bir yakınlık hissedersiniz ki. Beklenti yoktur, o kişide neyin yanlış olduğunu bulmak için akli bir aktivite
yoktur. Onun ne olduğuna dair, o kişinin neye benzediğine dair bir yargılama yoktur, hissettiğiniz şey sadece o kişiyle birlik
hissidir ve sevgi kalitenizin yeni bir parlaklığa, yeni bir boyuta sahip olduğunu hissedersiniz. Yani bu kendi içimizde takdir
etmemiz gereken şeyin, sevgimizin saflığı olduğu noktasına gelir. Saf olduğunuz zaman, saflık oradadır, hiçbir şeye
bağlanmazsınız, ama bu bağımsızlıktan neşe duyarsınız. Bağımlı olmaktan neşe duymazsınız çünkü diğer kişiyle olan yüzeysel
ilişkiden daha fazla rahatsız olursunuz. Şimdi, eğer Sahaja Yoga'ya daha geniş bir şekilde bakarsanız, hepiniz çok önemli
insanlarsınız - son derece önemli - çünkü maneviyat tarihinde böyle bir arada oturan bu kadar çok sayıda aziz yoktu. Bir sürü
ülkeden bu kadar çok insanın Tanrısallık ve ahlak üzerine düşündüğünü asla göremezsiniz. Bu kadar çok insanı, herhangi bir
noktada, birliği hisseden, diyebilirsiniz ki, birbirleri arasında en yatıştırıcı duyguyu paylaşan..., herhangi bir noktada onları bir araya
getirmek imkânsızdır. Bu rahat olsa da, olmasa da, rahatlık normlarına göre bu çok fazla olsa da, aziz olan insanlar, diğer
azizlerden ve aziz olan diğer insanlardan kesinlikle memnun olmasıdır. Onlar bir aziz olan insanlara koşarlar. Bir keresinde
Kolhapur'dayken Bana "Sizden bahseden bir aziz var" dediler. Öyleyse nerede o? dedim. “O yukarıda yaşıyor ve Sizin oraya
tırmanmanız en az üç saatinizi alır. O kişi sadece orada yaşıyor, dışarı çıkmıyor", dediler. "Tamam, gidip onu görmek istiyorum"
dedim. Ben de yürüyordum ve yağmur yağmaya başladı. Bu yüzden "Anne, siz bu şekilde hiç kimsenin yanına gitmiyorsunuz,
neden ona gidiyorsunuz?" dediler. Bende, "hayır, sadece yukarı çıkıp onu görmek istiyorum" dedim. Şimdi, bu adam, onlar dediler
ki, onun yağmur üzerinde kontrolü vardı, ama yağmur yağıyordu, yağıyordu, çok yağmur yağıyordu ve Ben tırmandığımda, onun
oturduğunu ve büyük bir öfke içinde olduğunu gördüm. Ben de, "Hadi gidip mağaranda oturalım” dedim çünkü bu adam artık
normal bir ruh halinde değildi. Ben de gidip orada mağaraya oturdum ve kendisi de oraya geldi. Yürüyemiyordu çünkü onun ...
İçindeki vibrasyonlar yüzünden bacaklarının kesinlikle aksak/topal bir halde olduğunu söylüyorlardı, bu her ne idiyse, o
yürüyemiyordu. Bu yüzden onu oraya getirdiler ve oturdu. Bana sorduğu ilk şey, "Yağmuru durdurmama neden izin vermediniz?



Çok şiddetli yağmur yağıyordu ve siz yukarı çıkarken, şimdi olduğu gibi sizin sırılsıklam olmanızı istemedim, hepiniz su içinde
kaldınız. Sizin bu şekilde sıkıntı çekmenizi istemedim çünkü bu Size hoş geldin demek için iyi değil. Peki, Siz bunu sadece egomu
kontrol etmek için mi yaptınız, çünkü ben egomu geliştirmiş olmalıyım çünkü ben yağmuru kontrol edebilirim, bu bir gerçek mi?"
dedi. Ben de ona gülümsedim. "Bak, sen benim oğlumsun, değil mi? Benim için bir sari aldın ama sen bir sanyasisin, bu yüzden
Ben senden bir sari alamam çünkü sanyasi dharma farklıdır - Ben bir Gruhastha’yım (ev halkından), senden sari alamam. Bu
yüzden, Bana sari verebilmen için kasıtlı olarak sırılsıklam oldum." Tüm öfke, tüm doğal olmayan davranışlar, hepsi kayboldu, son
derece tatlı birisi oldu. "Evet, evet" dedi, "sari aldığımı nereden biliyorsunuz?" dedi. "En azından" dedim, "sevgi içinde her şeyi
bilirsiniz." Sonra Benim için bir sari getirdi ve Aarti falan yaptı ama görüyorsunuz, tüm bunlar, sevginin her şeyi nasıl bu kadar
kolay idare ettiğini gösteriyor. Küçük, küçük şeyler, eğer sevginizi ifade etme konusunda uzmansanız, bu nasılda çalışıyor. Size
bu şekilde anlatabileceğim pek çok olay var. Ama içimizde görmemiz gereken en önemli şey şudur, "Birbirimizi gerçekten seviyor
muyuz? Sahaja Yogi bile olmayan başka kişilere karşı gerçekten şefkat ve alaka besliyor muyuz?" Sahaja Yogi olmayanlar kör
insanlardır. Onlara şefkat göstermelisiniz. Bu insanların çok mutsuz olduklarını ve Sahaja Yogaya gelemeyeceklerini ve Sahaja
Yogi olamayacaklarını ve sadece egolarında tatmin olduklarını hissetmelisiniz. Öyleyse, siz onlara karşı gerçek bir şefkat
duymalısınız. Eğer bu merhamete sahipseniz, insanlar size "Neden enerjinizi boşa harcıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu
yapıyorsun?" diyebilirler. Merhamet aslında bütün bunları içimizde birleştiriyor. Bu birleştirici bir faktördür. Birincisi, ilki bence
çok, çok önemli olan şey, dikkatinizdir. İkincisi aklınızdır, ya da buna siz zihniniz diyebilirsiniz ve üçüncüsü ise kalbinizdir.
Merhamete sahip olmak için bu kapasiteye sahip olduğunuzda, hepsi şu veya bu şekilde birleşirler. Benimle veya herhangi biriyle
tartışmazsınız, bunun için düşünmek zorunda değilsiniz. Siz sadece, şefkatli olduğunuzda ve başkalarıyla bu şefkatle ilişkiler
kurduğunuzda kendinizi tamamen evinizde hissedersiniz. Şimdi, bu şefkatin üzerinde çalışılmamıştır, üzerinde çalışılmamış veya
ele alınmamıştır. O sadece orada, oradadır. Bağışlayan bu merhamette, o saçma sapan şeyleri unutur. Bağışlama ancak içinizde
bu şefkat varsa mümkündür. Şimdi, Bana "Anne, sevgi ve şefkate nasıl sahip olabiliriz?" diye soran Sahaja Yogiler bile var, Demek
istiyorum ki, birçok kişinin Bana sorduğu bir soru bu. Şimdi, basit olan şu ki, düşüncesiz farkındalığınızı meditasyonunuzda
geliştirirseniz, düşüncesiz farkındalıkta, herhangi bir şeyi siz düşüncesiz farkındalık içinde seyredersiniz, herhangi bir ilişkiyi
düşüncesiz farkındalık içinde izlerseniz, o zaman bu şefkatin kapılarının nasıl açılacağına şaşıracaksınız. Düşüncesiz farkındalık
kalbinizi açar, ama tek bir kişiye ya da başka bir kişiye gitmez, varlığınızın her tarafına ışıklar saçar. Herkes faydalanır, herkesin
size karşı Tanrısal bir hissiyatı vardır çünkü bu şefkat doğrusal değildir ne de saldırgandır, sadece akıp gider ve kaotik, zahmetli
ve acı veren her şeyi sakinleştirir ve yatıştırır. Sizin şimdi sahip olduğunuz şey budur. Bilirsiniz, bunlar uzun zaman önce azizler
tarafından yapıldı ama o zamanlar hiç kimse onlardan hoşlanmadı ve kıskançlık nedeniyle onları çarmıha gerdiler. Çünkü eğer
biri aziz olduysa, insanlar o kişiyi çok kıskandılar. Bu yüzden onları öldürdüler veya onlara işkence ettiler, onları rahatsız ettiler.
Durum şu sıralar o kadar da kötü değil. Elbette, işe yaramaz bazı insanlar var. Gerçek canavar olan bazı insanlar var, buna
katılıyorum. Onları unutun gitsin ama genel olarak, bizim tavrımız, bunların kör insanlar olduğu şeklinde olmalıdır. Şimdi, şey
olabilen birine bakmak, belki bu kişide bir şeyler yanlıştır, belki de onun iyi bir tabiatı yoktur - herhangi bir şey olabilir. Ama
kalbinizde hiç kin beslememelisiniz, onlardan şikâyet etmemelisiniz. O kişiyle bunun hakkında konuşabilirsiniz. Ona bunu
absorbe edebileceği bir şekilde anlatabilirsiniz, ancak bundan bir sorun çıkarmaya ve herhangi bir şekilde kimseyi rahatsız
etmeye veya işkence etmeye çalışmamalısınız. ("Bunu kapatabilir misin?" Hintçe: Vantilatörü kapatın".) Sahaja Yoga'da, buraya
gelip sorunlu olan ve bizim için bir değeri olmayan insanları zaten gördünüz, onları sadece kendi başlarına bırakın. Bunun için
fazla bir şey yapmamıza gerek yoktu. Onlar sadece ayrıldılar ve sorunlu bir hayat sürdüler. Ben şimdi bile onlardan "Bu
sorunumuz var, şu sorunumuz var ve bunu nasıl çözeceğiz" şeklinde mektuplar alıyorum. Ama bu otomatik olarak olur çünkü
sonuçta büyük bir seçim var ve Tanrısal olan, İlahi Olan'ın kutsamalarını kimin alabileceğine karar vermeye çalışıyor. Başarmanız
gereken tek şey budur. Bu yüzden Sahaja Yogaya geldiniz. Başka hiçbir şeyin önemi yoktur. Çok yüksek mevkide olan insanlar
var, yarın toz içinde kalacaklar. Çok büyük,çok ünlü bir insan olarak kabul edilenler var, yarın tozun içinde kalıyorlar. Karşınızda bu
her zaman meydana geliyor. Her gün bir gazete okur ve onların nasıl davrandıklarını görürsünüz. Bugün olduğu gibi, birisi Bana
gazetede şimdi, bir piskoposun diskoteğe gideceğini yazdığını söyledi, düşünebiliyor musunuz? Diskoya gidiyor. Şimdi, insanlar
ne düşünmeli, onlar kafalarını kırıyor olmalılar, "Şimdi ne yapmalı, bizim piskopos dediğimiz bu aptal adam, şimdi diskoya
gidiyor." Onlar, yani demek istediğim, onun saygı duyduğu şey her neyse, belki de yapay, ama bunların hepsi kayboldu, bitti.
Çünkü görüyorsunuz, kendilerine dair hiçbir değerleri yok, sadece egolarıyla yaşarlar, "Ben çok büyük bir adamım. Ben şuyum,
şuyum. Ben bir piskoposum." Farklı bir şekilde yürürler, farklı bir şekilde konuşurlar ve aniden nasılda düşerler. Şimdi, bu yaşlı
Johnny'nin diskoteğe gitmesine ne gerek vardı, bunu anlayamıyorum? Öyleyse, sürdüğü bu tür bir yaşam nedeniyle, kendi sonunu
düşünmeden, "ben bir gün böyle düşeceğim", şeklinde bunu asla göremedi. Daha geniş bir şekilde görmeniz gereken başka bir
şey de, insanların ona neden saygı duyduğunu, kişinin kendisinin hissetmemesidir. İnsanların ona neden saygı duyduğunu asla



bilmiyordu ya da bunun farkında değildi. En azından bunu muhafaza edecekti, ama yapmadı. Sürekli olarak kınadığı, kötü yerler
olduğunu, insanın oraya gitmemesi gerektiğini söylediği bir yere neden gitmesi gereksin ki? Yani, sizin durumunuzda, siz Sahaja
Yogiler olduğunuzun bilincinde olmalısınız. Eğer siz Okyanus olursanız, bu bilincinizin yok olduğu anlamına gelmez, ama
genişlemiştir. Siz okyanus bilincine sahipsiniz. Siz büyülenmiş biri ya da kendisiyle hiçbir bağı olmayan biri gibi değilsiniz. Aksine,
kendinize eskisinden çok daha fazla bağlısınız. Yani, okyanus olduğunuz zaman kişiliğinizi kaybetmez, kişiliğinizi genişletirsiniz.
Daha büyük bir insan olursunuz. Ve bu Sahaja Yoga'da oluyor. Pek çok insanın bu tür bir kişilik geliştirdiğini ve bunu ifade edip,
tezahür ettirdiğini fark ediyorum. Yaşarken bunu görmek Bana büyük keyif veriyor, böyle şeyler yapan bu gibi insanları
görebildim. Yani, her ne zaman bir şey yapıyorsanız, giriştiğiniz şey her ne olursa olsun, yaşam tarzınız nasıl olursa olsun, o her
neyse, bunların hepsi dışarıdadır. Kişi Kadir-i Mutlak olana olan dikkatini kaybetmemelidir. Eğer bu kaybolursa, siz kaybolursunuz.
Namadeva'nın uçurtma uçuran bir çocuğu anlattığı çok güzel bir şiir var. Ve uçurtma yüzüyor ve bu çocuk uçurtmaya bakıyordu.
Ve oğlan herkesle konuşuyordu ama dikkati uçurtmadaydı ve sonra bu daha da ileri gider. Bedeninde, karnında küçük çocuk olan
bir hanımefendiyi anlatıyor ve bayan evi temizliyor. Küçük bir süpürgeyle temizlik yapıyor. Bayanın oradan buraya gitmesi
gerekiyor ve bu temizlik bittikten sonra onun başka işler de yapması gerekiyor ama çocuk burada. Yani, düşmemesi, bir şey
olmaması için dikkati çocuğun üstünde. Her tür işi, her şeyi yapıyor olmasına rağmen, dikkati çocuğun üzerindedir. Aynı şekilde,
sizin de dikkatiniz Kundalininizin Tanrısal gücü üzerinde olmalıdır. Namadeva'nın tarif ettiği bir üçüncüsü vardır, bir nehirden su
alan bir sürü bayan var. Bazen başlarının üstünde üç tane testi var ve onlar yürüyorlar. Ve yürürken birbirleriyle konuşuyorlar,
birbirleri hakkında hikâyeler anlatıyorlar, ama dikkatleri kafalarının üstündeki testilerde. Aynı şekilde, her ne yaparsak yapalım,
dikkatimiz Kundalinimizde olmalıdır. Ne yaptığımızı bulmalıyız. Bu ışığımızın olması gibidir ama hayatınızın her köşesine,
düşüncenizin her bir yönüne, yaptığınız her türlü çabaya ışık tutmalısınız. Ve şaşıracaksınız ki, dikkatinizi gerçekten izlerseniz, ne
yaptığınızı gerçekten bileceksiniz. En fazla izlenmesi gereken şey dikkattir, nihayetinde dikkatin artık ziyan edilmediğini görüp
şaşıracaksınız. Dikkat olmadan Sahaja Yoga'yı çalıştıramazsınız. Dikkatinizin Yüce Tanrı'ya yönelik olması gerekliliği Sahaja
Yoga'nın ana sorunudur aksi takdirde hiçbir şey yürümez. Yükselişiniz çalışmaz. Hah, eğer siz Sahaja Yogaya para kazanmak için
geldiyseniz, pekâlâ, para kazanacak ve sonra çıkacaksınız. Eğer buraya kendi bilginizi ve bütün bu şeyleri göstermek için
geldiyseniz, bunu gösterecek ve dışarı çıkacaksınız. Buraya gücünüzü ve otoritenizi göstermek için geldiyseniz, o orada kalır, siz
dışarı çıkarsınız. Eğer biliyorsanız bu gibi pek çok insan dışarı çıktı. Ve gerçekten dikkat edilmesi gereken şey şudur: Siz Sahaja
Yoga'yı tüm bu aptalca şeyler için, kalıcı olmayan, ebedi olmayan şeyler için kullanmaya çalışmazsınız. Sahaja Yoga sadece
kendinizi temizlemek, okyanus olmak, sevgi okyanusu olmak için kullanılmalıdır. Şimdi, birçok insan sevginin oldukça zor
olduğunu düşünüyor, çünkü siz başkaları tarafından incitilebilirsiniz ya da birileri sizden faydalanabilir. Sevgiyle ilgili en önemli
şey, eğer bu saf bir sevgi değilse, o zaman bu sorun yaratır. Diyelim ki, birisine para yüzünden güvendiniz, birine birisi, akrabaları
yüzünden ya da herhangi bir şey yüzünden güvenir ve siz kendinizi buna kaptırmaya devam ederseniz, sonunda büyük bir hayal
kırıklığına uğrayacağınızı göreceksiniz. Çok büyük bir hayal kırıklığına ama sevginizi sadece o kişiye karşı, saf bir şekilde
gösterdiğinizi varsayalım... Bu çok süptildir. O, öyle doğuştan gelerek içinizdedir ki, içinize bina edilmiştir ki, oradadır. Biz sadece
onu açmalıyız. Her insan bir sevgi demetidir. Ve o başkalarından korktuğu zaman - özellikle Batı'da, onların yarattıkları o kadar
çok fikir var ki, siz bu tür bir sevgiden korkuyorsunuz ve bu tür bir sevgiden, bakın, sapkınlığın şekli ve tüm bu saçmalıklar
oradadır. Âmâ saf sevgide, sizi koruyan, size rehberlik eden ve hayatınızı tamamen aydınlatan güzel bir ışık vardır. Bu ışık sadece
besler ve ayrıca diyebiliriz ki, tıpkı lambanın yağa sahip olması gerektiği gibi, bir kişinin sevgisi, maneviyatımız için gerekli olan
şeydir. Siz sevginin somutlaşmış halisiniz, bunu Benden alın, çünkü siz bir insansınız. Sevginin ne olduğunu bilen hayvanlar bile
oradadır. Görüyorsunuz… Eğer bir kaplanı severseniz, kaplanın asla size zarar vermeyeceğini biliyorum. Eğer bir yılanı severseniz,
yılan asla size zarar vermez. Çok acımasız ve çok kötü birini sevmeye çalışırsanız, yavaş yavaş sakinleşir. Size birazcık zarar
verecektir, bunu yapacaktır, bir şeyleri görecektir ve size karşı kaba olabilir, her türlü şeyi yapacaktır ama sonrasında yavaş yavaş
sevginizin işe yaradığını, çalıştığını ve çalıştığını görürsünüz. Ve nihayetinde o kişi için önemli olan şey, sevginizdir. Şimdi,
sevginiz gerçekten, çocuklarda olduğu gibi, ilk başta daha çok masum olan insanlar tarafından takdir edilir. Çocuklar sevginin ne
olduğunu bilirler. Eğer çocuklar sizi görür ve kaçarlarsa, bu sizde yanlış olan bir şey var demektir. Ben insanları gördüm... Bir
keresinde Japonya'da olduğumuz sırada olduğu gibi ve orada olan iki yabancı vardı, süslenmiş bayanlar - hangi kuaförde
kendilerini hazırlatmışlardı bilmiyorum ve çok fazla süslenmişlerdi - ve onlar bizimle birlikte geldiler. Bir şeyi görmek için biz bir
yere tırmandık ve aşağı indiğimizde orada duran çocuklar vardı. Çocuklar oraya bizden önce gitmişlerdi. Onlar "bu cadılar
neredeler?" dediler. "Hangisi" dedim. "Hangisi sizinle gitti?" dedim. "Ne demek istiyorsunuz?" dedim." Onlar yanıma geldiler,
bilirsiniz, biz korktuk, evlerimize kaçtık. Şimdi de, size onların cadı olduğunu söylemeye geldik" dediler. Bu küçük, küçücük Japon
çocuklar, bilirsiniz, "Onlar cadı, bilirsiniz, onlar cadı. Onlardan korkun", dediler. Ve kadınlar kendilerini o kadar çok süslemişlerdi ki,
saçları o kadar çok süslenmişti ki, kendilerini çok güzel göstermeye çalıştılar, ama… Çocuklar için onlar cadı ve çocuklar kaçtılar.



Ve biz geldiğimiz zaman koşarak yanımıza geldiler ve bize "Onlarla beraber olmayın, onlar cadı" dediler. Yani masum insanların
yargısı en iyi yargıdır. Eğer masumlarsa, sevgisi olan ve olmayan birisini yargılamak için son derece donanımlıdırlar. Ve onlar en
iyi insanlar çünkü sizi en çok onlar takdir edeceklerdir. Bunların yüksek kalitede insanlar olduklarını anlayacaklar. Ancak masum
değillerse, kurnazlarsa, bazı insanlar son derece kurnazdır - bu işin zekâ kısmıdır – onlar sizi asla takdir edemezler. Çok, çok
anormal olan, Tanrısal açıdan, ilahi açıdan çok, çok taciz edici ve garip olan bir şeyi takdir edecek ama sizi asla takdir
etmeyeceklerdir, asla, bunu yapamazlar. Bir noktaya kadar yapabilirler ama olmayabilir de. Önemli değil. Kendinizi siz takdir
etmelisiniz. Kimseye karşı kaba davranmadığınızı, başkalarını yargılamadığınızı ve o kişideki her şeyi - bir insan olarak onda iyi
olan her şeyi - takdir ettiğinizi bilmelisiniz. Bu işe yarıyor. Gördünüz, bunların hepsi Benim sevgim ve şefkatim aracılığıyla işe
yaradı ama Ben size sevgi ya da şefkat ya da başka bir şey verdiğimin farkında bile değilim. Size bir şey verdiğimin bilincinde bile
değilim. … olarak bilincinde bile değilim… O kadar çok güzel insan yarattım ki. Bunun farkında değilim, bu sadece oluyor. Tıpkı bu
ağacın burada olması gibi, bakın, ne olduğunun ve neye benzediğinin bilincinde değil. O sadece oradadır. Aynı şekilde, eğer bu
sizin başınıza gelirse, size söylüyorum, sizde gerçekten herkes için böyle bir sevincin kaynağı oluyorsunuz. Şimdi, biz bu dünya
için ne yapmalıyız? Bu dünya için neyin yapılması gerekiyor? İnsanlar barıştan bahsediyor, şundan, bundan. Hiçbir şey yapmanıza
gerek yok. Sadece… Siz bu tür bir kişilik olursunuz - huzur yayarsınız, sevgi yayarsınız, başkalarına neşe yayarsınız. Şimdi, bu güç
içinizdedir çünkü yerleşiktir, sizin içinizdedir. Her insanda potansiyel bir formdadır. Tek şey, bunun ortaya çıkması gerekiyor.
Şimdi, şefkatle, olmayabilirsiniz, ama içinizde doğuştan gelen sevgi ve bu duyguyla çünkü içinizde olan böylesi süptil şeyleri tarif
edecek kelimeler yoktur. Çünkü şimdiye dek insanlar, sizin başkalarıyla birlik içinde olduğunuzu hissetmenizi sağlayan bu
şeylerin ne olduğunu bilmiyorlar. Bütün bunlar, siz bu zihin olmadığınızı, bu beden olmadığınızı, bu dikkat olmayıp, Ruh
olduğunuzu anladığınız zaman, bütün bunlar çok kolay, çok kolay bir şekilde olur, sizde de olabilir. Sonrada iç gözlem yaparsınız,
"Ben Ruh muyum? Pekâlâ, eğer ben Ruh isem, nedir bu, ben ne yapıyorum?" Bir kez Ruh olduğunuzda, "Neden başkaları da
olmasın ki?" diye hissedersiniz. Sevgi ve şefkatten dolayı. Lider veya bir şeyler olmak için değil, sadece sevgiden. "Eğer ben
öyleysem neden başkalarını da böyle yapmayayım?" Ve işte Sahaja Yoga bu şekilde, bu kadar fazla yayıldı ve bizde o kadar çok
değerli insan var ki, o kadar güzel insanlar ki hayatım boyunca bu kadar çok şeyin olmasını gerçekten hiç beklemiyordum. Hiçbir
azizde, herhangi bir enkarnasyonda, herhangi bir peygamberde bu asla olmadı. Yani şimdi, sizler kesinlikle "halis" oldunuz, bu siz
kendinizi kesinlikle tamamen boşaltmışsınız demektir. Radha ve Krishna'nın, Radha'nın "Bunu neden alıyorsun…” dediği çok güzel
hikâye, [Hintçe:" Murli'nin İngilizce karşılığını bilmiyorum "], flüt... dudaklarına? Neden bunu alıyorsun? "Murli çok tatlı bir şey
olduğu için, 'na', flüt o kadar da hoş değil. "Ama neden bu flütü dudaklarına götürüyorsun?" dedi. Sonuçta… Radha, kıskanmış
olmalı, Bence böyle. Yani bu bir hikâye, sadece bir hikâye bu. O yüzden Krishna, "Neden gidip flüte sormuyorsun?" dedi. Bunun
üzerine Radha gidip flüte sordu, "Shri Krishna seni neden sürekli olarak dudaklarına götürüyor?" dedi. Flüt dedi ki, "Biliyorsunuz,
benim içim tamamen boş. İçimde hiçbir şey yok. O beni dudaklarına götürüyor ve insanlar benim melodiyi çaldığımı söylüyorlar.
Melodiyi O çalıyor. Ben neredeyim? Ben orada değilim. Sadece içimden geçen bu melodinin tadını çıkarıyorum. İfade budur." Ama
sonra Radha, Shri Krishna'ya, "Beni neden flüt gibi yapmıyorsun?" dedi. Yani, olmanız gereken şey budur, siz flüt olmalısınız, bu da
içinizin boş olması gerektiği anlamına gelir. Hayatınıza giren tüm bu küçük, küçük şeyler önemli değiller. Önemli olan - içiniz
tamamen boş oldu mu? İç gözlemin size faydasının olacağı yer burasıdır. Flüt yapan şeyde, sizin içinizdedir. Öyleyse, sizde,
kendiniz tarafınızdan yapılmış bir flüt olun. İşte bu şekilde olmanız gereken şeyi, kendiniz bu şekilde yaparsınız. Gita'da Shri
Krishna şunu söylemiştir, "Atmaneva Atmane Shrushta", bu Ruhun kendi kendisiyle tatmin olduğu anlamına gelir. Anlaması çokta
zor değil, değil mi - Ruh kendi kendisiyle nasıl tatmin olabilir? Ama şimdi siz Shri Krishna'nın, Ruhunuzun kendi kendisiyle tatmin
olduğunu söylemesini, anlayabilirsiniz. O zaman ruh başka bir tatmin aramaz. Siz Ruhunuzun konforunu ararsınız, Ruhunuzun
neşesini ararsınız, Ruhunuzun güzelliğini ararsınız. Siz aramıyorsunuz bile, ama o kendi içinde Ruh'un sevinciyle doludur ve
sadece kendi kendisiyle tatmin edilebilir. "Tatmin olmadım, biliyorsunuz, bundan pek memnun değilim, memnun değilim" diyen
çok kişi var. Aynı şekilde Ruh da, "Ben tatmin olmadım" diyebilir ama Ruh yalnızca Ruh ile tatmin olabilir. Bu aynadaki yansıma
gibidir. Aynaya baktığınızda orada kendi yansımanızı görürsünüz. Şimdi, eğer ayna iyi değilse, "ben bu aynadan aldığım
yansımadan memnun değilim" diyeceğim. Yani siz aynayı değiştirecek, daha iyi bir ayna getireceksiniz, kendinizin daha iyi bir
resmini almaya çalışacaksınız. Aynı şekilde, içinize yansıyan Ruh da, kendi imajını görmek ister. Ve sonra yaptığınız şey…
Ruhunuzun Ruh ile tatmin olması için, siz bir şekilde devam eder, değiştirirsiniz, aynayı temizlersiniz, meditasyonunuzla her şeyi
düzeltirsiniz, böylece Ruhunuz Ruh ile tatmin olur. Shri Krishna Gita'yı, anlamlar çok belirsiz olacak bir şekilde yazdı çünkü O çok
zekiydi. İnsanların her şeyi doğru şekilde alamayacağını biliyordu, bu yüzden onlara şu şekilde, bu şekilde, o şekilde söyleyin ki,
onlar etrafta koşuştursunlar ve nihayetinde, Hakikate ulaşacaklardır. Ama Gerçek çok basittir. Gerçek son derece basittir. Siz
oraya buraya gitmek zorunda değilsiniz ve her zaman bacaklarınızın veya ayaklarınızın üzerinde durmak zorunda değilsiniz.
Hiçbir şeyle savaşmak zorunda değilsin. Bir çeşit 'tapasya'yayı, yoksunluğu benimsemek zorunda da değilsiniz - hiçbirisini. Bu



sadece sizin flüt gibi olmanızdır. İçiniz boş olur. Bu zor değildir. Sahaja Yogiler için bu hiç de zor değildir çünkü zaten Kundalini
sizi içi boş bir hale getirdi, bu zor değildir ama yine de insanların yoldan çıktığını görüyorum. Dikkatleri oradan oraya gider. Pek
çok insan Bana sorunlarının nasıl çözüldüğünü bu konuda hiçbir şey yapmadıklarını anlattılar. Ben "Ne yaptınız" dedim. "Hayır,
Anne, biz bunu sadece sizin lotus ayaklarının dibine bıraktık", dediler. "Gerçekten mi?" dedim. "Evet, hepsi bu ya da biz sadece
soruna bakıyorduk, problemin ne olduğu bakıyorduk. Dışarıda duruyorduk ve probleme bakıyorduk, sorun çözüldü." Güçleriniz
olduğu için, sizin çok zor olduğunu sandığınız sorunlar bile çok kolayca çözülebilir. Güçleriniz harikadır. Sizler azizsiniz, ama
azizlerden, siz azizlerden çok daha fazlasısınız çünkü böylesine gelgeç bir zamanda doğdunuz. Diyelim ki, karanlık içinde bir
ışığınız var, bir şey buluyorsunuz, ona çarpıyor, buna çarpıyorsunuz. Ama farz edelim ki, burası gaz dolu bir yer, bir ışık
getiriyorsun, her şey aydınlanıyor. Güçlerinizin olması gibi. Ama bu "ben", "benim" ve "benimki" saçmalığından kurtulmalısınız.
Dışına çıkmanızı nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum – bu içine atlayıp çıktığınız bir yüzme havuzuna benzemiyor, böyle değildir. Bu,
köklerimizin büyümesi gerektiğine dair çok süptil bir anlayış türüdür. Ve köklerimizi büyütmek için kendi içimize gitmeli ve kendi
içimizde kapladığımız alanın ne olduğunu, yaşam tarzımızın hangi alanlarında bu kökleri içeri aldığımızı bulmalıyız. Ayrıca Shri
Krishna, hayat ağacının köklerinin beyinde olduğunu ve aşağı doğru büyüdüğünü söylemiştir. Köklerin beyinde büyüdüğünü
anlamak çok ilginçtir. Bu, kendi zekânızın sadece şefkatle kaplandığı anlamına gelir, bu yalnızca kesinlikle şefkatle bir olmaktır.
Size Gujarat da, Deity'ye su su götüren bir aziz hakkında bir hikâye anlatmıştım ve o oraya gitmek için, elinde bir sürahi su ile bir
ay boyunca yürüdü. Ve sonra… çünkü bu Deity’nin bulunduğu yer çok yüksek bir dağdı ve o dağın eteğine ulaştı. Orada
susuzluktan ölen küçük bir eşek buldu ve o bütün suyu eşeğin önüne döktü. Onun yanında olanlar, "Ne yapıyorsun? Suyu sonuna
kadar getirdin ve neden bu eşeğe veriyorsun?" diye sordular. "Bilmiyor musunuz? Tanrı benimle burada buluşmak için aşağıya
kadar geldi. Yukarı tırmanmamı istemiyor", dedi. Bu, bir başkasının duygularını ve bir diğerinin sorunlarını kesinlikle basit bir
şekilde anlamaktır: siz onları çözebilirsiniz, onları halledebilirsiniz. Ve o kişi size "Sorunumu çözdünüz" diyecektir. Ama nasıl
çözdüğünüzü bilmeyeceksiniz çünkü bu sevgi güçtür. Sevgi her şeyi görebilir. Her şeydir. Sanki… bir televizyon görüyorsunuz,
pekâlâ, bu bir televizyon dersiniz. Bir telefon görürseniz, bu da bir telefondur. Güç ile yaptığınız bir şey görürseniz, hepsi bu sevgi
içinde somutlaşır. Telefon etmenize gerek yoktur. Ben asla kimseye telefon etmem. Çoğunlukla asla telefon etmem. Demek
istediğim, eğer biri Beni zorlarsa o zaman sorun değil ama Ben asla telefon etmem ama bu faturadan tasarruf etmek için değildir,
buna gerek yok diye telefon etmiyorum. Etherin bütün süptilitesi ayaklarınızın altında. Sadece yapabileceğiniz bir şeyi yapmak
istiyorsunuz, sadece vibrasyonlarla. Şimdi pek çok insan "Anne, bu kişiyi iyileştirin, şu kişiyi iyileştirin" diyorlar. Buna gerek yok.
Hepiniz tedavi edebilirsiniz, o kadar çoksunuz ki. İstediğiniz kişiyi iyileştirebilirsiniz ama siz tutup o kişiyi Bana getirirsiniz. Buna
gerek yok. İstediğiniz herkesi sadece iyileştirebilirsiniz. Bütün sorunlarını kendiniz çözebilirsiniz. Küçük bir Bandhan bunu
çözebilir ama bunun için sevginin kaynağı olmalısınız. Bir Bandhan verdiğinizde, bu… bu güçlü sevgi, bunu devralır, "Pekâlâ, işi
ben yapacağım." Ama bunun için siz, bu güzel şeyin üstadı olmalısınız. Şimdi, tek bir şey var, bu diğer ustalıklardan çok farklıdır.
Diğer ustalıklarda, insanların hükmetmeye ya da başkalarını yok etmek için bunu kullanmaya çalıştıklarını görüyorsunuz ama
sevginin üstadı olmak, Tanrısal sevgiyle nasıl bir uyum oluşturacağınızı bilmenizdir. Ve bu Tanrısal sevgi sadece güçlü değildir,
aynı zamanda o kadar etkilidir ki, söylemeliyim ki, her şeyi öyle bir şekilde çalıştıran, öyle bir uyarı aracıdır ki, işlerin nasıl
yürüdüğüne hayret edersiniz. Ve bunu herkes fark etti. Hepinizin bildiğini biliyorum. Bilmediğinizden değil ama kullanmıyorsunuz.
Vibrasyonların farkında olmalı ve bunu kullanmalısınız. Kendinize vermek bile bir bandhan’dır, bunun kendisi sizi temizler.
Elinizde size bu dengeyi, bu sevgiyi, bu şefkati veren ve tüm bu korumayı başkalarına da verebildiğiniz kadar büyük bir güç
olduğunu hayal edin. Artık siz Tanrısal gücün bir parçası oldunuz. Şimdi Tanrı'nın Krallığındasınız. Ve yapmak istediğiniz her şey
bu ilahi güç tarafından yapılabilir. Bütün bunları size anlatırken, bazen hala kendinize güvenmediğinizi hissediyorum.
Üzülüyorsunuz. "Bu nasıl olabilir?" diye hissediyorsunuz. Kendinize güveniniz yok, kendinize inancınız yok. İhmal edildiklerini veya
başlarına bir şey gelmesi gerektiğini düşünen bazı insanlar da var. Bir keresinde bir bayan ağlamaya başladı, Ben de "Neden
ağlıyor?" dedim. "Çünkü Anne bana gülümsemedi" dedi. Ona gülümsemedim mi? Ama Ben hiç kimseye gülümsemedim. Neden
böyle düşündüğünü bilmiyorum. Ben de ona "Neden sana gülümsememi istiyorsun? Senin sorunun ne? İyi misin? Neden sana
gülümseyeyim ki?" diye sordum. Yani, görüyorsunuz, bazen Sahaja Yoga'da Anne her zaman sadece size bağlanmalı şeklinde
ortaya çıkan bu tür bir duygu. O bağlanamaz, biliyorsunuz. Bu Bende olan çaresi olmayan bir durum. Bende o kadar çok kusur var
ki, bilmiyorsunuz. Parayı nasıl sayacağımı bilmiyorum. Eğer… Bana yüz rupi verirsem, iki yüz diye rupi sayarım. Görüyorsunuz, pek
bir şey bilmiyorum. Bankacılığı bilmiyorum; Pek çok şeyi bilmiyorum ve bunlardan birisi de şu ki, Ben bu kişiye veya şu kişiye nasıl
dikkat edeceğimi bilmiyorum. Politikacıların yapacağı gibi - "Görüyorsunuz, ah, siz bu adamla ilgilenmelisiniz, çünkü o çok önemli
biri." Hiçbir şey değil. Siz Benim için, siz sadece Benim bir parçamsınız, bundan başka bir şey değilsiniz. Yani, biliyorsunuz,
herkes bilmeli ki, sizler kalbime çok yakınsınız, çok fazla oradasınız, sizinle gurur duyuyorum. Ve bir şey, gerçekten de, bu
gerçekleşen bir mucize, bu sizlerin Sahaja Yogayı kabul etmenizdir. Öyleyse o noktada da, Annem beni ne kadar önemsiyor, O ne



yapıyor ... Şimdi, birisine Benim "Pekâlâ, burada oturma, orada otur" dediğimi farz edelim, onlar kendilerini kötü hissediyorlar. Ne
yaparsanız yapın, onlar kendilerini kötü hissederler. Bu tür bir insanda, sevgi duygusu yoktur. Annenin sevgisini anlamıyorlar.
Öyleyse, her şeyin sonunda size söylemeliyim ki, bir guru olduğunuz zaman, Siz aynı zamanda bir Annesiniz. Kendinizi bir anne
gibi ifade etmelisiniz. O naziktir, müşfiktir, affeder. Gerektiğinde de düzeltir, ancak kendi tatlı yöntemiyle düzeltir, bu sayede
düzelme gerçekleşir - bu bir isyan başlaması anlamına gelmez. Yani bir annenin tüm o bilgeliği sizin içinizdedir, o zaten oradadır,
bu yüzden lütfen kullanmaya çalışın. Eminim, bu her şeyi halledecektir ve hepimiz, birlikte çok huzurlu ve neşe içinde olan çok
güzel bir insan grubuyuz. Tanrı hepinizi kutsasın. Yani, bugünün Guru Puja'sı …. olacak ... Elbette yapabiliriz - biraz Ganesha'nın
Atharva Sheersha okuyabiliriz ancak Devi Puja çok daha kısa olacak. Ve Guru Puja için ülke liderlerinden öne gelmelerini rica
ediyorum. Ülke liderleri öne gelmeli. Yani farklı bir şekilde, burada ana şeyin ülke liderlerinin öne çıkması gereken bir Guru Puja
olduğunu söyleyebiliriz. Çok kısa bir Devi Puja bunu takip edecek. (Hintçe: "Lütfen bu çayı değiştirin.")



1995-0729, Tanrının varlığını kanıtlamanın zamanı geldi
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Üçüncü Public Program, İstanbul, Türkiye, 1995-07-29 Tercüman: Shri Mataji’nin konuşmasını işitebiliyor musunuz? Seyirci: Evet,
Evet Shri Mataji: Beni duyabiliyor musunuz?Sahaja Yogiler: Evet. Shri Mataji: Gerçeği arayanların önünde eğiliyorum. Bilmeliyiz ki,
gerçek her neyse odur. Siz onu değiştiremezsiniz, dönüştüremezsiniz, onu tarif edemez ve onun için ödeme yapamazsınız. Bütün
dinlerde, kendinizi bulmalısınız denilmiştir, Bilhassa Kuran’da, eğer kendinizi bilmiyorsanız, insan değilsiniz denilmiştir. Bütün bu
namaz ve tüm bu dualar, sadece yükselmek için, kişinin kendisini bilmesi içindir. Bütün dinlerde bu böyle söylenmiştir ama
bildiğiniz üzere bütün dinler güç odaklı, para odaklı oldular ve onlar Tanrı adına (birbirleriyle) savaşıyorlar. Bu yüzden insanlar
Tanrıda gerçeklik yok diyorlar ama artık Tanrının varlığını ve birliğini, bütün dinlerin birliğini kanıtlamanın zamanı geldi. Tanrı
adına savaşacak bir şey yok. Aslında onlar gerçek için savaşmıyorlar, para için, toprak için veya biraz güç (kazanmak) için
savaşıyorlar. Dr. Han zaten size, bizim içimizde neye sahip olduğumuzu anlattı veya Kuran’da Kundalini, Assas (Kaynak) olarak
tarif edilmiştir ve Tanrının Sevgisinin her yeri kaplayan gücü ise “Ruh” olarak tanımlanmıştır. İsimler değişik olabilir ama hepsi
aynı şeyden bahsettiler. Hiç bir dini ayrıcalıklı din olarak adlandıramazsınız. Muhammed Sahib İbrahim’den, Musa’dan, İsa’dan ve
Onun Annesinden bahsetmiş birisidir. Özellikle de İsa’nın Annesi için, sizler asla Onun iffetine karşı çıkmamalısınız, dedi. İncil’de
bile, Muhammed Peygamberin Ona gösterdiği saygı, Meryem’e gösterilmemiştir. Bu bizim kadınlarımıza karşı saygılı olmak
zorunda olduğumuzu gösterir. Rahiplerin ve her şeyin olduğu veya seçkinlerin olduğu her din, bir şekilde bozulma gösterdi ve
tutucu bir hale geldi ve onlar birbirlerinden nefret ettiler. Eğer Tanrı Rahim (Merhamet eden) ve Rahman (acıyan, rahmet eden)
ise, bizler nasıl nefret ederiz. Tanrısal gücün bizi inşa etmek, bize rehberlik etmek ve bizi sabra götürmek için orada olduğunu
anlamalıyız. Onlar büyük bir kargaşa dolu olan bu modern dünyada yaşıyorlar. Ve tüm dünyada insanların, sadece güven
gösterdiğini göreceksiniz. Güvenilir insanların hepsi, bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Bu modern zamanlarda, yayılmakta olan bir
kutsama var, bu da insanları kendilerini bilecek olmalarıdır, bu Muhammed Sahibinde düşüncesi buydu. Sizin ülkeniz, özellikle
Kemal Atatürk Paşa gibi çok büyük bir Ruh ile kutsanmıştır. Ve bu ülkede kendisi büyük bir kanıt olan, Yunus Emre gibi pek çok
Sufiye sahip oldunuz. Onun şiirlerini okursanız, ülkenizin böylesine güzel şairlere, böylesine dürüst insanlara sahip olmuş
olmasına şaşarsınız. Yunus Emre öylesi büyük bir maneviyat taşıyan bir ruhtu ki ve onun insanoğlunu tanımlayışı, gerçekten çok
sevgi dolu, çok şefkatliydi. O sevgiden başka bir şeyden bahsetmemiştir. Benim bir düşmanım var, o da nefret, bir dostum var,
oda sevgi, demiştir. Böylesi büyük bir ruhun bu ülkede nasıl yaşadığı, onun Türkiye de yaşamış olması olağanüstüdür ve bunun
kutsamaları her zaman sizin üzerinizde olacaktır. Ben ülkenize gerçekten de büyük ilgi duydum çünkü pek çok sufi burada yetişti
ve onların dizeleri Hindistan’da bile, şarkı olarak söylendi. Sizin başkalarından öğrenecek bir şeyiniz yok. Spiritüellik söz konusu
olduğunda, ülkenize çok hizmet etmiş böylesine eğitimli insanlara siz sahipsiniz. Siz, bu benim elim, bu benim bedenim, bu
benim zekam dediğimiz zaman, bunların sahibi kimdir? Tüm bunlar, bakın, bunlar sizin otonomik sinir sisteminizi kontrol eden
kanallardır. Zeki insanlar olarak, sizler “peki bu oto kim?” şeklinde bir soru sormalısınız. Bilim çok sınırlıdır ve aynı zamanda o,
ahlaka da aykırıdır. Bilimde ahlak yoktur. Örneğin, bilimle atom bombaları yapabilirler, her türlü yok edici silahları yapabilirler,
bilimde onu kısıtlayan bir güç yoktur.Ve bu şekilde, sizler onların makineler yaptıklarını ve makinelerinde çok fazla kirlilik
yarattığını görüyorsunuz. Ve bugün tüm dünya, gelip dünyamızı yok edebilecek bu kirlilikten korkuyor. Yani, bunun için,
insanoğlunun korunması için bir çözüm var mı? Özünüze dönmenin bir yolu var, çevrenizdeki tüm bu koşullar dahilinde, sizin
maneviyat vasıtasıyla geliştirdiğiniz ruh. Şimdi bu, evrimsel sürecimizde oluşan önemli bir meydana geliştir. Şimdi, bizler insan
aşaması dediğimiz bir aşamaya geldik ama bu aşama da mükemmel değildir. Bizler mutlak bilgiye sahip değiliz, örneğin birisi
kapitalizmin iyi olduğunu, bir diğeri de komünizmin iyi olduğunu düşünür, herkesin kendine ait bir fikri var. İlaveten, Hitler'in,
kendisinin Yahudileri öldürmesi gereken kişi olduğuna dair sabit bir fikre sahip olması gibi, sabit fikirlerimiz var. Hemde, kendisi
Almanların en yüksek ırk olduğu kanaatindeydi. Sonuç olarak, geriye kalan (Yahudileri) tutuklamayı düşünmesinin iyi bir şey
olduğunu düşündü. Bugün bile işlerin dümeninde olan ve kafasında sabit fikirleri olan insanlar var, böyle pek çok insan var. Ancak
eğer siz mutlak gerçeğin ne olduğunu bilirseniz ve eğer hayatımıza yön veren, bizi besleyen ilahi bir güç olduğunu bilirseniz, o
zaman her şey değişir. Sahaja Yoga şimdi 65 ülkede çalışıyor. Ve bu 65 ülkeden gelen insanlarımız var, Hindistan'da ise binlerce
insan var. Buraya da, buradaki diğer Sahaj Yogilere yardım etmek için başka ülkelerden insanlar geldiler. Ama kavga yok, dövüş
yok, hiçbir şey yok. Onlar hayatlarının tadını çıkarıyorlar ve artık yaşamda onların bir amaçları var. Bütün kötü alışkanlıklar,
uyuşturucu, alkol gibi yıkıcı alışkanlıklar, tüm bunlar ortadan kalkar. Kişi onlara bunu yapma, şunu yapma demek zorunda değildir,
onlar otomatikman bunları bırakırlar. Ruhunuzun ışığında, sizin için neyin yıkıcı olduğunu görür ve bundan sadece vazgeçersiniz,
sizin için bunun çok, çok tehlikeli bir şey olduğunu anlayarak onu sadece bırakırsınız. Ayrıca, yanlış olan her şeyden vazgeçme
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güçlerini kazanırsınız. Başkalarına aydınlanma verme gücünü de elde edersiniz. Yani tek bir kişi 1000 kişiye aydınlanma verebilir.
Sağlığınız düzelir ve her tür tedavi edilemez hastalık, Sahaja Yoga tarafından iyileştirilmiştir. Hindistan'da, tedavisi olmayan
hastalıkları tedavi etmek için Sahaja Yoga’da doktorasını yapmış 3 doktor var. Bunun için, tıp okumak zorunda değilsiniz. Parmak
uçlarınızda, risk altında olan kendi merkezleri hissedebilirsiniz. Ve siz, eğer kendinizi nasıl iyileştireceğinizi biliyorsanız,
başkalarını da iyileştirebilirsiniz. Çünkü siz, farkındalığınızda yeni bir boyut geliştirirsiniz. Biz buna kolektif bilinç diyoruz. Burada
oturarak dünyanın her yerinde bulunan başka insanların merkezlerinin durumunu da hissedebilirsiniz. Ayrıca, ölmüş olan
insanlarında, ne tür insanlar olduklarını öğrenebilirsiniz. En önemli şey, bizim ruh haline gelmemiz gerektiğidir çünkü bu idrak
edilemez bir şeydir. Bir insanın bütün sorunları çözülebilir. Bugün, bir ödeme yapmadan, kendi kişiliğinizi, kendi bilgimizi
almamızın gerekliliği çok önemlidir. Bunun için ödeme yapamazsınız. Bunu siz organize edemezsiniz. Bizim böyle bir
organizasyonunuz yok. Sizler birey olarak büyümelisiniz. Bu sayede siz zamanın, tüm kusurlarınızın üzerine çıkar ve yüksek bir
kişilik olursunuz. Her gün konuşma yapıyorum, bu yüzden de boğazımda sorun var. Bu sefer şimdi tamam! Bugün hayatımızın
gerçek bir tehdit altında olduğu görülüyor. Bugün ilk kez, sabah haberlerini dinlemek istedim. Ben asla sabahları haber dinlemem.
Bu korkunç ve çok şok ediciydi. Bakın, dünyanın her yerinde bir şeyler oluyor, bu gerçekten dayanılmaz. Ve tüm bunları
gördüğünüz zaman, bununla ilgili bir şeyler yapılması gerektiğini ve bunun da aydınlanmasını almış insanlar tarafından yapılması
gerektiğini hissediyorsunuz çünkü siz kim olduğunuzu bilmiyorsunuz. Siz evrimin özüsünüz. Tercüman: Üzgünüm, anlayamadım.
İnsan evriminin özü, en yüksek olan anlamına gelir. Şimdi, bu son atılım çok basittir. Bu sizin kendi gücünüzdür. Bu sizin kendi
annenizdir. Her şeyi o yapıyor. Ve bu gerçekleştiği zaman, başınızın üstünde, sanki oradan “Ruh” geliyormuş gibi serin bir
esintinin geldiğini hissedersiniz ve “Ruhani” biri olursunuz. Kimsenin, sizin kendi kendinizi tanıdığınızı tasdik etmesi gerekmez ve
bu, bu kadar fantastik bir hale geldiğinde, siz kendiniz de şaşırıyorsunuz. Ama siz busunuz! Siz böyle olmak için doğdunuz ve
bunun gerçekleşmesi gerekiyor. Konuşmamın sonu yok çünkü bulunduğum her ülkede Ben bundan bahsediyordum ama işe
yarıyor ve sizin enerjinizin sonu yoktur. Siz, Benim 73 yaşında olduğumu biliyor olmalısınız. 73 yaşındayım ve pratikte, her üç
günde bir, bir başka ülkeye seyahat ediyorum ama kendimi çok enerjik hissediyorum ve bu o kadar iyi çalışıyor ki, tabiatları şu
veya bu şekilde olan, arayış içinde insanlar gördüm, sanırım bunların hepsi, bu Ruhani güç tarafından organize ediliyor. Bu şekilde
sizler dindar olursunuz, erdemli olursunuz. Bunda ikiyüzlülük yoktur. Kocam bana Türklerin çok yetenekli insanlar olduğunu
söyledi ve onların çok büyük sanatçılar olduklarını, çok yaratıcı olduklarını gördüm, her şey orada ama olması gereken tek şey,
sizlerin büyük Sufiler olmanızdır. Bu çok basittir ve bunu hemen şimdi çözebilirsiniz. Tabii ki Ben sizi zorlayamam. Bunu siz
istemelisiniz. Eğer arzu etmezseniz, Ben sizi zorlayamam çünkü bu saf arzunun gücüdür. Eğer kendiniz olma arzunuz varsa, bu
çok basittir, çünkü sadece bu gücün yükselmesi ve bıngıldak kemiği bölgenizi delip geçmesi, her şeyi saran bu güçle bir olması
gereklidir. Sahaja, sizinle birlikte doğan demektir. Bu sizin, her yeri saran bu güçle bir olma hakkınızdır. Bu bir birleşmedir. Bu,
tepe üstü durmanız gerekmeyen, hiçbir şey yapmanıza gerek olmayan yogadır. O sadece oradadır. Yani, (gereken) tek şey onun
çalışmasıdır. Şimdi, bakın, burada pek çok güzel ışık var ama sadece tek bir anahtar hepsini açabilir çünkü onlar sadece
anahtardır. Aynı şekilde, sizde aydınlanmanızı alabilirsiniz çünkü bu, bunun gibi içinizde kurulu bir sistemdir. Her ülkede bunun
hakkında konuştular. Her dinde bundan söz ettiler. Yani kişi, buna sadece ulaşmalıdır. Bu 10 dakikadan fazla sürmeyecek ancak
gitmek isteyenler, buna zorlanamayacakları için salonu terk etmeliler ve istemeyenler, lütfen ayrılsınlar çünkü aydınlanma alan
diğer insanlar rahatsız edilmemelidir. Tabii ki, çok basit 3 tane koşul var: Birincisi, siz kendinizi affetmelisiniz. Şu anda kendinizi
bundan dolayı suçlu hissetmemelisiniz çünkü geçmişte her ne yanlış yapmış olursanız olun, bu geçmiş öyküyü neden sürekli
olarak kafanızda taşıyorsunuz. Aslında suçlu hissedilmesiyle, bu merkez çok fazla catch eder. Hepinizde bundan bol miktarda
var, işte bu yüzden öksürüyorum ama bu merkez çok fazla sıkışmışsa, o zaman olacak olan şey, spondilit’e (omurga eklemlerinin
iltihabı) yakalanmanızdır. Ayrıca kalp krizi geçirdiğiniz anjin (kalbinize yeterince kan gitmediği zaman meydana gelen bir grup
semptomdur. Göğüs ağrısı da yapar) adı verilen bir hastalığınız olabilir ya da çok tembel bir organa sahip olabilirsiniz. Öyleyse
gereksiz şeyler için neden kendinizi suçlu hissedesiniz ki? İkinci şart ise, başkalarını affetmektir. Başkalarını affetmek
zorundasınız çünkü affetseniz de affetmeseniz de, hiçbir şey yapmazsınız ama affetmezseniz yanlış ele oynarsınız. Bu yüzden en
iyisi affetmektir, bu hikayeyi taşımak değil. Yani, onların üzerine düşünmeden, herkesi affedersiniz, bu gerçekten de kendinizi
daha hafif hissettirir. Sonra da üçüncü koşul – bu da ayakkabılarınızı çıkarmanız gerekiyor olmasıdır, bu da çok zor değil.
Londra'da, ilk seferinde onlardan ayakkabılarını çıkarmalarını söylediğimde, yarısı salondan dışarı çıktı. Lütfen ayakkabılarınızı
çıkarın. Bazı insanlar temelde kendilerinin kötü (insanlar) olduklarını hissederler. Tercüman: Seans sırasında fotoğraf
çekilmemeli. Shri Mataji: Şimdi, şu anda, neden aydınlanmanızı almıyorsunuz? En iyisi bu. Şimdi size merkezlerinizi kendi elinizle
nasıl beslemeniz gerektiğini göstereceğiz. Burada gördüğünüz sol taraf, gündelik hayat içinde bizim dünyevi arzumuzdur. O
yüzden, bunu arzuladığınızı göstermek için, lütfen sol elinizi kucağınıza koyun veya rahat bir şekilde elinizi açarak Bana doğru
uzatın. Şimdi Bana inanın, hepinizin kendi özünüz, kendi ruhunuz olacaksınız. Kendinize inanın, bu şekilde. Hayır, hayır, bu



şekilde. Gösterin. Peki! Ve sağ el, eylem içindir. Bu yüzden sağ elinizi kalbinizin üzerine koyun. Sol el Bana doğru açık ve sağ el
ise kalpte. Kalbinizde ruhunuz var. Eğer Ruh olursanız, kendi kendinizin rehberisiniz. Siz, kendi kendinizin efendisisiniz. Sonra sağ
elinizi, kendi üstatlığınızın merkezi olan sol tarafta, karnınızın üst kısmına doğru koyun. Lütfen sol elinizi bu şekilde düz tutun.
Şimdi, burası Tanrısal olan saf bilginin merkezidir. Siz bile yaparsınız, çünkü, bakın , … dikkat, herkes anlayacak. [seslerin
karışması nedeniyle net değil] Bu, söylediklerim tekrar edilmeyecek. Peki! Yapabilir misiniz, yapamaz mısınız? Hadi iç
huzurumuzu arayalım. Böylesi daha iyi. Tamam. Yani şimdi, burası Tanrısal saf bilginin merkezidir. Şimdi ise, sağ elinizi sol
tarafta karnınızın üst kısmının üzerine doğru yükseltmeniz lazım. Siz kendi merkezlerinizi besliyorsunuz. Şimdi, sağ elinizi
kalbinizin üstüne koyun. Şimdi de, sağ elinizi boynunuzla omzunuzun birleştiği noktaya yükseltin ve başınızı sağa doğru çevirin.
Eğer kendinizi suçlu hissederseniz, bu merkezin bozulacağını daha önce size söylemiştim. Şimdi sağ elinizi alnınızın üzerine
yükseltin ve lütfen, başınızı öne doğru eğin. Burası, genel anlamda başkalarını affetmeniz gereken merkezdir. Şimdi elinizi
başınızın arka tarafına getirin ve başınızı olabildiğince geriye doğru itin. Kendinizi suçlu hissetmeden, hatalarınızı tek tek
saymadan, her yeri saran bu güçten af dilemeniz gereken merkez, burasıdır. Şimdi avucunuzu tamamen gerin ve burası,
çocukluğunuzda yumuşak bir kemik olan bıngıldak kemiği bölgesidir ve elinizi üzerine koymanız gereken son merkez burasıdır.
Şimdi lütfen parmaklarınızı geriye doğru gerin. Bu çok önemlidir ve başınızı eğin. Şimdi burada, kafa derinizi hareket
ettirmelisiniz. Başınızı değil, kafa derinizi, dikkatlice baş derinizi saat yönünde 7 kez hareket ettirin. Sadece başınızı öne doğru
eğin. Bütün yapmanız gereken şey bu. Şimdi gözlerinizi kapatmalısınız. Bundan önce, sandalyede oturanların, her iki ayağını
birbirinden ayırması gerekir. Yerde oturanlar tamam. Hepiniz gözlüklerinizi çıkarın. Hayır, hayır, iyisiniz, iyisiniz, oturmak zorunda
değilsiniz, sandalyelerde oturanlar, çünkü iki tane güç var. Şimdi lütfen gözlerinizi kapatın ve Ben söyleyene kadar lütfen
açmayın. Şimdi sol el Bana doğru açık ve sağ el ise kalpte, kucağınızda. Şimdi kalbinizden, kendinizle ilgili bir soru sormalısınız.
çok temel bir soru. Bana Anne diyebilirsiniz veya Shri Mataji diyebilirsiniz, burada deyin ki, bunu kalpten 3 kez söyleyin. Şu soruyu
sorun: -Anne ben ruh muyum? – bunu 3 kez sorun. Ruh olduğunuz zaman, kendi kendinizin efendisi olduğunuzu size zaten
söylemiştim. Yani, şimdi sağ elinizi karnınızın üst kısmına, sol üst tarafına koyun ve buraya bastırın. Burada siz başka bir temel
soru sormalısınız. Anne, ben kendi kendimin efendisi miyim? Şimdi, saf Tanrısal bilgi için Ben sizi zorlayamam. Bunu siz
istemelisiniz. Öyleyse şimdi, lütfen sağ elinizi sol tarafta, karnınızın alt kısmına koyun ve bastırın ve lütfen 6 kez bunu isteyin
-Anne lütfen bana Tanrısal saf bilgiyi verin. Bazılarınız sol elinizi, diğer tarafa koyuyorsunuz. Lütfen bu şekilde koyun. Bazılarınız
yanlış yere koyuyor. Şimdi lütfen altı kez sorun -Anne lütfen bana Tanrısal saf bilginizi verin. Şimdi sağ elinizi sol tarafta,
karnınızın üst kısmına yükseltin. Tanrısal bilgiyi istediğiniz anda, bu güç içinizde yükselmeye başlar, bu yüzden kendi
özgüveninizle, daha üst merkezleri açmanız gerekir. Bu yüzden, burada 10 kez bunu isteyebilir ya da tam bir özgüven içinde bunu
10 kez söyleyebilirsiniz - “Anne, ben kendi kendimin efendisiyim”. Size söylemeliyim ki, siz bu beden değilsiniz bu zihin, bu
duygular, bu ego, bu şartlanmalar değilsiniz, siz kendi ruhunuzsunuz. Bu yüzden şimdi, sağ elinizi kalbinizin üzerine yükseltin ve
burada tam bir özgüven içinde, 12 kez bunu tekrarlamalısınız- “Anne, ben saf ruhum”. Geçmişinizden dolayı kendinizi suçlu
hissetmemeniz gerektiğini zaten söylemiştim çünkü sevginin her yeri kaplayan bu gücü, bir bağışlama okyanusudur. Ve yapmış
olabileceğiniz hatalar her ne olursa olsun, bu affetme gücüyle tamamen ortadan kalkacaktır. Bu yüzden lütfen kendinizi affedin.
Ve sağ elinizi boynunuzla omzunuzun birleştiği noktaya yükseltin ve başınızı sağa doğru çevirin. Burada şimdi tam bir özgüven
içinde 16 kez tekrarlamalısınız - "Anne, ben hiçbir şekilde suçlu değilim". Affetmeseniz de, affetmeseniz de, hiçbir şey
yapmıyorsunuz ama affetmezseniz yanlış ele oynuyor ve kendinize işkence ediyorsunuz, özellikle de şu anda. Bu çok önemlidir
çünkü optik kiazmanın kesişme yaptığı bu merkez çok daralmıştır ve eğer affetmezseniz, bu güç yükselmez çünkü bu merkezin
açılması gerekir. Bu yüzden lütfen sağ elinizi alnınızın üzerine getirin ve başınızı eğin. Burada alçakgönüllü olmalı ve kalbinizden
söylemelisiniz - (kaç kez söylediğiniz önemli değildir) “Anne, ben genel olarak herkesi affediyorum”. Şimdi suçluluk hissetmeden,
kendiniz için tek tek hatalarınızı saymadan, her yeri kaplayan güçten af dilemelisiniz. Lütfen, sağ elinizi başınızın arka kısmına
koyun ve başınızı olabildiğince geriye doğru itin. Burada, (kaç kez söylediğiniz önemli değildir) tekrarlamalısınız ama kalpten - “Ey
Tanrısal güç! Ruhani güç! Bilerek ve bilmeyerek yanlış bir şey yaptıysam, lütfen beni affedin. " Şimdi, en son ve en önemli olan
merkez, başınızın üstündedir. Avucunuzu tamamen gerin ve avucunuzla çocukluğunuzda yumuşak bir kemik olan bıngıldak
kemiği bölgesinin üzerine bastırın. Şimdi lütfen parmaklarınızı geriye doğru gerdirin, bu çok önemli, çünkü kafa derinize kuvvetli
bir baskı uygulamanız gerekiyor. Şimdi lütfen başınızı eğin. Burada yine, aydınlanma için Ben sizi zorlayamam. yani bunu siz
istemelisiniz. Bu yüzden, kafa derinizi saat yönünde 7 kez hareket ettirerek - "Anne lütfen bana kendi özümü veya aydınlanmamı
veyahut ruhumu verin." Elinizi indirin ve yavaşça gözlerinizi açın. Şimdi lütfen her iki elinizi, bu şekilde bana doğru tutun. Şimdi,
sağ elinizi bu şekilde tutun, başınızı öne doğru eğin ve sol elinizle, başınızın üstünde serin bir esinti olup olmadığına ya da
başınızdan çıkan sıcak bir esinti olup olmadığına bakın. Şimdi lütfen sol elinizi koyun. Bıngıldak kemiği bölgenizden soğuk veya
sıcak bir esinti gelip gelmediğini sağ elinizle kontrol edin. Hemen başın üstünde değil, çok daha yüksekte olabilir. Sadece elinizi



hareket ettirin ve buna bakın. Eğer kendinizi affetmediyseniz veya başkalarını affetmediyseniz, buradan gelen esinti sıcak
olacaktır. Şimdi, sağ elinizi bana doğru tutun ve yine sol elinizle, bıngıldak kemiği bölgenizden soğuk veya sıcak bir esinti gelip
gelmediğine bakın. Şimdi her iki elinizi gökyüzüne doğru kaldırın ve başınızı geriye doğru itin. Burada şimdi 3 kez bir soru
sormalısınız: Bu, “Ruh” adı verilen Tanrısal sevginin her yeri saran gücü müdür? 3 kez, “Bu, “Ruh” adı verilen Tanrısal sevginin her
yeri saran gücü müdür?” diye sorun. Başınızı geriye doğru itin. Şimdi, lütfen elinizi aşağı indirin. Şimdi, her iki elinizi bu şekilde
bana doğru tutun. Ve düşünmeden Beni izleyin çünkü olan şey, sizin düşüncesiz farkındalık içinde olmanızdır. Siz şu ana
gelirsiniz. Şu anda olursunuz. Lütfen iki elinizi de tutun. Parmaklarında, avuç içinde veya bıngıldak kemiği bölgesinin üstünde
soğuk veya sıcak esintiyi hissedenler lütfen iki elinizi havaya kaldırın Şuna bakın! Bütün Türkiye (aydınlanma) aldı! Tanrı sizleri
korusun ! Tanrı sizleri korusun ! Hepinizi selamlıyorum, şimdi azizvari hayatınız başladı. H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
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Shri Krishna Puja. Cabella Ligure (İtalya), 20 Ağustos 1995. Radha ve Krishna'ya ibadet edeceğiz. Bu çok eğlenceli  bir duygu
çünkü Shri Krishna insanların din hususunda, maneviyat hususunda son derece ciddi  hale geldikleri bir zamanda dünyada geldi
ve bu da dini, her bakımdan neşesi olmayan bir kazanım haline getirdi. İşte bu şekilde insanlar çok ciddileştiler; insanların dikkati
de kendilerinin toplumdan uzaklaşmalarına yol açan bir tür dramaya doğru yönlendirildi. İnsanlar bireyci, ketum oldular ve böyle
insanların çocukları da yine aynı tarzda insanlar haline geldiler çünkü din ve hakikat peşinde olan insanlar arasında, belki de bir
tür korku gelişti. Şimdi, aile bir fark yaratıyor ve aile insanların kişiliği üzerinde büyük bir etkiye sahip. Bu şekilde çocuklarda bunu
ebeveynlerinden aldılar ve sonrasında onların torunları da aynı türden bir hissiyatı benimsediler. Yani, Shri Rama'nın gitmesinden
yıllar sonra, durum çok bireysel bir arayış haline geldi ve onlar ne bulduklarını birbirlerine de anlatmazlardı. Onlar ne aradıklarını -
ne istediklerini, kendi ebeveynlerine bile söylemediler. Bu gizlilik içinde kayboldular ve işte bu yüzden ortalıkta çok sayıda sahte
guru vardı ve sahte yollar keşfedildi. Yine de durum o kadar da kötü değildi ama bu uzaklaşma, toplumu çok parçalanmış
gösteriyordu. Kolektivite, bu yüzden - ailede bile bu yoktu. Baba oğulla konuşmazdı, karısıyla konuşmazdı ya da belki de karısı
çocuklarıyla konuşmayabilirdi. Onlar dindar bir şekilde bunu takip ettiler - özellikle Hindistan'da – onlar dharma kısmını takip
ettiler. Ama sağ tarafa doğru gittiler - böyle diyebilirim. Böyle ciddi bir şekilde satırlarda, orada ne yazıldığını görmeden Gita'yı
takip ettiler. Size birçok kez söylediğim gibi – Shri Krishna Karma Yoga'dan bahsettiğinde - eylemin eylemsiz hale gelmesi
gerektiğini söyledi - Akarma. Nasıl? O dedi ki, herşeyi siz Shri Krishna'nın Lotus Ayaklarına bırakın, Ama bu asla olmadı.
Görüyorsunuz, çünkü aydınlanmanızı almadığınız sürece, her zaman böyle bir şeyi yaptığınızı, bir şeylere ulaştığınızı
düşünüyorsunuz ve bunu yapmaya başladığınız zamanda, bazen başkalarına baskı yapmaya, başkalarına hükmetmeye
başlıyorsunuz. Ve ben buna öfkeleniyorum, ben çok acı çekiyorum, sıkıntıdayım diye düşünmeye başlayan başka bir grup var.
Yani orada iki tür insan gelişti - birisi saldırgan, diğeri ise istisnasız şekilde ağlayan, sızlanan insanlardı. O günlerde, elbette
Krishna'dan sonra - Krishna gelmeden önce – bütün bu şeyler böyleydi. Bu yüzden Krishna, bir Sahaja Yogi'nin kalitesi hakkında
konuşmaya başladı. O, bir Sahaja Yogi'nin dengeli bir insan olduğunu söyledi. Ona göre mutluluğun ve mutsuzluğun bir anlamı
yoktur – O, her ne yaparsa yapsın, her şeyin Yüce Tanrı tarafından yapıldığını düşünüyor - ama bu şekilde olmak için siz bir
Sahaja Yogi olmalısınız. O bir Sahaja Yogiyi tarif ediyor olmasına rağmen, o sıralarda hiç Sahaja Yogi yoktu. İnsanlar genellikle
son derece ciddiydiler, onlar Himalayalara gittiler, gerçeği aramak için her yere gittiler - Gita'nın söylediği şey her neyse, onlar onu
izlediler. Bu sayede, başka bir şey başladı, bu da bhakti (adanma) kültü (inancı)oldu. Bhakti inancında, yani demek istiyorum ki,
onlar kolektif hareket ettikleri zaman, bizim Shri Rama için bhaktimiz olmalı diye düşündüler ve bu bhakti içinde,  onlar çok gizli
şekilde kaldılar, kimseye ne yaptıklarını söylemez ve bunun ne olduğunu anlatmazlardı. Fakat Shri Krishna geldi ve bhakti
hakkında konuştu, - O şunu söyledi – bu Tanrı'ya tamamen teslim edildiği zaman, siz bhakti sahibi olmalısınız. Ananya, bu "öteki
diye bir şeyin olmadığı" anlamına gelir- siz bir olursunuz - insanların kaçırdığı şey budur, çünkü onlar Ananya'nın, tamamen, tam
olduğunu, kalpten anlamına geldiğini düşünüyorlardı – bu öyle değildi. Yani, Shri Krishna da, bu husus insanlar tarafından yanlış
anlaşıldı ve onlar bu Ananya Bhakti ile başka bir uç noktaya gittiler. Biliyorsunuz sadece Bengal'de büyük bir dalga başladı ve
insanlar sokakta koşuyorlardı - Hare Rama, Hare Krishna diye ve Onun bhakti hakkında ne söylediğini anlamadan onlar her yerde
her şeyi yaparlardı - bağlantı olmadan bhakti nasıl olur ki - Ona göre bhakti yoktur. Bu yüzden, bazı insanlar, yükselişinizin,
evriminizin söz konusu olmadığı bu tür bir bhaktinin içinde kayboldular. Fakat bununla birlikte, şunu da görüyorsunuz, gelen pek
çok aziz, insanlara ne söyleyeceklerini bilmiyorlardı çünkü bu insanlara onlar aydınlanma veremediler. Bu yüzden de, siz Tanrı'yı
hatırlamalısınız, dediler. Shri Ram, Shri Krishna ve hepsinin adlarını hatırlamalısınız. Özellikle Maharashtra'da bunu söyleyen
birçok aziz vardı – onlar Tanrı'nın adını hatırlamaya çalışıyorlar. Ama bhakti bu demek değildi ki, bu sadece hatırlamak demek,
her zaman sen, - Oh, canın ne istersen yap ve sonra "ben Tanrıyı hatırlıyorum" de, bu böyle demek değildi. Yani, bakın, onlar da bu
şekilde başarısız oldular – bunu söylemeliyim çünkü azizler ne tür insanlarla karşı karşıya olduklarını asla anlamadılar. Ayrıca,
diğer rahipler ve diğer insanlar tarafından azizlerinde gözleri çok korkutuldu. Yani, "Birahar" dan bahseden insanlarımız olduğu
zaman, bizim iki tür azizimiz vardır, "Birahar",bunun anlamı Tanrı'dan ayrılmaktır. Hatta başlarda Ravindranath (Tagore)bile
böyleydi. Ve sonra onlar Tanrı ile buluşmak hakkında konuşmaya başlarlar. Yani, bu başka bir aziz türüdür, bunun hakkında
konuşanlar ise gerçek azizlerdi, ancak çok az sayıda insan gerçekte böyle olmaya ilgi gösterdi. Onlar şöyle derlerdi, bunu takdir
ediyoruz, biz buna saygı duyuyoruz, buna inanıyoruz, biz Shri Krishna'ya inanıyoruz. Maharashtra'da Pandapur adında bir yere
giderlerdi. Gittiğiniz her yerde, ülkenin her yerinde Shri Krishna'nın bir şeylerini bulacaksınız. Özellikle Gujarat'ta, çünkü Shri
Krishna orada hüküm sürdü, bu yüzden hepsi Shri Krishna'nın inananlarıydır. Onun ne için geldiği unutuldu. O aydınlanmadan
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bahsediyordu, O bağlantıdan bahsediyordu. Yani tüm bu vaazlarda onlar satır aralarını okuyamadılar ve kendi başlarına bir şey
yapmaya başladılar. Tarihimizde, Shri Krishna adına yapılmış korkunç şeyler var. Sadece Hare Rama, Hare Krishna değil, Shri
Nath’ın da (yani Shri Vishnu) bir tapınağı var - ve bu tapınak çok vibrasyonlu bir Tanrı için yapıldı, bu Shri Krishna’nın Deitysi idi, O
savaş alanından kaçtığında - Ranchordas. (Bu Shri Krishna’nın isimlerinden birisidir– Ran-savaş, chod – kaçmak, yani savaş
alanından kaçan demektir) Şimdi, Onun savaş alanından kaçmasının nedeni, bir canavarı aldatmayı ve onu öldürmeyi
istemesiydi. Yani, bu Ranchordas konumu çok önemliydi, çünkü bu korkunç canavarı nasıl da kandırıp onu, kendisini
uyandırmaya çalışan herkesi, üçüncü gözünüzü açarak öldürebileceği şeklinde bir lütfun bahşedilmiş olduğu bir azizin uyuduğu
mağaraya canavarı nasıl götürdüğünü. Yani, Shri Krishna bir numara yaptı, bu azizin bulunduğu mağaraya koştu ve bu canavar da
peşinden koştu. O, savaş alanından kaçıyordu ve kendi şalını uyumakta olan bu azizin üstüne koydu – canavarda Onun
arkasından mağaraya geldi, dedi ki "şimdi sen koşmaktan yoruldun ve burada uyuyorsun yani” dedi ve şalı çekti. Canavar şalı
çeker çekmez, bu aziz ayağa kalktı ve onu yaktı. Ve Shri Krishna bu rakshashayı, bu şeytanı işte böyle öldürdü. Shri Krishna'nın
yaşam tarzı Rama'nınkinden çok farklıydı. Rama her şeyi kabul eden birisiydi, sürgüne gitti ve orada yıllarını harcadı, sonra
karısını aramak için dışarı çıktı ve çocukları da onu pek fazla kabul etmediler. Şimdi, Shri Krishna'nın hayatının yönü ise çok
farklıydı. Onun insanlar hakkında öğrendiği ilk şey, onların çok kurnaz oldukları ve eğer siz onlara Tanrıdan ya da başka bir
şeyden bahsederseniz, asla bunu kabul etmeyecekleriydi. Onöar kendi düşündükleri gibi davranacaklar dedi. Bu yüzden de, haydi
başka bir yol deneyelim dedi, bu yüzden vaazlarında bir numara yaptı – Karmalarınızı veya eylemsiz hale gelen eylemlerinizi
yerine getirmelisiniz dedi- ki bu imkânsız bir durumdur - ve ikinci olarak da, sizin adanmanız Ananya olmalıdır – bu bağlantıda
olduğunuz zamandır. Şimdi, bu iki koşulu, hiç kimse yerine getiremedi, O bunu biliyordu. Bu yüzden de, onlar bunun üzerinde
çalışmaya devam edeceklerdi ve Sahaja Yoga zamanında, onlar Shri Krishna'nın söylediği her şeyi uygulamış olarak hiçbir şey
başaramadıklarını anlayacaklardı. Ancak yaşam tarzı farklıydı. Küçük bir çocuk olarak geldiği zaman, ilk önce yaşadığı yer olan
Gokul'ü işgal eden tüm canavarları öldürmeye çalıştı. Farklı bir, farklı bir şekilde, korkunç bir kadın olan Putana'yı öldürdü, bu
kadın bir rakshashi idi, sadece kadının göğsünü emerek onu öldürdü, çünkü kadın zehriyle Onu zehirlemek istiyordu ve işte Shri
Krishna böyle yaptı. Yani gördüğünüz gibi, Onun aldığı ilk şey, Rama'nın yapmadığı şey olan, çalışmakta olan tüm negatif güçlere
karşı gösterilen aşırı bir saldırganlıktı. Rama, her şeye karşı koyamadı, başlangıçta her ne oluyorsa olsun dedi, daha sonra
Ravanna'yı öldürdü. Ama bir çocuk olarak, Shri Krishna tatlı, küçük bir çocuktu ve onun hakkında birçok tanımlama var. Yani,
çocukluğundan itibaren, negativite söz konusu olduğunda, Shri Krishna'nın tutumu daha fazla eylemdi ve Kamsa'yı öldürene dek,
bir sürü rakshasha öldürdü. Yani ilk kısmı bu insanları öldürmekti. Çünkü onlar çok öfkeliydiler ve onlar halkın enerjisini
emiyorlardı ve aynı zamanda da onlar megalomanyak gibi oluyorlardı, siz buna böyle diyebilirsiniz, kendilerinin sonu olmadığını
düşünürlerdi, yani orada, görüyorsunuz, onların egolarını öldürdü, onları öldürdü, birçoğunu ve sonra Pandavaların gerçeği
oturtmalarına yardım etti. Dürüst olan, gerçek için orada olan insanlara yardım etmekiçin, fakat O onlara aydınlanma veremedi,
aydınlanma vermedi. Onları bir dereceye kadar, gerçeğin her zaman kazandığını anlamaları noktasına getirdi. Onlar buna
"Satyamewajyati" diyorlar - gerçek kazanır. Bu, negatif güçlerin hükmedemeyeceğini göstermenin çok önemli olduğu zamanlarda
oldu. Onların ne kadar işe yaramaz olduklarını göstermek için, onların nasıl aktif olduklarını göstermek için, onların baskıcı
olduklarını göstermek için ve herkeste korku vardı ama bunların hepsi Onun tarafından nötralize edildi. O, bütün bu negatif güçleri
öldürebilir. Bu, modern zamanlar için çok önemli olan Onun stillerinden biridir. Şimdi, Amerika'da, sizinde gördüğünüz gibi, ortaya
çıkan çok sayıda negatif güç var. Onlar farklı bir formdalar, canavar gibi değiller. Ama mizaç olarak canavarlar. Rasadena
aracılığıyla Onun vaaz ettiği kolektivite ve bütün bunlar, O kendi, demeliyim ki, Onun ergenlik çağı da dikkat çekiciydi. O insanları
bir arada dans ettirdi, birlikte dua ettirdi, eğlenceli olmanız ve kendinizin bir şahit olduğunuzu bilmeniz, siz bir dinin ya da
meditasyonunuzun kölesi değilsiniz, eğlenceli olmalısınız. Holi festivallerinin ve Rakhibandhan gibi birçok şeyin başlangıcını
yaptı, tüm bunları getirdi çünkü işte toplumun temizlenmesinin nasıl olduğunu göstermenin, bu şekilde olacağını düşündü ve aynı
zamanda onların çok da eğleneceklerini düşündü. Bu yüzden neşe fikrini insanların hayatlarına O getirdi. Küçük çocuksu
şakalarda, sadece onlara öğretmek ve onları çok büyük bir neşe olan bir şeye dönüştürmek için insanlarla oynardı. Şimdi Onun
neşesi, ruhun, keyfin, saf neşenin saadeti idi. Bütün bunların bugün Amerikan yaşamına yansıdığını görüyorsunuz - ama sapkın
bir şekilde. Şimdi, Amerikan yaşamında neşe duygusu kesinlikle saptırıldı, çünkü bu bir kendi kendini yok ediş. Onlar her neyi
benimserlerse, bu bir kendini yok ediştir. Onlara herhangi bir şey söyleyin, "bunda yanlış olan ne var ki" derler. Neden bütün bu
gurular orada zenginleştiler çünkü onlar Amerikalıların egosunu pohpohladılar ve Amerikalılara "Tamam, bize para verdiğiniz
sürece siz istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz" dediler. Ve bu onlara çok yakıştı ve bir şekilde sapkınlığa varan türde, bütün bu
şeyleri yapmaya başladılar. Şimdi, Rajaneesh (bu gün Osho olarak tanınıyor)gibi. Rajaneesh Amerika'ya geldi ve insanlar onu
nasılda sevdiler. Bunun bir Rajaneesh’i vardı, “Hintçe kelime” (Rajaneesh – Gecenin Hükümdarı anlamına gelir) vardı ve oraya
binlerce ve binlerce insanı yerleştirdi. Ama sonra tekrar Shri Krishna'nın gücü onun üzerinde çalıştı ve o zaman da mağlup oldu.



Her yerde çok sayıda böyle gurular olduğunu görürsünüz. Hepsi Shri Krishna'nın gücü tarafından mağlup edildiler, çünkü O
ticaretin tüm numaralarını bilir. Onları nasıl aptal yerine koyacağını biliyor. Sadece hayal edin, bu Rajaneesh o kadar güçlüydü ki
ve kendisinin buranın efendisi olabileceği fikri aklına geldi- ya da her neyse, ve onlar ona komplo kurdular, ama bitti – bu bitti. Kişi
ayrıca bizim ne kadar şey başardığımızı da bilmelidir. Onlardan bir tane daha vardı, Muktananda (Siddha Yoganın kurucusu)ve bu
74 yaşındaki adam – onların birçoğu. Hepsi birer birer bittiler, söyleyebilirim ki, bu çalışmış olan Shri Krishna'nın gücüdür. Çünkü
onun yaşam tarzı, en başından beri böyleydi, negatif olanların hepsini öldürmekti. Şimdi, Amerika'da bakarsanız, sanırım, bir ya da
iki tane kalan dışında çoğu bitti. Şimdi, bitirilecek bir tane daha var, eminim ki, kısa sürede ve bu insanların, bu negatif insanların
etkisinin biteceğini göreceğiz. Bunun bir sonucu olarak, bütün bunların bir sonucu olarak, ne oldu, insanlar herhangi bir kişiye
karşı olan inançlarını kaybettiler. Onların hiç kimseye inançları yok. Eğer bu insanlar bizi böyle kandırabildiyse, paramızı aldıysa, 
bizim çocuklarımızı okutmak için bile paramız yok, evlerimizi sattık, yani tüm bu şeyler, bunlar onları kesinlikle şaşkına çevirdi ve
onlar Hindistan'dan gelen gurularla hiçbir şey yapmamaya karar verdiler ve bu bir şekilde bizim aleyhimizeydi. Ama onların hepsi,
görüyor musunuz, onların ne yaptığını biz öğrenmeliyiz ki, bu da şudur ki, bu çok saçma, eşcinsel tarzda bir organizasyon
yapmak. Bizler böyle değiliz, biz çok normaliz, biz kesinlikle normal insanlarız. Biz herhangi bir saçma sapan din oluşturmadık
veya saçma sapan bir taraftar kitlesi veya havada uçmak gibi saçma sapan bir meditasyon ve bu tür şeyler. Ama Amerikan halkı
bunu anlayacak kadar olgunlaşmadı, aksi takdirde bu korkunç guruların kucağına düşmezlerdi. Yani, bir taraftan bizde bu
gurulardan çok etkilenmiş insanlar var, diğer tarafta ise, Benimde onlardan biri olmam gerektiğini düşünen insanlar var ve üçüncü
açıdan ise, insanlar son derece basitler ve son derece, olgunlaşmamışlar demeliyim - onlar çocuk gibiler. Pek çok Amerikalı da
Bana, kendilerinin çocuk gibi olduklarını söyledi ve onlara yaklaşmak için siz, ancak bir Annenin sevgisinin onları
düzeltebileceğini söylemelisiniz. Şimdi, Benimle ilgili olarak, burası ilk ülkeydi, söylemeliyim ki, herhangi bir program için ziyaret
ettiğim ilk yer. Ben oraya gittim. Yani, tahmin edebileceğiniz gibi, bu Sahasrara Günü'nde aydınlanma aldık ve Amerika'ya gittik ve
Ben şüphesiz bu insanlara aydınlanma verdim – birçok kişiye ama ilk olarak hissettiğim şey, onların daha derin olan şeyleri
umursamadıklarıydı. Bu yüzden bu şekilde birçok Sahaja Yogiyi kaybettik. Sonra hasta olan bazı insanlar vardı, onlar tedavi
edilmeyi istiyorlardı - hepsi bu, başka bir şey yok. Sonra, onlara birçok hikâye anlatan, çok fazla şey iddia eden, söylemeliyim ki,
gösterişli başka gurular tarafından alıp götürülen bazı insanlar geldiler ve sonra onlarda onlara katıldılar. Bu öyleydi ki, Ben
insanların kesinlikle Sahaja Yoga için hazır olmadıklarını gördüm. Şüphe yok ki, onlar arayış içindeydiler, buna şüphe yok, onlar
arayış içindeydiler ve onlarda bir seekerin huzursuzluğu vardı, buna şüphe yok. Ama onlar Sahaja Yoga için değildiler - ne
arayacaklarını, ne elde edeceklerini bilmiyorlardı. Çok olgunlaşmamış olduklarını hissettiğim kısım buydu. Bu yüzden, bunun
ardından, yıllarca oraya gitmedim, çünkü düşündüm ki, bu insanlar olgunlaşana ve kendilerinde neyin yanlış olduğunu anlayana
kadar, sizin zamanınızı başka bir şeye ayırmanız daha iyi olur. Şimdi, onlar bu gurulara gitmişlerdi ve kayboldular, hala bu
huzursuzluğa sahip olanlar var. Birçok şeyde, yazdıkları makalelerde, yazdıkları kitaplardaki bir şeylerde, Sahaja Yogiler için çok
önemli olan bu tür bir rahatsızlığın olduğunu görüyorum. Çoğunuz son yaşamlarınızda arayış içinde oldunuz ve içinizde de bu
huzursuzluk vardı. Ancak bu huzursuzluk ile ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi bilmiyorduk ve bu huzursuzluk ile bazı insanlar
Japonya'ya bile gittiler, bazı Avustralyalılar Amerika'ya geldiler ve her tür şey oldu. Bu huzursuzluğu tarif edemezsiniz, ama bu
gurular iyi bir pazar buldular, böu sayede aşağı inip onları ezmeye çalıştılar. Bu huzursuzluk ile bakın, bu çok akla uygun ve
mantıklı, şunu görmek, eğer siz birisine gittiğiniz zaman huzursuzluğunuzdan kurtuluyor musunuz, kurtulmuyor musunuz? -
minimumun minimumu - ama bu hiç olmadı. Bu yüzden, bu durum hiç  gerçekleşmediğinde, onlar bunun eksik olduğunu
düşündüler, birileri de onlara, "hayır, sizin başka bir programa dâhil olmanız veya sizin başka bir kursa gitmeniz gerekiyor" dediler.
Böylece onlar giderek daha ve daha ve daha da fazla düşmeye devam ettiler. Aynı zamanda, aynı zamanda, ahlaksızlık
negativitesi de gerçekleşti. Gerçi eğer Amerika anayasasını okursanız, şaşıracaksınız. Anayasa çok süptil yollarla tam bir ahlakı
destekledi. Demek istediğim, Ben şaşırmıştım, evden dışarıya çıktığınız zaman garip kıyafetler giyemeyeceğinize dair bir yasa var,
mayo giydiğinizde, bu da düzenlenmiş ve hiç kimse tamamen çıplak olamaz - İtalya'da olduğu gibi, televizyonda görebilirsiniz,
yani bakın, anayasa büyük bir ahlak fikriyle yapılmıştı - demek istediğim, bütün temel şuydu, insanların ahlaklı olması gerekiyordu.
Ama siz herhangi bir yasa yaparsanız, her zaman için insanların bunu bir şekilde tahrip etme kapasiteleri vardır - hayatta kalmak
için - bu yasa. Ben Hiçbir şey istemiyorum - ve işte, kontrol etmek fikri böyle başladı. Bunu nasıl kontrol edebilirsiniz? Bir kişinin
böyle yapmaması gerektiğini ona nasıl söyleyebilirsiniz? Şimdi, bu patlama ailede de başladı ve çocuklar ebeveynlerine itaatsizlik
etmeye başladı. Ebeveynlerin kendileri de aynı şekildeydi. Sonra çocuklar aynı tarza dönüştüler, şimdi her şey patlamaya başladı
ve onlar özgürlük olmadığını düşündüler. Özgürlüğü nasıl kullanacağını bilmeyenlerin - hiçbir özgürlüğe sahip olmaması
gerektiğini düşünüyorum. Özgürlüğün ne olduğunu bilmek zorundalar, özgürlüğe saygı duyanlar ve özgürlüğü anlayanlar, ancak
onlar özgür insanlar olabilir. Yani, bu özgürlük içinde, onlar bu patlama ile fırlatılıp atılmışlardı ve bu duruma en makul olan, en
mantıklısı bu diyerek gerçektende kesin olarak saçma sapan olan yaşamlar sürmeye başlamışlardı. Yani, insanlar homoseksüel



oldular - bu çok saçma, bu hiç doğal değil, bu kesinlikle abes. Ama bu özgürlük fikri içlerinde patladığında, o zaman tüm bhootlar
geldiler ve onların özgürlüklerini devraldılar ve onlar bu fikirleri bu bhootlardan aldılar ve o kadar büyük bir ölçekte bunu alıyorlar
ki – bu çok şaşırtıcıdır, bu kadar büyük bir ölçekte olması. Bu bhootlar etkiliyorlar ve insanlar bunun içine giriyor. Bunun
sonucunda tüm bu hastalıkları ve bunların hepsini kapmaya başladılar. En kötüsü de, şunu söyleyebilirim ki, aynı anda en negatif
şahsiyet de Avusturya'dan oraya geldi – bu Freud idi. O bir Yahudi idi ve o zamanlar Amerika halkı tarafından saygı görmedi. Bu
yüzden o çok sayıda Yahudi tuttu ve anne hakkındaki bu hikâyeyi uydurdu. Onların hayatlarını mahveden kişi odur, çünkü onlar
özgür olur olmaz şöyle düşündüler, siyah beyaz bir şey yazan herkes, İncil'dir. Onlar bu adamı ve Fransa’da olan bazı kişileri takip
etmeye başladılar ve bu tamamen, olgunlaşmamışlığın bir işaretidir - olgun bir kişi buna almaz ya da şunu almaz. O zaman Ben
bazı Amerikalılarla konuştum ve demek istediğim şu, onlar Sahaja Yogi değildiler, arayış içinde değildiler, sanırım. "Hayatın her
alanından zevk alıyoruz, asla sorun yaşamadığımızı görüyorsunuz – biz her şeyden zevk alıyoruz, bunu yapıyoruz, şunu
yapıyoruz. Zevk almak önemlidir, hayatımızın %100 ü zevkle dolu". Şimdi, bu aşamadan sonra – sanırım onlar 1960 lar ya da
1950 ler civarında Hindistan'a geldiklerinde durum böyleydi, onlar böyle konuşuyorlardı. Şimdi ise onlar zevklerden kaynaklanan
bütün bu problemlerden bahsediyorlar. İnsanların % 65 inin şizofren olabileceğini, % 30 unun delireceğini söylüyorlar. Bu ise
geriye kimsenin kalmadığı anlamına gelir, Ben anlayamıyorum. Her tür istatistiğe bakın - şok olursunuz. Bu kadar çok sayıda
insan, bu türden bir rahatsızlığa nasıl yakalanabilir ve yakalandıkları hastalıklar da çok garip, anayasanın Mooladhara'ya
dayandığı bir yerde, onlar Mooladhara hastalıklarının çoğuna sahiptirler. İngiltere'de anayasa yok, hiç bir şekilde anayasa yok
ama Mooladhara'ya Amerika'daki insanlardan çok daha fazla inanıyorlar. Yani, orada, biliyorsunuz, çünkü Ben bir diplomatın eşi
gibi bir şey olduğum sırada, bu büyükelçilerde ve bütün bu diplomatlarda öyle sefil bir mizaç gördüm ki. İnanamadım, bu insanlar
nasıl işlerin dümeninde olabilirlerdi ve özellikle de Amerika'dan, biliyorsunuz, onlar her kadına göz kırpıyorlardı ve yüzleri
seğiriyordu ve kadınlar hakkında konuşma biçimleri çok aşağılayıcıydı, çok küçümseyiciydi ve kadınlar da erkeklerden
bahsederdi. İngiltere'ye gelen birisinin hikâyesini anlattım ve bu bayan bir pub görmek istedi ve Bana "siz bu barı ziyaret ettiniz
mi?" dedi. Bende, “Ne için?” dedim. Ve sonra onun iki oğlu, kendisi geri döndüğünde, "biz çok özgürüz, çocuklara bütün
özgürlüklerini verdik - ne istiyorsan yapın" dedi. Ve onlar kutlama yapıyorlardı, bu iki çocuk, kendi doğum günlerini kutluyorlardı ve
bol miktarda içki olan bir parti verdiler ve bütün ev yandı, çocuklar ölmüştü ve ebeveynler öldü – Bu bayan barı görmeye gitti ve
kendisinde İngiltere'deki ilginç barların bir listesi vardı. Demek istiyorum ki, barın kendisine olan bu ilgi, onun nasıl bir kişiliğinin
olduğunu gösteriyor. Kadının iki çocuğu vardı, bir de kocası vardı - kocası çok büyük bir şöhrete sahip olan çok büyük bir adamdı
ve karısı ise böyle biriydi. Adam da ona katılırdı - evet, biz çocuklarımıza her özgürlüğü verdik, onlardan her ne isterlerse
yapmalarını istedik, ama onlar hayattan zevk almak zorundalar. Şimdi, hangi noktada zevk? Nereden keyif alırsınız? Kalbinizde
keyif alabilirsiniz, Sahasrara'nızda keyif alabilirsiniz, ama Mooladharada bunun hiç tartışması yoktur, çünkü eğer siz böyle devam
ederseniz bunun sonu yoktur ve bu durum Amerika'da muazzam sorunlar yaratmıştır. Biliyorum, çok üzgünüm, gittiğim ilk ülke
burası oldu çünkü çok fazla arayış içinde olan kişi olduğunu görebiliyordum, ama hepsi orada değildiler, bazıları bu guruya gitti,
bazıları şu guruya gitti. Bir bayan vardı, programıma geldikten sonra Benim söylediklerimi not etti ve bunu kendi amacı için
kullandı ve Sahaja Yoga öğretmeye başladı. Bu Benim ötemde, onlar nasıl da fazlasıyla para odaklılar. Onlar için para başarıdır,
para sevinçtir, para her şeydir. Şimdi, bu üçüncü kalite ise, bunun nereden geldiğini söyleyemem ama Shri Krishna'nın zamanında
insanlar çok para odaklıydı. Bir şeytan olan Kamsa’nın Krallığı'nda satmak için sütlerini, süt ve tereyağını ve her şeyi alıp sattıkları
anlamında yani. Bu yüzden Shri Krishna onların testilerini kırıyordu, böylece ödemeleri gerekmiyordu. Ama onlar sadece para
kazanmak uğruna çocuklarını aç bırakıyorlardı, para kazanmak için bunu o canavarlara götürüyorlardı çünkü Kamsa’nın bir sürü
ordusu ve diğer şeyleri vardı ve onlara süt gerekiyordu. Yani bu kadınlar kendi çocuklarına süt vermezlerdi, tereyağı vermezlerdi,
ama bu korkunç insanlar için her şeyi toplarlardı. Şimdi,  paraya olan yönelimi görüyorsunuz – demek istiyorum ki, bu bir gölge ve
bir ışık gibidir. Işık Shri Krishna ise, gölgede ne bulduğunuza siz bakın. İnsanların davranışı bunun tam tersidir. O, o derece
bağımlı olmayan bir insandı ki, öyle bağımsız bir insandı ki, asla hiçbir yanlış olan şey yapamazdı, ahlaksız şeyler yapamazdı. O
her ne yaparsa yapsın, kesinlikle ahlaklı idi. Çünkü eğer siz bağımlı değilseniz ve bir şey yapıyorsanız, o zaman hiçbir şey size
dokunmaz. O bunu Leela’ya, bu oyun fikrine getirdi, Divine’ın oyunu. Şimdi, hayatlarımızda da Tanrısal Oyunun nasıl çalıştığını
görüyoruz. Sahaja Yogiler ilk geldiklerinde gerçekten huzursuzdurlar ve Bana yüz tane soru sormaya devam ediyorlar ya da
başkalarına da hükmetmeye başlıyorlar, onlar her tür şeyi yapıyorlar. Ama Tanrısal gücü bir kez deneyimledikleri zaman,
oturmaya başlarlar. Şimdi, sonrasında onlar meydana gelen pek çok tesadüf olduğunu, pek çok mucizenin olduğunu görüyorlar, o
zaman bize bakan, bizi yönlendiren, bizi doğru yola götüren bir güç olduğunu anlamaya başlıyorlar. Dolayısıyla, bu
gerçekleşmedikçe, bu anlayış, aydınlanmadan önce bile, eğer insanlar bize yardım eden bir güç olduğunu bildikleri zaman,
bildiklerimizin ötesinde bir şeyin var olduğunu bildiklerinde, o zaman işler değişmeye başlayacaktır. Şimdi, Amerika'da biz
çalışmalıyız, onlara anlatmalıyız ve şunu söylemeliyiz, bu sizin bildiğinizin ötesinde bir güçtür ve sizi dönüştürmek istiyor. Küresel



bir dönüşüm olacaktır, bunu çok net görebiliyorum, gittiğim her ülkede bunu görüyorum, bu işe yarıyor, bu çalışıyor - ister Türk
ülkesi olsun, ister Tunus veya Rusya olsun - gittiğim herhangi bir ülkede, gelen bütün insanlarda bu çalışıyor, bu küresel bir
dönüşüm - hayatım sırasında bunu görebileceğimi hiç düşünmemiştim. Ama gerçekten bu en yüksek seviyesine ulaştı, böyle
olduğunu söyleyebilirim, sanırım bu gelişmenin en yüksek noktası. Yani hepiniz dönüştünüz, bu Hindistan'da uzun zaman önce
kehanet edildi ve ayrıca şunu da söylemek zorundayım ki, başka bir yerlerde de bu kehanet edilmiş olmalı. Şimdi, siz vibrasyonları
hissetmeye başladığınızda ve kullanmaya başladığınızda, o zaman çalışan bir güç olduğunu anlıyorsunuz ve şimdi, o zaman siz
Swayambu'nun enerji merkezlerini görmeye başlıyorsunuz - ve sonra da bunu anlamaya başlıyorsunuz. Bu böyle devam ediyor,
anlayışınız artıyor ama ilk şey, onların ötesinde bir güç olduğuna inanmalarının gerekmesidir. Onlar Kundalini'ye inanmayabilirler,
bu önemli değil, ama sizin ötenizde bir güç olduğunu bir kez bildiğinizde, o zaman onlar bunu anlamaya çalışacaklar. Ve insanları
ikna etmesi çok çok zor olan şey, bunun arkasında bir güç olduğudur. Çünkü onlar bilim, aynı zamanda aile gelenekleri, ego
hakkındaki tüm bu saçma fikirler tarafından da öyle koşullandırılırlar ki, göremezler, mesele de budur, doğanın yardım ediyor
olmasıdır. Şimdi, Amerika neden bu kadar zengin bir ülke, neden? Onlar asla böyle bir soru sormazlar - Neden bu kadar zengin?
Onlar ne yaptılar? Onların punyaları nelerdir? Şimdi, bunun sebeplerden biri Shri Krishna'nın, Kubera olmasıdır. O kendi işini
yapıyor, söylemeliyim ki, bunu yapıyor. Ama insanlar bunun Tanrısal bir kutsama olduğunu anlamıyorlar, buna sahip olmanın
kendi hakları olduğunu düşünüyorlar ve bununla övünüyorlar, onlar çok böbürlenen insanlar, kendi servetleri hakkında
konuşuyorlar, her şey hakkında konuşacaklardır, bu çok farklı bir durum ve farklı bir kültür. Bir Hintli için, eğer birisi kendi
servetiyle övünmeye başlarsa, onlar bu kişinin deli olması gerektiğini ve tımarhaneden geliyor olması gerektiğini düşünürler
çünkü bu kötü olarak addedilir. Yani batıda olduğu şekli ile, orada terbiyesizlik gibi bir şey yoktur, ama en kötüsü Amerika'dadır.
Demek istediğim, onlar kendi babalarını çok pis bir kelimeyle taciz edebilirler, sürekli olarak kullanıyorlar, hâkimler bile. Ben ...
Ben bir yargıcın pis bir kelime kullandığı bir film gördüm, bu anlamını pek bilmiyordum, ama bu kullandığı iyi bir kelime değildi.
Yani onlar bu kibirleri ile bir tür, bunda ne var ki, tipinde bir insan olurlar. Onları Sahaja Yogaya nasıl ikna edeceğimizi bilmiyorum.
Ben de onlarla konuşmak için, bu birinci sınıf insanlara yaklaşmak gibi bir şeyi deneyeceğim. Belki de, görüyorsunuz, bu üst sınıf
insanların onu kabul etmesinden dolayı onlarda etkilenmiş hissedebilirler, bu yüzden Sahaja Yoga hakkında bir şeyler olmalı.
Acaba bizim hakkımızda bu kadar çok konuşurlar mıydı - Sahaja Yoga nedir, bu ülke için neler yapabilir. Çünkü biz kurtarmak
zorundayız, gerçekten de bu ülkeyi kurtarmalıyız. Bu ülke her taraftan, saldırı altında - her taraftan. Ahlak kısmını alın, saldırı
altında, sanatçının bakış açısı yönünden alın, saldırı altında. Orada çok fazla sanatçı ortaya çıkarmıyorlar, orada onların
resimlerini, modern resim ile birlikte son resimlerini ve bunların hepsini görmeye gittim – hiç bir şekilde bir derinliğe sahip
değiller. Bu konuda pis şeylerle dolular ve  kesinlikle pis şeyler hakkında konuşuyorlar. Hindistan'dan bir sanatçı var, Amerika'ya
gitti ve Ben onun resimlerini gördüğümde şaşırdım. "Ne yapıyorsun?" dedim, Oda "burada satılan şey bu" dedi. "Peki ya
Hindistan?" dedim, "Hayır, hayır, onlar buna asla dokunmayacaklardır, bu korkunç" dedi. O kendisi biliyor, ama bunun burada
satılacağını söyledi, bu yüzden de böyle yaptı. Bu bir yargı meselesi, satmaya değeceğini düşünseniz de düşünmeseniz de,
mesele budur. Şimdi yeterince olgun olmayan, Mooladhara problemine bu kadar ilgi duyan bu insanlara siz kimi satıyorsunuz,
onlara nasıl yardımcı olabilirsiniz? Onları nasıl getirebilirsiniz? Bu kimin için olgunlaşan insanlar sorusu, tabii ki Paramchaitanya
yardım edecektir, eminim ki, dün sizinde hissettiğiniz gibi. Paramchaitanya bu konuda bir şeyler yapmalı, bunu halletmeli, bunu
anlamak için insanlarda farklı boyutlara girmeli. Tesadüfleri ve bunların hepsini yaratarak sonrasında onları Sahaja Yoga'ya
getirmek gibi. Şüphesiz, bu işe yarayabilir. Ayrıca Sahaja Yogilerde orada çalışmak zorundalar, çok az kişi var biliyorum ve bu
yüzden onlar bunun için çok üzüldüler çünkü gerçekten çok çalışıyorlardı ve bu orada çalışmadı, bu yüzden onlar temelde yanlış
bir şey olduğunu hissediyorlar. Ben onlarda neyin yanlış olduğunu zaten size söyledim, bu, evrim söz konusu olduğunda onlar
olgunluktan yoksunlar.  Hatta şimdi Sahaja Yoga'ya gelenler bile çok iyi iş çıkardılar. Elbette, bu kadarını da alamayanlar var. Yani
yapmanız gereken şey gerçeğe ulaşmaktır, sorunun gerçekte ne olduğunu ve bu konuda ne yapabileceğimizi bilmektir. Şimdi, pek
çok Avrupalı lider ya da siz diyebilirsiniz ki, Avrupa Sahaja Yogiler özgürler çünkü Ben oraya, Avrupa'ya gitmiyorum. Bu yüzden
onlar da sorumluluk üstlenmeli ve bir tür program yapmalı ya da onlar bir konferans bulabilirler, ya da her neyse, siz onlarla
temasa geçin, bunun çok olağanüstü bir şey olduğunu onlara hissettirecek şekilde onlarla konuşun. Onların çok fazla istedikleri
şey, tüm dünyanın geleceği olan bir şeydir. Yani bu küresel dönüşüm gerçekleşiyor ve bu başlıklar üzerinde biraz daha kuvvetli
şekilde konuşmanız gerekiyor. Ama medya ile çok kötü deneyimler yaşadık çünkü bir salon ayarladık, orada çok para harcadık ve
medyadan tek bir kişi bile gelmedi, tek bir kişi bile. Ne yapacağımızı bilmiyorduk, bir sürü yiyecek hazırlamıştık ve her şey boşa
gitmişti, medyadan tek bir kişi gelmedi. Bu yüzden bir tür gazete başlatabiliriz, bu olabilir, bir çeşit kablolu TV'ye sahip bir medya
olabilir veya Sahaja Yoga'yı yayabileceğimiz ve Sahaja Yoganın neyi iyi yaptığını ve onun neyi yapabileceğini anlatabiliriz. Burası
oldukça çılgın bir yer çünkü onların bir sürü kitabı var, her şey çok fazla, her sayı çok büyük, eğer bir kitap yazarsanız, kitabın
kaybolup kaybolmayacağını bilmiyorum. Bugün için, kitabımın şimdi hazır olduğunu duyurdum, bunu yaptım ve şimdi yayınlamak



istiyorum, böylece siz kullanabileceksiniz ve bundan keyif alacağınızdan eminim. Sadece bu da değil, bu kitap sizin batının
sorunlarını anlamanıza da yardımcı olacaktır. Ben doğudaki sorunlara değinmedim, batıdaki sorunlara, onların sahip oldukları
sorunlara ve bunlarla nasıl başa çıkılacağına değindim. Yani bu kitabı şimdi getirecekler ve size gösterecekler. Nasıl
yayınlandığını ve insanların onu nasıl seveceğini göreceğiz, bu kısmını Ben yapacağım. Böyle bir kitap yazmaktan
hoşlanmadığımı söyleyebilirim, çok dürüst olmak gerekirse, çünkü Benim gibi bir insan sadece maneviyatın tüm ihtişamını,
cennetlerin tüm güzelliğini, her şeyi, şiirsel olan şeyleri yazması gerekir, ama gerçeğin çok farklı olduğunu düşündüm ve insanlara
gerçekliğin ne olduğu söylenmeli. Bu yüzden de, bunu yazmaya cesaret ettim, aksi takdirde Jyaneshwara tarafından yazılmış
Amrutananya gibi bir şey yazmak isterdim, ama itilaf yok, hiçbir şey yok, sadece tatlılık ve sadece taşan şefkat var, çok mutlu
olurdum, ama gördüğünüz gibi bu işe yaramaz, sanırım böyle bir şey havada yüzecektir. Bu yüzden önce, bu kitabı yazmak
zorunda olduğumu ve bizim nerede yanlış yaptığımıza ve sizin bunun farkına varmanıza işaret etmek zorunda olduğumu
düşündüm. O zamanda yapabileceğimiz şey, Sahaja Yogiler ve Sahaja Yoga ile olan tüm deneyimlerimle, başka bir kitap
hazırlamak. Bu da enteresan başka bir şey olurdu. Bu enkarnasyonların kusurlarından birisidir, bu onların asla kitap
yazmamalarıdır. Bakın, İsa asla hiç kitap yazmadı. Krishna asla hiç kitap yazmadı, Rama hiç kitap yazmadı. Okumayı ve yazmayı
biliyorlardı ama asla yazmadılar. Sonra bizde Nanaka gibi insanlar var; kendisi çok fazla yazmamıştır, ama aydınlanmış ruhlara
dair bütün büyük edebiyatı biraraya derlemiştir. Tamam, o zaman hala olmakta olan şey şunun gibi bir şey, onlar kitabı kelime
kelime okurlar ve sonra kitabı yarım günde bitirmek zorundalar. Böylece bir kişi parmağını bir noktaya koyar, bitti, sonra başka bir
tanesi gelir, o da oradan başlar, parmağı buraya koyar, bu da bitti. Kafaya hiçbir şey girmez, bundaki problemin bu olduğunu
görüyorsunuz. Muhammed Sahib için de aynı şey, O asla kitap yazmadı. Eğer O kendisi kitabı yazmış olsaydı, çok farklı olurdu
ama bu kişi halife olan, çok acımasız ve kötü bir adam olan biri tarafından yazılmıştı. Aynı şey İncil'de de oldu. Görüyorsunuz,
böyle büyük bir mücevher çamura atılıyor ve bu yüzden de her yerde karışıklıklar var. Bu harika insanları suçlayamazsınız, ama
olan tek şey onların isminin kötülenmesi. Yanlış olan herhangi bir şeyi yazanlar onlar değiller, yanlış bir şey söyleyecek olan onlar
değil, ama kitap kesinlikle adharmik olan, zalim olan bazı insanların ellerine düşerse, o zaman olan şey budur. Şimdi Katolik
Kilisesinde neler olduğunu görüyorsunuz, Müslümanlarda neler olduğunu görüyorsunuz. Her yerde şiddet olduğunu
görüyorsunuz, yolsuzluk var ve kavga var - bu din değil, kimse bu şeyi vaaz edemezdi - ama bu böyle yapılıyor. Yani şimdi hepiniz
öne çıkıyorsunuz, tüm bunların dışında sizler birbirinizi seviyor, birbirinize önem veriyorsunuz, her şeyden neşe duyuyorsunuz,
buna rağmen, neşeniz kesinlikle saf olmalı ve başkaları tarafından görülmesi gereken şeyde budur ve bu işe yarayabilir. Eminim,
Amerika'da, biz bir gün orada çok başarılı olacağız. Tanrı sizleri kutsasın!!! (“Meta Modern Çağ” kitabının sunumu, seremoniden
sonra) Kitap bu. Büyük görünüyor, ama basıldığında bu kadar büyük olmaz. Bütün Sahaja Yogilere sunulacak, böylece okuyabilir,
neyin yanlış olduğunu anlayabilir ve ne yapmamız gerektiğini öğreneceklerdir. (Hintçe) Önsözde şunları yazdım: “Aslında Ben bu
tür bir kitap yazmak istemedim. Ben tam bir Tanrısal Neşe içinde olan bir insanım. Bu her yeri kaplayan Tanrısal Neşe ve Ben
herkesin bundan keyif almasını istedim. Özellikle Batı'da, Ben pek çok Gerçeğin arayışı içinde olan kişi olduğunu gördüm. Bilinç
hakkında, farkındalık hakkında çok sayıda kitap yazan birçok bilim adamı var. Kişi bunların bir listesi yapabilir. Ancak bütün bu
kitaplar sizi tamamen bezdirirler, çünkü nihai gerçek hakkında herhangi bir bilgi yaymazlar. Onları eleştirmek istemiyorum; ne de
olsa, onların yaptığı her şey dürüst bir araştırmadır. Ama neden yapılmış olan bu yeni keşif için, siz bir şans vermiyorsunuz?
Neden size tüm bu yapay zekâyı veren zihnin ötesinde olanı görmek için alçakgönüllü olmuyorsunuz? (Alkışlar) Batı yaşamının
sorunları hakkında yazmak Benim için son derece zor. Bu dışa doğru büyüyen bir ağaç gibidir. Bu şimdi köklere doğru itilecek ve
içeriden büyümesi sağlanacak. Batı medeniyetinin sorunlarının ne olduğunu ancak derinlere inerek öğrenebiliriz. Bu kitap
özellikle Batılılar içindir, ancak ne yazık ki Ben daha önce hiçbir Batı dili üzerine çalışmamıştım. Ülkemize hükmederken
İngilizlerin Hindistan'a bahşettiği nimetlerden birisi budur. Ama maalesef orada da, Ben yerel bir okulda ve daha sonra ise, bugün
evrensel olarak kabul edilen, özellikle Batı'da, özellikle de batıda, bu dili - İngilizceyi öğrenmemenin mümkün olmadığı bir tıp
fakültesinde okudum. Bu kitap, herhangi bir süslü dili veya edebi yeteneğimi sergilemenin bir yolu değil. Bu sadece bildiğim ve
Batı dünyası ile iletişim kurmak istediğim gerçeğin, basit bir ifadesidir. İnsanlardan İngilizcemle hata bulmak için zamanlarını
boşa harcamamalarını rica ediyorum, çünkü bu Benim Ana dilim değil ve üzerinde hiç çalışmadım. Ne yazık ki, başka bir
kimsenin de kitabı Benim için yazmasını sağlayamadım, çünkü kişisel olarak tarafımca yazılması gerekiyordu. En zor kısmı bir
insanı, bütün yaratılış içinde kendisinin en çok evrimleşmiş varlık olduğuna; görkemli bir kişilik olduğuna, kendisinin güzel ve
huzurlu bir melek haline gelmeye muktedir olduğuna ikna etmektir. Ona modern zamanların sorunlarını anlatmak, insanların
gerçekte ne olduğuna onu ikna etmenin iyi bir yolu değildir. İnsanlar o kadar çok aşağılamıştı ki, değer sistemlerinde o kadar çok
bozulma var ki, eğer sorunların köküne gitmezsem, evrimleşmek ve yükselmek için mevcut prangalarından neden kopmaları
gerektiğini onlara açıklamanın kolay olmayacağını düşündüm. Kişi sorunların ne olduğunu ve gerçek çözümlerin ne olduğunu
açıkça söylemelidir.  Açıkçası, insanların ne içinde ne de dışında huzur yok. Yoksullar ve zenginler, benzer şekilde mutsuzlar. Her



yerde insanlar çözüm için bir araya geliyorlar.  Yapay düzeyde, entelektüeller, çevremizde risk altında gördüğümüz belli bazı
problemleri halledebilir. Ama birkaç problem bu şekilde çözülebilirken, diğerleri ortaya çıkıyor. Gerçek çözüm insanların dışındaki
maddi koşullarda değil, insanların kendi içlerindedir, insanların içindedir. Mevcut hastalıklar için gerçek ve kalıcı çözüm, yalnızca
insanların içsel, kolektif dönüşümü ile bulunabilir. Bu bir imkânsızlık değildir. Aslında, bu zaten oldu. Bir sürü kişi var, binlerce ve
binlercesi var… Gerçektende bu konuma ulaşan binlerce - binlercesi var. (Hintçe) Aydınlanma sayesinde insanların kitlesel içsel
dönüşümü gerçeği, günümüz çağının en devrimci keşfidir. Ancak şimdiye kadar çok az sayıda hükümet bu keşfi özellikle
Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya veya Almanya'da kabul etti. Kendisinin dinden sorumlu olması gereken Papa, sahte gurularla
buluşur ama bir Papa olarak seçilmeden önce onunla tanışmış olsam da, Benimle asla buluşmayacak veya konuşmayacaktır. Bu
Benim mesleğim değil, bu Benim işim değil, ama bunun tam olarak – tam kapasite ile getirilmesinin gerekiyor olması Divine’in
spontan bir arzusudur, böylece insanlar kendilerinin ne olduğunu anlayabilecekleri daha yüksek bir bilinç konumuna getirilirler,
böylece kendilerini takdir edip, yüceltebilirler. Bana göre, insanlar hala taş formunda olan ve Kundalini uyanışı ile meleklere
dönüşebilen Tanrılar gibiler. Umarım bu kitapla insanları incitmeyeceğim ve aksine, çok daha fazla kişiyi bu büyük Sahaja Yoga
işine getirebileceğim. Mizahı kullanmalıyım, çünkü tabiatım gereği Ben çok espriliyim ve insanların bazen çok ciddiye aldığı her
olayda da Ben mizah görüyorum. Bir Annenin kendi çocuklarının hastalıkları hakkında konuşması çok fazla, ancak bununla yüz
yüze gelinmedikçe, çocukların kendi iyiliklerine ulaşabileceklerini ve aydınlanmalarını almaları olan nihai hedeflerine
ulaşabileceklerini düşünmüyorum. Bu yüzden, hepinizden bana kızmamanızı rica ediyorum, ancak şunu anlayın ki,  hangi
İngilizceyi kullanabildiysem, hangi edebiyatı, hangi tarzı benimseyebildiysem, muazzam şefkatim ve sevgimle bu kitabı sizin
iyiliğiniz için yazdım. (Alkışlar) Ah, çok teşekkür ederim. Bu sadece önsöz… (kahkahalar), Ben şöyle yapardım… (Kendisi gülüyor,
kahkahalar). Bu kitabı tanıtmak için sadece özür dilemenin daha iyi olacağını düşündüm, böylece başlarken kimse Bana kızmaz.
Tamam. Ama kitap iyi çıktı, sanırım ve bir yere bastırmayı ve düzgün bir şekilde bunu halletmeyi düşünüyoruz. Yani, sanırım, bir
ya da iki ay gibi bir sürede hazır olabilir ve belki de  Diwali Puja'da, ne zaman olacağını söyleyemem, nasıl bastıklarına bağlı. İlk
baskı sadece Sahaja Yogiler için olacak. Tanrı sizleri korusun. (Alkışlar) (Hintçe) Kitabın ismi: (Hintçe) İsmi ne? (SM gülüyor,
kahkahalar) Modern… Modern Çağ – Meta Modern Çağ. (Yogi: “Meta Modern Çağ.”) Kitaba “Meta Modern Çağ” adı verildi –
“Meta Modern Çağ”. (Alkışlar)
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“Dikkatinizi harekete geçirin”, Mahashivaratri Puja, Bundilla Scout Camp, Sidney Avusturalya 3 Mart 1996. Bugün Shiva, Shri
Shiva'ya puja yapacağız. Bildiğiniz gibi, Shri Shiva Sadashiva'nın içimizdeki yansımasıdır. Yansımayı size zaten anlatmıştım.
Sadashiva, Adi Shakti'nin oyununu gören Yüce Tanrı'dır. Ancak O, Kendi yarattıklarını ya da (Adi Shakti’nin) yarattıklarının her
birini izleyen Baba'dır. Onun Adi Shakti'ye olan desteği Onu bütünüyle, tamamen kuvvetlendirmektir. Zihninde Adi Shakti'nin
yapabilecekleri hakkında hiç bir şüphe yoktur. Ama Adi Shakti'nin oyunu sırasında, insanların ya da bugünkü haliyle dünyanın,
O'nu (Adi Shakti) rahatsız etmeye çalıştığını ya da O'nun işini bozmaya çalıştığını anlarsa, O (Sadashiva) gazab moduna girer ve
bu gibi insanların hepsini mahveder ve belki de, bütün dünyayı yok eder. Kuşkusuz, O bir taraftan gazap doludur, diğer taraftansa
şefkat ve neşe okyanusudur. Bu yüzden O içimizde yansıdığı zaman, Aydınlanmamızı alırız, Ruhumuzun ışığını alır ve neşe
okyanusu içine gireriz. Aynı zamanda O, bilgi okyanusudur, bu yüzden aydınlanmasını alanlar, çok süptil olan, her atoma ve
moleküle nüfuz eden Tanrısal bilgiyi alırlar, bu bilginin gücü oradadır. Merhameti içinde O'nun tarzı öyledir ki, eğer kendilerini O'na
adamışlarsa, çok acımasız olan rakshasaları bile affeder. Çünkü şefkatinin sınırı yoktur ve bazen O'nun tarafından kutsanmış
olan aynı insanlar, Adi Shaktinin müritlerini, kişileri rahatsız etmeye çalışırlar - ama bu sadece drama, bir drama, bir olay
yaratmaktır. Bir drama olmadığı sürece insanlar anlamayacaklardır. Bizim Ramayana'ya sahip olmamız gerekliydi,
Mahabharata'ya sahip olmalıydık, İsa'nın çarmıha gerilmesini yaşamamız gerekiyordu, bizim Muhammed'e işkence edilmesini
yaşamamız gerekliydi. Tüm bu drama oradaydı çünkü olaylar olmaksızın insanlar hatırlamazlar. Yani, insanoğlu manevi
yaşamında, Shiva'nın kutsamalarıyla Adi Shakti'nin güçleri arasında yaşanan birçok drama gördü. Zaman geçtikçe, bugün
spiritüellik tarihinde, insanların kolektif şekilde, kitlesel halde aydınlanma alabilecekleri büyük bir keşif yapıldı. Binlerce kişi
aydınlanmasını alabilir. Şimdi, aldığımız bu aydınlanmanın ne olduğunu bilmeliyiz. Bunun anlamı nedir ve zirvesi neresidir?
Öncelikle size söylemem gerekir ki, hakkında konuştuğumuz ve ona bel bağladığımız akıl bir efsanedir. Akıl diye bir şey yoktur.
Akıl değil, beyin gerçektir. Akıl dışarıya tepki göstermemizle meydana gelir ve bizlerde, ya şartlanmalara ya da egoya tepki veririz.
Bu şekilde bu akıl, gerçeklik okyanusunda bulunan baloncuklar gibi ortaya çıktı ama gerçek bu değildir. Bu zihin, biz her ne karar
verirsek verelim, çok sınırlı, yanıltıcı ve bazen de şok edicidir. Akıl daima doğrusal bir yönde hareket eder ve içinde gerçek
olmadığı içinde geri teper ve bumerang gibi geri döner. Bu şekilde tüm girişimlerin, şimdiye kadar yaptığımız bütün planlamaların,
bize geri döndüğü görülüyor. Her ne keşfetmiş olurlarsa olsunlar, bu bize büyük bir yıkıcı güç veya büyük bir şok olarak geri
dönüyor. Bu yüzden kişi ne yapacağına, zihnimizin bu tuzağından nasıl çıkacağına karar vermelidir. Çözüm Kundalinidir. Uyandığı
zaman, O uyanışıyla sizi alır ve sizi aklınızın ötesine götürür. İlk olan şey, aklınızın ötesine gitmektir. Akıl ile birçok şey yaparsınız,
ancak bu tatmin edici olmayacaktır, çözüm olmayacaktır, bunun size bir faydası olmayacaktır. Ve biz aklımıza çok fazla
güvenmeye başladığımız zaman her türden fiziksel, zihinsel ve duygusal sorun ortaya çıkarırız. Şimdi en sonuncusu ise, stres.
Stresin ve bu gerilimin çözümü yok diyorlar, fakat Sahaja Yoga'da biz aklın ötesine geçerek çözüm bulduk. Bu ilerlememizin
önündeki bir engel gibidir. Yani, Aydınlanmanızı aldığınızda Kundalininizin, dikkatinizi aklın ötesine götürdüğünü anlamalısınız.
Şimdi, dışarıya karşı gösterilen bu reaksiyon, insanoğlunun prizma benzeri bir beyni olduğu için meydana geliyor, ya da buna biz
prizmaya benzeyen kafatası da diyebiliriz ve enerji onun içine girdiğinde, bunu kitaplarımda açıkladım, enerji kollara ayrılır veya
siz buna kırılmalar diyebilirsiniz, bununla beraber dikkatimiz dışarı gider ve biz tepki veririz. Eğer çok fazla tepki verirsek, o zaman
bu kabarcıklar bizi her türlü şeye yönlendirebilecek çok korkunç bir akıl yaratır. Kendisini haklı görür, egonuzu poh pohlar. Bu aklı
yaratan ego ve şartlanmalar, hiçbir gerçekliği olmayan, dayanaktan yoksun tüm bu fikir ve düşünce birikimlerinden
kaynaklananları gerçekleştirmek amacıyla, bu aklı kullanmaya başlar. Bu sanki şöyle, bilgisayar yapıyoruz, sonunda da, gidip bu
bilgisayarın köleleri oluyoruz, kol saatlerini kendimiz yapıyoruz ve sonra saatlerin kölesi haline geliyoruz. İşte bu, insanlara böyle
hükmeder. Ve Hitlerin yaptığı gibi, çok kuvvetli bir aklı olan tek bir kişi, bir düşünceyle yok etmeye karar verdiği zaman,
kültürümüz, maneviyatımız üzerinde çok doğal olmayan bir etkisi olan bu yıkıma devam edebilir. Şimdi, ilk adım, sizin aklınızın
ötesine geçtiğiniz, aklın üzerine çıktığınız düşüncesiz farkındalık içinde olmaktır,. Akıl sizi etkileyemez, ilk aşama budur,
dediğimiz gibi bu düşüncesiz farkındalıktır. İkincisi, Paramchaitanya’nın çalışmasını görmeye başladığınız yerdir, Her şeyi
kapsayan Gücü ve Mataji'nin dediği her şeyde fazlasıyla gerçeklik olduğunun farkında olmaya başlıyorsunuz. Bir çok şeyi
çalıştıran bu güç var. Sizin için mucizevi bir şekilde, pek çok şey yapıyor. Size kutsamalar verir, sizi yönlendirir, birçok açıdan size
yardım eder. Size sağlık verir, zenginlik ve aynı zamanda kolektivite içinde çok güzel insanların bulunduğu iyi bir topluluk sağlar.
Açıkça görebileceğiniz her şey, burada olur. Şimdi, düşüncesiz farkındalığa ulaşmanız çok basit ve kolaydır, ancak bu noktada
kalmaya devam etmek zordur, hala tepki veriyor ve düşünüyoruz. Gördüğünüz her şeye tepki verirsiniz. Düşüncesiz farkındalıkta
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bu noktaya gelmeniz için, yapılacak ilk şey dikkatinizi değiştirmektir. Şimdi, örneğin bir keresinde Palitana adında bir tapınağı
görmek için çok yüksek bir dağa tırmanıyorduk – Ben, Damadım ve Kızım. Ve gerçekten yorgunduk çünkü orada bilmem kaç
basamak tırmanmamız gerekmişti. Yukarıya çıktık, yorgunduk ve orada güzel mermer oymaları olan küçük bir gölgelik vardı,
oraya uzandık. Onlar çok yorgundular ve dediler ki : “Nasıl bir tapınak bu böyle?” İsteksizdiler. Ben yukarıya doğru bakarken çok
güzel fil oymaları gördüm. Bunun üzerine damadıma dedim ki: “Şu fillere bir bak, her birininde farklı farklı kuyruklar var.” O dedi ki
“Anne, hepimiz ölüyoruz, Siz fillerin kuyruklarını nasıl görebiliyorsunuz?” [Sahaja Yogiler gülüyor]. Ama bu sadece onların
dikkatlerini yorgunluktan uzaklaştırmak içindi, Ben onlara – kuyrukları birbirinden farklı olan bu fillerin kuyruklarına
bakmıyorsunuz, dedim. Yani olan şey şudur, siz sürekli olarak dikkatinizi çok fazla dışarıya koyuyorsanız, o zaman ilk önce
dikkatinizi başka yöne çevirmelisiniz. Örneğin burada güzel bir şeyler, yapılmış güzel şeyleri görürsünüz. Dikkatiniz başka bir
şeydir – siz sadece bunun güzelliğinin tadını çıkarmaya çalışın. Bakın, burada güzel halılar var, onlara düşünmeden sadece bakın,
çünkü onlar size ait değiller, yani ortada başağrısı yok, onlar başkasına aitler, bu çok iyi! Aksi halde, eğer onlar size ait olsalardı;
“Aman Tanrım, ben onları buraya yaydım, neler olabilir, sigortalanmalılar!” şeklinde düşünmeye başlarsınız ya da buna benzer bir
şey. Bu genel insan tepkisidir. Ama eğer size ait değillerse, güzelce izleyebilirsiniz. Şimdi izleyin ve düşünmeyin. İçine konulan
güzelliği, neşesini, coşkusunu halının içine koyan sanatçıyı göreceksiniz, şaşıracaksınız ve Aydınlanmadan sonra bu coşku
içinize dolacak, serinletici bir rahatlama içinize gelecek, Kundalini yükselecek ve sürekli olarak düşüncesiz farkındalığınız içinde
olacaksınız. Dolayısıyla, her ne zaman bir şeye bakarsanız, siz güzel olan herhangi bir şeye bakın, hatta bugünkü seçimlerde bile,
sadece seçilen bu adamı seyredin. [John Howard]. Kendisini izlemek dahi, ona kutsamalar verir, ona daha iyi fikirler verir. Aynı
zamanda gerçeklikten gelen, oradan gelen fikirler de alırsınız: Bu adam nasıl da başarılı bir insan olur veya bu ülke nasıl da
başarılı bir demokrasi haline gelir. Tüm bunlar dikkatiniz eleştirmekten, tepki vermekten başka bir yöne çekildiği zaman
gerçekleşir. Sadece seyredin, şahit olun, her şeye karşı şahit olmaya çalışın. Bu henüz çokda fazla tecrübe edilmedi. Şimdiye
kadar şunu gördüm, Aydınlanmamızı aldığımız, buna ulaştığımızda zaman dahi, her şeye karşı şahit kalmamız gerektiğini fark
etmiyoruz. Ruhunuz vasıtasıyla şahit kalmaya başladığınızda, o zaman bir başkasının kötü noktalarını görmez, onun iyi
noktalarını görürsünüz. Sadece çok iyi yönleri olan kişiyi seçersiniz. Şahit konumunun genişlediğini gördüğünüz ve başka bir
insandan neşe duymaya başladığınızda, siz orada olan her şeyden keyif almaya başlarsınız, eğer o kapasiteye sahipseniz, küçük
bir çim yaprağından bile neşe duymaya başlarsınız. Japonya'da, Zen sistemi bu çizgide başladı. Ve o yaptı, Viditama bunu
başlatan kişiydi, yosundan bir bahçe yaptı, farklı farklı ve çok küçük yosunlardan. Sonra, minik minik çiçekler de vardı. Ve bir soru
işareti şekli gibi görünen bu bahçe en fazla bir buçuk metreydi diyebilirsiniz. Bir asansöre binmeniz gerekiyor ve bunu
gördüğünüz platforma, bir tepenin ya da bir dağın tepesinde ulaşırsınız. Tüm bu küçük, küçük yosunlar oradalar ve farklı bir
şekilde düzenlenmiş, güzel bir bahçe görüyorsunuz. Ona bakmaya başladığınızda, düşünceniz durur, çünkü bu o kadar harika bir
şey ki, dikkatinizi buna koyduğunuzda, yani onun yarattığı şeye, düşünceleriniz durur. Bu yüzden düşüncelerinizi neyin
durdurduğunu, sizi şahit yapan şeyin ne olduğunu bulmak için pratik yapmalısınız. Bu alışkanlığı bir kez geliştirdiğinizde, kendinizi
düşüncesiz farkındalık içine güzelce yerleştireceksiniz. O zaman Sahaja Yoga'nın size nasıl yardımcı olduğunu, bunun ne kadar
keyifli olduğunu, Sahaja Yoga ile neler başardığınızı izlemeye başlarsınız. Şaşıracaksınız, eğer bunu sadece izlemeye başlarsanız,
Paramchaitanya'nın her yerde nasıl hareket ettiğini görüp şaşıracaksınız. Günümüzde Paramchaitanya, Krita Yuga’dan dolayı
aktif hale geldi. Benim etrafımda vibrasyonlarla hareket etme şeklinden görebilirsiniz. Vibrasyonlar olan çok sayıda fotoğrafımı
gördünüz. Önümde oturan birçok Sahaja Yoginin Arap dilinde Benim adımın başların üzerinde yazılı olduğu birçok fotoğraf
gördünüz. Tanrının oyununun var olduğunu öğrenmenin birçok yolunu gördünüz. Akıl hala bir şeyler söylemeye çalışacaktır, siz
dinlemeyin sadece izleyin. Sahaja Yoganın etkisini kendinizde, kendi bedeninizin tamamında izlemelisiniz. Bunun hakkında
düşünmeyin, sadece izleyin ve nasıl değiştiğinize şaşıracaksınız. Dürüst olmak gerekirse, her yıl Avustralya’ya geldiğimde bazen
sizi tanıyamıyorum. Daha genç, daha iyi, daha mutlu görünüyorsunuz. [Shri Mataji güler] Ve bu insanların kim olduğunu
tanıyamıyorum. Sizi şüphesiz farkındalık olarak adlandırdığımız başka bir aleme götüren şey, bu şahit konumudur. Bu konumda,
başkalarına Aydınlanma verebilecek kadar kuvvetlenmiş olabilirsiniz. [Shri Mataji, yandakilerle Hintçe konuşur] Başkalarına
Aydınlanma verebilirsiniz, Sahaja Yoga hakkında tam bir bilgi verebilirsiniz, onlarla konuşabilirsiniz. Ayrıca (vibrasyon) yayarsınız.
Ben – görüyorsunuz, izlediğim zaman ısıyı emiyorum, Benim sorunum bu. [Shri Mataji güler] Böylece tüm durumunuz, ruhani
konumunuz çok mutlu olur, çok güçlü olursunuz, çok merhametli ve sevgi dolu olursunuz, çok dengeli, sahip olduğunuz tüm o
yıkıcı düşüncelerden, tüm o depresif fikirlerinizden arınmış olursunuz ve o zaman gerçekten muazzam iş yapan büyük bir Sahaji
olarak dik durursunuz. Geçenlerde Almanların ve Avusturyalıların İsrail’e gideceklerini duydum, çünkü Yahudilerin, kendi ataları
tarafından öldürüldüğünü düşünüyorlar ve büyük bir merkez var, şimdi İsrail’de açıldı. Bir düşünün! Bu insanlar, bir kez bu
konuma ulaştıklarında, nasılda tek başlarına bu ülkelere gidiyorlar. O kadar çok şey yaptılar ki. Türkiye’de de aynı, Güney
Afrika’nın çok uzak yerlerinde de aynı şekilde. Çünkü içlerinde onlar tamamen kendilerinden eminler, şüphesiz farkındalık içinde



oldukları kadar, düşüncesiz farkındalık içindeler. Fakat şimdi, siz bir kez meditatif dikkat ile büyümeye başladığınızda ne olur,
dikkatiniz aydınlanır. Şimdi iş, dikkatinizi harekete geçirmektir. Bu sadece neşe duymak değildir, aynı zamanda onu sorunlara
koymak üzere motive etmektir. Diyelim ki sizin ulusal boyutta bir sorununuz var – hepiniz dikkatinizi o şeye koyarsınız ve bu
şeyler hallolur. Çünkü sizin için yeni bir dünya, yeni insanlar yaratmaya çalışan Her yeri saran bu Gücün kanallarısınız. Ve hepiniz
bu: “şimdi, içimizde her ne varsa, onu harekete geçirmeli, onu yönlendirmeli ve bu dikkati biraz kullanıma koymalıyız”, kararını
verirseniz, evrim çok hızlı gerçekleşir. Bu heba edilmemelidir. Sahip olduğumuz zenginlik her neyse, bu ziyan edilmemelidir. Şimdi
bugün bu temel soru, yani Benim size bahsedeceğim– Tanrı Aydınlanması nedir? Önce Aydınlanma ve sonra da Tanrı
Aydınlanması almak isteyen bir sürü hırslı insan var. İlk ve en önemli şey şu ki; biz insanların Tanrı olamayacağını bilmeliyiz. Bu, o
hale gelmek değildir. Sizler bir şekilde Ruh da olmadınız, çünkü Ruh sizin aracılığınızla yayıyor, sizi kullanıyor, size veriyor, size
bakıyor. Eğer Ruh olursanız, hiç beden kalmaz, hiçbir şey kalmaz. Bu beden bozulmadan, Ruhunuz bu beden üzerinden hareket
ediyor, tüm ışığı size veriyor. Ama kişi Kadir-i Mutlak Tanrı olamaz, bu çok net bir şekilde anlaşılmalıdır. Ama Tanrı Aydınlanması
nedir, bu Tanrı'yı bilmektir, bakın, Tanrıyı bilmek, Kadir-i Mutlak Tanrının bir parçası olarak, Onun güçlerinin nasıl çalıştığını, nasıl
kontrol ettiğini bilmek anlamına gelir. Tıpkı parmağımın Beynimi bilmemesi ama onun Beynimin yönlendirmesine göre hareket
etmesi gibidir. Parmak, beyin olamaz ama kesinlikle Beynime bağlı olarak hareket etmek zorundadır çünkü bu birbirine çok
bağlıdır, bu o derecede bir aradadır. Burada, Tanrı Aydınlanmasına sahip olduğunuzda, o zaman beyni bilirsiniz, Tanrı'yı bilirsiniz,
O'nun güçlerini bilirsiniz, Onun hakkında her şeyi bilirsiniz. Bana kalırsa bu sizin için zor bir görev çünkü ben Mahamaya’yım.
Benim hakkımda her bir şeyi bilmek sizin için çok zordur. Çok iyi bildiğiniz gibi Ben oldukça “yanıltıcı” biriyim. Ve ne yaparsam
yapayım ya da her ne elde edersem edeyim, bu sadece sizin görmeniz ve anlamanız içindir – sonuçta bu Adi Shaktidir ve O tüm
bunları yapabilir. Sizde bütün bunları yapabilirsiniz ancak siz Ben olamazsınız. Ama şunu bilmelisiniz ki, sevgi sayesinde bilmek,
adanmışlık sayesinde, dualar sayesinde Tanrı’nın güçlerini bilmeniz ,sizin Tanrı Aydınlanmasında olma şeklinizdir. Eğer içinizde
Tanrı hakkında bu bilgiye sahipseniz, o zaman tabiatı kontrol edebilirsiniz, her şeyi kontrol edebilirsiniz. Bunun için tam bir
alçakgönüllülük gerekir, siz Tanrı olamazsınız, Kadir-i Mutlak Tanrı olamazsınız, sizler Deityler olamazsınız. Ama kesinlikle, Tanrı
Aydınlanmasında olabilirsiniz ve bu Tanrı sizin aracılığınızla hareket eder anlamına gelir, sizi Kendi gücü, Kendi kanalı olarak
kullanır ve şunu bilirsiniz, size ne yaptığını, ne söylediğini, vizyonunun ne olduğunu ve bilginin ne olduğunu bilirsiniz. Bağlantı
böyledir. Sahaja Yoga’daki birçok insan faydalandı, biliyorum ama nasıl yararlandıklarını, neyin çalıştığını, nasıl işe yaradığını,
kendilerindeki hangi bağlantının onlara yardımcı olduğunu bilmiyorlar. Bunu bir kez yaptığınızda, açık bir şekilde, işlerin nasıl
yürüdüğünü, hangi güce ulaştığınızı bilirsiniz, o zaman bu Tanrı Aydınlanmasıdır. Bu tür insanlar, çok fazla şeyi kontrol
edebildikleri için son derece güçlü hale gelirler. Bu türden bir sürü aziz vardı, ama bazen onlar bile bundan düştüler ve egolarını
geliştirdiler. Bu bağlılığa, bu adanmışlığa, bu teslimiyete sahip olmaları gerektiğine dair, kendi alçakgönüllülüklerine sahip
olmadılar. Onlar düştüler. Ve görüyorsunuz, Ben bazılarını gördüm, başarılarından gurur duyuyorlar ve bunu kimseye vermek
istemiyorlar. Bunu büyük zorluklar içinde başardıklarını ve neden başkalarına versinler ki diye düşünüyorlar. Bu tür insanlar çok
yükselmeyecekler ama Aydınlanmasını almış, mütevazı, bunu sadece alçakgönüllülükle bilen insanlar, sadece sizler
teslimiyetinize ulaşacaksınız. İslam teslim olmak demektir. Muhammed Sahib, “İslam” dan bahsetti, yani: “Teslim oluyorsunuz”.
Eğer teslim olamıyorsanız, asla Tanrı'yı tanıyamazsınız. Açıkça şöyle dedi: “Kendinizi bilmedikçe, Tanrı'yı bilemezsiniz”. Sahajiler
olarak, Tanrı'nın Lütfu sayesinde yapabileceğiniz tüm bu küçük, küçük şeyleri, tüm büyük şeyleri ve tüm büyük vizyonları
bilmelisiniz, çünkü O'nun lütfu ve kutsamalarından, size olan sevgisinden dolayı Tanrı'nın Krallığına girdiniz. Girdiğinizi
söyleyebilirim, bu duruma ulaştığınızı söyleyebilirim, bunu söyleyebilirim, ama siz hala orada değilsiniz. Sanki birine Ben şöyle
deseydim: “Şimdi sen Avustralya'dasın.” O kişi Avustralya'da değil ama Ben ona, “sen Avustralyadasın” diyebilirim. Bu yüzdende
o kişi “ben Avustralya'dayım” diye inanıyor: Bunun yolu bu değildir. Avustralya'da olmalısınız, o zaman da Avustralya'yı
bilmelisiniz. Bunun nasıl bir iklim olduğunu, ne tür bir şey olduğunu bilmelisiniz. 32 :26 Buradaki ebeveynlerin de çocuklarıyla
konuşmaları gerektiğini düşünüyorum. Ebeveynlerin çocuklarla çok fazla ilişkisi yok. Okulda düzgün bir şekilde bakılıyorlar ve çok
şey yapmak istiyorlar, ancak ebeveynler de çocuklar buraya geldiğinde uygun disiplini, doğru duyguyu geliştirdiklerini görmek için
buna dâhil olmalılar. Onları mahvetmek için, onlara bağımlı olmak değil. Eğer onlara bağımlı olursanız, o zaman onları
mahvedeceksiniz., Shiva’nın kalitelerinden biri mutlak bağımsızlıktır ve işte bu geliştirmeniz gereken şeydir, tamamen bağımsız
olmaktır. Bağımsız olmak; her şeyi ihmal etmeniz anlamına gelmez. Size birçok kez açıkladım, ağaçtaki özsu yükseldikçe bir sürü
farklı yere gider ve daha sonra da buharlaşır – ya da Toprak Anne'ye döner, sizin bağımsızlığınız da bu şekilde olmalıdır. Eğer o
sizin oğlunuz olduğu için veya o Avustralyalı olduğu için, ya da belli bir aileye veya belirli bir sınıfa ait olduğu için bağımlı
olursanız, o zaman hala sınırlısınız demektir. Eğer aşmanız gerekiyorsa, tüm bu sınırlamalar bırakılmalıdır. Ve bu sınırlamaları o
kadar büyük bir ağırlık yaratıyor ki, Ben ne denersem deneyeyim , siz ne denerseniz deneyin, düşüncesiz farkındalık içinde
kalamazsınız. Bu, hepinizin orada olması gereken çok güzel bir konumdur. Bunda siz baskıcı değilsiniz, ne de taviz veriyorsunuz:



Kendi ayaklarınız üzerinde durur ve kesin olarak bilirsiniz ki, herhangi bir fikir veya herhangi bir baskıdan etkilenmezsiniz veya
herhangi bir kimseye boyun eğmediğinizi bilirsiniz. Yani tamamen özgür bir kuş olursunuz, kesinlikle özgür bir kuş olur ve sonra
işiniz uçuşunuzu başarmanız olur. Bir uçuş düşüncesiz farkındalığa, ikincisi şüphesiz farkındalığa, üçüncüsü ise Tanrı
Aydınlanmasınadır. Bana çok yakın olan insanların da, bunu anlamadığını gördüm. Onlar sanki Tanrı olmuş gibi davranıyorlar. O
kadar egoistler ki şaşırdım – o zaman onların Sahaja Yoga’dan ayrılmaları gerekiyor. Yani, bakın, Ben sizi çok fazla övsem bile,
eğer bir şeyi çok fazla söylesem de şımarmamalısınız. Burası bir deneme alanıdır ya da eğer Ben size “Bu iyi değil, bu konuda
gelişmelisin” dersem, endişe etmemelisiniz çünkü bunu Ben yapmalıyım, bu Benim işim ve sizin işiniz ise Beni dinlemektir, çünkü
Benim sizden kazanacağım bir şey yok, hiçbir şey istemiyorum. İstediğim şey, hepinizin Benim güçlerimi edinmenizdir. Benim
olduğum şey olamayabilirsin, buna katılıyorum, ama lütfen sahip olduğum tüm güçleri almaya çalışın, bu zor bir şey değil. İşte
Tanrı Aydınlanması budur, işte Shiva ve Sadashiva'yı bilmek budur. Shiva sayesinde Sadashiva'yı bilirsiniz. Yansımayı görürsünüz
ve yansımadan kimin orjinal olduğunu bilirsiniz. Yansımasından öğrenirsiniz. Böylece, kesinlikle Tanrı'nın Krallığına yerleştiğinizi
düşündüğünüz o konuma ulaşır, Tanrı'yı görebilir, Tanrı'yı hissedebilir, Tanrı'yı anlayabilir ve Tanrı'yı sevebilirsiniz. O halde, Tanrı
sizi kutsasın H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
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Bu gece içimizdeki Lakshmi prensibine ibadet edeceğiz. Lakshmi, zenginliğin, bereketin ve aynı zamanda sağlığın Tanrıçasıdır.
Aslında ülkeniz zaten kutsanmış durumda çünkü burada pek çok şeyiniz var. Öncelikle, ülkeniz bu kadar petrole sahip ve eğer
sondajlar yapılırsa, var, çok daha fazlası var.

Sonra ikinci olarak güzel keresteniz var. Sonra üçüncü olarak, çok çeliğiniz var, pek çok çelik, çok iyi çelik. Ayrıca elmaslarınız var.
Pek çok şeyiniz var, bunlar bir yana bu kadar çok kalbiniz var.Ayrıca altınınız var. Yani pek çok şey bu ülkede bol. Tek şey şu ki,
henüz sizi yönetecek birisine sahip değilsiniz. Eminim bu olacaktır.

Ama Sahaja Yoga'da, bu Lakshmi Prensibinin bize büyük bir tatmin duygusu verdiğini bilmeliyiz. Eğer tatmininiz yoksa, o zaman
ne miktarda olursa olsun Lakshmi size yardım edemez. Kişi çok açgözlü olur. Bir şeye sahipsinizdir ama daha fazlasına ve
fazlasına ve fazlasına sahip olmak istersiniz. Ve bunun için kişi her çeşit tekniği ve ölçütleri benimser. Bu yüzden siz ilaveten çok
açgözlü, çok kötü bir mafya sistemine sahipsiniz.

Sahaja Yogiler için; hiçbir şeye ulaşmasının gerekmediğini kişi anlamalıdır, o zaten ulaşmıştır. İlk olarak, insanlar Nabhi çakrada
yemek ararlar –sonra yerler- bu swahadır- sonrasında da varlığı bedenin içinde kalır. Şimdi diyelim ki bir kişi yemek konusunda
çok açgözlü, o kişi hasta olur, problemleri vardır. Ama o kişi swadha denilen ve onu devam ettirdiği ikinci konuma gider. Çünkü o,
insan olarak görevinin yemek yemek olduğunu düşünerek yemek yer, hepsi bu. Tat için değil, açgüzlülük için değil, gösteriş için
değil. Çok basit anlamda, o yer. Batıdaki gibi, karşılaştığım insanlar kaşığı nereye, onu nereye koyduğun konusunda çok titizler.
Sofra takımları almak için binler harcarlar.

Şimdi mesele şu, Lakshmi Prensibi için en kötü şey içmektir. Bu alkoldür. Hindistan'da derler ki, bir taraftan bir şişe gelirken,
Lakshmi diğer kapıdan kaçar. Bu yüzden Sahaja Yogiler içmeye gerek duymazlar. İçkiyi bırakırlar ve böylece Lakshmi Prensibi
içlerinde çok daha kolay yerleşebilir.

Şimdi, Lakshmi'ye neden sahip olmalıyız? Lakshmi'ye sahip olmalıyız çünkü siz Lakshminin sembolü içinde, bunun nedenini
görebilirsiniz. İlk önce, Lakshmi`nin ellerinde iki adet pembe renkli güzel lotusu vardır. Bu, parası olan bir kişinin çok davetkâr, çok
konforlu bir eve sahip olması gerektiğini sembolize eder. Pembe renk sevgi içindir ve davet. Şimdi, böcek lotusa gelir ve
bedeninde her çeşit diken vardır. (Kenarda çevirmene açıklıyor). Böcek biraz bal toplamak için lotusa gelir fakat bedeninde
dikenleri vardır. Ancak lotus kabul eder, onu davet eder, bakın, lotus içinde bu böceğe sahip olduğu için çok mutludur. Şimdi,
böcek bal arıyor, yorulup, lotusun içinde uyur- Yani lotus güzel, taç şeklinde bir yapı sağlar- uyuması için bir yatak sağlar. Ve
lotusun bütün güzel kokusu sabaha kadar, bu böcek içindir. Sonra böcek iyice dinlendiği zaman, balını alıp, dışarıya uçar. Bunu
şiirsel bir şekilde şöyle ifade edebiliriz, böcek bal aradığı için lotus tarafından saygı görür. Dikenleri olsa bile, bu önemli değildir.

Böylece, siz gerçeği arayanlar, tıpkı bir lotus gibi olan Sahasraranızda bunu aldınız. Ne yapmış olursanız olun, geçmişiniz ne
olursa olsun önemli değil. Siz saygınlığınıza kavuştunuz çünkü gerçeği arıyorsunuz. Ayrıca, insanlar Lakshmi ile doyuruldukları
zaman, batıda gördüğüm gibi, aradıklarını elde ettikleri zaman bıkıyorlar. Çünkü maddi şeyler Lakshmi değildir, çünkü hiçbir
tatmin vermez.

Şimdi Lakshmi'nin ellerindeki diğer bir şey, elini bu şekilde tuttuğu zaman ne olur, bu el parası olan bir kişiye, onu kendisi için
almamasını, bunun yerine başkalarına vermesini ve paylaşmasını telkin eder. Onlar eğer paylaşmazlarsa, o zaman Lakshmi
Prensibinden neşe duyamazlar. Başkalarına vermek çok keyifcidir.

Diğer el bu şekildedir- Tanrıçanın bu eli, sizin korumanız altında olanlara, akrabalarınıza, arkadaşlarınıza, tüm bu insanlara sizin
tarafınızdan tam bir koruma verilmiş olması gerektiğini işaret eder.
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Ailenizde bir şey olursa, akrabalarınıza bir şey olursa ya da arkadaşlarınıza, herhangi bir şey, o kişinin yanında durmalısınız. Bazı
insanlar hısımlarına yardım etmeye çalışır -pek çok politikacı bu şekilde yapar- aldatarak. Ama aldatma ile yaptığınız şey, o
ilişkinin yaşamını bozmanızdır, siz gerçekten yardım etmiyorsunuz. Yani bu kişi adını, itibarını, her şeyini -özellikle ahlaki
karakterini- kaybediyor olacaktır. Yani Lakshmi ile siz, ahlakınıza bozulmamış şekilde sahip olmalısınız. Şimdi bir ülkede, diyelim
ki Amerika'da, bu tip bütün insanlar, korkunç filmler geliyor ve insanlar alakshmi dediğimiz sembolleri alıyorlar.

Lakshmi sahibi dediğimiz bir insan, edepli bir şekilde giyinmelidir. Kadınlar ve erkekler. Sokakta kadınların çok kısa giysilerle
dolaştıklarını görüyorum. Bununla, Nabhi çakranıza ne olur, catch edecektir ve sizin para ile problemleriniz olacaktır.

Yani sahip olduğunuz üzenginlik, hareketlerinizde, tabiatınızda, davranışlarınızda, yaşayışınızda görülmelidir. Bir de Lakshmisi
olan bir kişi, çok alçak gönüllü bir adam olmalıdır. Örneğin, Shri Lakshmi bir lotusun üstünde ayakta duruyor. Lotus
düşünebileceğiniz en hafif çiçektir çünkü o su üstünde yüzer. Bu yüzden onun mizacı ciddi bir tip olmamalı, çok şen bir yapıda
olmalıdır. Ve o gösteriş yapmaz, çünkü o tıpkı şunun üzerinde duran bir lotus gibi böyle basit bir şeydir. Yani parası ya da
zenginliği olan insanlar, büyük arabalarla, şununla bununla, gösteriş yapmaya çalışmamalıdırlar. Bu tabi ki, sanyasi haline
gelmelisiniz demek değildir. Tam tersine siz, son derece saygın şahsiyetler olmalısınız. Ama orada bağımsızlık olmalıdır. Raja
Janaka'da gördüğünüz gibi, o bir kraldı ama yine de çok bağımsızdı ki. Bütün azizler gidip, Raja Janaka'nın ayaklarına
dokunurlardı.

Nachiketa denen biri vardı, öğretmenine sordu "Onun ayaklarına neden dokunuyorsun? O bir kral" Öğretmeni dedi ki "pekâlâ-
şimdi git ve onunla tanış" Yani onun gördüğü şey, Janaka`nın yaşamın tüm lükslerine sahip olduğu idi, bir sarayda yaşıyordu ve
geçit töreninde onun üzerine inciler yağdıran binlerce ve binlerce insan vardı. Bu nedenle de, Nachiketa en azından bir inci alması
gerektiğini düşündü. Ertesi gün Raja Janaka’nın yanına gitti ve ondan "Bana aydınlanma ver" diye ricada bulundu. Bunun üzerine
Raja Janaka ona, "Bütün krallığımı sana verebilirim ama aydınlanma veremem, bu çok zor çünkü sen para fikri ile ele
geçirilmişsin, böyle bir kişi aydınlanma alamaz" dedi. O da "Pekâlâ, ben aydınlanma alana kadar burada yaşayacağım" dedi.

Ertesi gün Raja Janaka, nehirdeki bir banyo için onu yanına aldı ve banyonun tadını çıkarıyordu. Ve insanlar gelip onun sarayında
bir yangın olduğunu söylediler. Ama Raja Janaka meditasyon yapıyordu, o aldırmadı. Sonrada saraydaki insanların kaçtığını
söylediler. Sonra birisi, yangının şimdi buraya geldiğini söylediğini söyledi. Raja Janaka hala meditasyon yapıyordu. Ama
Nachiketa dışarı koştu çünkü giysileri dışarıdaydı, yani (elbiselerini) kurtarmak için dışarı koştu. Ama Raja Janaka hala oralı
olmamıştı. Dışarı çıktığı zaman ona dedi ki, Nachiketa, tüm bunlar Mahamaya. İşte siz bu şekilde test edilirsiniz. Eğer para
odaklıysanız, aydınlanma alamazsınız. O (dişi), test edendir. Bütün açgözlü insanlar, para aşkına, her tür şeyi yapan bütün
insanlar, burada sahip olduğunuz mafyalar gibi, anlayın ki - hepsi cezalandırılacak. Her şekilde, onlar mutlu insanlar, tatminkâr
insanlar değiller, her zaman kendi ....(duyulamıyor) için endişeliler.

Yani, sahip olmanız gereken ilk şey tatminkârlıktır. Bu modern zamanlarda anlaşılması gereken çok önemli bir şey. Çünkü
ekonomide de söylenmiştir, istekler genelde tatmin edilebilir değildir. Bugün bir halı istersiniz- pekâlâ onu alın. Çok sıkı
çalışırsınız, halıyı almak için para biriktirirsiniz, sonra halıyı alırsınız. Bir ev sahibi olmak istersiniz, -asla uğruna çok sıkı
çalıştığınız halıdan zevk almazsınız. Sonra bir ev sahibi oldunuz, eve sahip olduğunuz zaman, bir araba sahibi olmak istersiniz-
sonra arabadan, sanırım, belki de helikopter sahibi olmak istersiniz, bir uçak.

İşte bu, bu şekilde yürür. Siz çok çalışır ve tatmin olmazsınız. Bu yüzden, bu modern zamanda insanlar son derece huzursuzlar.
Kalbinizde huzur yok ama kendinizde bu Lakshmi Prensibine sahipseniz, maddi olan her şeyle son derece tatmin olmuş
olacaksınız. Eğer sahipseniz, iyi ve güzel, eğer sahip değilseniz, iyi ve güzel.

Ama bundan sonra, bu Mahalakshmi Prensibi içinizde uyanmıştır ve siz aramaya başlarsınız. Ve sonra bu da, daha sonra,
görmüş olduğunuz gibi size bahşedildi çünkü sizler aydınlanmanızı aldınız. Yani bu korkunç maddiyatçı insanları taklit edecek
hiçbir şey yok; ama bizler sahip olduklarımızla tatmin olmalıyız ve muhtaç insanlara bir şeyler vererek, ne olursa vererek,
sevgimizi ifade etmeliyiz. Kendimde gördüm; kendim için bir şeyler almayı çok zor bulmuşumdur. Eğer pahalı ise, almamalıyım



diye düşünürüm. Bir keresinde bir dükkâna gittim, özel bir sari almak istedim ama onun çok pahallı olduğunu düşündüm- satın
almadım. Ama Benimle birlikte olan bir Sahaja Yogi - gidip, satın aldı ve doğum günümde onu Bana hediye etti, sadece ağlamaya
başladım- bakın, bu çok fazla.

Bizim Ramayana`mızda da bunun gibi hikâyelerimiz var, Shri Rama'nın ekşi beri meyveleri yediği kısım. Bilemiyorum, biz ona ber
deriz, böyle bir hikâyemiz var. O bayan, Shri Rama'ya dedi ki, o toplumun aşağı tabakasından yaşlı bir kadındı, "Ben tümünü
yedim, bütün berleri dişimle yedim, bakın ve bunların hiçbirisinin ekşi olmadığını anladım." Hindistan'da kimse ağız değmiş bir
şeyi veya yiyeceği yemez, bootish olduğu, onun yanlış olduğu kabul edilir. Ama Shri Rama hemen aldı ve " Oh bunları Benim için
tatmış olman ne güzel" dedi. Ama kardeşi çok öfkeliydi, bundan hoşlanmamıştı- Lakshmana. Shri Rama yedi "hayatım boyunca
hiç bu kadar güzel berler yememiştim" dedi. Bunun üzerine karısı Shri Sita "Bana da biraz ver, Ben senin yarınım, bana vermelisin"
dedi. Shri Rama verdi ve onları yediği zaman "Oh aman tanrım ne kadar güzel bir meyve bu" dedi. Bunun üzerine Lakshmana "
Bana neden vermedin?" dedi. "Bana da ver" diye yengesinden istekte bulundu, Oda, "hayır çünkü sen çok öfkeliydin" dedi. Ama
Lakshmana'ya verdi ve Lakshmana "asla bu kadar güzel bir meyve yememiştim" dedi. O berde ne vardı, o yaşlı bayanın verme
duygusundan başka bir şey yoktu. Onun verecek hiçbir şeyi yoktu- o fakir bir kadındı- bu yüzden tüm bunlar sadece Shri Rama'ya
verebilmek içindi. Yani sahip olduklarınızı paylaşabilmeniz son derece neşe verici bir şeydir.

Geçen gün bazı hediyeler getirdik, demek istiyorum ki, çok büyük değil ama sizler de bundan zevk aldınız ve Ben de zevk aldım.
Bizler işte böyle yaşamalıyız, işte böyle birlikte yaşamalıyız, paylaşarak. Kendiniz hakkında düşünmeyin, başkalarını düşünün.
Başkalarının ne sevdiğini düşünün. Hindistan'da Gruhalakshmi'ler gerçekte çok iyiler. Onlar neyi yemekten hoşlandığınızı bilirler.
Yani eğer onların evine giderseniz hemen yemeğe kalmanızı isteyeceklerdir ve Ben neyi yemekten hoşlanıyorsam, yemeği
sevdiğim şeyi, bunu yapmak için yapmakta oldukları şeyden vazgeçeceklerdir. Ama sadece Benim için değil, herkes için.

Başkaları için bir şeyler pişirmek çok neşe verici bir şeydir. Yani Lakshmi Prensibinden, sadece başkaları ile paylaşırsanız bundan
keyif alınır. Benim babam, büyük bir Aydınlanmış Ruhtu ve asla geceleri kapıları pencereleri kapatmazdı. Ve bir gün bir hırsız geldi
ve onun gramofonunu aldı. Bu yüzden çok üzgündü. O (hırsız) gramofonu almıştı ama ya plaklar - onları satın alamazdı – o
gramafonu nasıl çalacak? Bu nedenle Annem onun gazetelere ilan vermesinin ve "Gramofonumuzu alan hırsıza, lütfen gelip,
plakları da almanız dahi iyi olur" demesini söyleyerek şaka yaptı. Bu Lakshmi prensibinin bir işaretidir. Tatminkâr olan kişi, bir
şeyler verebildiği zaman en mutlu olandır. Eğer bir elinizle veriyorsanız, siz onu, on adet elden geri alacaksınız.

Yani bizler paylaşmayı öğrenmeliyiz, olduğu gibi, başkalarına veriyor olmanız en yüksek şey ve bu Aydınlanmadır. Daha fazla ne
verebilirsiniz? Aydınlanma verdiğiniz zaman nasıl mutlu olacağınızı görmüş olmalısınız. En büyük mutluluk ve en büyük neşe
başkalarına aydınlanma vermektir. İnsanları gördüm, yüzleri değişir ve aydınlanma veren insanların yüzleri de ışık doludur. Bizler
yeni bir toplumuz. Tatmini daha yüksek şeylerde olan yeni çağın insanlarıyız. Aydınlanma vermeye çalışan pek çok Sahaja Yogi
var ama pek çok da vermeyenler var. Neşenizi başkaları ile paylaşmadığınız sürece, mutlu olamayacaksınız. Geçen gün bir bayan
Bana dedi ki babası ve annesi Sahaja Yoga'ya karşıymış. Ben ona "Senin onlarla ilişkin nasıl?" diye sordum. "Ben onlarla
konuşmam, onlardan hoşlanmam, onların Sahaja Yoga'ya karşı olmalarından" dedi. Ona "Sen tavrını değiştir, onlara çiçek al,
onlara hediye al, onlarla tatlı bir şekilde konuş" dedim. Çünkü sen öyle kuru bir insana dönüştün ki, işte bu yüzden de onlar Sahaja
Yoga’yı sevmiyorlar. Ve işe yaradı, işe yaradı, anne baba artık Sahaja Yoga'da. Yani bir Sahaja Yogi'nin, Sahaja Yogi olmayana
karşı tavrı yârdım etme, destekleme, paylaşma tavrı olmalıdır.

Ama sizleri uyarmalıyım kendi gruplarına sahip olmak isteyecek Sahaja Yogiler olacaktır. Onlar çok güç merkezliler. Seçkinci bir
grupları olacaktır. Bu tehlikeli bir işarettir- bu bir kanserdir. Her şey kolektif olmalıdır. Bu çeşit bir şey yapan her kimse, bilmelisiniz
ki o kişi possess olmuştur. Ve eğer böyle bir kişiyi takip ederseniz, siz zarar göreceksiniz. Hepimiz kolektifiz- birbirimiz arasındaki
her şeyi bilmeliyiz ve tek bir aile gibi yaşamalıyız. Sadece Rusya'da değil, bütün dünyada. Herkes için bu çeşit bir sevgiyi bir kere
geliştirdiniz mi, o zaman büyük bir kişilik haline gelmiş olduğunuza şaşıracaksınız. Bunun anlamı, damla okyanus haline geldi
demektir.

Lakshmi Prensini ile ilgili birlikte saatlerce konuşmaya devam edebilirim. Dokuz Lakshmi var ama size bir dahaki sefer
anlatacağım. Bunlardan biri Gruha Lakshmi'dir, ev hanımıdır. Diğeri de Raja Lakshmi'dir, ki o, bir kralın gücü olan, bir yönetici ya
da bir bürokrat olan. Sizlerden, dünyada çok az insanın sahip olduğu büyük bir hazineye sahip olduğunuzu anlamanızı istiyorum.



Bunu sevginizle besleyin. Bunu şefkatinizle ve huzurlu bir varoluşla besleyin. Eğer herhangi bir problem varsa, herhangi bir şey –
derhal kendi içinizde huzurlu hale gelmelisiniz. O zaman çözümün hemen içinizden geldiğini göreceksiniz. Bu Lakshmi
Prensibi'nin süptilliğidir.

Hepinizin bunu geliştirmesini ve bundan zevk almasını umuyorum. Gelecek sene Ben gelmeden önce hepinizin, her bir kişinin en
azından yüz kişiye Aydınlanma vermiş olduğunu göreceğim. Sizin güçleriniz var, güçleriniz var, bilginiz var, bunu boşa
harcamayın. Bizler dünyayı kurtarmak zorundayız.

Bu yüzden, Tanrı hepinizi kutsasın.
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Shri Ganesha Puja. Cabella Ligure (İtalya), 15 Eylül 1996.

Bu gün Shri Ganesha`ya ibadet edeceğiz. Masumiyetin,  özellikle de Avrupa ve Amerika`da saldırı altında olduğu bu günün, çok
uygun bir gün olduğunu hissediyorum. Masumiyete saygı gösterilmiyor, mesumiyetin bir değeri yok. İçlerinde ve aynı zamanda
dışlarında da saygı gösterilen masum bir varlığa sahip olmanın, insan yaşamı için nasıl  önemli olduğunu anlamıyorlar.

İnsan yaşamı, hayvan yaşamından farklıdır. Hayvanlar her zaman kontrol edildiler veya onlar tam bir tutsaklık halindeler
diyebiliriz, buna Lord Sadashiva`nın istekleri doğrultusunda diyebilirsiniz. İşte bu yüzden Ona (Shri Shiva),  Pashupati adı
verilmiştir ama insanoğullarına kendi yükselişlerini seçme, doğruyu seçme, gerçeği seçme özgürlüğü verildi. Ancak masumiyet
sayesinde buna ulaşabilirler. Sadece masumiyet neşenin kaynağıdır. Masumiyet olmaksızın hiç bir şeyden tam olarak neşe
duyamazsınız. Masumiyet bu gün tamamen bir meydan okuma ile karşı karşıyadır ve  masumiyeti çok süptil bir yol ile yok
etmeye çalışan çok negatif,  zalim, cani tipli insanlar var. Onların akılları, eğer  posses edildiklerini söyleyecek olursanız, ki bu
böyle gibi görünmüyor,  çünkü diğer yandan da oldukça zekiler. Onlar bir şekilde korkunç şeyler konusunda yaratıcılar aynı
zamanda. Yani onların zeki olmadıklarını söyleyemezsiniz ama çok korkutucu olan bir şeyler yaratmanın bilgisini nereden
alıyorlar?

Sahaja Yoga`da olduğu gibi, bu Kali Yugada herkes doğumunu alabilir. Özgürlük var. Her türde,  bütün şeytani insanların bu dünya
üzerinde doğmaları daha önceleri bu kadar fazla değildi. Bu şeytani insanlar, şeytani düşünceler üretirler ve insanlar bunları
yakalayıp, bunlarla birlikte hareket etmeye başlarlar. İyi bir insan bile bunlarla sarsılabilir. Bir aziz bile bunlarla sarsılabilir. Yani bu
şeytani güçler, bu gün çalışmakta olan güçler esas olarak bu korkunç insanlardan geliyor.

İlk olarak onlar, Rajneesh gibi saçma sapan şeyler öğreten sahte gurular olarak gelebilirler. Sonra kimi ülkelerde hala büyük bir
filozof olarak kabul gören ve hala kimi psikologların bir Tanrı gibi ona ibadet ettikleri Freud gibi filozoflar olarak gelebilirler. Bu
Freudian bilgi, Freud`un bunu neden yaptığını bile düşünülmeden kabul edildi.

Freud bir Yahudi idi ve Amerika`da pek çok Hristiyanın Yahudilere işkence ettiği gördü. Bu başka bir İsa karşıtı aktivitedir.  Ve
onlar Yahudilere işkence ettiklerinde, bu adam onları ahlaksız kılmak daha iyi olacak diye düşündü, onların masumiyetlerini yok
etmeli.

Bilemiyorum, eğer o bu noktayı anlayabileseydi ve normalde herhangi bir duyarlı insanın asla kabul etmeyeceği, şok edici
teorilerine başladı ama bir çok kişi evvela Amerika`da bunu kabul ettiler.

Amerika`da insanlar absürd olan, aptalca olan her şeyi kolayla alıyorlar, nedendir bu bimiyorum. Bu tür şeyler için özel bir
beğenileri var. Eğer Freud Hindistan`a gelseydi, size söyleyeyim, onu yüz parçaya ayırıp,  Arap denizine fırlatıp atarlardı. Onun
anneyi, annenin çocuğu için olan sevgisini, annenin sevgisinin saflığını aşağılama şekline, bu fikre dayanamazlardı ama şaşırtıcı
şekilde Yahudiler onu kabul etmediler. Yahudiler kabul etmediler. Onun fikirlerini kabul edip, Shri Ganesha`yı gücendiren, yok
etmeye başlayanlar Hristiyanlardır.

Her şeyden önce, çok emniyetsiz, tehlikeli zamanlarda doğduğumuzu anlamalıyız. İsa`nın zamanında onu takip eden çok az
sayıda insan vardı ve onlar Kundaliniyi de çok fazla anlamadılar. Bilgileri yoktu. İsa`nın Shri Ganesha`nın enkarnasyonu olduğuna
dair bilgileri yoktu. Ama İsa`nın aşağılandığını, masumiyetin açıkça aşağılandığını ve bazende yasal olarak bunun kabul edildiğini
ancak Hristiyan ülkelerde göreceksiniz.

Yani bizler  bu korkunç şartlar altında doğduğumuzda, kendimiz spiritüelliğe dair büyük bir güç inşa etmeliyiz. Ben bu gün
geldiğimde esinti yoktu, yaprak kımıldamıyordu ama sizler şarkılar söylüyordunuz ve hepinizden muazzam bir esinti geliyordu ve
bu Tanrısal gücün sizin varlığınıza geldiğini Benim anlamamı sağladı. O orada, o çalışıyor. Sadece bu da değil, aynı zamanda bu
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çokda kuvvetli. Normalde esinti Bana doğru gelmez, diğer yönde akar ama bu öyle muazzam bir esintiydi ki, Benim birisinin elini
tutmam gerekti ve tek bir yaprak kımıldamıyordu. Yani sizin sahip olduğunuz bu kolektif güç ile, sizler kaçmayı değil, bununla
savaşmayı hatırlamak zorundasınız, bundan kaçmayın. Bununla savaşmalı ve masumiyete saygı gösterileceğini kanıtlamalısınız.

Adi Shakti ilk olarak Shri Ganesha`yı yaptı. O yaratılan ilk deity idi. Neden? Çünkü Adi Shakti tüm atmosferi Chaitanya ile, kutsallık
ile, hayırlılık ile doldurmak istedi. Bu hala orada. Hala her yerde Chaitanyanın çalıştığını hissedebilirsiniz ama bu modern akıllara
nufüz etmiyor çünkü modern akıl, masumiyetin ne olduğunu bilmiyor. Masumiyet hakkında hiçbir fikirleri yok. Onların her yerde
yapmakta oldukları şey, gerçekten de asla bu dünya üzerinde hiç olmadı.

Yani masumiyet ile, ahlaklı yaşam gelir. Ahlak, masumiyetin ifade edilişidir. Masumiyet, bir kişide ahlaksızlığın mümkün
olamamasını gösterir.

Bir keresinde, bir gemiyi ziyaret etmem gerekliydi ve gümrükten çıkıyordum. İçerden gümrüğe doğru gelirken, onlar Bana
“gemiden bir şeyler aldınız mı?” diye sorular. Bende, “evet, tabii ki” dedim.

Bunun üzerine onlar şok oldular, bilirsiniz, “ne aldınız?”, “biraz peynir”. “Başka”.  Ve biz onu yedik, birazı da yanımızda.

“Başka ne var?”, “Bazı kitaplar.”

“Kitaplar? Oradan hiç bir kitap almamanız gerekiyordu”. Ben dedim ki, “Neden olmasın ki?” O da Bana, “sizin gümrük ödemeniz
gerekir” dedi. Bende “tamam, ne kadar gümrük ödememiz gerekiyor” dedim.

“Bu konudaki hiç bir kural okumadınız?”, Ben de, “Hayır” dedim. Ben masumum. Asla, kitaplar için para ödemeniz gerekir diye hiç
bir şey okumadım, dedim. O da, “hayır, hayır, Siz şaka yapıyorsunuz. Gidin” dedi.

Onlar, bu kadın çok basit diye düşündüler, çok büyük bir araba ile gidiyor ve kendisi nakliye şirketinin başkanının eşi gibi
davranmıyor ve biraz peynirle, bazı kitaplar aldığını söyleyecek kadar basit olan bu kadını anlayamadılar.

Onların sahip olduğu ve insanları bağlayan tüm bu yasalar ve düzenlemeler de,  bizim Dharma fikrimizden kaynaklandı  ama
Dharmanın kökü masumiyettir. Bütün yasalar sadece suçluları cezalandırmak için değil, masum insanları korumak için,
masumiyeti korumak için yapıldı. Yani eğer birisi masumiyetini kanıtladıysa, masumiyetiniz size korur. Yaşamımda pek çok kez
bunu gördüm çünkü Ben çok basitim, söylemeliyim ki, asla bir problemim veya öyle bir şeyim olmadı.

Bu bir tür, adeta küçük bir çocuktan gelir gibi masum bir kişiden gelen çok güçlü vibrasyonlardır. Küçük çocuklar, eğer onların
vibrasyonlarına bakarsanız, yüzlerce erişkin Sahaja Yogi küçük bir çocuğun vibrasyonlarına sahip olmayabilir, size bu kadarını
söyleyebilirim. Ama bir kez büyümeye başladıklarında, o zaman çok zeki olurlar, çok büyümüş, yetişkin ve onlar sanki
masumiyetlerini kaybettiler. Bana göre bu büyümek değildir. Bana göre bu masumiyetin ölümüdür.

Sözüm ona kurnaz olmak, akıllı olmak, çok zeki olmak, bu kendini çok fazla kandırmaktır. Bunun için, bir kutsama da vardır.
Böylesi hatalar işlemiş olanlar, Sadashiva`dan veya Adi Shakti`den bağışlanma dilemeliler ama Ganesha affetmez. Bu Onda
yanlış olan tek şeydir: O affetmez. Eğer Onu incitirseniz, O da size vuracaktır. Bir sonuç olarak şimdi, AIDS gibi hastalıklarımız var,
esrarengiz hastalıklar dediğiniz,  tüm diğer korkunç hastalıklara benzeyen  hastalıklarınız var. Bunların tümü Shri Ganesh`nın
gazabı sebebiyledir. İnsanlar sanki her ne isterlerse yapmak konusunda Kadir-i Mutlak Tanrıdan bir izinleri varmış gibi bir yaşam
sürdürüyorlar.  İnsanlar o kadar gurur duyuyorlar ki, öylesine kibirliler ki, her ne yaparlarsa, buna rağmen onlara hiçbir şey
olmayacağını düşünürler. Ve bu dünyada olan bütün bu şeylerle, insanlar hala ahlaksızlığı benimsiyorlar. Çok açık biçimde,
bununla övünen ve elit olan insanlar gördüm, elit insanlarla bir arada oldum. Öyle pis şakalar yaparlar ki ve öyle aşırı akıllılar ki,
yanınızda durmalarına bile dayanamazsınız. Bazen sokakta aylak aylak dolaşanlardan bile daha kötüdür onlar.

Yani bu hastalık yayıldı, çocuklar arasında olduğundan, genç insanlar arasında olduğundan daha çok, daha yaşlı olan insanlar
arasında yayıldı. Yani sanırım bu insanlar çocukları kıskanıyorlar. Aksi takdirde daha genç çocuklara neden saldırsınlar? Ne



çıkarları var bundan? Bu kıskanç davranışları ile, çok pis ve komik bir şekilde saldırmaya çalışırlar. Shri Ganesh, o zaman bu
insanları asla affetmeyecektir, asla, asla, asla. Her şeyden önce, O bu insanları ortaya çıkaracaktır ve yedi yaşam boyunca onları
cezalandıracaktır. Yedi hayat boyunca onların ailelerini lanetlenecektir ve yedi yaşam boyunca onlar, kendileri lanetlenecektir. Bu
Onun emridir.

Ama eğer Annesi Ona, “Tamam, affet” derse veya Babası, “Tamam, affet” derse, O itaat  eder. O, Annesine kesin olarak itaat eder.
Asla bunu sorgulamaz, asla sorgulamaz, asla karşılık vermez. Ona her ne söylendiyse, kendisi bütün Ganaların kumandasında
olsa da, O Ganadheesha olsa da, Annesinin karşısında sadece küçük bir bebek gibidir. Annesine karşı çıkmaz. Annesi Onu
denemeye çalışsa da veya Onun kafasını karıştırmaya çalışsa da, asla Annesinden şüphe etmez.

Annesinin Mayası içine,  O düşmez. O, Annesinin mayası içine düşemez çünkü çok masumdur. O,  yayık ayranından çalkalanarak
çıkan tereyağı gibidir. Yani bu tereyağı asla tekrar sütün içinde yeniden çözünmez.

Aynı şekilde, saf bir şekilde masum olan bu çocuk  Annenin Mayası tarafından asla kirletilemez. Maya sizlerin insanları  test
ettiğiniz bir süreçtir. Siz onları test etmelisiniz. Bakın bu günlerde insanlar çok akıllılar, çok zekiler, onların sizi aldatma şekli,
herhangi bir Shakti`nin, Adi Shakti`nin bile ötesindedir,. Pek çoğu Beni aldattılar ama onlar tekrar  kendi koltuklarına geri
döndüler. Bunu Ben yapmadım, bu Shri Ganesha tarafından yapıldı. O sadece her tarafta bulunuyor. Eğer bunun gibi bir şeyi
denerseniz, O size sert vuracaktır, Ben buna yardım edemem.

Şimdi O, bizim Lord Jesus Christ’ımız olarak dünyaya geldi, sanırım O Shri Ganesha’dan daha aktif çünkü Ganesha şişmandır,
Onun büyük bir göbeği var, sanırım O size vurmak için zamanını bekler. Ama Christ, Onun insanlara nasıl vurduğunu bilmiyorum.
Bütün dünyada hastalıklar, hastalıklar ve hastalıklar var. O pek çok kişiyi öldürdü. O öldürdüğü kişilerden af dileyen birisidir ama
çok aktiftir, bunu gördüm, bazen insanlara “Benim hakkımda kötü konuşmayın”  derim. Bu çok tehlikelidir. Benim aleyhimde
konuşmayın. Çok gizli bir şekilde yaşar ve Onun insanları çarpma şekli, çok tehlikelidir. Benim gözlerim yaşla bile dolar, bu
yüzden Ben her iki tarafı da kontrol etmeliyim. Bir taraf Shri Ganesha, diğer taraf Christ’dır (İsa.) Diğer iki kişi daha var, Saint
Michael and Gabriel (Mikhail ve Cebrail). Onlara  Sanskrit dilinde, Bhairava ve Hanumana adını veririz ve Onlar Buddha olarak
enkarne olmuşlardır, Mahavira ve Buddha.

Ve bu Budistler, size söyleyeyim ki, başka türde sapıtıklar. Bu söylendi, Buddha,  sizler hiç bir şeye bağlanmamalısınız, paranıza
bağlanmamalısınız, zenginliğinize, ailenize, hiç bir şeye bağlanmamalısınız, dedi. O zamanda, bağımlılık çok büyüktü, olmalıydı ve
bu bağımlılık,  O insanların akıllarından bunları uzaklaştırmak istedi. Yapamazsınız. Elbiselerinizi çıkartıp, safran kıyafetler
giyerek, kafanızı traş ederek, çıplak ayakla yürüyerek, bedeninize işkence ederek bunu yapamazsınız. Bunların tümü dıştadır.
Gerçek anlamda bağımlı olmamak bu değildir. Bu hiç bir şekilde Buddha değildir. Ne Christ, ne de Mahavira’dır. Onların
söyledikleri şey şudur, kendi içinizde bağımsız olmalısınız.

İçinizde bağımlı olmamak, dıştan bağımlı olmamaktan çok farklıdır. Bu ne kadar çok aç kalırsanız, o zaman Christ olursunuz ya
da Mahavira gibi hareket ettiğiniz zaman Onun gibi olursunuz veya Buddha gibi safran renkli kıyafetler giydiğiniz  zaman Buddha
olursunuz, değildir. Yani  insanlara her ne öğretildiği ise bundan kaynaklanan, sahip oldukları  ne kadar yanlış bir kanı. O zamanlar
tapasya ve kefaret günleriydi (bir günahı Tanrı'ya bağışlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç) ve işte bu yüzden
onlar bütün bu şeylerden kurtulmak için en iyi şeyin kefaret yapmak olduğunu söylediler ve bu sayede kendi varlığınız içinde daha
derin gelişirsiniz.

Hristiyan dininde bile bu rahibelere ve bunlara başladılar, onlara ne diyorsunuz,  papazlara, hemşirelere, rahibelere ve her tür şeye
başladılar. Bu onların başladığı şey, bir diğer suni şey. Bunu yaparak, masum olabileceğinizi düşünüyor musunuz? Korkunç
kimseler olan rahibeler tanıdım, onlara bakamazsınız bile, ısı dışında hiç  bir şey yaymazlar. Ve bütün bu papazlar, şimdi onlar
hakkındaki şeyleri duydunuz, insanların masumiyetlerine saldırma şekilleri. Budistler en beterleridir, bunu söylemeliyimi, çünkü
onlar derler ki, “feragat et, her şeyi bırak”. Tamam, her şeyi bırak ve sonra dilen. Yani her şeyden vazgeçersiniz ve altın için
dilenirsiniz.  Böylesi bir çelişkiye ne dersiniz? Ve orada bizim var birisi, Dalai Lama gibi birisi, evrensel dilenci kendisi ve insanlar
onu severler. Eğer birisi dileniyorsa, insanlar onu severler çünkü kendi egoları şişer. Los Angeles`a gittiğimizdeki gibi, bütün aktör
ve aktrislerle çok, çok büyük bir konferans yapıldı ve onlar bu dilenciye sadaka vererek kendi masumiyetlerinin geri geleceğini



düşündüler. Böyle bir hikayeye inanabilir misiniz? Duyarlı herhangi bir kimse, sadaka vererek masumiyetinin nasıl olup da geri
geleceği konusunu anlamalıdır. Lamanın bir sürü altını var ve o gerçekten de altınlı bir adam, burada her zaman altın topluyor, bir
altın oradan, bir altın buradan.

Bu gibi insanlar, bize sadece bağımlı olmamamızı, ahlak geliştirmemizi söylemek için gelen enkarnasyonlar, eğer seks hayatınıza
bağımlı değilseniz, eğer finansal tarafınıza bağımlı değilseniz, hatta ülkenize bile bağımlı değilseniz, o zaman masum olacak
türden,  bağımlı olmayan bir şahsiyetsiniz demektir ve bunda bir tartışma olmayacaktır ama şimdi her yerde bunun öbür türlüsü
oluyor.

İslam`da da aynı. İslam`da her ne öğretildiyse, diğer taraftan alındı. Muhammed Sahib sadece ahlak üzerinde ısrar ederken, her
hangi bir şekilde bu böyle olamaz. O herhangi bir ahlaksızca davranışa sahip olmayı istemedi. O zamanlar, sizler çok sayıda
kadınla evlenebilirsiniz dedi çünkü çok sayıda kadın vardı ama O asla siz fahişe olun, günahkar bir yaşam sürdürün demedi. Bu
sadece bir Samayachar (o zamanlarda olan şey) idi, sadece o zamandı bu, bu bir problemdi, O da “tamam” dedi. Örneğin o
zamanlar boşanmaya izin verilmezdi ama biz Sahaja Yoga`da boşanmaya izin veriyoruz. Ama Ben şunu gördüm ki, boşanma
olmaksızın onlar yaşayamazlar, demek istiyorum ki, sadece imkansız bir durum çünkü bazen kadınlarda son derece zalimler ve
erkekler de bazen son derece geçimsizler.

Bu şartlar altında, birbirlerine nasıl eş olabilirler ki? Demeliyim ki, bu konuda kadınlar daha fazla ahlaksızlar. İlk önce  ahlaksızlık
yapanlar erkeklerdi ama şimdi masum olmayanlar kadınlar. Shakti`de bir tür utanmazlık içinde girmeye çalışıyor,  kendi
masumiyetlerine aldırmıyorlar.

Onların masumiyetleri Shakti`dir. Eğer bir kadın masum değilse, nasıl Shakti sahibi olabilir ki? Eğer ahlaksız bir yaşam sürüyorsa,
o zaman onun Shaktisi bitecektir. Onun ahlakı sadece, ondaki bu saflığı yayan kendi Shri Ganesha`sıdır.

Şimdi, şunu hissediyorum ki,  insanların kafalarımıza fikirler pompalama şekli, özellikle de Hollywood`dan, bizler bunları kabul
ediyoruz ve sadece Shri Ganesha`yı incittiğimizi ve Onun bize geri döneceğini unutuyoruz. Çocuklarımızdan nefret etmeye
başladığımız zaman, bu çok düşük bir seviyede başlar.

Çocuklarımızı anlamadığımız zaman problem başlar. Demek istiyorum ki, İngiltere`de her hafta iki çocuğun ebeveynleri
tarafından öldürüldüğünü söylerler. Çocuklara karşı bu tür davranışlar.

Her şeyden önce, onlar üretmemeliler, eğer ürettilerse, o zaman da onlar Shri Ganesha`lardır. Onlar saygı göstermeliler, onlar
sevmeliler ve onlar teşvik etmeliler ama çocukları şımartmak da, diğer bir negatif güç sanırım. Kimi insanlar çocuklarını
şımartırlar.

Ganesha asla şımartılamaz. Sizler Onu şımartamazsınız çünkü O Mayanın ötesindedir ama insanların çocuklarının arkalarından
koşma şekilleri bazen şok edici. Onlar için bir çocuk sahibi olmuş olmaları, elde ettikleri en büyük başarıdır. Aşırı bir nüfus
bulunan Hindistan gibi bir yerde bile, onlar için çocukları böyle. Ne olduğunu bilmiyorum, bu kadar bağlanmak.

Yani bu sizi bir tür ahlaksız yaşama da sürükleyen,  yeni bir bağımlılık başladı çünkü sizler Sahaja Yogilersiniz. Sahaja Yogi olan
insanlar için, dünyanın tüm çocukları onlarındır, sevdikleriniz sadece sizin çocuklarınız değildir. Onların hepsi Shri Ganesha`lardır.

Tabi ki, eğer iyi bir çocuk olmayan birileri varsa veya siz onu böyle birisi olarak buluyorsanız, bu tamam ama aksi takdirde
dünyanın bütün çocukları sizin çocuklarınızdır ve onları kendi çocuğunuzu sevdiğiniz gibi sevmelisiniz.

Christ, “komşunu kendin gibi sev” dedi. Bunu neden söyledi bilemiyorum çünkü bütün Hristiyan uluslarda, en büyük problem
komşulardır. Burada bile.

Bu yüzden Ben diyorum ki, çocuklarınızı sevin – diğer çocukları da kendi çocuğunuz gibi sevin. Haydi bu noktadan başlayalım,
belki de bundan sonra,  ama normalde çocuk sahibi olduğunuz için ev satın almanıza izin verilmeyen yerler var. Demek istiyorum



ki, düşünün. Sadece evlenmemiş veya kısır insanlar orada yaşayabilirler.

Ve orada hiç çocuk sahibi olmamanız da, bir zorunluluktur. Bu gün bile çocuk sahibi olamayabilirsiniz, bir kez orada yaşamaya
başlarsanız, hiç çocuk sahibi olmamalısınız.  Eğer çocuk sahibi olursanız, o zaman yerinizden edilirsiniz. Düşünebiliyor
musunuz? Sadece otuz yıl önce, insanların on iki, on dört çocukları olurdu, bu konuda yarışırlardı ve çok mutlu şekilde yaşadılar.
Bu günlerde bu, hiç çocuk sahibi olmamanız haline geldi. Problemi başlatanlar hiç bir şekilde çocuk sahibi olmuyorlar.  Bunun
kontrol edilmesi gerektiğini söyleyenler, bakın, batıda ki her yerde büyüme eksi de. Bunu yapan kim? Shri Ganesh. Çocuk sahibi
olamk istemiyorsunuz, tamam. Olmayın. Sahaja Yogiler dışında kimse çocuk sahibi olmuyor. Burada, Mohan`ın ilk çocuğu
olduğunda bütün köyde bir kutlama vardı. Burada yıllardır hiç doğan çocuk olmadı ama sonra, tekrar, problem böyle işte. Ben
bunu söylediğim zaman, Sahaja Yogilerin bir başka aşırılığa gittiklerini görüyorum. Çocuklarına yapışıyorlar, “yapışmak” gerçekte
çok yanlış bir kelime. Ben sizlere hiç bir şekilde çocuklarınızı ihmal etmenizi veya bir şekilde onları dövmenizi ve onları rahatsız
etmenizi, böyle şeyler söylemiyorum. Çocukları,  eğer yanlış bir şey yaparlarsa sizin sevginizi kaybedeceklerini bilecekleri şekilde
sevmek zorundasınız çünkü çocuklar için en önemli şey sevgidir.

Onlar sizin neden hoşlanmadığınızı bilmeliler.  Neden hoşlanmadığınızı onlara anlatmalısınız ve çocukların nasıl onlarla mutsuz
olmanıza yol açacak hiç bir şeyi yapmadıklarına şaşacaksınız. Şimdi bu kişinin öğrenmesi gereken bir numara. Çocuklarınızı
büyütmenin en iyi yolu budur.

Ben sizlere kendi kızımın bir hikayesini anlatayım. Delhi`ye gitti ve bütün kızlar kolsuz bluzlar giyiyorlardı. Bu yüzden de Bana,
“ben kolsuz bluzlar istiyorum” dedi. Büyümüştü, üniversiteye gidiyordu. Ben, “tamam, al, her ne istersen” dedim. O da Bana, “bu
arada neden Sen kolsuz bluzlar giymiyorsun” dedi. Bende, “utanıyorum” dedim. “O zaman neden bana izin veriyorsun ki! Bu kriter
olmaması. Ben ne istersem, Sen bana “evet” diyorsun. Ben bu kadar büyümedim ki”, dedi.

Torunum bile oradaydı ve Bana, “Naani, neden sürekli kollu bluzlar giyiyorsun?” dedi. Ben de, “bunların çok önemli çakralar
olduğunu biliyor musun, bedenimizdeki en önemli çakralar. Eğer onları açık tutarsan, bu ikisini veya bu ikisini, o zaman
problemlerin olur” dedim. “Aman Allahım, ben uzun kollu giymeliyim” dedi. Onlar derhal anlarlar.

Yani, derin bir şeyler, eğer masumiyetlerine saygı göstererek onlara derin bir şekilde anlatırsanız, düzeleceklerdir. Örneğin, çocuk
şımarık bir çocuk olur, sınıfta çok iyidir. Şimdi düzeltmek için tek yol onu dövmek, ona bağırmak, onu azarlamaktır – biri vardır.
Başka bir basit şey ise onunla konuşmaktır, “bak, varsayalım ki sen birincisin, varsayalım sen iyi notlar alıyorsun, çok büyük bir
adam oldun. Ben, seninle nasıl da gurur duyacağım. Herkes seninle gurur duyacak ama varsayalım ki sen böyle olmadın, o
zaman da onlar, oh, işe yaramaz birisi o, sokakta dilenecek, diyecekler.” Derhal değişecektir.

Çocukları idare etmek çok önemlidir. Masumiyet, sanki güzel bir çiçeği ele alınır gibi, çok hassas bir şekilde ele alınmalıdır. O bir
çiçektir. Çiçeğin kokusunun olması gibi, masumiyetinde kokusu vardır.

Şimdi Ganesha, Toprak Anadan yapılmıştır. O Toprak Anadan yapılmıştı. Toprak Ana masumiyetin özüdür. Bakın, bu Toprak Ana,
bizler Ona bakmayız, bizler Ona su vermeyiz, bizler Onun için hiç bir şey yapmayız ama O nasıl da yaşamımızı zenginleştirmeye
çalışıyor, nasıl bizi serinletmeye çalışıyor, normalde düzeltilemeyen şeyleri bizim için nasıl da halleder. Bütün masum insanlar
için Toprak Anaya saygı göstermek çok önemlidir. Onlar yaparlar. Çocukları gördüm, onlar Toprak Anaya saygı gösterirler.
Çamurda oynamayı severler, kumda oynamayı severler, kaleler inşa etmek, Toprak Ana ile yaptıkları her tür şeyi yapmayı isterler 
ama onlar buna bağımlı değildirler, tek şey budur. Onlar bağımlı değildirler. Bir kale inşa edeceklerdir. Tamam, bitti, şimdi bu bitti.
Sonra havaalanına giderler, orada bir şeyler bulurlar, bunu bir neşeye çevirmek için hepsi bir araya gelirler. Her nereye giderlerse,
bunu neşe için yapmayı çok kolay bulurlar. Onlar için keyif almak önemlidir. Onlar için, dün söylediğim gibi, zaman önemli
değildir. Ne kadar keyif aldığın önemlidir. Zaman yetişkinler için baş ağrısıdır. Çocuklar endişe etmezler.

Onları güzel bir mekanda bir yerlere götürün, gelmek istemezler. Onlara, “Hadi eve gidelim” dersiniz. “Neden? Ne için? Niçin eve
gitmeliyiz?” derler. Anlayamazlar. Doğal olan her şeyi , güzel olan her şeyi severler. Para formunda bir değer bilmezler. Bir şeyin
değerini, sevgi formunda bilirler.



Ben şahsen bunu gördüm, bakın, eğer çocuklara bir şeyler verirseniz, onu orada muhafaza ederler, Sahaja Yogiler bile bunu
yaparlar ve çocuklar “Ben bunu aldım” diye size göstereceklerdir. Bakın, Shri Ganesha`nın özü saf sevgidir. Toprak Ananın saf
sevgisi Shri Ganesha`yı yarattı veyahut Adi Shakti  saf sevgiden (Onu) yarattı. Ama şaşırtıcı şekilde, (aslında) Shri Ganesha
Toprak Anadan önce yaratıldı, öyle ise nasıl oldu bu?

Yani O önce, sadece Logos olarak yaratılmıştı, sizin adlandırdığınız şekilde veya biz ona Brahma-naad – Omkara diyebiliriz. İlk
önce O, sadece Omkara`nın sesi olarak yaratılmıştı. Sonra, Shri Ganesha`yı meydana getirmek için  Omkara`nın  üzeri Toprak Ana
ile kaplandı. Yani, Omkar çok önemlidir çünkü, bütün bu üç güç bunun içinde vardır, A-U-M.

A-U-M, Mahakali, Mahasaraswati ve Mahalaksmi güçleri için geçerlidir – bütün bu üç güç, Omkara`nın içinde mevcuttur. Yani
hareketsiz bir formda, diyebiliriz ki, bu üç güç Shri Ganesha`nın içinde mevcuttur. Yani ona zarar vermeye çalıştığımızda, o zaman
biz Omkar olan, tüm evreni dolduran, bütün vibrasyonları dolduran  içimizdeki Shakti`ye zarar veriyoruz.

Vibrasyonlar içinde bu güçler hareket ederler. Bu üç güç her vibrasyonu ağzına kadar doldururlar. İşte bu yüzden onlar bilirler,
anlarlar ve her şeyi çözerler, öyle ki varsayalım bir kişi bacaklarını kırdı, bunu böyle anlayın. Şimdi, Ben burada oturdum ve bir
bandhan verdim. Derhal, derhal bir güç gönderilir, derhal. Bir şekilde bu, sizin kullandığınız tüm haberleşmenizden daha hızlıdır ve
şeyler derhal çalışır. Bunun nasıl çalıştığı çok karmaşık bir meseledir ama aynı zamanda da karmaşık değildir çünkü bu Shri
Ganesh`in işidir. O ilgilenmez.

Bakın, eğer herhangi bir problem varsa, tamam, bu sahilde küçük bir kale yapmak gibidir. Tamam, biz onu yıkacağız, bitti, tekrar
geriye. O bağımlı değildir. Yani bu küçük çocuğa minnettarlığımızı göstermek için ne yapmalıyız? Farz edelim siz bir çocuğa,
“teşekkür ederim” dediniz. O,  “hey, ne dedin?” diyecektir. Anlamayacaktır, çocuklar onlara neden teşekkür etmemiz gerektiğini
anlamayacaklardır. Bizler onlara “teşekkür ederim” demeyi öğretiriz, bu yüzden özür dilerim demeleri gerekse bile, onlar teşekkür
ederim, diyeceklerdir çünkü onlar tek kelime bilirler, “teşekkür ederim”, bu yüzden de onlar “teşekkür ederim” derler.

Şimdi, bu çocuklar nasıl oynarlar, aynı şekilde Omkara da oynar, o en bağımsız olandır, bu gücü “Nishkriya” olarak adlandırdıkları
gibi,  “hiç bir şey yapmayan” anlamına gelir bu. Hiç bir şey yapmaz, sadece dikkat koyar. Eğer birileri iyileşirse, kurtulursa, birileri
vibrasyon alırsa, bunu yapan nedir? Shri Ganesh. Kendisinin bir  bağımlılığı yok iken, O bağımlı değildir. Bundan dolayı herhangi
bir kazanç elde etmeyi beklemez. Bu Onun işidir. Ganalardan birisini gönderecektir, tamam, gidip yap- hızlı şekilde. Onlar hızlı
koşarlar, sizin modern, uçaklarınızdan  veya buna benzer her hangi bir şey olan en modern vasıtalarınızın birinden bile daha
hızlıdırlar.

Derhal, size tekrar söylüyorum, kelime şu. Sanki bir butona basar gibi, bu sadece çalışır. Ama eğer bazılarının etrafları inançsız
kimseler tarafından sarılmışsa, eğer kendilerinin yarım inançları varsa  veya bunun gibi bir şeyler varsa, kimi insanlar üzerinde bu
çalışmaz. Shri Ganesha, Anneye olan inancın yargıcıdır çünkü Onun Annesine mutlak bir inancı vardır, tam olarak. Aynı şekilde
 kendi Annesine mutlak inancı olanlarla da  ilgilenir O. Gerçekten onlara bakar, aynı zamanda yok eder.

Bir keresinde bir adam Bana Hindistan`daki bir bakandan bahsetti, çok iğrenç bir adamdı, çok rüşvetçi, ahlaksız, her şeyi bir araya
getiren. O devam ediyordu, peşini bırakmıyordu ama Bana bunu söyleyen hoş bir Sahaja Yogi idi, çok iyi bir Sahaja Yogi. Bu adam
yogiyi rahatsız etmeye başladı ve ondan dürüstçe olmayan bir şeyler yapmasını istiyordu. Ben, “Gerçekten mi?” dedim.
“Gerçekten mi?” dedim – orada burada derken, bu büyük bakan istifa etmek zorunda kaldı ve gitti. O anda. Bu bir gerçek. Ben
sizlere bunun gibi bir çok şey gösterebilirim ama Shri Ganesha`nın inancı olağanüstüdür. O asla şüphe etmez ve o bağımlı
değildir.

Pek çok insan bazen, “Anne, bilirsiniz, biz bunu yaptık, oraya gittik, çok fazla tırmanmamız gerekti ve sonra sadece tek bir kişiye
aydınlanma verdik”, derler. Bitti. Ne yararı var? Hiç aydınlanma vermeyin. İnsanlara yüz kere söyledim, eğer kendinizin bir iş
yaptığınızı düşünüyorsanız, yapmasanız daha iyi. Böyle iş yapmak iyi değil. Eğer buna bağlanmışsanız, o zaman bunu yapmamak
daha iyi. Bunu eğlenmek için yapın, sadece neşe için, Annenize olan inanç için. Bu mutlak inançla asla yorgun hissetmezsiniz,
asla bitkin hissetmezsiniz, bakın, Shri Ganesha’nın. Bütün bu bandhanlar, kim taşıyor? Shriman Ganesh Mahoday. O, kocaman



göbeği ile, sadece kendi insanlarına emreder ve bu Ganesha’lar, Gana’lar bulabileceğiniz en ehil insanlardır. Bana herhangi bir ehil
kişi getirin, her hangi bir bilim adamı, hiç kimse onları yenemez.

Onlar birisini nasıl iyileştirirler?  Meksiko’da hasta oğlu olan bir bayan ve oğlanın ailelerinde bulunan ölümcül bir hastalık vardı
ama onlar buna çok yaşlandıkları zaman yakalanırlardı. Ama oğlan Harvard’da okuyan bir gençti. Bayan, Bana üç mektup yazdı ve
bu üç mektupta da, “Ne yapmayım? Onu Size mi göndermeliyim?”  diye soruyordu. Bende, görüyorsunuz, bir ağaçtan diğer ağaca
atlıyordum ve “Benimle nerede buluşabilirsiniz?” dedim.  Ben bunu sadece düşündüm ve arkadan dördüncü mektup geldi. Annesi
onu Harvard Universite hastanesine götürdü ve oradan oğlanı başka hastahanelere de götürdü ve bütün hastahaneler onun
kesinlikle iyi olduğunu bildirdiler, tamamen iyileşti. Ama sizin inancınız- annenin inancı – işe yaradı. Bu, oğul için çalışmış olan 
annenin inancıdır.

Benden şüphe etmek çok kolaydır. Çok kolay. Bu çok kaygan bir zemin, size söyleyeyim, şüphe etmek çok kolaydır çünkü bazıları
insanlardan giydikleri şey için şüphe ederler. Şimdi diyeceklerdir ki, “neden bu kadar pahalı bir sari giyiyor ki?” Bu, Yüce Guido
beyin seçimi, Benim değil. Beni bunu almak için zorladı. Ne yapabilirim ki?   Ben bağımlı değilim ama onların ruhları hoş tutmak
için, tamam, Ben sadece onları memnun etmek için bunu giyerim.

Çocuklar bile, hayret edersiniz, eğer onların hoşlandıkları bir şeyi yaparsanız, çok memnun hissederler. Onlar çok, çok,
söylememeliyim ki,  zekiler çünkü bu kelimeyi pek fazla sevmiyorum – ama söylemeliyim ki çok süptil şekilde şeyleri anlarlar.

Torunlarımdan birisi, en büyük olan, o mücevherin mücevheri. Ona bir Wendy evi (bir - iki çocuğun içine girebileceği  büyüklükteki
oyuncak ev) satın aldım ve onu kurdu. Benim kızım oldukça uzun boylu. Torunum annesine, “anne, benim evime gel” dedi. Bunun
üzerine kızım oraya gidip, evin içine girdi ve her şeyi kırdı. Bunun üzerine torunum Bana gelip, “Kızına bak. Ona hiç görgü
öğretmemişsin”, dedi. Ben de, “Neden, ne oldu?”  dedim. “Kızın evime geldi ve bana görgüsüzce bir soru sordu, benim için yiyecek
neyin var?” dedi. Ben de ona, “Birisinin evine misafir gittiğin zaman böyle bir şey yapar mısın? Böyle bir soru sorar mısın?
Başkasının evine gidince böyle bir soru soramazsın dediğim zaman, çok güldü ve evimi yıktı. Davranış şekli böyle mi olmalı? Sen
onlara hiç öğretmemişsin. Büyükanne, Siz bize her şeyi güzelce öğrettiniz. Misafirliğe gidildiği zaman nasıl davranacağını ona hiç
öğretmemişsiniz” dedi.

Bakın? Çok masum. Her şey çok masumane idi, sadece onu memnun etmek için küçük bir şey bile yapsanız, onları hoşnut
edebilirsiniz. Çok küçük.

Şimdi Ganesha`nın gücü Kundalini`dir. Güzel, bu başka bir problem. O (Kundalini) Shri Ganesha`nın gücüdür ve Ganesha
olmaksızın Kundalini yükselmeyecektir.

Nasıl bir karışıklık – şimdi Bana söyleyin. Bu sanki şöyle, eğer çocuğuma, “sen bana sormadan bu evden dışarı çıkamazsın”,
dersem, bu durumda siz hiç bir şey yapamazsınız, siz ev ile sınırlandınız. Yani aynı şekilde Shri Ganesha`nın iznini almadan da,
Kundalini yükselmeyecektir. Bu çok zordur – imkansız olduğunu söylemeliyim. Tabii ki Mooladhara şöyle yapmaya devam
edecektir, bir kalp gibi pompalamaya devam edecektir ama o yükselmeyecektir çünkü Kundalini bunu yapmayı isterse de,
Ganesha onun gitmesine izin vermeyecektir.

Bu ahlaksız olanlar, bu ahlaksızca işler yapanlar ve bu başkalarının Ganesha prensibini kirletenler, aydınlanma vermek için çok
zordurlar. Ama Ben bağışlanma dileyen kimi insanlar gördüm ve Anne,  Shri Ganesh`ya affetmesini onu söyledi ve onlar
aydınlanma aldılar. Tek nokta budur, eğer Anne vasıtası ile yaklaşırsanız, O sizi affedecektir. Kesinlikle sizi affedecektir. Anne ve
çocuk arasında o kadar güzel bir ilişki vardır ki. Bu iyi bir şeydir, aksi halde bu adam,  bu modern zamanlarda en azından yüzde
doksan olasılıkla öldürülmüş olacaktı, görüyorsunuz.

Yani bu öyle bir kutsamadır ki, aynı zamanda öyle bir vaattir ki, eğer biz kendi Shri Ganesh prensibimizle ilgilenirsek, kendimizi
temiz tutarsak, gözlerimizi temiz tutarsak ve birbirimiz arasında saf ilişkiler geliştirirsek, hiç bir türde problemimiz olmaz.
Karınızla düzgün  bir ilişkiniz olacaktır, çocuklarınızla düzgün bir ilişkiniz olacaktır ve aile ile düzgün ilişkiler, toplum ile düzgün
ilişkiler, politikacılarla düzgün ilişkiler, ekonomistlerle ve eylemde bulunduğunuz bütün değişik alanlarda. Masumiyetiniz size



söyleyecektir.

İnsanların size aptal yerine koymaya çalıştıklarını düşünebilirsiniz. Bırakın denesinler ve siz ne olduğuna bakın. Bırakın onlar sizin
masumiyetinize saldırmaya çalışsınlar ve onların bundan ne elde ettiklerine bakın.

Bu insanoğlu olarak hepinizin sahip olduğu öyle bir kutsamadır ki, Mooladharanız çok güzel gelişti ve Shri Ganesha hoş bir
şekilde oturdu.

Hepiniz aydınlanmanızı aldınız ve dün bizler her neden  dolayı neşe duyuyorduysak – çocuklar gibi, sizde böyle düşünmüyor
musunuz? Yaşımızı, her şeyi unutmuştuk sadece çocuklar gibi neşe duyuyorduk, dans ederken ritmik miydik, değil miydik veya
aykırı bir şekilde miydik, bizler buna aldırmadık.

Her şeyden neşe duyduk. Neşe duymak için kurallara, düzenlemelere gerek yoktur. Ve bu neşe, bu neşenin kaynağı içimizde
sahip olduğumuz masumiyetten gelir.

Masumiyet olmaksızın, bu akılla ve bu kalpten gelen hiç bir şeyle neşe duyamazsınız çünkü kalbin içinde Baba, Shiva oturur.
Etraflarında yılanlarla korkunç insanlar var. Kolay değil,  eğer “Om Namaha Shivaya, Om Namaha Shivaya” demeye devam ederek
onbeş yıl ayakta durabilirseniz, belki de o zaman Shiva size bir lütuf bahşedebilir. Memnun edilmesi en zor olan deity Shiva`dır.
Kendisi çok masum olmasına rağmen, O çok masumdur – o kadar ki, sadece beyaz bir örtü gibidir diyebilirsiniz – karakterinizde
her hangi bir küçük leke varsa, bitti, mahkum edildiniz. Ama bir rakshasa bile belki de yirmi yıl ayak üstü durur ve Onu övmeye
devam eder, o zaman O affedebilir.

Shri Ganesha affetmez. Size kalan tek kişi, sadece affeden Annenizdir.  Affetmemekten kaynaklanan hiç bir baş ağrısı
istemiyorum. Bu büyük bir başağrısıdır. Eğer siz birisini affetmezseniz, Benim başım ağrır, bu yüzden kendime bunu yapmayı
istemiyorum. Bu yüzden Ben sadece affederim. Ben affederim. Ben her zaman bütün Sahaja Yogileri affederim. Kimileri çok
korkunç, iğrenç adamlar oldu. Onlara kızmak istemiyorum çünkü Ganesha onları bitirecek. Otomatik olarak, Ganesha bir şeyler
yapıyor ama en azından bunu bu kadar hızlı yapmadı çünkü onlar Bana Anne dediler ve Ben buna saygı duyuyorum. Tabii ki, onlar
çok sorun çıkarttılar, korkunçlar, biliyorum. Sizin onlara neden kızdığınızı biliyorum ama affedicilik, onların hatalarını
anlayacakları en iyi cezadır ve yüz üzerinden doksan dokuzu cezalandırma yerine affedilmekten neşe duyacaktır.

Yani tüm bunlar Shri Ganesha tarafından yapımıştır ve O her zaman sizinledir. Sizin Ganesha`larınız uyandı, buna şüphe yok. O
her zaman sizinledir ama kimi insanların vibrasyonları vardır, aydınlanmalarını alırlar ve sonrasında çok meşguldürler, eğer kadın
iseler,  kendi çocukları ile meşguller, Sahaja Yoga için zamanları yoktur. En fazla anca temizlik yapacaklardır ama ne için? Neden
temizleniyorsunuz? Varsayalım ki, bu cam temizlendi, temizlendi, temizlendi ve asla kullanılmadı, onu temizlemenin ne faydası
var? Onlar kendileri için meditasyon yaparlar, kendileri için temizlerler ama asla kendi vibrasyonlarını kullanmaz, asla vibrasyon
vermezler.

Bu nasıl olabilir? Vibrasyon vermelisiniz. Eğer başkalarına vibrasyon vermezseniz, diğer insanları transforme etmezsiniz, diğer
insanları iyileştirmezseniz, saf sevgiye nasıl sahip olacaklarını onlara öğretmezseniz, temizlenme yapmanın, Pujaya gelmenin,
neşeli ve iyi hissetmenin ne yararı var? Bitti, onlar işe yaramaz kimselerdir, işe yaramaz Sahaja Yogiler. Ganesha mutlu değil.
Nasıl olabilir ki? Aydınlanma vermek Onun pujasıdır. Onun pujası budur. Varsayalım ki, O burada bekliyor, sizin Onun
kutsamalarını istemeniz için. Onun kutsaması nedir? Aydınlanma vermek, Kundalininin yükselmesine izin vermek.

Bunu istemelisiniz ve bundan ne elde edersiniz? Kendi sağlığınızı istersiniz, bu ister, şunu istersiniz. Neden siz  “Shri Ganesh,
bizleri  Sahaja Yoga`nın iyi enstrümanları yapın. İnsanlara aydınlanma vemek için ve Sahaja Yoga hakkında konuşmak için bize
güç verin”, demiyorsunuz. İnsanlar  Sahaja Yoga hakkında konuşmazlar bile. Neden utanasınız ki?

Bir gün trenle seyahat ediyordum, bir bayan ile tanıştım. Benim yanıma oturdu ve bir tür tarikat mensubu idi. Bilemiyorum- bir tür
Müslüman tarikatı ve sürekli Beni sıkıyordu. Uykum gelmeye başladı ama uyandığım zaman hala bu tarikat hakkında
konuşuyordu. “Sahaja Yogiler asla bunu yapmazlar” dedim. Sizler bunun hakkında konuşmalısınız. İnsanlara anlatmalısınız.



Etrafa gitmelisiniz. Korkmayın. Ganesha sizi koruyacaktır. O size yardım edecektir. O çok mutlu olacaktır. O her şeyi sizin için
halledecektir. Bütün problemler çözülebilir. Onun güçlerine inanın. Annenize inancınız olsun. Shri Ganesha`nın mesajı budur.

Tanrı sizleri kutsasın.

Bu gün tabii ki çocukların puja için yukarı gelmelerini istiyorum , altı yaşın altında olmalılar, bu iyi fikir. Deyin ki, iki yaş ile altı yaş
arasındakiler, küçük olanları alabiliriz veya belki de sekiz yaş. Sonra büyüyecekler sanırım, bundan sonra.
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Shri Krishna Puja. New York (Amerika), 29 Eylül 1996.

[Video, akşam müzik programında Shri Mataji için dans eden genç bir Hintli kızın kamera görüntüsü  ile başlıyor. Kız,  “Wa wa wa”
sesleri çıkartıyor. Şimdi, (Hindi dilinde) hep beraber oturan bir aile gibi oturuyoruz.]

Orada bir gösteri olmalı, eh?…

Çok iyiydin.. Onlar Viyanadan mı?

Dansta kendin bir kompozisyon yaptın – wa, wa, onu Cabella’ya getirin.

(Shri Mataji güler).

Yogi: Evet.
Yogini: Evet, Shri Mataji.
Shri Mataji: Wa, wa, wa. Böyle bir dansçı, o bir öğretmende aynı zamanda.

Senin iznini alacağım ve yarın ki programa da gelmeye çalışacağım.
[Puja konuşması başlar]

Bugün, Krishna Puja yapmaya karar verdik çünkü Amerika, Krishna bhoomi’dir.

Rama’dan çok daha sonra gelen Shri Krishna gibi büyük bir enkarnasyonun, Onun özel insanlarını yaşamaları için Amerika’ya
göndermesi çok şaşırtıcı.

Tabii ki, bu ülkede arayış içinde olan pek çok kişi var, buna şüphe yok ama onları yanlış yönlendiren de, pek çok kişi var. İşte bu
yüzden bütün çabalarımıza karşın, Sahaja Yogayı çok fazla yayamadık.

Kişinin Shri Krishna’nın yaşamından neler öğrenmesi gerektiği hususu çok, çok önemlidir.

Onun öğrettiği ilk ve en önde gelen şey, kolekvitiviteydi.

O, küçük oğlan çocuklarını bulur ve onlarla beraber oynardı, Rama bunu yapmadı. Krishna süt ve aynı zamanda tereyağı da satan
bayanları, su doldurmaya gidenleri, ibrik içine su dolduran bayanları yakalardı. O, Gokul köyündeki herkesi bir araya toplardı.
Arkadaşlarına, annesine ve annesinin arkadaşlarına, her tür muzipliği yapardı. Sadece kendisinşn de hepimiz gibi olduğunu
göstermek için, O yaramaz bir çocuk gibi davrandı.

Bildiğiniz gibi O, Shri Vishnu’nun enkarnasyonuydu.

İlk önce Shri Rama doğmuştu, Aryan ırkından biri olarak Shri Rama enkarnasyon aldı, yani bu o zamanlar bir şekilde daha üstün
olan, diğerlerinden daha üstün olan bir Aryan ırkımız olduğu anlamına gelir ama O, Krishna olarak geldi, doğumunu Yadav
hanedanı içinde aldı, buna böyle diyebilirsiniz.

Onlar üstün kişiler değillerdi, süt satıyorlardı, sığır çobanlığı yapıyorlardı ve hiç bir şekilde dini bir  tarzı olmayan işler yapıyorlardı
ama sonuçta köylerde yaşayan masum basit insanlardı ve Shri Krishna’nın çocukluğundaki büyük mucizeleri gördüler.

http://amruta.org/?p=19990


O şeytanları öldürdü. O, Pootana’yı öldürdü. Bütün bu insanlar, Onu öldürmesi için amcası Kamsa tarafından gönderilmişlerdi. Bu
meydana gelmeliydi çünkü O, kendisinin Shri Vishnu’nun enkarnasyonu olduğunu kanıtlamalıydı ve bunu da yaptı. Bir çocuk
olarak, nasıl da bu insanları öldürmüş olduğu inanılmazdır.  Hepsi kamufle halde olsalar da, bu insanları nasıl da ortaya çıkardı.
Bu modern zamanlarda, Shri Krishna gibi bir enkarnasyonun var olabileceğine insanları inandırmak zordur.  Ama Sahaja Yoga’da
Shri Krishna’nın Vishuddhi çakrayı yönettiği gerçeğini kesinlikle ortaya koyan bir yöntemimiz var. Çocukluğundan itibaren  Onun
kolektiviteye düşkün olduğunu görebilirsiniz. Çok basit, eğitimsiz ve iyi kalpli olan  insanlardan oluşan bir kolektivite kurmaya
çalıştı. Onun özel kalitesi budur ve köydeki bütün insanlar Onu çok iyi tanıdılar ve hepsi onu önemsediler.

Gitmesi gerektiği zaman, çok üzüldüler ve koşarak gelip, Onun için ağladılar. Gitmekte olan küçük bir oğlandı. Sonuçta ne var
bunda? Küçük bir oğlan köyden  gidiyor. Bütün köy Onun için ağlamak için toplandı.

Biz tüm Sahaja Yogilerin bilmesi gereken şey,  işte budur. Bir çocuk olarak da, O çok kolektif bir kişilikti. Gerçekte O kolektiflik
yayar. Sizlerin neşe duyduğu kolektif bilinç, Onun kutsamasıdır. Amerikanları bu anlamda çok kolektif buluyorum, kendi
ülkelerinden daha fazla diğer ülkeler için üzülürler. Vietnam’a kadar olan bütün o yolu gitmek isterler, şimdi de Irak’a, şimdi başka
yerlere.

Dünyada her yere gidiyorlar, (Shri Mataji gülüyor), düzeltmeye çalışıyorlar.

Ama kendi ülkelerinde, onlar neyin yanlış olduğunu görmezler. O kadar bölünmüşler ki. Esas olarak ırk bazında, ırksal ayrımcılıkla,
dinler esasında bölünmüşler ve bütün bunlar sadece onların kabul ettikleri konseptler ve birbirleri arasında kavga ediyorlar.

Bütün bunlardan başka, suçlu olarak doğduklarına ve suçlu olacaklarına inanan insanlar vardır.

Suçlulukları çok ileri gitti. Onlar gansterler. Küçük çocuklar bile ganster oldular.

Ama en kötü kısmı, bu küçük oğlanlarda, diğerleri de dahil olmak üzere bütün bu suçlulara  büyük kahramanlar gözü ile bakılıyor.

Üzerindeki tişörtte başka bir gencin fotoğrafının bulunan genç birisi ile tanıştım bir keresinde. O Bana anlattı, - Ben dedim ki, “Kim
bu?” “Bilmiyor musun? Çok ünlü bir ganster o”, dedi Bana. On üç yaşında çok ünlü bir ganster ve bu oğlan da, bunu üstüne
giymekten dolayı gurur duyuyor, büyük bir kahraman gibi veya sanki orada Tanrı varmış gibi diyebilirsiniz.

Yani Shri Krishna’nın kutsamalarını,  hangi limitte kullandığımız sapıklığına bakın.

İşte bu yüzden bu ülke çok zordur.

Birbiri ardına negativite atağı oldu. Örneğin, ilk şey İsa’yı Yahudiler öldürdü diyen Hristiyanlarla başladı. O asla doğru değil, bu
gerçek değil. O, asla Yahudiler tarafından öldürülmedi. “İsa Yahudiler tarafından öldürüldü”, yalan bir ifadedir, kesinlikle.

İsa, Yahudiler tarafından öldürülmedi. Bir kalabalık nasıl adamı öldürebilir?

Orada yasa vardı. Romalılar, veya Roma yasası Onu çarmıha gerdi diyebilirsiniz.

Bu yolla Hristiyanlar güzelce Yahudilere işkence etmeye başladılar çünkü İsa öldürülmüştü. Bu kadar saçma bir fikri nasıl
açıklayabilirsiniz bilemiyorum.

Birisi çok yıl önce öldürüldü ve şimdi bu insanların torunlarını öldürmenin veya torunlarının torunlarını öldürmenin ne yararı var?
Ama onlar yapmadılar, Yahudiler yapmadı. Yahudilerin öldürdüğü konsepti hala orada duruyor. Ve Hristiyanlar, Yahudilere
işkence etmeye hakları olduğunu düşündüler. Yahudiler buraya geldikleri zaman, onlara asla iyi bir pozisyon verilmedi, onlara
çokça işkence edildi ve çok rahatsız edildiler. Bu her yerde oldu ama en fazla burada oldu.



Bu sayede Yahudilerin arasından bazı şeytanlar çıktı, Freud gibi ve dedi ki, “tamam, bu Hritiyanları kesinlikle mahfetmeliyiz.
Onların ahlaki kökleri bitirilmeliyiz”. Bu yüzden Hristiyanları yok etmek için kendi psikolojisini başlattı ve Hristiyanlar aptalca bunu
kabul ettiler. O ne dediyse kabul ettiler, ne yaptıysa onu denediler.

Bir keresinde İsviçre’ye gittiğimde, iki kız geldi ve program sırasında sallanıyorlardı. Onları çağırdım ve “Neden titriyorsunuz?”
dedim. “Gerçekte bizim, Freudyan bilgi konusunda çok yüksek derecelerimiz var ve Freud’’un tüm denemelerini yaptık” dediler. “O
zaman neden titriyorsunuz?”, dedim.  “Çünkü bizim titreme gücümüz var”, dediler. Buna ne diyorsunuz? (Shri Mataji güler)

Yani onlar bu Freud’u izlediler ve oradaki bu kindarlık, hiç kimse tarafından görülmedi, Yahudiler tarafından bile.

Bunun bir sonucu olarak, ölümcül şekilde birbirlerine karşı olan ve birbirlerini mahfeden, birbirlerini yok eden insanlarımız oldu.

Sonra bu siyah ve beyaz işi başladı.  İnsanlar, siyahlar kötüdür veya beyazlar kötüdür, meselesini göstermek için her tür teoriyi
ortaya koyuyorlar.

Fark sadece deri kalınlığı kadar. Eğer istiyorsan, deriyi kes ve kendin gör. Bedenin içi aynı ama bu böyleydi. Bu bölücü metodlar
başladı ve hala devam ediyor. Ben her zaman söylerim, siyahlar olmadan Amerikalılar yüksek ve kuru kalırlar. Sahip oldukları
yeteneklere bak, sadece müzikte de değil.

Atlanta’da gördüm, bütün siyahlar kazanıyorlardı ve beyazla hiç bir yerde yoktular. (Shri Mataji gülüyor) Düşünün,   çok hoş
şekilde koşuyorlardı, sonunda çok hızlı şekilde ve bütün beyazlar, “Ha, ha, ha”, diyorlardı. Onlar kendi pozisyonlarından hoş bir
şekilde keyif alıyorlardı. (Shri Mataji gülüyor)

Sizde siyahlardaki dayanıklılık da yok. Oyunlarda da aynı şey. Bütün bunlarla, Amerika’ya ne olacak?  Burası, Shri Krishna
yüzünden kolektif olması gereken bir ülke. Hep göçmenler burada. Kim göçmen değil ki? Daha önce gelmiş olsalar da, daha
sonra gelmiş olsalar da fark etmez. Tanrıya şükür, sizlere pek çok kez söyledim, Kolomb yolu kaybetti ve Hindistan’ a değil de,
buraya geldi. Aksi takdirde Hintli kalmazdı, Sahaja Yoga kalmazdı. (Shri Mataji gülüyor)

Sanırım bu Hanıman’ın numarasıydı. (Shri Mataji gülüyor) Hanuman onu yanlış yönlendirdi ve Kolomb buraya geldi. Tanrıya
şükür. (Shri Mataji gülüyor)

Kolektif olmanız gereken bir ülkedesiniz. Kolektif olduğunuz sürece veya ancak deri kalınlığı farkı kadar olan bu saçmalığı
bıraktığınızda, Krishna sizi ayırmayacaktır.

Sonrada  dini farklılıklar. Onun (Shri Krishna) bir bacağı topal olan bir arkadaşı oldu. Teni çok siyah olan arkadaşları oldu.
Kesinlikle teni Hint beyazı olan arkadaşları oldu demeliyim. Sizin kadar beyaz diyemem ama Hint beyazı. Onda her renk oldu ve
doğumu Yadav Vansha’da oldu. Gerçi onlar süt satıcılarıydı, insanlara süt satan sütçüler. Shri Rama gibi bir kraliyet ailesinde
doğmadı. Öyle olmasına rağmen Dwarika’nın kralı oldu ama Onun tarzı içinde, Onun davranışlarında, yaşamında, hiç kimse Onun
Kraliyet mensubu olduğunu görmedi. Bir ağacın altında uyuyabilirdi. Bulduğu her şeyi yiyebilirdi.

Her tür tatlı, Onun yaşamında, kolektivitesinden nasıl keyif aldığını gösteren tatlı öyküyü okuyabilirsiniz, asla gösteriş yapmadı.

Ve Onun kolektivitesi bu ülkede çalışmalıdır. Kalbinizden yapılmadığı sürece bu, işe yaramayacaktır. Buradaki kolektivitemizde,
her zaman olduğu gibi problemlerimiz oldu.

Örneğin bir bayan biliyorsunuz, büyük bir bayan, sanırım. İnsanları düzeltmeye başladı: “Neden onu buraya koyuyorsun? Bu şey
kirleniyor. Bu şey budur, şudur.”  Böyle bir kadın bazen, temizlemesi için ahıra gönderilmeli. O zaman sahip olduğu bu saçma
sapan fikirleri bırakacaktır. Eğer bir Sahaja Yogi iseniz, bu şekilde davranamazsınız ve bu tür davranışlar Sahaja Yoga’yı yok



edebilir.

Hiç Benim, “bu kirli, bu iyi değil, Ben bunu sevmem?” dediğimi duydunuz mu? Hiç söyledim mi? Her şeyden önce anlamalıyız ki,
eğer kolektif olmalıysak, kendimiz hakkındaki bu aptalca fikirleri bırakmalıyız.

Kimi insanlar bazı pozisyonlar elde ederler, belki biraz para, belki de diyebilirim ki, bir geçmiş. Eğer buna yapışıp kalıyorsanız, o
zaman bir Sahaja Yogi değilsiniz. Sizler azizlersiniz. Sizler talepkar olamazsınız. Sizler vermeli ve vermeli ve vermelisiniz.
Yaşamdaki pozisyonunuz her ne ise, eğer bu size boyun eğdiriyorsa, o zaman hiç bir şekilde Sahaja yogi değilsiniz.

Virat olan, büyük bir ezeli şahsiyet olan Shri Krishna, büyüklüğüne dair böyle bir işareti hiç  göstermedi ama Amerikalıların,
kendilerinin gözeçarpan bir büyüklükleri olduğunu göstermek konusunda bir özellikleri var. Ama Sahaja Yogiler, siz lütfen bu
şeyleri öğrenmeyin. Siz başkalarının da öğrenmemesini sağlayın. Eğer bu olamazsa, sonsuza dek Sahaja Yogadan ayrılmanız
daha iyi.

Böyle insanlar, herkesi sefil hale getirirler ve Sahaja Yogayı Amerika’da yok ederler.

Protokol hakkında bile, sizler zamansız olmalısınız. Kesinlikle zamansız. Zaman konusunda titizseniz, Shri Krishna oyunlarını
oynayacaktır ve zamanlamanız bitecektir. Dün oldu. (Shri Mataji gülüyor)

Yani kişi bilmeli ki, zaman sizin kölenizdir ve eğer bir Sahaja Yogi iseniz, zamanın kölesi olmamalısınız. Aksi takdirde değilsiniz.
Bu Divine’ın size rehberlik etmediği anlamına gelir. Divine her şeyi çok iyi halleder ama kimin için? Sahaja Yogiler için. Ama eğer
Sahaja Yogi değilseniz, tepetaklak olursunuz.

Her şekilde, Shri Krishna’nın kalitesi olmayan hangi şeyleri kendimizde topladığımızı bulmalıyız. Şimdi, Shri Krishna bir çocuk
olarak kadınlardan tereyağı çalardı. Neden? Neden tereyağı çaldı? Çünkü kadınlar onu, bir şeytan olan amcası Kamsa’nın
ordusuna satıyorlardı.

Mathura’da ona satmak için bütün yolu kat ederlerdi. Bu yüzden de O çalardı, çünkü çocukların ihtiyacı vardı ve tereyağını
çocuklara verirdi. O bu fikri sevmedi –tereyağı neden Mathura’nın korkunç rakşasalarına gitmeli idi?

Amerika’da bunun tam tersi. Tüm sahte gurular, bütün rakşasalar buraya geldiler ve tüm tereyağını aldılar. Shri Krishna, Virat’ın
beyni iken, sanki insanların anlayacak beyinleri yok gibi sanki.

Ama burada beyni olmayan insanlar bulursunuz. Herhangi biri gelip, “Ah, ha, ha, muhteşem” gibi bir şeyler söyler. Birileri büyük
konuşur, tamam. Onlar da paralarını verirler. Onlar evlerini verirler. Çocuklarını son derece aptalca bir şey için okuldan alırlar.  O,
Virat’ın bedeninin beyni iken.

Bu yüzden bu tür bir beyinsizlik gelir ve biz gerçektende başlarız, Sahaja Yogiler bile, kendilerinin gerçekten beyinsiz olduklarını
gösterecek şekilde davranmaya başlarlar.

Bundan ayrı olarak, O Kubera’dır. O zenginlik Tanrısıdır. İşte bu yüzden bu ülkede zenginlik var ama bu zenginlik, Amerikalıların
özel beyinleri nedeni ile, tamamen borç oluyor. O kadar aptallar ki, markette ne satılıyorsa, ihtiyaçları olsun olmasın satın alırlar.
Borç alırlar, tekrar borç alırlar, tamamen borçlanana dek borç alırlar.

Burada, Kubera’nın ülkesinde, gerçekten zengin olmalısınız. Zenginlik sadece bankada hesap bakiyenizin olması anlamına
gelmez, davranış biçimi anlamına gelir.

Şimdi çok daha iyi ama bir zamanlar Amerikalılar,  en cimri Sahaja Yogilerdiler. Bana hediye olarak mum gönderirlerdi ve Ben
bunu saklardım. “Baba, neden Bana mum gönderiyorsunuz? Hiç bir şey göndermeyin, çünkü herkes bu mumları görecek ve
gönderilen bu mumlar için ne diyecekler?” dedim.



Şimdi bunu iç gözlem için söylüyorum. Kolektif miyiz? Sahip olduğumuz her şeyi paylaşıyor muyuz?

Diğer ülkelerden gelen insanlara tepeden bakıyor muyuz? Bizde ırkçılık var mı? Sanki bu bir hacmış gibi, otuzbeş Sahaja Yogi
Avusturalya’dan amerika’ya geldi.   Çok kötü vibrasyonlarla geri döndüler. Onların yarısı Sahaja Yoga’dan atıldılar. Düşünün.
Avustutalya, bütün suçluların gönderildiği ülkedir.

İlk ve en önde gelen şey, vibrasyonlarınıza bakıp, kendinizi yargılamanızdır. Meditasyon yapmalı ve gerçekten kolektif olup
olmadığınıza dair vibrasyonlarınızı yargılayın. Çünkü siz böyle değilsiniz, Sahaja Yoga yayılamayacaktır.

Hare Rama Hare Krishna’dan insanları gördüm. Zavalı şeyler hiç bir şey bulmadılar.

Saat dörtte kalkarlar ve Hare Rama Hare Krishna bhajanlarına başlarlar, saat dört.

Tamam. Sonra bütün gün boyunca içinde titredikleri çok ince bir dhoti giyerler. Kafalarını traş ederler ve buraya pazardan alınmış
bir domuz kuyruğu takarlar. Onların adanmışlıklarını görseniz, şaşarsınız. O her ne ise, onlar hiç bir şey bulmamışlarken nasıl bu
kadar adanmış oluyorlar?

Rahibelere ne demeli? Onlar bakar hayret edersiniz. Katolik kilisesinden bir adam bize geldi. Rahip olmaya çalışıyordu. Dedi ki,
“Anne, Sahaja Yoga, Siz hiç bir şey yapmıyorsunuz, hiç bir şey”. Ben de dedim ki, “sen ne yapmak istiyorsun?”. “Biliyorsunuz,
cumaları et yiyemeyiz, Cumartesileri hiç bir şey içemeyiz. Sonra pazarları, bütün gün oruç tutmalı ve Tanrıya dua etmeliyiz.”
“Sonra, kalan zamanda ne yaparsınız?” “Kalan zamanda, İncili ezberlemeliyiz ve onu ezberden okumalıyız ve tek bir hata bile
yapsak, peder bizi bir güzel döver.”

Bu Sahaja Yoga’daki bir diğer problem çünkü bu Shri Krishna’nın oyunu. Bu kadar basit. Bu türde hiç bir şey yapmanıza gerek yok.

Disipline etmek gibi, hiç bir şey. Size kalmış,  siz kendi kendinizin efendisisiniz. Sizler, kendi kendinizin gurususunuz. Ama
aklınızda sallanıp duran bu şeyler, sadece Shri Krishna’nın yaşamının tam aksi olan şeyler, bu ülkede  kazandığınız şeyler, hala
orada, burada ve orada, orada burada kaldı.

İnsanların bazıları gerçekten de kendileri ile hala çok meşguller. Onlar çok soluk ve inceydiler- size söyleyeyim, onların Sahaja
Yogi olduklarına inanamadım.

Shri Krishna’nın yaşamını, Onun yaşam şeklini gördüğümüz zaman, O Pandava’lara yardım etmeye gitti.. Arjuna’ya, “Ben senin
arabacın olabilirim. Senin arabanı sürebilirim ama savaşmayacağım” dedi. Arjuna, Onun tüm güçlere sahip olduğunu biliyordu,
eğer orada ise her şey hallolacaktır. “Dengeyi sağlamak için ordumu Kaurava’lara vereceğim”, dedi. O, “tamam”, dedi. O, ben
şuyum, ben buyum diye gösteriş yapmak için savaşmadı.

Burada olduğu gibi: “Anne, ben liderim”.

– [Shri Mataji: “Eh?” (Sanki duyamıyormuş gibi bir jestle]

(Shri Mataji gülüyor)

“Ben liderim”. “Duyamıyorum, seni duyamıyorum”. (Shri Mataji gülüyor) “Anne, ben buyum”.

Sen bir Sahaja Yogisin. Bu sizlerin ulaştığı çok büyük bir isim. Ulaştığınız en yüksek posizyon. Daha fazla ulaşılacak hiç bir şey
yok. Birilerinin Bana sorduğu gibi, “Anne, Hindistan’daki Hintliler asla catch etmiyorlar. Biz neden sürekli olarak catch ediyoruz?”.
Ben de dedim ki, “Çünkü Hindistan’daki Hintliler buna ulaştıklarını bilirler. Ulaşılacak başka bir şey yok. Siz Tanrı Aydınlanmasına



ulaşmak istiyorsunuz- diğer aydınlanma nedir, Ben bilmiyorum”. Onlar böyle düşünmüyorlar. Onlar, “biz şimdi ulaştık. Denizdeyiz.
Bizim üzerinde yüzmemiz gerek”, derler.  Bazıları bütün bunların üstesinden geldiler, bazılarınız onu tamamen kaybettiler ama
bazılarınız hala oradalar.

Onlar, İsa’nın dediği gibi en tehlikeli şeylerdir, “homurdanan ruhlara dikkat edin”.

Sahaja Yoganın yuvasını dağıtan bu sıçan gibi insanlar nasıl durdurulur bilemiyorum. Pek çok şey Bana rapor edildi ve gerçekten
şok oldum. Ziyaretimden bu kadar yıl sonra, insanlar birbirleri için nasıl kötü konuşabilirler ve bu problemleri yaratabilirler?

Shri Krisna’nın dostluğu çok iyi bilinir, Sudama’ya nasıl davrandığını biliyorsunuz. Onun bütün bu güzel ifade edişleri,
karakterinizde görülmelidir. Ancak o zaman bu ülke kurtarılabilir.

Söylemek zorundayım ki, şimdi burada Kanadalılar var, söylediğim gibi Avusturya’dan da insanlar var, her yerden, İngiltere’den
ama hala olmamız gerektiği kadar çok sayıda insanımız yok. Eğer sadece  Avusturyalıları düşünseniz, bunun iki katı olmalılar.
Eğer onlar bunu yapabiliyorlarsa, biz neden yapamayalım?

Çünkü iç gözlem yapmıyoruz ve egolarımız dışında büyümüyoruz.

Onlar, Krishna neden meditasyon yapmadı? diyeceklerdir. (Shri Mataji gülüyor) Siz, Shri Krishna üzerine meditasyon yapmalısınız.
Eğer O meditasyon yaparsa hepinize ne olur?

Her zaman olduğu gibi, New York’da gerçekten de güzel tanıtım yapmadaki yetersizliğimize, her şeyin sistematik olmamasına
rağmen, bütününde,  dün çok mutluydum - (Shri Mataji kendisini düzeltiyor) geçen günkü programda, bir şekilde. Çok kişimiz
olmasına ve sorumluluğu onlara vermeme rağmen. Çünkü olan şu, bu Shri Krishna’nın sorumluluğu ve işte şimdi sizin
sorumluluğunuz olan şey bu. Amerika, Kanada ve Güney Amerika’dan siz sorumlusunuz. Hepiniz sorumlusunuz ve sizler, sizi
gören, sizi dinleyen, sizinle beraber olan kişilerin, “bu kişiler Shri Krishna’nın Gopa ve Gopileri” diyebilecekleri bir şekilde
olmalısınız. Bu olmadıkça, Amerika en zor yerdir. Bazen burası Gokul değil, Mathura gibi hissediyorum.

Yani bu sizler için, aksi halde neşe duyamazsınız. Bütün eski kıyafetlerinizle yaşarsanız, bundan keyif alamazsınız. Şunu
söylemek zorundayım ki, bu kez pek çok kişi vardı ve onlardan söz vermelerini istedim ve onlardan bir bandhan verilmesini
istedim ve eminim ki Bana verdikleri sözü tutmaya çalışacaklar. Eminim bundan ama onları hayal kırıklığına uğratan sizlersiniz.
Sizleri gördükleri zaman hayal kırıklığına uğruyorlar.

Aslında bu, Vishwa Nirmala Dharm’ın bir din olarak ilk kez kurulduğu zaman. Böyle bu ama gerisi sıfır.

Bu yüzden bütün bu farklılıklar ve bölünmeler bitmeli ve bizler Shri Krishna’nın kolektif tabiatında bir olmalıyız.

İlk olarak meditasyon çok önemli. İç gözlem çok önemli ve aynı zamanda birbirinizle buluşmanız, birbirinizle konuşmanız,
birbirinizi tanımanız çok önemli. Bu heryerde çalışmalı. Bu Hindistan’da inanılmaz şekilde, Rusya’da inanılmaz şekilde,
Bulgaristan’da inanılmaz şekilde çalıştı, burada neden olmasın? Bu,  beyinsizler için bir moda değil. Bu, sizlerin olgunlaşmak
zorunda olduğunuz, gerçekleşmesi gereken,  yaşayan bir süreç ve Benim gördüğüm şey, Amerikalıların olgunlaşmadıkları. Ama
sizler şimdi olgunsunuz. Sizler olgun insanlanlarsınız ve umarım hepiniz bundan böyle olgun insanlar gibi davranacaksınız.

Tanrı sizleri kutsasın!

(Kenardaki birisine) Alabilir miyiz?

Onların yazdığı Shri Krishna’nın isimleri var ve liderlerin sahneye gelmelerini rica ediyorum. Şimdi Shri Krishna’nın her bir ismini,
her kelimesini anlamaya çalışın.



[Hindi]
(Kenardaki bir Yogiye) aynı zamanda, ismi ilk sen söyle, sonra onlar tekrarlayacaklar. İsim ve anlamı ve sonrada,  onlar bunu
tekrarlayacaklar. Sen sadece devam et.

Yogi: Liderleri ortaya alabilir miyiz lütfen sahneye çıkın?
Shri Mataji: Ama var mı…  bizde çocukların şeyi yok. Çocukları ne yapacağız? Eh? Burası var, onlarda gelebilirler.
İlk olarak birazcık Ganesh yapalım – Ganesha Puja, sonra sen içeri girersin. Çocuklar var mı. Eh? [Hindi]
Çok az çocuk var.
Yogi: Lütfen Ganesha, Shri Ganesha puja yapmak için çocukları sahneye alabilir miyiz.

(Çocuklar sahneye geldiler)
Bir dakika. Ganesha Mantra…
orada ne var? (Net değil) Çok hayati!
Yogi: Shri Ganesha mantra.
Shri Mataji: Ganesha mantra. Şimdi. (Hindi) sadece bir dakika, sadece bir dakika!
[Shri Ganesha mantra, bir kez söylendi]

Shri Mataji: Ganesha’nın şarkısını söyleyin. Bazı Ganesha şarkıları söyleyebiliriz.
Yogi: Ganesh Sthuti. Sanskrit 11.
[Sonra liderler sahneye geldiler]
Yogi: Shri Krishna’nın 108 ismini söyleyeceğiz. İlk önce ismi Sanskrit’çe, sonra anlamı ve sonra da mantrayı söyleyeceğiz.
[Shri Krishna’nın 108 isminin söylenmesi başlıyor. Aslında buradaki tam liste – videonun kimi kısımlarında boşluklar olduğu için
hepsi videoda görülemiyor]
1) Shri Krishna: O, Shri Krishna’dır.  O, spiritüellik tarlasını eker ve yetiştirir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Krishna Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
2) Shridhar: O,  Shri Shakti’si olandır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Shridhar Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
3) Venudhar: O, Divine flütü çalar.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Venudhar Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
4) Shriman: O tüm zenginliği elinde tutar.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Shriman Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
5) Nirmalagamya: O, ancak Shri Mataji vasıtasıyla ulaşılabilendir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Nirmalagamya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
6) Shri Nirmala Pujak: O, Shri Mataji’ye ibadet edendir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Nirmala Pujak Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
7) Nirmal Bhakta Priya: O, Shri Mataji’nin müritlerini sevendir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Nirmal Bhakta Priya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
8) Nirmal Hriday: O, kalbinde Shri Mataji’nin Lotus Ayakları olandır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Nirmal Hriday Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
9) Shri Niradhar: O, desteğe ihtiyaç duymayandır.

Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Niradhar Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
10) Shri Vishwadhar Janak: O, İsa’nın Babasıdır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Vishwadhar Janak Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
11) Shri Vishnu: O, Shri Vishnu olandır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Vishnu Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
12) Maha Vishnu Pujita: O, İsa tarafından ibadet edilendir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Maha Vishnu Pujita Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
13) Shri Vishnumaya Sughoshita: O, Shri Vishnumaya tarafından duyurulmuştur.



Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Vishnumaya Sughoshita Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.

14) Shri Vageshwar: O dilin üstadı olandır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Vageshwar Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
15) Shri Vageshwari Bhrata: O, Maha Saraswati’nin kardeşidir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Vageshwari Bhrata Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
16) Shri Vishnumayanuja: O, Shri Vishnumaya’nın kardeşidir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Vishnumayanuja Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
17) Shri Draupadi Bandhu: O, Draupadi’nin kardeşidir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Draupadi Bandhu Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
18) Shri Partha Sakha: O, Arjuna’nın arkadaşıdır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Partha Sakha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
19) Shri Sanmitra: O gerçek arkadaştır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Sanmitra Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
20) Vishwa Vyapi: O evrene yayılır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Vishwa Vyapi Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
21) Shri Vishwa Rakshi: O evreni korur.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Vishwa Rakshi Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
22) Shri Vishwa Sakshi: O kozmik oyuna şahit olur.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Vishwa Sakshi Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
23) Shri Dwarakadhisha: O, Dwaraka’da hüküm sürer.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Dwarakadhisha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
24) Vishuddhi Prantadhisha: O, Vishuddhi ülkesinde hüküm sürer.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Vishuddhi Prantadhisha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha.
25) Shri Jana Nayak: O insanlara öncülük eder.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Jana Nayak Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
26) Shri Vishuddhi Jana Palaka: O, Vishuddhi ülkesinin insanlarını korur.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Vishuddhi Jana Palaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
27) Shri Amerikeshwar: O, America’nın Lordudur.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Amerikeshwar Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
28) Shri Maha Nila: O, mavi olandır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Maha Nila Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
29) Shri Pitambar Dhari: O  pitambar, sarı dhoti giyendir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Pitambar Dhari Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
30) Shri Sumukha: O mükemmel yüzü olandır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Sumukha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
31) Shri Suhasya: O, gülüşü güzel olandır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Suhasya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
32) Shri Subhasha: O mükemmel konuşması olandır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Subhasha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
33) Shri Sulochan: O mükemmel gözleri olandır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Sulochan Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
34) Shri Sunasik: O, mükemmel burnu olandır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Sunasik Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
35) Shri Sudanta: O, mükemmel dişleri olandır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Sudanta Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
36) Shri Sukesha: O, mükemmel saçları olandır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Sukesh Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
37) Shri Sikhandi: O, başı bir tavus kuşu tüyü ile bezenmiş olandır.



Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Sikhandi Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
38) Shri Sushrut: O, hayırlı olanları dinleyendir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Sushrut Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
39) Shri Sudarshan Dhari: O, arayış içindekileri korumak için Sudarshan kullanır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Sudarshan Dhari Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
40) Shri Maha Vira: O, büyük savaşçı olandır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Maha Vira Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
41) Shri Shaurya Dayak: O, cesaret verendir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Shaurya Dayaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
42) Shri Rana Pandit: O, savaş sanatının üstadıdır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Rana Pandit Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
43) Shri Rana Chod: o savaşı kazanmak için, savaş alanından kaçar.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Rana Chod Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
44) Shrinath:O, Paramchaitanya’nın üstadıdır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Shrinath Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
45) Shri Yuktivan: O, bütün numaraları bilir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Yuktivan Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
46) Shri Akbar: o, en yüce olan kişidir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Akbar Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
47) Shri Akhileshwar: O, tüm evrenin Tanrısıdır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Akhileshwar Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
48) Shri Maha Virata: O, her şeyin onun parçası olduğu Yüce Varlıktır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Maha Virata Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
49) Shri Yogeshwara: O, Yogilerin Tanrısıdır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Yogeshwara Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
50) Shri Yogi Vatsala: O, Yogiler için Baba sevgisi duyandır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Yogi Vatsala Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
51) Shri Yogavarnitha: O, Yogayı varılacak yer olarak tarif edendir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Yogavarnitha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
52) Shri Sahaja Sandesha Vahaka: O, bizlerin Onun sayesinde Sahaja Yoga’nın mesajı ile iletişimde olabildiğimizdir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Sahaja Sandesha Vahaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
53) Shri Vishwa Dharma Dhwaja Dharaka: O, Vishwa Dharma’nın bayrağını muhafaza edendir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Vishwa Dharma Dhwaja Dharaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh
namaha.
54) Shri Garudarudha: O, Garuda’ya binendir.
[Shri Mataji, Devi puja yapan hanımlara: “Sadece bilezik gibi, onu bilezik gibi koy”]
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Garudarudha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
55) Shri Gadadhar: O, gürz taşıyandır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Gadadhar Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
56) Shri Shankhadhar: O, conch tutandır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Shankhadhar Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
57) Shri Padmadhara: O, lotus tutandır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Padmadhara Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
58) Shri Liladhar: O kozmik oyunun anahtarını tutar.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Liladhar Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
59) Shri Damodara: O, çok cömert olandır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Damodara Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
60) Shri Govardhan Dhari: O, Gopaları korumak için Govardhan dağını kaldırdı.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Govardhan Dhari Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.



61) Shri Yogakshema Vahaka: O Yogilerin hayrı ile ilgilenendir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Yogakshema Vahaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
62) Shri Satya Bhashi: O, kendi içinde tüm gerçeğe sahip olandır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Satya Bhashi Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
63) Shri Hita Pradayaka: O, hayırlar bahşedendir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Hita Pradayaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
64) Shri Priya Bhashi: O, konuşması ruhu memnun edendir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Priya Bhashi Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
65) Shri Abhaya Pradayaka: O korkusuzluğu yaratır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Abhaya Pradayaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
66) Shri Bhav Nashaka: O, tüm korkuları yok eder.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Bhav Nashaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
67) Shri Sadhak Rakshaka: O, gerçeği arayanları korur.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Sadhak Rakshaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
68) Shri Bhakta Vatsala: O, müritleri sever.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Bhakta Vatsala Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
69) Shri Shoka Hari: O kederi yok eder.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Shoka Hari Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
70) Shri Dukha Nashak: O üzüntüyü yok eder.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Dukha Nashak Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
71) Shri Rakshasa Hantri: O, rakşasaların katilidir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Rakshasa Hantri Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
72) Shri Kurukula Virodhaka: O, adharmayı sürdüren Kuru ailesine karşı olandır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Kurukula Virodhaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
73) Shri Gokul Vasi: O, Gokula’da oturur.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Gokul Vasi Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
74) Shri Gopal: O, ineklere bakandır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Gopal Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
75) Shri Govind: O, ineklerden keyif alandır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Govind Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
76) Shri Yadu Kul Shreshtha: O, Yadava’ların en yükseğidir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Yadu Kul Shreshtha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
77) Shri Akul: O, ailevi bağımlılıkların ötesinde olandır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Akul Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
78) Shri Vansha Dwesha Nashaka: O, kasta, inanca ve ırka bağlı eşitsizliklerin yok edicisidir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Vansha Dwesha Nashaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
79) Shri Atma Gnyana Varnita: O, Ruhun bilgisini tarif edendir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Atma Gnyana Varnita Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
80) Shri Agnyana Pranashaka (puja sırasında yogi yanlışlıkla “Shri Ananda Pradayaka” – dedi): O, bilgisizliğin ve cehaletin nasıl
yok edileceğini tarif edendir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Agnyana Pranashaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.

81) Shri Nirakar: O, formun ötesinde olandır. O formsuzdur.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Nirakar Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
82) Shri Ananda-kar: O, neşenin kişileşmesidir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Ananda-kar Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
83) Shri Ananda Pradayaka: O, Yogilere neşe verir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Ananda Pradayaka Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
84) Shri Pavitranand: O, saflığın neşesidir.



Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Pavitranand Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
85) Shri Pavitra Rakshak: O, erdemi korur.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Pavitra Rakshak Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
86) Shri Gnyananand: O, neşenin tüm saf bilgisine sahiptir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Gnyananand Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
87) Shri Kalananda:O, sanattan gelen neşeyi verir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Kalananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
88) Shri Gruhananda: O ev hayatının neşesini verir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Gruhananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
89) Shri Dhanananda: O, refahın neşesini verendir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Dhanananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
90) Shri Kubera: O zenginliğin ve refahın Tanrısıdır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Kubera Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
91) Shri Atmananda: O, Kadir-i Mutlağın Ruhunun neşesini verir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Atmananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
92) Shri Samukhananda: O, Sahaja kolektivitesinin neşesini verir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Samukhananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
93) Shri Sarvananda: O, Sahaja Kolektivitesinin neşesine sahip olandır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Sarvananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
94) Shri Vishuddhananda: O, saf neşe verendir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Vishuddhananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
95) Shri Sangitananda: O, müziğin neşesini verendir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Sangitananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
96) Shri Nrutyananda: O, kolektif dansın neşesini verir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Nrutyananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
97) Shri Shabdananda: O, kelimeler sayesinde neşe verendir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Shabdananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
98) Shri Maunananda: O sessizlikten duyulan neşeyi verendir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Maunananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
99) Shri Sahajananda: O, Sahaja kültür sayesinde neşe verendir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Sahajananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
100) Shri Paramananda: O mutlak neşe verir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Paramananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
101) Shri Nirananda: O mutlak saf neşenin kaynağıdır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Nirananda Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
102) Shri Natya Priya: O, oyundan keyif alır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Natya Priya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
103) Shri Sangita Priya: O, müzikten keyif alandır.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Sangita Priya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
104) Shri Kshir Priya: O, sütü sevendir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Kshir Priya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
105) Shri Dadhi Priya: O, yogurt sevendir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Dadhi Priya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
106) Shri Madhu Priya: O, bal sevendir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Madhu Priya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
107) Shri Ghrut Priya: O, ghee sevendir.
Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Ghruta Priya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.
108) Shri Matru Charanamruta Priya: O, Shri Mataji’nin Kutsal Lotus Ayaklarından gelen amruta tapandır.



Yogiler: Om Twameva Sakshat Shri Matru Charanamruta Priya Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.

[Shri Mataji, sahnede bir Hintli Yogi ile konuşur ve sonra o der ki: “Vishwa vandita”]
Yogi: Hindi 64. [Bhajan: Vishwa Vandita]
[Sonra Aarti and Mahamantralar]

Yogi: Saf arzumuzun bir ifadesi olarak dua edeceğiz. Beraber söyleceğiz: Shri Mataji, bizler, dünaydaki bütün Sahaja Yogiler,
Nobel Barış ödülü almanız için size dua ediyoruz.
Haydi üç kez söyleyelim:
Yogiler: Shri Mataji, bizler, dünaydaki bütün Sahaja Yogiler, Nobel Barış ödülü almanız için size dua ediyoruz.
Shri Mataji, bizler, dünaydaki bütün Sahaja Yogiler, Nobel Barış ödülü almanız için size dua ediyoruz.
Shri Mataji, bizler, dünaydaki bütün Sahaja Yogiler, Nobel Barış ödülü almanız için size dua ediyoruz.

Shri Mataji (gülüyor): Tanrı sizleri kutsasın. Tanrı sizleri kutsasın.
Yogi: Bolo Jagan Mata Shri Nirmala Devi Ki!
Yogiler: Jai!
Shri Mataji: Tanrı hepinizi kutsasın. Tanrı hepinizi kutsasın. Tanrı hepinizi kutsasın.
(Belirsiz sözler – belki de Hindi)

(Bir bayan sahnede Shri Mataji’nin önünde eğiliyor, belki de yeni bir lider)
Shri Mataji: Eminim Doğu sahilinde çok iyi kolektivite kuracaktır ve hepiniz ona yardım etmelisiniz.  Bu konuda yanlış davranacak
herkesten (güler, o güler) çıkmasını istemeliyiz, bunu söylediğim için üzgünüm, artık loektivitemizi daha fazla rahatsız edemeyiz.
Tamam mı? Teşekkür ederim.
(Alkışlar)
Sahnedeki bayan: Shri Mataji, varlığınızla bizlerini onurlandırdığınız için Amerika’da çok mutluyuz ve sizin kim olduğunuzu ve
neden burada olduğunuzu insanların, hükümetimizin  bilmesinin bir parçası olarak, onlar Sizin büyüklüğünüzü anlama şansına
sahip oluyorlar.

Yani, Shri Mataji, bu gün iki duyurum var, bir tanesi Yonkers şehrnin Belediye başkanından (alkışlar) – evet – Ok.
Bu başkanın ofisinden geliyor – Yonkers şehri – ve bildiride diyor ki - yüksek sesle –  insanlığı aydınlatmaya ve yüceltmeye
yardımcı olan bu katkıları tanımış olmaktan dolayı, Yonkers şehri büyük bir gurur duymaktadır ve bunda en önde gelen kişi,  Shri
Mataji Nirmala Devi’dir. Kendisinin eşsiz keşfi olan Sahaja Yoga,  Onun meditasyon tekniklerinin uygulandığı 65 ülkede bulunan 
insanların anlayış ve huzura ulaşmalarına yardım etmiştir. Oysa Shri Mataji Nirmala Devi…”

[Videonun sonu]



1996-1221, Shri Kartikeya Puja, Shri Gyaneshwara hakkında
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Shri Kartikeya Puja (Konuşmanın İngilizce olan kısmı). Gyaneshwara hakkında, Vashi. Mumbai (Hindistan), 21 Aralık 1996. [Shri
Mataji, yaklaşık 45 dakika boyunca Marathi konuşuyor] Üzgünüm, Marathi konuşmalıydım çünkü onlara, sizin bilmenizi
istemediğim bir şeyler anlatmam gerekiyordu.  (Gülüşmeler) Bu gün büyük bir gün, bir şekilde bunu söylemeliyim çünkü size
büyük bir şey anlatacağım, bu da Shri Gyaneshwara – Marathi dilinde Ona,  ‘Dnyaneshwara’ derler. O, Kartikeya’nın
enkarnasyonuydu. Bir bakire olan Saraswati, Ona kendi oğlu gibi baktı. Kartikeya, Shri Ganapati’nin kardeşiydi ama Shri Saraswati
ona baktı. Ve sonra da nasıl doğduğunun betimlemesi var ve bütün bu şeyler çok ilginçtir. Ama burada, bu yerde, O
Maharashtra’da enkarnasyonunu aldı. Ve aynı zamanda da çok sayıda büyük, büyük, çok büyük azizler büyük sayılarda,
doğumlarını Maharashtra’da aldılar. Ama bu korkunç insanlar,  yaşamlarında onlara işkence ettiler. Hıristiyan engizisyonundan
daha beterler, her hangi bir yerdeki herhangi bir engizisyondan daha kötüdürler. Şahsi olarak saldırdılar. Ve aynı insanlar
Maharashtra’nın bu büyük ülkesinde tekrar doğdular. Onlar çok yetenekli insanlar, çok iyi yazdılar. Lisanları çok zengindir. Bunu
görebilirsiniz, Gyaneshwara tarafından yapılmış olan, bu aydınlanmış bir ruh için ne tanım ama, çok güzel.  O der ki, “Ay, ay
ışığının peşinde koşmaz, güneş gün ışığının peşinde koşmaz. Aynı şekilde aydınlanmış bir ruh, kendi ihtişamına aldırmaz. Güneş
parlayana dek parlar ve sonra tüm ışınlarını geri alır. Işınlar yapmaları gereken iş her ne ise, onu yaparlar. Güneş sadece seyreder,
bütün işi seyreder ve sonra ışınlarını geri çeker. O kendisini tamamen kendisinin içinde tutar”.  Samavun ghene, yani kendisini
tamamen kendi içinde tutar. Onun aydınlanmış bir ruh için verdiği betimleme çok güzeldir, eğer yapabilirseniz sadece bunu
deneyimleyin. Çok daha sonra doğmuş olan Namadeva, Gyanesha’nın bir satırında bunu söylemiştir. (Saint Gyaneshwara,
anlamına gelir, sevgi ile kısaltılmış isim), eğer deneyimleyebilirseniz, yapın bunu. Amrutanubhava’yı İngilizce olarak hepinizin
okuyabilmesini isterim, Onun, aydınlanmış bir ruhu nasıl tarif ettiğini ve kendi içinizde de bunun olduğunu göreceksiniz. Siz
başkalarından çok farklısınız. Kendinizin bu kadar güzel bir betimlemesinin nasıl yapıldığını gördüğünüze şaşıracaksınız.
Maharashtralılar hakkında konuşuyordum, onlar son derece yetenekli insanlar. Müziklerine bakın, Müzikte kimse onları geçemez.
Dramalarına bakın, dramada kimse onları geçemez. Filmlere bakabilirsiniz. Maharashtra’da sadece muhteşem olan filmler
yapıldı. Bir diğeri Bengal, demeliyim ki farklı ama aynı seviyede. O kadar yetenekli insanlar buradalar ki, bu da, Tanrının bu ikisi
için özel bir kutsaması olduğunu gösterir ve Maharashtralılar çok yükselmeliler. Ama sürekli olarak başkalarından şikâyet etmek,
başkaları hakkında kötü konuşmak gibi çok düşük seviyede bir şeyler yaparlar. Buna şaşırdım, umarım onlardan hiç bir şey
almayacaksınız. Ve diğer yandan Kuzey Hindistanlıların aşırı titizlikleri de çok iyi bir şey değil. Her türden paraziti olan bu ülkeye,
kendinizi adapte etmeniz çok şaşırtıcı. Çünkü sizler vibrasyonlarla yaşıyorsunuz, vibrasyonları hissediyorsunuz. Hepinizin burada
olduğunuzu görmek çok güzel ve Ben onlara, sizi anlamaya çalışmaları gerektiğini anlatıyorum. Gerçektende, buraya kadar bütün
bu yolu gelen herkesle gurur duyuyorum. Bu pujada, doğmuş olan, büyük gurular olan, mahagurular olan bir sürü büyük azizi
düşünüyorum. Tabii ki şunu söylemek zorundayım ki, yüksek seviyede evrimleşmiş bütün bu ruhların kralı Gyanesha’dır, buna
şüphe yok. Şimdi, Aralığın yirmi dördünde bir puja yapacağız çünkü bu tarih bir Datta Jayanti’dir, yani Dattatreya’nın doğum günü.
Yani bunu yirmi dördü gecesi yapacağız. Her halükarda bu bir Christmas arifesi. Hepimiz bununla başlayabiliriz. Dattatreya’da,
Kendi Formunu Maharashtra’da aldı. Maharashtralılar, Dattatreya’yı anlarlar. Onlar Nath Panthi’leri anlarlar. Bu Nathalar her yere
gittiler. Kiev’e gittiler. Hayret edersiniz ama Maharashtra’dan olan, Rahuri’den olan bu insanlar, Bolivya’ya kadar gittiler.
Düşünebiliyor musunuz? Böylesine muhteşem insanlardı onlar ve işte Maharashtra’da olmasını beklediğim şey de bu. Ve eminim
bir gün onların hepsiyle çok mutlu olacağım, az sayıda da değil. Çok büyük bazı Maharashtralılar var, buna şüphe yok, ama hepsi
bir araya gelmeliler çünkü Ben sentezden bahsediyorum, bölücü yöntemlerden değil. Umarım onlar Benim iç hissiyatımı anlarlar,
aksi halde sadece bütün iyi elmaslar seçilecek ve defolu olanlar fırlatılıp atılacaktır. Yararı ne? Ama onların hepsi herhangi bir
yüksekliğe ulaşmaya muktedirler. Her hangi bir kastın, topluluğun mensubu olabilirler, önemli değil ama onlar, böylesine büyük
bir ülke olan Maharashtra’da doğdular. Bu yüzden bu gün Mahalakshmi yapmak istediler, bu şey, bizde zaten bir Mahalakshmi
tapınağı var. Ve onlarda Mahalakshmi’nin büyük kutsamaları da var, bir şekilde ama onlar zayıflar, birincisi bilgelikte ve ikincisi de
Kartikeya’nın ruhu. Kartikeya’nın ruhu- saf olan ve işe yaramaz ve saçma sapan şeylerle yüz vermeyen mutlak dinamizmdir ve bu,
kendi sonuçlarını gösterir. Tanrı hepinizi kutsasın! [Puja, Shri Mataji’nin ayaklarını yıkamaya giden liderle devam ediyor. Bhajanlar:
Ganesha Sthuti, sonra Tujhya Pujani, Tuzhe Rupa Pahuniya, Nirmala Kiti Varnavi Tujhiga Sthuti.Sonra da Devi puja başlar, başka
bhajanlar söylenir, Vishwa Vandita. Sonra da sari ile dekorasyon.] [Video sonu]
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1996-1225, Christmas Puja, Annenin Kültürü
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Christmas Puja. Ganapatipule (Hindistan), 25 Aralık 1996. Bugün, Jesus Christ'ın doğumunu kutluyoruz. Jesus Christ'ın doğumu
çok semboliktir, çünkü O öyle bir şekilde doğdu ki, fakirlerin en fakiri bile ahırda doğmazdı. Ve O kuru otlardan yapılmış bir
yatağın üzerine konuldu. O insanlara, kendisi bir enkarnasyon olan veya çok gelişmiş bir ruh olan bir insanın, bedenin rahatlığına
aldırmadığını göstermek için dünyaya geldi. Onun mesajı çok büyük ve çok derindi, ama mücadele vermeleri gereken savaş için
hazır olmayan öğrencileri vardı. Bu, bazen Sahaja Yoga’da da olan bir şeydir. Onun sadece müritleri vardı, bizim de Sahaja Yogi
tiplerimiz var ve hepsi, onlar kendilerini İsa’ya adamaya çalışsalar da, tuzağa düştüler, bazılarını dünyevi isteklerin ya da kendi
arzularının tuzağına düştüler. İsa’nın sevgi ve bağışlama mesajı, bugün bile hala aynıdır. Herkes tarafından vaaz ediliyor, bütün
azizler tarafından, bütün enkarnasyonlar tarafından, tüm peygamberler tarafından. Onların hepsi sevgi ve affetme üzerine
konuştular. Eğer buna meydan okunduysa veya insanlar, “bu işe yaramayacak” diye hissettiklerinde, onlardan İsa’nın
söylediklerine inanmaları istendi. Ama o insanlar o günlerde basit kişilerdi, bu yüzden de onlar Ona itaat ettiler. Bazıları kesin
olarak çok iyiydi, bazıları yarı pişmişti ve birazı da şüphe duyan insanlardı. O, Agnya çakramızı bizim için hazırlamak üzere bu
dünyaya geldi ve Onun tüm çabalarına rağmen, kişiler bunu çok fazla buluyorlar ve Hıristiyanlığı takip eden insanlar ise, en kötü
Agnya tipine sahipler. En kötü tipte olanlar! Son derece öfkeliler, her şeyi son derece planlayan tipte, fütüristik insanlar. Demek
istiyorum ki, sağ kanalda bulunan tüm sıkıntılar, Hıristiyan olduğunu iddia eden ülkelerde görüldü. Gnostikler olan ilk Hıristiyanlar
bile, 'gne', 'gne' Sanskritçede 'bilmek' anlamına gelir, ama onlar bilgiye sahip olsalar dahi, yeni başlayanlar da, kendilerinin
Hıristiyan dininden sorumlu olduğu düşünülen insanlar tarafından baskı gördüler ve onlara işkence edildi. Ve birçok Hıristiyan, bu
sözde Hıristiyan rahipler ve Hıristiyan kiliseleri tarafından topluca katledildiler ve bu hala devam ediyor. Batıda gördüğümüz şey,
bu kiliselerin insanların zihinleri üzerindeki büyük etkisidir. Aksi halde onların entelektüel olmaları gerekir, aksi takdirde onların
analitik olmaları gerekir, aksi halde onların çok zeki bir şey olması gerekir. Ama iş tapınaklara ve kiliselere geldiği zaman, iş dine
gelince, Hristiyanlık söz konusu olduğunda, onların beyinlerinin bir tür hipnotizma tarafından bloke edildiğini, tamamen
engellendiğini düşünüyorum. Bu insanlarda çok yanlış olan bir şeyin olabileceğini düşünüyorum, onlar sadece düşünemiyorlar.
İtalya'da yaşarken, bu Katolik kilisesinin nasıl çalıştığını ve rahiplerin ne yaptığını ve ülkemizde olandan çok daha fazla miktarda,
her türlü skandalın olduğunu gördüm ya da Ben şok oldum! Paranın kötü kullanımı, kadınları taciz etmek ve çocuk sahibi olmak –
yani demek istediğim şu ki, rahip olması gerekenler her türden pis alışkanlıklara sahipler. Onlara 'babalar', 'anneler', 'kız kardeşler',
'erkek kardeşler' deniyordu. Ve bu Benim için, gerçek bir şoktu – İsa’nın adıyla böyle şeyler yapıldığını bilmiyordum. İsa'nın
doğumuyla göstermeye çalıştığı şey nedir: Londra'da bulunan büyük bir hastanede çok rahat, harikulade bir doğum yapmaya
gerek yoktur, hayır! Doğumunun sadeliği, tüm Hıristiyanları son derece basit ve hiçbir şekilde para odaklı olmayan bir hale
getirmeliydi. Onlar para için her tarafa gittiler, dünyanın her yerinden çok insanı ezdiler, Brezilya'ya, Şili'ye veya Arjantin'e
gittiğinizde, yerli halktan tek bir kişiyi bulamıyorsunuz ve onlara karşı çok kaba davranıyorlar. Bu insanların bu kadar saldırgan
olmaları inanılmaz. Protestanların bulunduğu İngiltere'de bile, onların aralarında aynı şeyi görüyorum. Sabahtan akşama kadar
“teşekkür ederim, teşekkür ederim” demeye devam etmek zorundasınız, aksi takdirde işiniz bitti. Irkçılık. İsa’nın ırkı neydi? Güzel
bir adam mıydı? Hayır! Beyaz bir insan mıydı? Hiç bir şekilde değildi! Rengi neydi? Hintliler gibi kahverengiydi. Batılılara bu ırkçılık
nereden geliyor? Sadece anlamıyorum. Bunun İsa ile ilgisi yok ya da eğer bu gerçek Hıristiyanlık ise. Her nereye gidersiniz gidin,
şaşarsınız, inançlı, temiz kalpli insanlar bu kiliseler tarafından nasıl da kötüye kullanıldılar. Bu insanlar oy için kullanıldılar, onlar
para için, her şey için kullanıldılar. – öyle bir aşırılığa varana dek bu gitti ki, kilisenin kendisi milyarlarca sahte para bastı. Böyle bir
otokrasi, böyle bir kontrol, onlar öyle bir otoriteye sahipler ki, her ne yaparlarsa yapsınlar, papanın yanılmazdır, onun yaptığı her
şey iyidir. Günah fikri yok, cehennem fikri yok, saflık ve masumiyetten başka bir şey olmayan İsa fikri yoktur. İsa bir avcı olup,
tapınağın önünde satış yapan herkese vurdu çünkü Tanrı satılamaz. Onlar Tanrıyı satmıyor, sadece mal satıyorlardı ama İsa siz
tapınağa saygı gösterin dedi, tapınağa saygı göstermekten bahsetti. Hıristiyanların yaptığı diğer bir harika şey ise, İsa’yı
öldürülmesinden dolayı Yahudileri suçlamaktır. Bu olağanüstü! Bütün suçu başkalarına yükleyin, bu bugün bile Hıristiyanların
uzmanlığıdır, başkalarına karşı sizi yaptığınız yanlışın suçunu diğerlerine yüklemek, bu çok yaygındır. Kendilerine Hıristiyan diyen
bu ülkelerde çok net şekilde gördüğünüz şey budur. Yahudileri suçladılar. Her şeyden önce, o zaman Yahudi olanlar daha sonra
Hintli olabilirlerdi. Tamam, onlar reenkarnasyona inanmıyorlar. Yani, Ben orada olan aynı Yahudilerin yeniden doğduğunu
söylemek istiyorum. Üçüncüsü, Yahudiler İsa’yı asla öldürmediler, asla, çünkü kalabalıkta siz nasıl karar verebilirsiniz? Karar
veren ve emri veren yargıç, o bir Romalı idi. Yani Roma imparatorluğu, Onun ölümünün sorumluluğunu almak istemedi, bu yüzden
de onlar, İsa’yı Yahudilerin öldürdüğünü söylediler. Bay Hitler bu yüzden onların peşine düştü ve onlara gerçektende işkence etti,
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bu gerçekten çok daha fazla, birisi bunun nasıl olabileceğini anlayamaz bile – Hitler Katolik dinine inanıyordu, küçük, ufacık
çocukları gaz odasında nasıl öldürebildi? Ama şimdi işkence gören bu aynı insanlar (İsrailliler), çok öfkeli oluyorlar ve şimdi de
onlar Filistinlilere karşılar ve Filistinliler tek başlarına Müslümanlar ve Müslümanlar her yerde yıkım uyguluyorlar. Böylece, tarihin
içinden geçip İsa’nın yaşamına baktığınızda, birinden diğerine, ondan diğerine, o birinden diğerine geçen bir öfke görürsünüz.
Eğer birisi birini tokatlarsa, diğer kişi tokat atanı öldürmeye çalışır. Yani din bu bölünmeyi yarattı; insanlar Tanrı adına, din adına
sadece birbirlerini öldürüyorlar. Şaşırırsınız ki Sahaja Yoga'da bile, insanların Benim adımı kullandığını ve kimi hipnotik gruplara
girmeye çalıştığını gördüm. Anlayamıyorum. Benim adımı kullanarak, fotoğrafımı kullanarak! Bu yüzden sizin başınıza bunun
gelmemesine dikkat edin. İsa’nın, Tanrısal Sevginin Enkarnasyonunun, adını kullanarak tüm bu şiddet, nefret, alavere dalavere
işlerini yapıyorlar, demek istiyorum ki, bunlar çok aşağılık insanlar. Ve bu birinden diğerine geçer, oradan bir başkasına geçer.
Aynı şey Sahaja Yoga'da da olur. Birine siz artık kendisinin lider olmadığını, bir başkasının lider olduğunu söylerseniz, o kişi derhal
sinirlenir, Sahajın onun için hangi iyilikleri yaptığını unutur, bunu sadece unutup gider. Ona liderliğin başka birine geçmesi
gerektiğini söylersem, bitti! O zaman, ona hangi iyilikler yapılmış olursa olsun, Sahaja Yoga onun için her ne yapmış olursa olsun,
sadece Sahaj ona yardım ettiği için kendisi hayatta. Yani bu liderlik insanların kafasına girer. Sahaja Yoga sizlerden liderler
çıkarmak için burada değil, asla. Sadece kolaylık sağlamak için liderlerimiz var ve eğer onlar bunu rahatsız edici bir hale gelirlerse
bunu değiştirmek zorundayız, hepsi bu, bu kadar basit. Ama yine de Ben hala bu otorite fikrinin çok büyük bir şey olduğunu
gördüm ve onlar sağda solda bunu kullanmaya başladılar, her yerde bu oluyor, pratikte her ülkede bu oldu ve çok üzücü olan bu
şey hala oluyor. Bu asla Benim çabalarımın meyvelerini vermeyecek. Çabalarım bölmek değil, bölünmeye fırsat vermeden,
bütünü sentezlemektir. Tek şey şudur, yanlış olan her ne ise, kutsal olmayan her ne ise, bunu sizin dikkatinize getirmektir. Bakın,
bir ev hanımı olarak, pirinci temizlediğimiz zaman, pirincin içinde bazı beyaz taşlar var, biz onları çıkarıyoruz. Pirinci o taşla
beraber pişirmiyoruz, değil mi? Ve böyle taşlar ayıklanmalık zorundadır. Yani kimileri tıpkı bir taş gibidir. Siz onları
değiştiremezsiniz. Namadeva, onların yaşadıkları sırada yemeğimizin üzerine konup, midemizi bulandırarak bizi rahatsız eden bir
sinek gibi olduklarını söyledi ve yanlışlıkla biz sineği yutarsak, sinek ölür ama bizi yine de rahatsız eder. Bunların hepsi
rakshasalar, demeliyim. Onlar Sahaja Yoga'yı asla anlayamazlar ve bizi sürekli olarak rahatsız etmeye çalışırlar. Fakat Sahaja
Yoga'ya ulaşan insanlar ne yapmalılar. Onlarda bu tür yöntemlere mi başvurmalılar? Ben asla hiç kimseyi hiç bir şey için
suçlamadım. İnsanlar Bana, “Anne şu kişi, Sahaja Yoga'ya hiç para vermediği için bütün parasını kaybetti” diyorlar. Ben asla “o
kişi biraz para bağışlamalıydı!” demem, Ben asla bağış istemem, asla para istemem. Her seferinde, bu yeterli derim. Gerek yok.
İhtiyacım olduğunda bile, hiç kimseden bana tek bir kuruş vermesini istemedim, çünkü Bende bu problemin olmadığını biliyorum.
İsa'nın hayatından kişi bunu anlamalıdır. Onun hiç bir problemi yoktu. Korkusuzdu. O kendisinin Tanrı'nın oğlu olduğunu biliyordu.
Hiçbir şekilde bir problemi yoktu. O her şeyle, çarmıha gerilmesiyle bile yüzleşti. Ve sanırım, insanlar Onun çarmıha gerilmesini
sevdiler mi, nedir? Haç taşıyorlar. Tabii ki bu dönüştürülmüş Swastika sembolü şüphesiz ama yine de. O hayatını feda etmek
zorunda kaldı. O hayatını bütün insanlık için feda etti sadece beyaz ya da siyah, kahverengi ya da mavi için değil, hayatını hepimiz
için feda etti ve bu sayede bizler agnyamızı geçebildik. Kınamamız gereken başkaları değildir, kendimiziz. Sahaja Yogiler olarak
nereye gittiğimizi gördüğümüzde, buna kendimizin çarmıha gerilmesi diyebiliriz. Bana bazı insanlar tarafından büyülenip gelen
kimi Sahaja Yogiler olduğu söylendi. Sahaja Yogiler nasıl büyülenebilirlerdi ki? Bu mümkün mü? Onlar asla dua etmiyor olmalılar,
meditasyon yapmıyor olabilirler. Bunun içine nasıl girebilirler? Ve şimdi af diliyorlar. Ben onları affediyorum ama bu onların iyi
olacağı anlamına gelmez. Onları artık düzeltemeyiz. İyi olanların yanına bozuk elmalar koymuyoruz, değil mi? Bu bilgelik değildir.
Onlar zaten bozulmuşlar ve Ben söyleyene kadar dışarıda kalmalılar. Herhangi bir merkeze devam etmemeliler, pujaya
gelmemeliler. Kendilerini temizlemelerine izin verilmelidir. Çürük bir elma düzelemezse de, onlar onu alabilirler. Şunu anlamalılar
ki, onlar Sahaja Yogi değildiler. Eğer bir Sahaja Yogi büyülenebilirse, o zaman Sahaja Yoga yapmanın ne faydası var ki.
Kundalininizi yükseltmenin ne yararı var? Bu onların çok zayıf Sahaja Yogiler oldukları anlamına gelir. Şaşırtıcı bir şekilde, batıda
bu tür bir fenomen görmedim, bu çok şaşırtıcı! Batılı Sahaja Yogiler, her neyseler, onlar büyük Sahaja Yogiler, orada bulunan iyi
insanların sayısını göz önüne alırsanız, bunu söylemek zorundayım. Onlar bu sözde Hıristiyanlıktan vazgeçtiler, tüm bu
saçmalıkları, içki içmeyi, uyuşturucuları, zamparalığı bıraktılar, her şeyi bıraktılar. Ve tekrar içmeye ve hatta sigara içmeye bile
başlayan tek bir kişiyle bile tanışmadım. Bu Hindistan olan, sizin Yoga bhoomi’niz. Bu burada nasıl olabildi? Özellikle
Maharashtra'da. Sanıyorum ki, bazı şeytani insanlar sürekli olarak bu Maharashtra'da doğuyorlar çünkü onlar azizlerin her birine
nasıl işkence ettiler? Bu nasıl olur? Benim asla söylemediğim bir şeyleri söyleyen birisi tarafından, nasıl olup bu kadar
kandırıldılar? Bu durum çok düşük seviyede olan türde insanları işaret eder, çok düşük. Ve onlar her zaman bu Maharashtra'da
doğuyor olmalılar, Ben eminim ve bugün de hala doğuyorlar. İsa’nın doğduğu zaman olduğu gibi, Ben bu sevinçli zamanda bunun
hakkında konuşmayı hiç istemedim. Evet, bu sevinilecek bir şey çünkü O bir Kurtarıcı olarak geldi. Güneşin altında, imkân
dâhilinde olan ne varsa, her şeyi yaptı. Bizim için sorun değil ama Ona ne oldu, biz Ona ne verdik? Birçok Sahaja Yogi aynı şekilde



talep etmeye devam ediyor, Anne biz sizinle buluşamıyoruz bile, sizinle el bile sıkışamayız, ayaklarınıza bile kapanamayız. Bunu
yapamayız, şunu yapamayız. Bu Beni şaşırtıyor. "Bunu yapmak zorundasınız, şunu yapmak zorundasınız." Her zaman Bana ders
veriyorlar. Sizler ne yapmalısınız? Yapmanız gereken, meditasyon yapmak ve bu Paramchaitanya'nın Benim gücüm olduğuna ve
içinizde hissettiğiniz Benim bu gücüme inanmaktır. Siz Benden ne kadar uzak olursanız, o kadar iyi olursunuz. Kesinlikle, bazı
Sahaja Yogilerin talepkar doğalarını anlayamıyorum. Asla gerçekleşmeyecek olan bir şey olan Jagruti'lerini (Kundalini'nin uyanışı)
elde ettiler. Eğer İsa isteseydi, onların hepsini öldürecek ve çok iyi bir şekilde yaşayacaktı, ama bence onların her yerde olan
aptallıktan bıkmış olmalı. O zaman, bizler böyle büyük bir Enkarnasyonun dünyaya geldiğini anlamalıyız. Elbette ki, O aydınlanma
veremedi. Düşünün, insanlar O'nu çarmıha germek üzereydi, nasıl aydınlanma verebilirdi? Diyelim ki birisi hançerle Bana doğru
geliyor, Ben onlara aydınlanma verebilir miyim? Her şey yolunda. Kimse onları dinlemedi, onlardan hiç biri, hiç bir şey düşünmedi
ama siz öyle değilsiniz! Sizler aydınlanmanızı aldınız. Sizler yeniden doğdunuz. Sizler harika insanlarsınız. Potansiyeliniz orada.
Bunu şimdi kullanmak yerine, siz ne yapıyorsunuz? Sahaja Yoga'ya gerçekten kaç kişi katıldı? İç gözlem. Onların kendi işleri var,
kendi şeyleri var, var - Kaç kişi gerçekten Sahaja Yogaya katıldı? Onun sadece on iki tane öğrencisi vardı, bir ya da ikisi hariç,
hepsi aydınlanma almadan adanmışlardı, tamamen Hıristiyanlık işine adanmışlardı ve bu yayıldı çünkü onların bütün her şey
hakkında fazlaca bir fikirleri yoktu. Onlarda olan Hıristiyanlar sadece din değiştirmiş, işe yaramaz insanlardı ve Ben şöyle derdim,
eğer onlar İsa'nın doğumuna herhangi bir yargı getirmedilerse, kişi bunu anlayabilir. Peki ya size ne demeli? İki kez doğmuş
olanlar, aydınlanmalarını almış olanlar, tüm bu güçlerle bu denli donanmış olanlar, bütün bu güçle bağlantıda olanlar, Tanrısal
Sevginin gücüne siz ne diyebilirsiniz? Bütün güçlerinizden yararlanılabilir, bnlar bilinebilir. Bu çalışmaya başlamış dinamik bir
makine gibidir. Birkaç tekerlek hareket ediyor, ama tekerlerin arkasında birçok tekerlek daha var ve siz pek çok şey yapabilirsiniz.
Bu kadar aptal olan bu Hıristiyanları suçlayamam çünkü sonuçta onlar asla uyanışlarını elde edemediler. Sadece bazı rahipler
biraz su getirip başlarına döker ve onları vaftiz eder, bitti. Peki, size ne demeli? Ben sizler için yaşadım çünkü olgunlaştığınızı
görmek istedim. Annenin fikri budur. Olgun olan birçok kişi var, bunu size söylemezdim ama sonuçta hala bir çoğu olgunlaşmak
zorunda. Bu, sizin büyük konuşmalar yapmak veya kitap yazmak ya da herhangi bir şey yapmak durumunda olduğunu anlamına
gelmez. Ama kendi içinizde olgunlaşmalısınız. Kendi kişiliğiniz, Tanrısal sevginin kokusu içinde çiçek açmalıdır. Benimle İsa ile
arasındaki fark budur. O dedi ki, “Baba Ben yeterince yaptım, Hayır, Hayır, yeter artık! Bu aptal insanlarla....” Ben değil, Ben
dünyanın neye benzediğini biliyordum. Ben bu dünyaya ne olduğunu biliyordum. Dünya bugün çok daha kötü, çünkü her şeyden
önce, bu gün bütün dinler aralarında savaşıyorlar. Bütün politikacılar birbirleriyle bu yolsuzlukta yarışarak, çok kötü bir şekilde
yolsuzluk yapmaya çalışıyorlar. Hiç kimse doğruluk, dürüstlük hissiyatına sahip değil. Herkes reklamla, gazetelerle, medya ile,
şununla, bununla, bugünün en yozlaştırıcı etkisi ile uğraşıyor. Tüm bu geçmişle, biliyorum ki yıl itibariyle, Sahaja Yoga tüm
dünyada çok büyük bir şey olarak ortaya çıkacak… (alkışlar) - Cümleyi tamamlamama izin vermediniz - eğer sizler gerçek Sahaja
Yogiler haline gelirseniz. Hepiniz. Burada Bana katılan hepiniz. Bu grup bile, eğer gerçek Sahaja Yogiler olursa. Ben sizinle şahsi
olarak bir araya gelemesem bile, bu önemli değildir. Eğer sizin yerinize gidemesem bile, bu önemli değil. Bu önemli değil, hiçbir
şeyin önemi yok. O var olmadığında da, İsa’nın müritleri çalıştılar. Yani bu önemli değil, önemli olan, sizlerin bu dünyanın
kurtuluşundan, bu dünyanın birleşmesinden, insanlara barış, sevinç ve mutluluk getirmekten sorumlu insanlar olmanızdır. Tam
şimdi, Ben gelirken, insanlar şalları yaydılar. Bu Bana İsa’nın geldiği zamanı hatırlattı, onun memnun etmek palmiye yaprakları
getirdiler ve yürüdüğü yere şallarını yaydılar ve O nereye gidiyordu? İdam sehpasına. Çarmıh’a gidiyordu, ölümüne gidiyordu. Bana
olan sevginizi gösterdiğiniz zaman, Sahaja Yoga'nın bütün çalışmalarını sevmeniz gerektiğini bilmelisiniz. İşe yarayacak olan şey,
Benimle kişisel bir ilişki değildir. Hıristiyanlığın etkisi altındaki bütün bu batı ülkeleri batacaklar, bunu göreceksiniz. Zaten
batıyorlar çünkü ahlak yok. Ekonomik durgunluk var, her tür sorun var, çocukları sallanıyor, içki içiyorlar, sigara içiyorlar, her türlü
şeyi yapıyorlar. Üzerimizdeki etkileri dahi, bizi yozlaştırıyor. Eğer bakarsanız bu başından sonuna kadar bir deccal aktivitesi.
Deccal etkinliğinden başka bir şey değil bu. Deccal kimdir? Onlar onu deccal olarak tarif ediyorlar ve bu adamın Deccal olduğunu
söylüyorlar. Mesele bu değil. İçimizde İsa’nın saflığına ve sevgisine karşı olan tüm bu şeyleri kabul eden bir deccal var. Her
şeyden önce sizin kendi aranızda bu. Nereye gidiyor o? Otur! Çocuklarınıza biraz görgü öğretmelisiniz. İhmal ettiğiniz için bu kız
boğulmuştu. Baba, neredeydi o? Bilmiyorum. Bir çocuğu nasıl böyle bırakılabildiğinizi anlayamıyorum. Çocuklarınızı disipline
etmek önemlidir. Bir komşunuz varsa, siz ona sahipsiniz demektir. O sizin nereye gittiğinizi, ne yaptığınızı bulmaya çalışacaktır.
Onun sizi izlemek için bir dürbünü olacaktır ve herhangi bir şekilde gürültü yapıyorsunuz işiniz bitiktir, şarkı söyleseniz bile, işiniz
bitti demektir. Bu açıdan, Hintliler daha iyidirler. Onlarda bu gürültü sıkıntısı yoktur. Bizde bu yok. Hintliler gürültüde yaşayabilirler.
Hintlilerin neden gürültüye bu kadar uyum sağlayabilir olduklarını öğrenmek istedim. Gürültüye aldırmıyorlar. Bunun sebebini
buldum, batıdaki insanlar stres ve gerilim altındalar, işte bu yüzden de dayanamıyorlar. Ama Hindistan'da insanlar stres ve
gerginliğin ne olduğunu bilmiyorlar. Bu burada hala gelişmedi, nereye kadar bilmiyorum. Bu hastalık gelmedi. Onların gürültüden
çok korkmalarının nedeni bu olabilir. Buraya köylerden insanlar gelecek. Onlar istasyonda uyuyacaklardır, hiçbir şey olmaz.



Trenler geliyor , gidiyor, onlar güzelce uyuyorlar. Batıda düşünün, Allah'a şükür, İtalya'da komşularımız biraz uzaktalar, biraz sorun
yaşadık. Ama İngiltere'de, ashramımızı bir yerden başka bir yere taşımaya devam etmek zorunda kaldık, muhteşem komşular
yüzünden oradan oraya kaçmamız gerekti, komşularımızdan birisi Bay Peace (anlamı Huzur)isminde birisiydi. Ona bu adı kimin
verdiğini bilmiyorum. Hayatta olan böyle çelişkiler var işte. Böylesi korkunç tezatlar. Onların komşularını nasıl seveceklerini, bunu
nasıl öğrenecekler bilmiyorum ama Hintliler bilirler. Bir şekilde onların bu problemi yoktur, fazla değil. Bazen vardır ama çok değil.
Ama diyelim ki bir müzik varsa, tüm komşular buna katılacaktır, çay getirecek, şunu bunu getirecek ve müziğin tadını
çıkaracaklardır. Ama orada kolektivite çok küçük sanırım, onlar kendilerine nasıl Hıristiyan diyebiliyorlar anlayamıyorum. Sadece
kiliseye giderler, iyi giyimli şekilde ve Belediye Başkanımız Bana, zor bela on beş dakika kadar orada oturabildiklerini söyledi.
“Saatlere bakmaya başlıyoruz. On beş dakika. Ve yarım saat sonra, hepimiz hapishaneden kaçarız. Bu insanlar sizin yanınızda
nasıl saatlerce oturuyorlar” dedi. Ona dedim ki, Ben onları büyülemiş olmalıyım. Yani demek istiyorum ki, onlar içki içmedikleri
sürece, o kadar kolektif değiller, kolektif olamazlar. Zehirlenmedikleri sürece, birbirleriyle konuşamazlar. Sürekli olarak yorgunlar.
Onların güya Hıristiyan olmaları lazım. Çok yorgunlar, onları filmlerde ya da herhangi bir yerde görürsünüz, gelip otururlar “hah!”.
Ne oldu? Genç insanlar bunlar. Her zaman Agnya'dan gelen bir düşünme, düşünmek, düşünmek. Bu İsa karşıtı aktiviteden
kaynaklanıyor! İsa karşıtı etkinlik, düşünmek, düşünmek, düşünmek. Yarın ne yapmalıyız? Neyin yapılması lazım ve bütün bu
şeyler. Biz yine de bu tür dinin sona ereceğini ummalıyız. Böyle olan bütün bu dinlerin bitmesi gerekir. Şimdi gitmek zorundalar,
bu çok fazla, siz onları destekleyemezsiniz. Din karşıtı bir tabiatla o kadar fazla dolular ki, onlara tahammül edemezsiniz. İslam,
Hinduizm, Hıristiyanlık, Sihizm, Budizm, Jainizm'i bitirmek daha iyi. İsa hangi dine mensuptu? Ben bilmiyorum. Siz Sahaj olan,
evrensel din olan, saf din olan, içinizde doğan bir dine mensupsunuz. Başka hiçbir dine mensup değilsiniz çünkü onda din yok.
Umarım zamanla, tüm bu dinler bu dünyadan kaçıp gidecektir. (alkışlar). Hepsi olmayan bir şey için savaşıyor, nedensiz yere
birbirlerini öldürüyorlar. Onlar istiyorlar, onlar savaşmak istiyorlar, onlar savaşmayı seviyorlar. Neden Kuran’ı suçluyorsunuz,
neden İncil'i suçluyorsunuz, neden İsa'yı suçluyorsunuz, neden birini suçluyorsunuz? Savaşmayı onlar istiyorlar. Onlar bölücü
nitelikteler. Ayrı uluslara, ayrı cemaatlere sahip olmak, bunları ayırmayı istiyorlar. Bir kez ayırmaya başladığınızda siz Deccalsınız.
Kesinlikle. Sahaja Yoga'da, Ben şunu söylüyorum, sizler tek bir şahsiyetsiniz, sizler ayrı bir ülke, ayrı bir örgüt, ayrı bir şu değilsiniz,
Benim kendi fikrimde bu yok. Mevcut değil. Bunu asla düşünmedim. Hepimiz bir Babanın ve bir Annenin çocuklarıyız. Ayrı
olduğumuzu düşünmekle bir işimiz yok. Şimdi bile, grupların çok kolay meydana geldiğini gördüm. Nasıl? Gruplar oluşturulur.
Sanıyorum Ben Maharashtralıların bir arada oturduklarını gördüm. (Anne çok kısa Marathi konuşuyor.) Sonra da Kuzey
Hintlilerden oluşan bir grubumuz var. Hintliler oldukça ayrılıkçılar, size söylüyorum, mizaç olarak. Kuzey Hintlilerin de ayrı ayrı
fikirleri var. “Indore'a gelmelisiniz.” Neden? Bulunduğumuz yer Hindistan'ın bir parçası değil mi? Delhi'ye gelemezler mi?
“Kanpur'a gelmek zorundasınız, Allahabad'a gelmelisiniz, Indore'a gelmelisiniz.” Her köye, her yere gitmelisiniz. Neden? Bugün
Delhi'de doğdun, yarın korkunç bir yerde doğacaksın, o zaman, “Bu yer benim. Bu benim evim ... siz evime gelmelisiniz.” Bu da
başka bir baş ağrısı. “Evime gelmelisiniz.” Benim, benim, benim, benim. Bunu yapmaya bir kez buna başladığınızda, siz bittiniz,
artık İsa'ya ait değilsiniz, artık değilsiniz. Bu çok, çok yaygın bir program - bugün bile, etrafınıza bakarsanız, kendi ülkenizden
insanlar olmak zorunda. Sadece etrafınıza bakın, başka insanlarla mı oturuyorsunuz? Ötekisi kim? Sahaja Yoga'da diğer kişi kim?
Hepimiz biriz, eğer Beni ve İsa'yı gerçekten seviyorsanız bu bütünlüğü öğrenmeliyiz. Bütün bu gruplaşma ve tüm bunlar Sahaja
Yogiler arasında şimdi sona ermek zorunda. Hepimiz tek bir şahsiyetiz, hepimiz yaşayan tek bir bedeniz. Hepimiz yaşayan tek bir
organizmayız. Bizler birbirimizden ayrı olduğumuzu söyleyemeyiz. Bu el vücuttan ayrılabilir mi, var olabilir mi? Bir kez bu
davranışı bırakmaya başladığınızda şaşıracaksınız, bundan gerçek bir keyif alacaksınız. Ama siz benim, benim diye bütün bu
fikirlere bir kez sahip olunca, Sahaja Yogadan keyif bile alamazsınız. Hiç kimseden keyif alamazsınız - “benim karım, benim
çocuklarım, benim evim”, bu benim, şu benim. Bu uyanış içinize girmelidir. “Ben bu ülkeye mensup değilim.” Gördüğünüz gibi,
birçok kız ve erkek “biz Hintli ile evlilik yapacağız” diye Bana yazmışlardır. Sadece kadının yaşı bile çok büyük. Sadece bu bile!
Şimdi Ben ona Hindistan'dan bir kocayı nereden bulacağım, bu kişi dul ya da bunun gibi birisi olmalı. Bir Hintli ile yapılan evlilik
olmalı! Bunun üstesinden gelebilir misiniz? Böyle insanlarla, onlarla evlilik yapmak imkânsızdır. Ben size tercih sunuyorum,
tamam, sizin de bir tercihiniz var. Benim de bir seçeneğim var – seni evlendiremem! Bu da benim seçimim! Nerede evlenmek
istediğini söyleme özgürlüğüne sahipsin - tamam evlen. Ama Ben söz konusu olduğum zaman, Ben seni bu şekilde
evlendiremem. Senin için nerede iyi bir eşleşme varsa, orada evlenmelisin. Birçok Hintli kız, Hintli erkeklerle evlendiler ve çok
fazla acı çektiler, inanamazsınız! (Hintçe konuşuyor). Onlar artık Sahaja Yoga'da değiller! Bir Hindustani'nin, bir Hindustani ile
olan bir evliliğini bile organize edemedik – bu mümkün değil. Divine’ın arzusu bu değil. Neden kendi topluluğunuz içinde bir
yerlerde aynı şeyleri bulamıyorsunuz. Hindistan'da olduğu gibi, bu çok özeldir. Bu çok çok özeldir. Kızım evlendiğinde olduğu gibi,
onlar “Hayır! Damat bir Shrivastava değil dediler, eğer o bir Shrivastava olsa bile, aynı Shrivastava değil. Eğer damat aynı
Shrivastava olsa bile, onun şeyleri farklı” demek istedim. Ben “bu şimdi bitecek”, dedim çünkü bütün büyüklerim hayattaydı ve



onlar arkamdaydılar. Ben de, “bu kişi Shrivastava olsun ya da Shrivastava olmasın, onları evlendireeceğim ve bitti!” dedim.
Kocam da aynı fikirdeydi. Torunlarım için de aynı şey geçerli. Eğer Shrivastava, alırsanız, iyi ve güzel, aksi takdirde unutun gitsin.
Maharashtralılarda da aynı. Hıristiyan olan Maharashtralılarda aynıdırlar, hayret edersiniz, Hıristiyanlar! Şimdi onlar bizim Dalit
Hıristiyanları olduğumuzu söylüyorlar, yani bu alt kasttan gelen insanların Hıristiyanlığa geçmeleri anlamına geliyor. Şimdi yeni
bir kast var, bu geldi. Siz bir kez Hıristiyan olduktan sonra bağlı olduğunuz kast da nedir? Siz Hıristiyansınız, bu öyle değil. Onlar
Dalit ve diğerleri ise daha yüksek Hıristiyanlar. Onlar Dalit'lerle evlenmezler ve Dalit de yüksek birisi ile evlenmeyecektir. Sizin
İsa’yı takip eden, düzenli olarak kiliseye giden, iyi giyimli Hıristiyanlar olmanız gerekiyordu. Uygun bir kıyafetiniz olmasa bile, onlar
İngilizler gibi bir takım elbise giymelidir, ödünç kıyafet almalı ve kiliseye öyle gitmelidir çünkü Hintli Hıristiyanlara göre İsa
İngiltere'de doğmuştur. (kahkahalar) Gerçekten, buna inanmazsınız. Bir takım elbise ve kravat takmadıkça, Kiliseye gidemezsiniz.
Bir dhoti ile kiliseye giden birisini hayal edebiliyor musunuz? (yoğun kahkahalar) İmkânsız bir durum bu. Benim zamanımda bile,
Tanrı'ya şükür bir Hıristiyan’la evlenmedim, ama kendi kız kardeşlerim ve onların hepsi sari değil de, peçe giymek zorunda
kaldılar, bol elbiseler giydiler ve peçe taktılar. Gelinliği hayal edebiliyor musunuz? Biz Hintli kadınlar, sari olmadan yapamayız.
Ama onlar bunu yapmaya zorlandılar. Pek çok kadın İngiliz tarzı evlendi. Hıristiyan olan Japonların bile Avustralya'ya gelip bu
İngiliz gelinleri gibi giyinip evlenmelerine şaşırdım - çünkü onlar Hıristiyanlar. Bu, onların İsa'nın İngiltere'de doğduğuna
inandıklarını gösteriyor ya da nedir bu? Aslında, Hıristiyanların herhangi bir kıyafet için endişe etmelerine gerek yok. Böyle
giyinmelisiniz, kaşığın burada olmalıdır, çatalın da burada durmalı gibi bütün bu saçmalık Batı'dan geliyor. İsa çatalla ve kaşıkla
mı yemek yedi? O yemlikte doğdu. Bu insanların Hıristiyan olduklarını anlamak imkânsızdır. Kaşıklar ve çatallar için çok endişe
ediyorlar ve akşam yemeği için sizin evinize geliyorlar, hangi firmadan aldığınızı görmek için tabağı kaldırıyorlar. Bu çok
önemlidir! Onlar böylesine aptal insanlar! Size onların kendilerine Hıristiyan dediklerini söylüyorum. İsa yemlikte doğdu ve onlar
saçma sapan şeyler hakkında çok özenliler. Biliyorsunuz, kişi Onun doğumunun büyüklüğünü anlamalıdır, O bununla, orada bağlı
duran ineklerin yanında doğduğunu ve buzağıların orada olduğunu gösterdi. Yemlikte doğdu. Sadece yurtdışındaki Hıristiyanlar
değil, aynı zamanda Hindistan'da da onlar aynılar - hiçbir zaman bir Hıristiyan meydana getiremezsiniz. Bir Pazar sabahı onlara
bakın. Bu açıdan babam buna karşıydı – kendisi kurta giyerdi, çünkü İsa kurta giyiyordu. O takım elbise giymedi, değil mi? Ve
onlar çok yüzeyseller. Onlardan öğrenecek hiç bir şey yoktur. Onlar buraya üstünde "Saville Row" [yazılı bir etiket] koyarlar,
(Londra, Mayfair’de pahalı giyim mağazalarının bulunduğu bir cadde), bu takım elbisenin üstüne konacaktır !! Böylesine aptal
insanlar, size anlatıyorum ve Hintlilerde sağda solda onları takip ediyor, anlayamıyorum. Onlar İsa karşıtıdırlar. Bu noktalarda
onları takip etmeyin. Hintlilerde en azından belli bir saygınlık duygusu var. Eğer sizde biraz varsa, neden bir Mayıs gününde bu
sıcakta, burada bir takım elbise giyesiniz ki? Bizler Sahaja Yogileriz. Bizler sıradan bir insanın sıradan bir elbisesini giymeliyiz.
Paramchaitanya dışında kimi etkileyeceğiz? Kıyafetleri, nasıl yaşadıkları konusunda son derece yüzeysel, son derece titizdirler ve
bu gerçekten korkunç. Ben bunu gördüm ve bu yüzden sizleri uyarmam gerektiğini düşünüyorum. Bu kültürü almayın, bu İsa
karşıtı kültürdür. Kesinlikle her yönden İsa karşıtıdır. Her bakımdan İsa'ya çok fazla hakaret ettiler. Sizler artık İsa'yı
aşağılamamalısınız. Basit bir şekilde yaşarsınız. Yani şimdi, demek istiyorum ki, bu sari, onlar Benim için büyük bir çanta gibi olan
bu şeyi giymeye Beni zorladılar ama ne yapayım. Dün de Beni zorladılar, bugün de Beni zorladılar. Bütün bu şeyleri giymem
gerekiyor çünkü ben Adi Shakti'yim. Eğer Ben İsa olsaydım daha iyi olurdu. O Benden çok daha özgürdü! Şimdi, tüm bunlarla
beraber neyi bilmeliyiz, mesaj nedir? İsa'nın mesajı nedir? Siz maneviyatınızı, bir Sahaja Yogi'nin asaletinin ne olduğunu bildiğiniz,
kendi Tanrısallığınızı geliştirin. Söylemem gereken şu ki O sizin en büyük ağabeyinizdir. Onun yaşam tarzını izlemelisiniz.
Kesinlikle hiçbir şeyden korkmayın, herhangi bir iş için endişelenmeyin, hiçbir şey için, herhangi bir iş için endişe etmeyin,
kesinlikle tüm endişelerden arının. Birçok örneğimiz var, Onun hayatından güzel örnekler, ama Hıristiyanları gördüğümüz zaman,
bizler bunu İsa'nın yaşamının bir ifadesi olarak yansıtmaya çalışıyoruz ve işte hata yaptığımız yer burası. Onlar, hiçbir şekilde İsa
değiller, hiçbir şekilde İsa’yı takip etmiyorlar. Yani Sahaja Yogiler olarak bizim farklı bir kültürümüz var. Ahlaka saygı duyduğumuz
bir kültürümüz var. Onurumuz var, kendi kişiliğimiz var. Bizler korkusuzuz, yalan söylemiyoruz, hile yapmıyoruz ve asla
büyülenmiyoruz. Öyleyse bizler buna sahip olmalıyız, şimdi biz buna “Annenin kültürü” diyebiliriz ki, bu her şekilde gösterişsizdir
ve hiçbir şekilde yapay şeylere yönelmez. Şimdi siz “Annenin kültüründe” olduğunuzu anladığınız zaman her şey değişecek, tüm
kavram değişecek, tüm düşünce değişecektir. Şimdi Beni zorladılar, bu yüzden bunu giyiyorum, tamam. Giymemi istiyorsunuz,
tamam giyeceğim. Ama normalde Bana bırakırsanız Ben ne giyerim, bunu biliyorsunuz. Sır zaten ortaya çıktı! Eğer Bana hediye
vermek istiyorsanız, verin, Ben sizden asla hediye istemedim, hiçbir şey istemedim! Tepemde bu hediyeleri zorla vermek! Pekâlâ,
sizin neşenizin hatırına, bunu aldınız. Ne yapalım? Ama Maharashtralılardan istemem gereken bir şey var. Artık Bana
vermeyecekler, artık tekrar vermeyecekler, bu onların Oti (karnın alt kısmını veya omuzu örten örtü)dediği şey. Benim Oti'm aşırı
dolu. Kesinlikle, kimse Bana oti vermek zorunda değil. Eğer biri evlenirse, birinin çocuğu varsa, birinin bir şeyi varsa, onlar oti
getirirler. Bana herhangi bir oti vermenize gerek yok, tapınağa gidebilirsiniz, oti'niz orada tekrar satılıyor ve tekrar satılıyor ve



Gujaratili satıcılar arasında satılıyor, pujari olan brahminler para kazanıyorlar. Yani artık oti yok, hiç kimse Bana hiçbir şey
vermeyecek. Bir Noel gününde, tek bir şey söylemeliyim – biz İsa'ya ne verdik. Ve ikinci soru olarak, biz Anneye ne vereceğiz. Bu
çok önemlidir. Ben sizden hiçbir şey istemiyorum, hiçbir şey. Ben kendimden tamamen memnunum. İstediğim şey şudur, bu da
sizin kendinizi Sahaja Yoga'ya, gerçeğe ve sevgiye adamanızdır. Ben çok mutlu olacağım ve aynı zamanda şöyle konuşmayın, ne
diyorsunuz, İsa onlara “homurdanan ruhlar” dedi - orada burada konuşarak, biri orada bir şey söyleyecek. Bütün bunları Ben hiç
bir şekilde sevmiyorum. Ben bunu sevmiyorum ve bu yapılmamalıdır. Eğer böyle yaparsanız, düşeceksiniz, çok kötü şekilde
düşeceksiniz. Bu son yargıdır. Ya cennete gideceksiniz ya da cehenneme. Bu zaten böyle çalışıyor. Şimdi bakalım. Siz
neredesiniz? Bu yüzden Anneniz olarak size tekrar ve tekrar söylemeliyim, sizi düzeltmeliyim ve bunun son yargı olduğunu
hatırlayın, bunu söylemeliyim ve lütfen, artık İsa karşıtı etkinliklerde bulunmayın. Siz kendinizi, kendi içinizde yargılayabilirsiniz –
her ne yapıyorsanız yapın bu iyi değil ve bunun için en iyi şey kendinizi Sahaja Yoga'ya adamanızdır. Ama Sahaja Yoga'dan para
kazanmak için değil. Sahaja Yoga'da siyaset yapmak değil. Sahaja Yoga'yı iri, kocaman, büyük bir ağaç haline getirin, bu işe
yarayacaktır. Bunun işe yarayacağını Ben biliyorum. Potansiyeliniz var. Bu yüzden buradasınız. Tanrı hepinizi kutsasın En pahalı
sari'ye inanıyorlar: Benim halimi görüyorsunuz.



1996-1229, Evliliklerin başlangıcında Evlilik yemini üzerine konuşma, Ganapatipule 1996

View online.

Evliliklerin başlangıcında Evlilik yemini üzerine konuşma, Ganapatipule, (Hindistan), 29 Aralık 1996.

Kişi çok açık bir kalple evlenmelidir çünkü sizler Sahaja Yoga’da evleniyorsunuz. Sevginiz, şefkatiniz ve birbirinize olan ilginiz
dışında, üzerinizde bağlayıcı olan başka bir güç yoktur.

Şimdi, bir gelininiz var ve bir kocanız var. Sizlere tek bir şey söyleyeceğim, Sahaja Yogayı takip eden ve çok büyük spiritüel
karakterlerin çocuklarına sahip olacak olan çiftler olarak burada bulunmanız nedeni ile, Sahaja Yoga çok daha fazla büyüyecek.
Dünyada doğmak isteyen pek çok aziz var. Bütün bu azizler sizlerde doğacaklar çünkü sizler Sahaja Yogilersiniz ve bizim Atma
Sakshatkar (Aydınlanma) dediğimiz bu büyük bilinç seviyesindesiniz.

Hepinize çok büyük bir sevgi, refah ve neşe dilerim ve hepiniz, geçmişinizin ne olduğunu, dininizin ne olduğunu, kastınızın ne
olduğunu, ülkenizin ne olduğunu unutarak, çok büyük bir anlayış ve sevgi ile Sahaja Yoga’da geliştiniz. Her şeyi unutun! Bizler
gerçek insanlarız ve bizler aydınlanmış ruhlarız, bu yüzden de bunun gibi bir fark yoktur.

Ve hepiniz öyle bir şekilde başarılı olmalısınız ki, diğer insanlar sizleri görüp, sizi izlemeye çalışmalılar. Bu büyük, çok büyük bir
sorumluluk. Umarım bunu anlar ve farkına varırsınız.

Teşekkür ederim, Tanrı sizleri kutsasın.

Şimdi, yapmanız gereken ilk şey, Vishwa Nirmala Dharma’yı kabul etmektir. Bu evrensel bir din olan, bütün dinleri kapsayan, tüm
enkarnasyonlara saygı duyan, hepsini bilen ve bütün dinlerde söylenmiş olan, tüm iyi şeyleri kabul eden, dindir. Bu harici  olmayan
bir dindir. Harici dinler problemler yarattılar. Biliyorsunuz, sadece farklılıklar yaratıyorlar ve insanları bölüyorlar. Bu bölünmedir,
insanları böler. Ama bu tek dindir. Ama bu tek din, bütün azizler, bütün sufiler arasında vardı. Aydınlanmış ruh olarak doğan bütün
bu insanlar aynı dinden oldular ve bu bizlerin takip ettiği insanlık dinidir. Bu din dışarıda değil,içeridedir.. O sizin içinizdedir,
içinizde uyanmıştır. Ve burada bizler bütün büyük enkarnasyonlara saygı gösteririz. Bütün büyük enkarnasyonlara saygı
gösteririz, sadece bu da değil, onları takip ederiz ama bizler hiç bir farklılığa veya üstünlüğe inanmayız. Yani ilk önce sizin bu dine
mensup olduğunuzu kabul etmeliyiz ve sonra da küçük şeyler hakkında aranızda hiç kavganız olmayacak, “ben bu kasta
mensubum, bu topluluğa, bu dine, bu ülkeye” diye, hiç bir şey. Sizler bunun ötesindesiniz ve eğer gerçek bir huzura, neşeye ve
Tanrının kutsamalarına sahip olmak istiyorsanız, kendinizi bunda oturtmalısınız. Bu yüzden bizim yapmamız gereken (evlilik
yeminindeki) ilk şey, kabul etmektir.
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1997-0525, Adi Shakti Puja: Toprak Anaya Saygı Gösterin
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Adi Shakti Puja. Cabella Ligure (Italya), 25 Mayıs 1997. Bugün Adi Shakti’ye puja yapacağız. Adi Shakti, üzerinde konuşulması
gerçekten zor olan bir konu çünkü Adi Shakti’nin, Sadashiva’nın gücü olduğunu anlamak kolay değildir. Sadashiva, Kadir-i Mutlak
Tanrı’dır. Bazılarının dediği gibi Adi Shakti ise, O’nun nefesidir. Bazıları O’nun arzu olduğunu, bazıları da Sadashiva’nın bütün
gücünün Adi Shakti olduğunu söylerler ve Sadashiva, Adi Shakti’nin güçleri olmadan hiçbir şey yapamaz. Bu konu, birçok insan
tarafından değişik kitaplarda, farklı şekillerde tarif edilegelmiştir. Ama aslında bizim Adi Shakti’nin yaradılışı konusunun
temellerine inmemize gerek yok, eğer bunu anlatmak gerekseydi, yedi derse ihtiyacımız olurdu. (Shri Mataji gülümser) Ama biz
bu konuya, Adi Shakti’nin Toprak Ana üzerinde çalışmaya başlaması ile gireceğiz. Onun ilk önce, Toprak Ana içinde bir Kundalini
yarattığını ve Toprak Anadan ise Shri Ganesha’yı yarattığını bilmek zorundayız, bu çok ilginçtir. O zaman, Toprak Ana bizim için
çok önemli bir şey olur. Eğer biz Toprak Ana’ya nasıl saygı göstereceğimizi bilmezsek, kendimize de nasıl saygı göstereceğimizi
bilemeyiz. Adi Shakti’nin içimizdeki ifadesi hiç şüphesiz Kundalini’dir, bu Adi Shakti’nin sizdeki yansımasıdır. Ancak Toprak
Ana’daki yansıması, bu da ifade edilmiştir, hepinizin bildiği gibi bu değişik ülkelerde, farklı şehirlerde ve farklı yerlerde Adi
Shakti’nin yarattıklarının ve çakraların biçim bulması şeklinde olmuştur. İnsanoğlunun üzerinde doğacağı, çok kutsal Toprak
Ana’yı yaratmak çok önemliydi. Bu durum, Adi Shakti’nin Kundalini olarak ilk yansımasıydı, bu Toprak Anaydı, demeliyiz ki
Kundalini, Adi Shakti’nin küçük bir parçasıdır ya da şöyle diyebiliriz ki, O arzudur, Adi Shakti’nin saf arzusu. Bu durumda ise Adi
Shakti arzudur, Sadashiva’nın mutlak arzusu. Kundalini, yani Adi Kundalini ise arzudur, Adi Shakti’nin tam arzusudur. Şimdi bu
önce Toprak Ana’da, ilk olarak onun içinde ifade edilmiştir. Toprak Ananın içinde, Kundalini, Toprak Ana’nın iç kısımlarını
yapabildiği ölçüde serinletecek şekilde yukarı doğru çıkmış ve sonrasında, yüzeyde de farklı farklı çakralar şeklinde tezahür
etmiştir. Yani Virata da, Toprak Ana ve insanoğlu arasında çok muazzam bir benzerlik vardır. Eğer bunların hepsi Adi Kundalini
tarafından yansıtılmışlarsa; o zaman aralarında büyük bir bağ olmalıdır. Ancak, Toprak Ana ile aralarında nasıl bir bağ olduğu,
insanoğlu tarafından anlaşılmamıştır. Kundalini, farklı merkezlerin içinden geçerek, Toprak Ana’da farklı merkezler yaratarak,
sonunda Kailash’ı yarıp geçti. Kaçınınız Kailash’da bulundu bilemiyorum ama oraya gittiğinizde, Kailash’dan akan olağanüstü
vibrasyonlar göreceksiniz. Toprak Anayı aşağılamamızla ne yapıyoruz, bizler Adi Shakti’yi aşağılıyoruz. Toprak Ana’ya saygımızı
gösterebilmek için bir çok yol vardır. Demek istiyorum ki, bu başlarda bir Hint geleneğiydi, eğer siz, yatağınızdan kalktığınızda ve
ayağınız yere, Toprak Ana’ya değdiği anda ‘ Toprak Ana, lütfen beni bağışlayın! Çünkü ayaklarımla size dokunuyorum.’ demeniz
gerekir. Toprak Ana’nın tüm hareketleri, Adi Shakti’nin yansıması olan bu içsel Kundalini tarafından kontrol edilir. Sahip olduğu
yerçekimi de, Toprak Ana’nın Kundalinisinin yansımasıdır. Şimdi biz bu güzel gezegende neden acı çekiyoruz çünkü biz en çok
saygı duymamız gereken şeye, saygı duymuyoruz. Toprak Ana’ya saygı duyulmalıdır. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı, yeryüzü
hareketlerine, deniz ve tüm elementler tarafından yeryüzünde yaratılmış olan her şeye saygı duyulması gerektiğidir. Günümüzün
sorunu kirliliktir, insanların üzerine konuştuğu her tür şey. Bunun arkasındaki neden, yaşamımızı destekleyen bu beş elementin
hepsinin önemini insanların halen kavrayamamış olmasıdır. Bu yüzden insanlar Toprak Ana’ya saygı sunmak için Bhumi (Toprak,
Dünya) Puja yapıyorlar. Birçok insan bir yere ev yaparken önce Bhumi puja yapar, bu onların Toprak Ana’ya saygılı olduklarını
gösterir, çünkü eğer Ona karşı saygılı olunmazsa, orada depremler olabilir, bunun anlamı Toprak Ana’nın anladığı, bildiği ve
harekete geçtiğidir. O öyle bir şekilde hareket eder ki, insanlar bu tür şeylerin neden olduğunu anlayamazlar. Şimdi, bu Latur
denilen yerde, Shri Ganesha’nın 14. günüydü ve buradaki insanların O’nun heykelini denize ya da nehre sokmaları gerekiyordu. Bu
nedenle hepsi dışarı çıkıp, şarkılar söyleyip dans ettiler. Oradan döndükten sonra, hepsi içki içmeye başladılar ve içki içilmesi
Toprak Ana’nın sevmediği bir şeydir. Eğer sarhoşsanız ve yolda yürüyorsanız yere düşersiniz. İçki içmeleri nedeniyle de bu oldu.
Büyük bir depremle toprak yarıldı, içki içip dans edenler, Toprak Ana tarafından yutuldular. Sadece, bizim oradaki merkezimizin
etrafı bir boşlukla çevrelendi ama merkezimize hiçbir şey olmadı ve tek bir Sahaja Yogi bile zarar görmedi. Sahaja Yogiler olarak
bizler Toprak Ana’nın nasıl hareket ettiğini ve Sahaja Yogi olan bu insanları nasıl kurtardığını anlayabiliriz. Toprak Ana’nın azizler
ile ilgili anlayışı çok büyüktür. O kimin aziz olduğunu bilir, bir azizin ayaklarını tanır. Bu nedenle birçok şey yaratılmıştır. Tıpkı
Musa’nın denize doğru ilerlemesiyle onların yürümeleri için Toprak Ana’nın yükselmesi gibi. Eğer tüm Yahudiler yürüseydi bile, bu
olmayabilirdi. Ama O Musa idi ve O’nun kutsallığı ile Toprak Ana yükseldi ve yardım etti. Aynı şekilde Rama, Lanka ve Hindistan
arasına büyük bir köprü yapıyordu. Toprak Ana burada bir köprü olarak yükseldi. Yani Toprak Ana'yı bu Dünyadaki herhangi bir
felaket için lanetlemeye çalışmamalıyız. Eğer insanlar azizler gibi olurlarsa, her zaman Toprak Ana tarafından korunacaklardır ve
ne isterlerse Toprak Ana, onlara daima verecektir. Bir anda görebilirsiniz, şimdi farz edelim ki, burada Cabella'mızda güller o
kadar büyükler ki, öyle büyük boydakiler ki, tüm dünyada bu kadar büyük boyutta olanını bulamazsınız ama burada bu kadar
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büyük (güllerimiz) var. Pratishtan’da da bu kadar büyük, güne bakan çiçeklerimiz vardı, bir adam onları tek başına kaldıramaz.
Şimdi tüm bunlar belli yerlerde nasıl ortaya çıkıyor? Burada kimin yaşadığını, sırtında veya toprağı üzerinde kimin yürüdüğünü
bilen Toprak Ana mı, diyebiliriz, çünkü O vibrasyonları bilir. Şimdi bazı yerler için biz çok kutsal deriz. Buraların kutsal olduğunu
onlar nasıl keşfettiler; manyetik güçler sayesinde. İngiltere’de Oxted adında yaşadığımız bir yerde, manyetik güçlerin birbirleriyle
kesiştiğini fark edince şaşırdım. Onlar uzun zamandır bir şekilde kesişiyorlardı ama biz, daha sonra orada yaşadık. Yani Toprak
Ana bazı şeyleri aziz gibi olan insanlar için organize ediyor ve düzenliyor. Toprak Ana’nın size uygun bir biçimde nasıl rehberlik
ettiğini görmek çok ilginçtir. Demek istiyorum ki, size daha kaç tane örnek verebilirim, bilemiyorum. Ama biz hala Toprak Ana’nın
anlayışının değerini ve azizler için olan sevecen korumasını anlamıyoruz. Aynı şekilde bütün atmosferin, yağmurun nasıl doğru
zamanda geldiğini, ayın, güneşin, her şeyin böylesine güzel bir şekilde çalıştığını, çünkü onlar da kimin aziz olduğunu biliyorlar.
Onlar burada oturanların azizvari insanlar olduklarını biliyorlar. Onların saf insanlar olduklarını, onların yaşamın özü olduklarını,
onlara bakılması, onlarla ilgilenilmesi, onların üzülmemesi gerektiğini biliyorlar. Bu durum işe yaramayan insanlar için rahatsız
olmak gibi değildir. Örneğin, şimdi bu Hac konusu, birçok insan gitti ve pek çoğu öldürüldü. Bazıları Amarath’a (Amarath
mağarası, 3888 metre yüksekliktedir ve genellikle karlarla kaplıdır. Tanrıça tapımının -Shakti Peetha- 51 önemli merkezinden
birisidir)gittiler ve öldürüldüler çünkü onlar aziz değildiler, sadece ritüellere bağlı olan insanlardı, Toprak Ana’nın takdiri uyarınca,
onlara bir faydası ya da avantajı olmayan bir ritüeli uygulamaya gidiyorlardı. Ama kimse bunlardan bir şey öğrenmedi, hiç kimse.
Amarnath’da birçok insan öldüğünde, Pakistan, “Gördünüz mü, onlar Amarnath’a gitmemeliydiler, orası sahte bir yer, neden oraya
gittiler ki? Ve buraya gidilmesiyle, buranın kutsal bir yer olmadığı kanıtlanmış oluyor” dedi. Ama bu Hac işi olduğunda (15 Nisan
1997 de, Mekke’de Hac sırasında 343 kişi öldü ve 1500 kişi de yaralandı), onların söyleyeceği bir şey yoktu, bu Hac işini ve
öldürülmeleri – pek çok kişinin ölümünü nasıl açıklayacaklarını bilemediler. Bunun nedeni, bu insanların sürekli olarak Hacca
gidiyor olmasıydı. Bir keresinde bir izdiham esnasında 32.000 insan yaralandı ve öldü. (930 yılında Haccın ilk gününde İranlı Ebu
Tahir Süleyman Al Cannabi tarafından yapılan saldırıda Mekke’de 30.000 hacı öldürüldü. 1757 yılında ise Mekke’den dönen
hacılar kervanı Şam yakınında saldırıya uğradı ve 20.000 kişi katledildi.) İşte olan budur. Şimdi burada Toprak Ana’nın demek
istediği şudur, bu yerlere giderek, bu kutsal yerlere, oralar gerçekten kutsal, buna şüphe yok, bu yerlere giderek sizler, ruhani
yükselişiniz adına hiçbir şey yapmıyorsunuz. Gerçekte kutsal olan bu yerlere gitmekle siz hiçbir şeye ulaşmıyorsunuz. Bu yerlerin
kutsal olduğu tartışmasızdır. Benim Chindwara’da doğduğumu biliyor olmalısınız ve Mekke ile Chindwara aynı yengeç hattı
(dönencesi) üzerindedir. Bu nasıldır? Mekke ile ilgili olan konu nedir? Mekke, Macceshwarashiv’dir, O Shiva’dır. (Shiva Purana’da
Mekke Kabe’de bulunan rengi siyaha yakın koyu kırmızı taş Mekkeshwara Shiva olarak tarif edilir) Muhammed Sahip neden
insanlardan bir taşa ibadet etmelerini istemiştir? O, taşlara inanmadı ki! O her tür put tapımına karşıydı, peki neden, buraya giden
insanların orada bulunan siyah bir taşa ibadet etmelerini istedi? Nedeni neydi? Çünkü O, vibrasyonları hissedebiliyordu. Dediğim
gibi bunun bir swayambu olduğunu hissetti, bu yüzden bunu söyledi. Şimdi tüm Müslümanlar çılgınlar gibi buraya gidiyorlar.
Buraya giden hiç kimse, daha iyi olmadı. Ben Mekke’ye gidince daha iyi olan birisini görmedim. Çünkü bu sadece bir ritüeldir.
Onlar şöyle düşünüyorlar; eğer oraya giderlerse, ölecekleri zaman, yarın Tanrı’ya ‘Bak bizim sertifikamız var, biz Mekke’ye gittik’,
diyecekler. Papamızın bir zamanlar sertifika dağıtması gibi; cennete gittiğinizde, gerçek bir Hıristiyan olduğunuzu gösteren bu
sertifikayı siz gösterebilirsiniz. Bu şekilde tüm bu yapay şeyler yapıla geldi ama bunların arkasında gerçek vardır. Fark şuydu,
Gerçek, Gerçek insanlar içindir, sahte insanlar için değil. Ancak bu ritüalism çok fazla büyüdü. Örneğin Hindistan’da Kundalininin
yaratmış olduğu birçok swayambu bulunuyor, tekrar söyleyebilirim ki, bunlar gerçektende ibadet edilmesi gereken
swayambulardır. Ben bunların birçoğunda bulundum ve oradaki pujarilerin (Hintli Rahip) çoğunun bir tür ciddi bir hastalıktan
dolayı sorun yaşadığını görünce şaşırdım. Örneğin birisi felçliydi. O kişi ‘ Biz burada Tanrı’ya hizmet ediyoruz ve Siz de bize bunun
bir swayambu olduğunu söylediniz. O zaman Anne, biz neden bu hastalıklardan dolayı acı çekiyoruz.’ Ben de ona ‘ Çünkü siz
sadece para kazanıyorsunuz, Tanrı’nın üzerinden para kazanamazsınız. Tanrı’ya hizmet etmek istemiyorsanız burada kalmayın
ama eğer Tanrı’ya hizmet etmek istiyorsanız burada kalabilirsiniz, fakat bundan para kazanamazsınız’, dedim. Bu çok yaygındır,
gördüm, bu şekilde para kazanan kişiler felç oluyor, Ben bunu gördüm. Bu çok derin bir anlayıştır, Toprak Ana, tüm elementler,
herkesin her şeyi var. Ancak, onların Kundalinisi sizinki gibi değil, kendi içinde kundalini saf olsa bile, sizin insani uğraşlarınız,
hatalarınız, ego ve süper ego ve tüm anlamsız şeyler nedeniyle Kundalini çok duyarlı değildir ve ne de olup biteni size
söyleyemez. İçinizde çok uyanık, hassas bir maneviyat olmalı, bununla herhangi bir şey hakkında ne düşündüğünüzü, ne
bildiğinizi, ne anladığınızı hemen söyleyebilirsiniz ama problem şu ki bu durum mevcut değil. Neden bu kadar hassas
olmayasınız ki? Bunun tam tersine, bazı kişiler gördüm, eğer onların aklı birilerine karşı çalışıyorsa, o zaman ‘ Sen bunda catch
ediyorsun, şunda catch ediyorsun’ demeye başlıyorlar. Aslında size bunu söyleyen kişi catch ediyordur. Yani bu şeyle birlikte kişi
anlamalıdır ki, eğer biz Adi Shakti’nin gerçek yansıması isek bizler saf olmalıyız, tamamen saf, tıpkı beyaz kar gibi. Siyah bir
damla bile, beyazın üzerine düşerse görünür, bu nedenle Ben bugün beyaz sari giydim. O kadar beyaz olmalısınız ki, herhangi bir



şey, herhangi bir anda, siyah lekeyi bile siz görmelisiniz ve başkalarında olanda sizin tarafınızdan hissedilecektir. Eğer bu
yüksekliğe saf bir yaşamla, saf düşünmeyle, saf kalple ulaşılırsa, o zaman hiçbir şeyi yönlendirmek gerekmez. Her şey, tıpkı
Toprak Ana gibi tamamen doğaldır. O bir şeyleri yönlendiriyor mu? Hiçbir şeyi yönlendirmez. Onun nasıl spontan olduğuna bakın.
Toprağa bir tohum ekin, onun nasıl filizlendiğini izleyin. O çok doğaldır, tüm eylemleri çok doğaldır. Biz bununla ilgili hiç endişe
etmeyiz. Farklı türlerde çiçekler, farklı türde kokular, ağaçlar ve fundalar görürsünüz, Toprak Ana her yerde böyle bir denge içinde
büyür. Toprak Ana’nın her bir küçük molekül ve atomunda bir hassasiyet vardır. Karşımızda duran Adi Shakti’nin en iyi
yansımasıdır ve bu da Toprak Ana’dır. Bu durumda biz önce Toprak Ana’ya saygı göstermeliyiz. Sizden memnunum çünkü yerde
oturuyorsunuz, bu çok iyi. Meditasyon için, eğer Toprak Ana’nın üzerinde oturabilirseniz, bu son derece iyi olacaktır çünkü Toprak
Ana’nın özel kalitesi, maalesef buna Bende sahibim Ben sizin sorunlarınızı içime çekerim. Oda sizin problemlerinizi içine çeker ve
problemlerinizi emdiği zaman, her hangi bir zorlukla karşılaşmadan onlardan kurtulursunuz. Yani, eğer yapamıyorsanız, deyin ki,
toprağa oturun, sonra bir taş alın, daha iyisi ya da bir mermer alabilirsiniz ya da üzerine oturmayı deneyebileceğiniz doğal olan bir
şey alın. Ama eğer siz plastiğin üzerine oturup meditasyon yaparsanız, size neyin faydası olur bilemiyorum, plastik mi? işte bu
yüzden sizden sürekli olarak doğal şeyler kullanmanızı istiyorum çünkü doğal olan şeyler sorunlarınızı çok iyi bir şekilde içine
çekebilir. Doğal olmayan şekilde de başka türlü yaşıyoruz. Görüyorsunuz, bu fiziksel çizgide de, aynı zamanda akli çizgide de.
Zihinsel çizgide biz ne yapıyoruz; tartışmaya, açıklamaya devam ediyoruz, bu devam ediyor, ediyor ve ediyor! Bunun bir sonu yok.
Bakın, bütün bu şeylerle gerçekte insanın başı ağrır, Ama eğer siz doğalsanız, eğer çok doğalsanız, diğer kişinin ne yapmaya
çalıştığını ya da ne söylemeye çalıştığını ya da iletişim kurduğunu hemen bilirsiniz. Bununla ilgili çok fazla düşünmeniz gerekmez
çünkü siz diğer kişinin düşüncelerini bile içinize çekebilirsiniz. İçine çekmek, kişinin olumsuz yönlerini alırsınız demek değildir
ama bu süzgeçten geçirmeniz gibidir. Diğer kişi ne demek istiyorsa içinize çeker ve süzersiniz. Şimdi Adi Shakti’nin problemi
budur, Ben hepinizin vücuduma girmenizi kabul ettim, hepinizi içime çektim. Bu tehlikeli bir oyundur, biliyorum ama Ben oynadım
çünkü zamanın bu kısmında, Benim bunu yapmam gerekiyordu; hepinizi vücudumun içine çekmeliydim. Yani sizinle beraber, tüm
problemleriniz de Benim içime girdi, bütün sıkıntılarınız da Benim içime gitti. Ama onu emerek, bakın, bu sanki sizin içine
konulduğunuz ve temizlendiğiniz okyanus gibidir. Peki ya okyanusa ne demeli? Okyanus hala sizin problemlerinize ve süregelen
şeylere sahip olmaya devam eder ve bunlar çok sıkıntı vericidir. Bu yüzden (yapılacak) en iyi şey kendinizi temizlemeniz olacaktır.
İç gözlem vasıtasıyla temizlemek çok önemlidir. Ama bu düşünmek anlamına gelmez, asla düşünmek anlamına gelmez, iç
gözlem meditasyon ve hepinizin meditasyon yapması gerektiği anlamına gelir. Size anlatmak zorundayım, liderlerle bir
toplantımız oldu ve onlar çıkıp geldiler, misafir odasında oturdular. Onlar bir araya gelir gelmez midede çok şiddetli bir ağrı
hissettim ve inanamayacağınız kadar kötü bir ishal yaşadım. Şimdi, kimin bu sorunları var, bilmiyorum. Bu sorunları kim getirdi,
bilmiyorum. Ama bir Anne olarak, bir Anne olarak, hepiniz iyileşip arındığınız sürece hiçbir şey umurumda değil. Tıpkı Toprak
Ana'nın size önem vermesi gibi, Ben de sizlere önem veriyorum. Ve tıpkı Toprak Ana'nın sizi sevmesi gibi, Bende sizi seviyorum,
kötü ya da iyi olmanız önemli değil. Ama Bana karşı nazik olmak için, gerçekten iyi Sahaja Yogiler olmaya çalışabilirseniz,
gösteriş için değil, iş gibi değil, sadece bunu yapmayı düşünmeniz şeklinde değil, tartışmacı olarak değil, başkalarını eleştirerek
değil; eğer siz sadece her gün on ila on beş dakika meditasyon yapmaya çalışırsanız, size bunu söylüyorum, Benim sağlığım
birinci sınıf olacaktır. Çünkü Ben sizin enjeksiyonlarınızı içeri aldım ve onlar sebepsiz yere hayatıma işkence etmeye başladılar.
Bakın, şimdi, bu bir risktir, Ben koştum ve eminim hepiniz çok duyarlı insanlarsınız ve Annenizin acı çekmemesi gerektiğini
anlayacaksınız. Bu Benim için her gün bir çarmıha gerilme, biliyorsunuz bazen ve ne diyeceğimi bilemiyorum. Örneğin geçen gün
Delhi'de lider olan bir beyefendi Bana geldi, Beni görmeye geldi ve bir ayağım şöyle yapmaya ve Bana çok acı vermeye başladı.
Demek istediğim şu, Ben ona “siz şimdi dışarı çıkın” diyebilmek için, ona ne diyeceğimi bilmiyordum çünkü onu incitemem,
biliyorsunuz. Ama “Sorun nedir, sen neredeydin, ne yaptın sen?” dedim. Ve bunun üzerine fark etti ve dışarı çıktı ve gerçektende,
bu şey düzeldi. Yakınlık da sanırım bir etkiye sahip, çünkü eğer bu durumdaki bir adam ya da böyle olan bir bayan, problemlerle
dolu ise ve o kişi dikkatimin çok yakınına geliyorsa, o zaman Ben haçı dikmeliyim, (İsa’nın örneğinden hareketle, o şeyi içsel haçta
ölmeye bırakmak anlamında) bu böyledir. Çok basit bir anlayış olarak bu şöyle olmalıdır: “Biz neden Sahaja Yogadayız?”. Dün
şarkıda söylediğiniz gibi yükselmek, daha ve daha yükseğe çıkmak için Sahaja Yoga'dayız. Dünkü, daha yükseğe ve daha da
yükseğe çıkma isteğiniz üzerine konuşma şekliniz çok keyifliydi. Bu gerçektende çok neşe vericiydi, şüphesiz. Ama bu konuda ne
yapıyoruz, bu konuda ne yapmayı deniyoruz, bunu görmeliyiz. Ciddi şekilde düşünmek zorundayız, meditasyon yapıyor muyuz,
hepimiz başkalarını yükseltmek için, başkalarına aydınlanma vermek için bir şeyler yapıyor muyuz? Özellikle kadınlarda
gördüğüm şu, bu çok kötü ama onlar çok fazla şey yapmıyorlar, çünkü siz annelersiniz. Başkalarına aydınlanma vermek için
hepiniz dışarı çıkmalısınız ama erkekler, bu anlamda daha aktifler, kadınlar ise aktif değil. Yani bu tam tersi yönde çalışıyor. Şimdi
bir tarafta erkeklerde şöyleler, onların aktif olduklarını düşünüyorum fakat onlarda meditasyon yapmıyorlar. Kadınlar meditasyon
yapıyor ve erkeklerse dışarıdaki işleri hallediyor, bu sanki bir tür yarı zamanlı çalışma ya da siz buna emek paylaşımı diyebilirsiniz,



sen evde kal meditasyon yap, biz de dışarı çıkalım. Bu işe yaramayacaktır. Yani kişi meditasyon yapmalı ve aynı zamanda Sahaja
Yoga'yı yaymak içinde dışarı çıkmalıdır. Her ikisi de yapılmalıdır. Diyelim ki siz meditasyon yapıyor ve Sahaja Yoga'yı
yaymıyorsunuz, asla yükselmeyeceksiniz. Çünkü nihayetinde bu Kundalini, bakın, O mantıklı bir kadındır, O çok mantıklıdır. “Onu
neden aziz yapmalıyım ki? Bunun ne yararı var? ” diye düşünür. Sahaja Yoga bireysel değildir, tek bir insanın aziz olması ve bir
yere oturması değildir, böyle değil. Bu bir kişi için, kişinin kendisi için değildir, bireysel değildir. Bu kolektif bir olaydır. Bu yüzden
eğer siz kolektiviteye yardım etmiyorsanız, Kundalini, “Tamam, olduğun halinle iyisin sen” diyor, tıpkı vücudumuz gibi, bakın,
bedenimizde bir organ “Tamam, şimdi ben iyiyim, artık çalışmayacağım” diyorsa ya da bir hücre şöyle diyorsa, vücudumuzda
“Şimdi büyümeyeceğim, her şey yolunda. Ben neden tüm beden için endişe edeyim ki? ”, bu fikir çalışmaz. Bu bir yaşayan, bu bir
yaşayan organizma, size yüzlerce kez söyledim, canlı bir organizma olduğu zamand ise büyümeli, büyümeli ve aynı zamanda
içine de çekmelidir. Enerjiye sahip olmak için meditasyon yapmalı ve büyümelisiniz. Eğer büyümezseniz, işiniz bitti demektir.
Artık bir Sahaja Yogi değilsiniz. Bir kişiye bile aydınlanma bile vermeyene, Ben bir Sahaja Yogi demezdim. O kişi bir Sahaja Yogi
olamaz, Sahaja Yogi başkalarına aydınlanma vermelidir. Diğer faaliyetlerin yanı sıra, ana faaliyet, başkalarına nasıl aydınlanma
verdiğimiz olmalıdır. Yaşamın bu tarafına gerçekten bakmadığımız sürece bizler asla ve asla Sahaja Yoga'da büyüyemeyiz.
Örneğin şimdi, Benim durumumu ele alın. Ben iyiyim, Ben tamım, sorunum yok ama neden bu kadar çok çalıştım ve bu kadar çok
Sahaja Yogi istedim, neden? Niçin? Neden ki, Ben de büyümek zorunda değilim, zaten çok büyümüşüm. Bunu yapmak zorunda
değilim, ama neden? Ne gerek var? Gereği şöyledir, bunun gereği sevgiden dolayıdır. Bende o kadar çok sevgi var ki, onu bir yere
akıtmak zorundayım. Eğer bunu yapmazsam, boğulurum, kendi kendimi sevemem. Bu yüzden bu sevgi yayılmalıdır. Bunun için
bu sevgiyi başkalarına götürüp mutlu edebilecek insanlara, sizlere sahip olmalıyım. Bu Benim sahip olduğum bir tür vizyon ve bu
özel zamanda, birçok insan tarafından, birçok aziz tarafından buna söz verildi ve hepinizin bu tür bir şey için özellikle seçildiğiniz,
bu çok açık. Şimdi, sizin kendi öneminizi ne kadar anladığınız farklı bir husustur. Bunu kurtuluşunuz için yapıyorsunuz, tamam,
meditasyon yapıyorsunuz. Fakat eğer siz sevgiyi, Tanrısal sevgiyi akıtmıyorsanız, bunun ne yararı var? Şimdi varsayalım, Ben bir
şeyi çok güzel bir şekilde tamir ediyorum. Bu makineyi güzelce onarıyorum, düzeltiyorum, her şeyi yapıyorum ve konuşmuyorum,
o zaman buna sahip olmanın ne yararı var ki? Aynı şekilde, eğer çok sıkı çalışırsanız, Ben saat dörtte kalkan, banyo yapıp, oturup
meditasyon yapan, gece tekrar meditasyon için oturan insanlar biliyorum. Ama onlar asla dışarı çıkmazlar, asla başkalarıyla
konuşmazlar, Sahaja Yoga'yı asla yaymazlar. Tanrısal Sevgiyi başkalarına vermezler, o zaman dünyanın bu büyük sorunu olan
sevgi yokluğu, nasıl çözülebilir? Tanrısal sevgi hiç bir zaman bilinmedi. Bu onlara verilmelidir. Onlar bu Tanrısal sevgiyi, Adi
Shakti'nin bu gücünü hissetmeliler. Bunu bilmeliler. Aksi takdirde, bencil davrandınız, diyebilirim ki, tüm bunlara sahip olmakla iyi
zaman geçirdiniz ve bunu başkalarına vermediniz. Sahaja Yoga'nın bazen bir insanda münasip bir dengeli kişilik yaratmamasının
nedeni budur. Bazı insanlar şöyleler, şimdi diyelim ki, bir Sahaja Yogi başka bir Sahaja Yogi ile evlendi, böyle bir pozisyon aldı.
Şimdi Benim arzum şudur, onlar birbirlerini için tam bir anlayış geliştirmeli, birbirlerini sevmeliler ama Sahaja Yoga için, başkaları
için duyulan bir sevgi. Sahaja Yoga'da evliliğin hakkını vermemizin tek yolu budur, aksi halde neden evlensinler ki? Ama böyle
olmaz. Ne olur, önce evlenirler, sonra ya kavga edecek ya da boşanmak isteyeceklerdir; eğer şans eseri bu gerçekleşmezse,
çünkü Sahaja Yoga'da evlenmek çok kolay, bilirsiniz. Eğer bu olmazsa, o zamanda kendi ailelerine, kendi evlerine sahip olmaya
başlarlar, yeniden çok küçük, çok, çok küçük, çok sınırlı biri olurlar. Sahaja Yoga'ya siz bunun için mi geldiniz? Kendi
sorumluluğunuzun farkında olmalısınız. Bakın, Toprak Ana, kendi sorumluluğunu nasılda bilir? O sadece topraktan, çamurdandır,
başka bir şeyden yapılmamıştır, ama ona bakın. Nasıl bilinçli, nasıl titiz, nasıl da çalışıyor, nasıl özenli, nasıl da dikkatli. Siz ki, her
şeyle çok kutsanmış olmanıza rağmen, siz başkalarına bunu vermeyi düşünüyor musunuz? On iki öğrenciyle, Hıristiyanlığın bu
günkü sorunu her ne olursa olsun, demek istediğim bu iyi bir iş değildi, bunu söylemek zorundayım, Hıristiyanlık yine de yayıldı.
İslam da çok iyi bir iş değildi ama yayıldı. Tüm bu kötü işler çok fazla yayıldı, o zaman neden Sahaja Yoga'nın iyi işi yayılmasın ki?
Yayılmalı, çeşitli yerlere gitmelidir. Nereye gidip, bunun üzerine konuşabileceğinizi bulmaya çalışın ve başkaları için iyi bir şeyler
yapın ve bir şekilde onların bu her yerde görülen sefalet, mutsuzluk ve yıkımın üstüne çıkmalarına yardımcı olun. Zaman çok kısa
ve sanıyorum eğer zamanın akışına bakarsanız, bizim hareket etme oranımız uygun değil. Bizler çok daha hızlı olmalıyız, bizler
çok ileri gitmeliyiz ve tutarlı, çok yoğun çabalarımızla çok daha fazla Sahaja Yogiler yaratmalıyız. Ama bizler - bu önemsiz bir
konu gibi, görüyorsunuz, bu denk gelirse olan bir şey, Sahaja Yoga için bir fırsat bulunacak olursa. Ve sorumluluğumuz
hususunda başarısız olduğumuz nokta bu. Toprak Anneden öğrenmeliyiz. Şunu söyleyebilirsiniz, “Mataji, biz nasıl sizin gibi
olabiliriz ki? Ne de olsa siz, Adi Shakti'siniz”. Birçok insan bunu söylüyor. “Siz Adi Shakti'siniz, nasıl yani, bilirsiniz, siz tek
parmağınızla nesneleri böyle hareket ettirebilirsiniz”. Ama Ben bunu neden yapayım? Neden yapmalıyım ki, buna ne gerek var?
Yani bu yansımada, siz Bensiniz, bu yansımada Toprak Ana Benim, içinizdeki bu güzel yaratımda, dünyanın ihtiyacına karşı sizler
çok duyarlı olmalısınız. Dünyanın neye ihtiyacı var? Bugün, eğer siz başarısız olursanız, her şey sonsuza dek başarısız olacaktır.
Sadece çok azı orada olacaktır. Yani sizin ihtiyacınız, Sahaja Yoga'yı yaymaktır, çünkü bu sevgi sadece sizin için değil. Bu sadece



sizin keyif almanız için değildir, bütün dünyada mümkün olduğunca çok kişi bundan keyif almalıdır. Bu yüzden bugün, Adi
Shakti'nin çocukları olarak, her yere, her köşeye gitmeliyiz, bağırmalı ve yüksek sesle yaşadığımız zamanın ne olduğunu
anlatmamız gerektiğine karar vermeliyiz ve bu Sahaja Yogiler olarak yerine getirmeniz gereken sorumluluktur. Sizin burada
bulunmanızın bir sebebi olmalı. Başlandığımız zamanlarda olduğu gibi, Sahaja Yogiler Bana “Anne, son yaşamımda ben bu
muydum, son yaşamımda ben Shivaji miydim” diye soruyorlardı. Bende dedim ki, “Bunun ne yararı var? Herhangi bir şey olmuş
olabilirsiniz, ama bugün olduğunuz şey çok daha yüksek ”. Anlamaya çalışın. Siz belki de, diyelim ki, Napolyon, olabilirsiniz,
krallardan biri, belki de bir yerlerin kraliçesi. Peki, nedir, onlar ne yaptılar? Hiç kimsenin Kundalinisini yükselttiler mi? Herhangi bir
güçleri var mıydı? İsa'nın müritleri bile ve hatta Muhammed Sahibin müritleri bile, bunu yaptılar mı? Kundalini hakkında herhangi
bir anlayışları var mıydı? Başkaları için hiç sevgileri var mıydı, onlara aydınlanma vermeliydiler? Bazı Sufiler vardı ama asla hiç
kimseye aydınlanma vermediler. Hiç kimseye aydınlanma vermeyen birçok aziz vardı. Muhammed Sahib asla hiç kimseye
aydınlanma vermedi. Gautam Buddha hiç kimseye aydınlanma vermedi, düşünün. İsa asla hiç kimseye aydınlanma vermedi. Hiç
kimseye. Krishna bunu yapmadı, Rama yapmadı. Hiç kimse - ama siz bunu yapabilirsiniz! Bunu yapabilirsiniz ve Kundalini
hakkında her şeyi biliyorsunuz. Bu çok büyük bir şey çünkü sizler Adi Shakti'nin çocuklarısınız. Siz buradasınız ve Anneniz de
burada. Burada olmanız Benim için çok, çok hayırlı bir şey. Sizinle çok gurur duyuyorum, ama tekrar tekrar size şunu
söylemeliyim ki, işin daha hızlı yapılması gerekiyor, bizler daha hızlı hareket etmeli ve daha fazla insanı Sahaja Yoga'ya
getirmeliyiz. Bu biraz zor, Benim için zorlayıcı bir şeyleri söylemek oldukça zor, Benim tabiatım bu değil, biliyorsunuz.
Öfkelenemiyorum ve kızamıyorum ve size zorla bir şey söyleyemem, ama eğer başarısız olursanız, o zaman olacak olan tek şey,
sizin Beni tamamen başarısız kılmış olmanız olacaktır. Bunun anlamı şudur, bundan daha aşağısı olmaz ve eğer siz Beni
başarısız hale getirmek istemiyorsanız, o zaman hepinizden bugün, Sahaja Yoga'yı yayacağınıza, Sahaja Yoga’dan
bahsedeceğinize, Sahaj Yogayı bileceğinize dair yemin etmenizi istiyorum. Hiçbir şey bilmeyen pek çok kişi var. Onlar Sahaja
Yogi ve hiçbir şey bilmiyorlar, bu da çok şaşırtıcı. Ve Bana problem çıkarmayın, evliliklerdeki gibi: “Biz artık eşimle birlikte
yaşayamayız, biz kocamla birlikte yaşayamayız”. İnsanların Sahaja Yoga'da Benim için yarattığı her türden saçma sapan
problem. Siz sorun yaratmak için mi yoksa insanların sorunlarını çözmek için mi buradasınız? Yani genel olarak iyi iş çıkardık
demeliyim ama bu son değil tabii. Daha coşkulu ve sevinçli şekilde daha hızlı çalışmalıyız. Birine aydınlanma verdiğiniz zaman,
ne kadar neşe duyduğunuzu bilmiyorsunuz. En keyifli an, sizin başkalarına aydınlanma verdiğiniz andır. Sadece deneyin, bir kez
olsun denemek zorundasınız, bundan hoşlanacaksınız, sonrasında daha fazlasını ve daha da fazlasını isteyeceksiniz. Şimdi
Sahaja Yoga'dan sonra gerçekten de istek, bu arzu içinde kaybolur, “Tanrım, bu adam gidiyor, ona seslenmeli ve aydınlanma
vermeli miyim?” Sokakta ona sesleniyor gibi hissedeceksiniz, “Buraya gel, buraya gel, sana bir şey vermek istiyorum” diyip, sonra
da onu oturtup, aydınlanma vereceksiniz. Bu sizin tarzınız olacak, deli gibi - “Oh hayır, hayır, şuna bak, bu beyefendi aydınlanma
almamış, hadi ona da verelim” diyeceksiniz. Kiliselere gitmeniz gerekecek, üniversitelere gitmeniz gerekecek, neye
ulaşabilecekleri hususunda hiçbir fikri olmayan tüm cemaatlere gitmelisiniz ve sonra onlara korku duymadan, kötü bir niyet
beslemeden anlatın. Onlarla konuşabilirsiniz ve onlara şunu söylemelisiniz: “Şimdi, biz size yardım etmek için buradayız, sizin
iyiliğiniz için. Kendi iyiliğimiz için değil, sizin iyiliğiniz için geldik, şimdi bizi dinleyin ”. Ve içinizdeki Kundalini'nin bundan çok mutlu
olacağından eminim. Gördüğünüz gibi, O mutlu değil, onu tam olarak kullanmayan insanlardan memnun değil. Bu yüzden de, O
size yardımcı olmaktan dolayı ve tüm dünyanın kurtuluşu için gerekli olanı yapmaktan dolayı mutlu olacaktır. Tanrı sizi korusun.
[Puja başladı. Ganesha Atharva Sheersha okundu ve ardından liderler sahneye gittiler.) Yogi: Hindi 63. [Bhajans: “Jago Savera”.
Bayanlar, Devi puja için sahneye gittiler. Bhajanlar: “Vandana Karuya Matajila”. “Jogawa”] Yogi: Hindi 67. “Vishwa Vandita”.
(Sonra Aarti yapıldı ve bunu Mahamantralar takip etti.) (Sonra da kolektif Namaskar) Shri Mataji: Tanrı hepinizi kutsasın. Tanrı
hepinizi kutsasın. [Videonun sonu]
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Guru Puja. Cabella Ligure (İtalya), 20 Temmuz 1997. Bu günkü puja bizler için çok önemli. Hepiniz aydınlanmanızı aldınız ve
başkalarına aydınlanma vermek için gereken tüm bilgiye sahipsiniz. Hâlihazırda neye sahip olduğunuzu bilmelisiniz, bu çok
önemlidir çünkü elinizi denemezseniz ve başkalarına aydınlanma vermeyi denemezseniz, ilk önce sizin kendinize inancınız
olmayacaktır – öz saygınızda olmayacaktır. İkinci kısmı ise şudur, başka insanlara vibrasyon vermeyi denersiniz ama siz o kişi ile
ilgilenmeyin. İlişkiye girmeyin. Bazı insanların onlarla çok fazla ilgilendiklerini gördüm. Birisine aydınlanma verirlerse, kendilerinin
büyük bir iş çıkardığını düşünüyorlar ve o kişi, ailesi, ilişkileri ve bunlar üzerinde çalışmaya başlıyorlar. Yani, şimdiye dek öğrenmiş
olmanız gereken kadarıyla, bir kişi birisi ile ilgili olabilir, birisi belki de bir kişiye daha yakın olabilir, ancak o kişinin aydınlanma için,
mutlaka bu kadarda fazla bir şansı olmayacaktır. Büyümenin tek yolu kolektif olmaktır, başka çıkar bir yolu yoktur. İnsanlar,
ashramlardan uzak durarak, bir yerlerde yalnız yaşayarak, çok şey başaracaklarını düşünüyorlarsa, Sahaja Yoga'nın kast ettiği
şey bu değildir. Eskiden insanlar Himalayalara giderdi ve onların çoğu ayrı olurlardı ve ruhsal gelişim için sadece bir ya da iki kişi
seçilmişti. Burada bu, bir ruhsal gelişim meselesi değildir, bu sizde büyüyen kolektivitenizin meselesidir. İşte bu şekilde siz
kolektif birisi, kolektiviteden hoşlanan, kolektivite üzerinde çalışan ve kolektivite ile birlikte yaşayan birisi olursunuz. Böyle bir
insan yeni başka türde güçler geliştirir ve bu güçler öyledirler ki, onlar çok süptildirler ama herhangi bir yerde, herhangi bir
moleküle, atoma veya insana nüfuz ederler. Ve onların nüfuz etmesi ancak sizin kolektif bir mizacınız varsa mümkündür.
Tamamen kolektif olmadan, bugün Sahaja Yoga için çok gerekli olan bu yüksekliğe ulaşamazsınız. Bildiğiniz gibi, her yerde
problem üstüne problem var, sanki dünyanın batacakmış gibi hissediyoruz. Özellikle de Amerika'ya gittiğim zaman, “Tanrım,
onların burada yarattıkları şey bir cehennem, bu sadece bir cehennem” diye hissettim. Çünkü dharmaları yok - onlar hiçbir
dharmaya inanmıyorlar. Tamamen adharma'ya tapıyorlar - ve bu tür bir iklim her tarafa akıyor. Tüm dünyada Amerikan adharmic
yaşamının reaksiyonlarını alıyorsunuz - ve insanlar bunun yanlış bir şey olmadığını düşünüyorlar. Onlara ne söylerseniz söyleyin,
inanmayacaklardır ve onlar nede buna değdiğini düşüneceklerdir. Ama yaşamlarının, ailelerinin, toplumlarının, ülkenin tamamının
kökünden tahrip olduğunu görmüyorlar, böylesine korkunç fikirlerin akıllarına nasıl geldiğini bile, insanın hayal dahi edemeyeceği
kadar çok çirkin türden bir adharmik tabiat ile onların dolduklarını hissettim. Ve bu fikirler, bunları size anlatmama gerek yok, siz
onları çok iyi biliyorsunuz. Fakat eğer sizin çocuklarınızı kurtarmanız lazımsa, siz kendiniz için ideal bir guru olmalısınız. Eğer
Sahaja Yoga’dan sadece bahseder, kendinizin bir Sahaja Yogi olduğunuzu farz eder ve tüm bu güçler sizde uyanmadan Sahaja
Yogayı yaymaya çalışırsınız, bu bir hata olacaktır. Öyleyse, bu güçleri içimizdeki nasıl geliştireceğimizi görmeliyiz. Gurunuza nasıl
davranmanız gerektiğini size anlatmam, Benim için utanç verici bu. Bence insanlar size bunu anlattılar. Fakat doğal olarak,
kendiliğinden, siz aydınlanmanızı alır almaz ve bunun içinde büyüdüğünüz anda - doğal olarak çok mütevazı bir tutum
geliştirirsiniz. Aynı zamanda, sayesinde gurunuzun pek çok kalitesine ulaştığınız bir davranış şekli geliştirirsiniz. Şimdi, gurunun
belli bir yükseklikte olduğunu varsayalım ve siz aynı yükseklikten gitmeye çalışırsanız, hiçbir şey size doğru hareket etmeyecektir.
Bu yüzden de siz gurunun oturduğu yükseklikten çok daha alçak bir yerde oturmalısınız. Bazı insanlar, Benim iyi tabiatımdan çok
fazla yararlanıyorlar, bunu söylemeliyim. Ve birçok insan Bana, onlar sizinle, sanki size eşit düzeydeymişler gibi konuşuyorlar
diyerek, bu insanları düzeltmem gerektiğini işaret ettiler. Ben onlar “bir ders alacaklar, bir ders alacaklar” dedim ama bu bazen işe
yaramıyor ve onlar sizinle arkadaşınız veya eşitiniz biriyle konuşurmuş gibi konuşmaya başlıyorlar. İlk olarak, tam bir
alçakgönüllülük. Mütevazı bir insan olmalısınız, son derece mütevazı. Şimdi şunu kontrol edin, başkalarıyla konuşurken, siz
mütevazı mısınız? Başkalarını düşündüğünüzde, mütevazı mısınız? Karınıza ve çocuklarınıza baktığınızda, mütevazı mısınız? Bu,
guru olduğunu düşünen her insan için çok önemli bir şeydir. Alçakgönüllülük ilk kalitedir ya da söylemeliyim ki, içine atlamak
zorunda olduğunuz okyanus. Bazı insanlar şunu düşünüyorlar, Anne eğer siz mütevazı iseniz, o zaman insanlar sizden
faydalanacaktır. Kimse sizden faydalanamaz, çünkü başka bir hususu hatırlamalısınız, sizler her zaman korunur ve
Paramchaitanya tarafından bakılırsınız. Şunu bildiğinizi biliyorum ama acaba kaç kişi bizimle beraber olan bir Paramchaitanya
var olduğuna gerçektende inanıyor? Eğer Paramchaitanya’nın var olduğuna gerçekten inanırsınız, o zaman korkmazsınız, endişe
etmezsiniz. Ayrıca her türden saçma sapan düşünceye de maruz kalmazsınız. Fakat eğer korunmadığınızı düşünüyorsanız, ne
olacak? İşler nasıl olacak? O zaman Paramchaitanya sizi yalnız bırakır. Bütün dramayı görmelisiniz. Paramchaitanya nasıl çalışır
- o nasıl çalışır, siz nasıl davranıyorsunuz. Diyelim ki uygun bir formda değilsiniz ve çok fazla gösteriş yapmaya çalışıyorsunuz. O
zaman ne olacak? Öyleyse demek ki bunun için bir ödül alacaksınız, bu Benim bir şey yapmam değildir, ama olduğun şeyden
biraz daha farklı birisi olman gerektiğini sana hatırlatacak bir dersi Paramchaitanya sana öğretecektir. Sonuçta neden Sahaja
Yoga'ya geldiğimizi bilmeliyiz. Bunun temelinde şu var, biz Sahaja Yoga'ya geldik çünkü mutlak gerçeği bilmek istiyorduk. Ve bu
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mutlak gerçek şimdi vibrasyonlarınız vasıtası ile sizin tarafınızdan biliniyor. Mutlak gerçeğin ne olduğunu vibrasyonlarınız
sayesinde biliyorsunuz. Ve bu meyandaki her şey üzerinde çalışmalısınız, bu mutlak gerçeği, vibrasyonlarınızla her ne
hissediyorsanız, siz onu takip etmelisiniz. Fakat ne yazık ki, kendi vibrasyonlarının iyi olduğunu düşünen birçok insan gördüm -
bunlar iyiler ve vibrasyonlarında her ne alıyorlarsa birinci sınıftır. Şimdi, bu noktanın nasıl düzeltileceği meselesi çok zordur – bu
egodan gelir. Egoya sahip olduğunuz zaman, asla kendinizde yanlış bir şey bulamazsınız. Ve vibrasyonlar size bir şey söylüyor
olsa bile, bunu size bir şey söyleyen başka birisi de olabilir, çünkü siz orada değilsiniz, egonuz oradadır ve egonunuz sadece sizi
şımartıyor ve normalde “ben yanlış bir şey yapıyorum, bunu yapmamalıydım ” diye açıkça göreceğiniz şeyleri, size öğretiyor -. Bu
düzelme ve iyileşme süreci içinde, bununla ilgilendiğiniz zaman daha süptil mi oluyorsunuz, yoksa daha kaba mı oluyorsunuz?
Yargılamanın en iyi yolu budur. Şimdi tüm bu küçük şeylerde vibrasyonlarla ilerleyen insanlar gördüm, bu ağacın vibrasyonları iyi
mi yoksa kötümü veya bu çiçeklerde ya da bu arazide, bütün bu maddi şeylerde vibrasyonları görmek istiyorlar ama siz
vibrasyonları ne için görüyorsunuz? Bir çeşit maddi bir kazanç nedeniyle vibrasyonlara bakıyorsunuz. Vibrasyonları kontrol
ederseniz ve vibrasyonlar iyiyse, o zaman oldukça güvende olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bunu kaybetmeyeceksiniz, şunu
kaybetmeyeceksiniz. Bu doğru değildir. Çünkü vibrasyonlar, tüm bu dünyevi şeyleri ve dünyevi meseleleri yargılamaya yönelik
değildir. Bu vibrasyonları kesinlikle ucuzlatıyor. Bunları ucuzlaştırmamalısınız, çünkü vibrasyonlar büyümenize çok zararlı
olabilecek şeyler önerebilirler size. Bir zamanlar birisinden, bir yere gitmesini istedim ve o da gelip Bana “Anne, ben oraya
gitmedim” dedi, “Neden?” “Çünkü vibrasyonların çok kötü olduğunu gördüm”. Ben de dedim ki, işte bu yüzden senden oraya
gitmeni istedim! Vibrasyonlar iyi olsaydı, senin oraya gitmenin ne faydası vardı ki? “Senden oraya gitmenizi isteme sebebim,
senin bunu yapabilmendi, ama sen önce kendini yargıladın, vibrasyonlarını yargıladın ve sonra da gitmek istemedin” dedim.
Kolay, rahat bir yaşam istediğimiz zaman ne olur? Bizim tüm problemlerimiz Sahaja Yoga ile çözülmelidir, aksi takdirde Sahaja
Yoganın işe yaramadığını düşünüyoruz. Arzumuz her ne olursa olsun, o yerine getirilmelidir. Yani şimdi, arzular çoğunlukla
kişiseldir, çocuğum iyi değil, o yüzden çocuk iyi olmalıdır. Kocam yaramazlık yapıyor, yani kocam iyi olmalıdır veya evim yok, bir
ev almalıyım. Aklımızın nasıl hareket ettirdiğimize bakın. Dedikleri gibi, hala çok tüketici bir toplumdayız. Her zaman
düşünüyoruz, bir kız evlat yerine bir oğlum olmalı ve sonra bir oğlunuz olacak ve bunun içinde Sahaja Yoga'yı suçlayacaksınız.
Arzunuz uyarınca, hiçbir şey işe yaramadıysa, o zaman buna zarar verenin Sahaja Yoga olduğunu ve Sahaja Yoga yüzünden acı
çektiğinizi düşünürsünüz – veya Sahaja Yogadaki bu inanç biraz sallanır veya bir şekilde, o kadar da derin değil diyebiliriz. Ama
eğer Sahaja Yoga'da derin bir şekilde kendinizi yerleştirmişseniz, o zaman ne olur? Başıma ne gelebilir ki, ben bir Sahaja Yogi
olacağım! Birinin öldüğünü varsayalım. Normalde Sahaja Yoga'da insanların ölmesi de zordur, size söylemeliyim. Ölmek isteseler
bile ölemezler. Sizin için bu kararı veren Paramchaitanya’dır. Ama sizin böyle bir pozisyon aldığınızı varsayalım, yine de bu dileğin
yerine getirilemeyeceğini bilmelisiniz ve eğer bu dilek gerçekleşmezse, o zaman rahatsız hissedersiniz ve yanlış olan ne, diye
düşünürsünüz? Fakat dileğiniz, Yüce Allah'ın dileği değildir. Paramchaitanya ise Yüce Tanrı'nın dileğidir. Şimdi, mesela Ben
Amerika'ya gittim, bunu böyle aldım ve Amerika Bana saldırdı, Beni biraz rahatsız etti, bütün bu günler boyunca acı çektim, sözüm
ona ve ağrım vardı ve her tür şeyim oldu ama Ben bunu yapmak zorundaydım çünkü şimdi Amerikalı Sahaja Yogiler, birisinin bu
aptal Amerikalıları yükseltirken ne kadar ödemek zorunda kalacağını fark edecekler. Ne kadar da aptallar ve ne kadar sersemler,
onlar kendilerinden para alan insanlara hayranlık duyuyorlar. Pek çok insan Bana geldi ve “Anne eğer siz buna 3000 dolar
verebilirsiniz ”diyerek başlarsanız, binlerce ve binlerce öğrenciniz olacaktır” dediler. Bende “Onlar benim öğrencilerim
olmayacaktır” dedim. Para için gelirlerse, para aldığım için buna veya şuna değdiğini düşünüyorlarsa, bu onların kesinlikle aptal
oldukları anlamına gelir. ”Sahaja Yoga, siz bunu parayla alamazsınız. Anlamadıkları ilk prensip budur, çoğu – onların hiçbiri, hiç
para ödemeden aydınlanma alabileceğini anlamıyor. New Jersey'de Gujurat’lı zengin insanlar vardı ve onlar Sahaja Yogilere
“Bunu elde etmek nasıl bu kadar kolay oluyor?” diye sordular. Bu mümkün değil çünkü çok zor bir şey bu. Tüm Shastralar böyle
der, herkes bunu söyledi, aydınlanma almanız çok zordur - tamam, eğer bu böyleyse de, siz bunu nasıl bu kadar kolay
veriyorsunuz, neden? ”Hiç kimse bu insanlara nasıl cevap vereceğini bilmiyordu. Böyle demeliydiniz, “Tamam, zor, çok zor ve siz
kitlesel olarak bunu veremezsiniz – gerçek bu. Ama eğer birileri bunu yapıyorsa, o zaman, o birisi bunu nasıl yapıyor? diye
düşünmelisiniz”. Yani bu tür aptalca sorular var ve hala devam ederse, onlara gerçekten mütevazı bir şekilde şöyle demelisiniz,
“Efendim, bir de alacak kişinin de buna değiyor olması gerek!” Bu nedenle sadece onlardan para kazanan, onları aptal yerine
koyan insanların peşinden koşacaklardır - ve onlar “ bizim 3 gurumuz var” diye övündüler, bir diğeri “bizim yedi gurumuz var” diyor
- ve onların durumlarının ne olduğunu merak ettim. Yani son derece aptal olan bu insanlar, Sanskritçede onlara “Muhr” deniyor,
beyinsiz insanlar, onlar aydınlanmalarını alamıyorlar. O zaman bırak onları. Sizinle tartışıyorlarsa, bırakın onları. Sizinle tartışmak
onları hakkı değildir. Onların hakkı, aydınlanma almaktır, hakları sizinle tartışmak, size aptalca sorular, salakça sorular sormak
değildir. Ama bu alçakgönüllülük içinde şunu her zaman hatırlamalısınız ki, siz bir guru olduğunuz için, onurunuzu sağlam
tutmalısınız. Bir kere guru olduğunuzu bildiğiniz zaman, tek bir şey olmalıdır - her zaman bir şakacı gibi davranmayacaksınız.



Davranışınız onurlandırılacaktır. Aynı zamanda bu, çok hoş bir yüz ya da hoş bir kişilik olacaktır. Bu, rahatsız edici bir türde
olmayacaktır. Kişiliğinizin kendisi, sizde özel bir şey olduğunu gösterecektir. Şimdi böyle bir kişilik nasıl geliştirilir? Batı'daki en
büyük sorun egodur ve Doğu'daki en büyük sorun ise süper egodur. Şimdi bu ego meselesinin nereden geldiğini bilmiyorum.
Onlar hayatın her kesiminde, ne kadar bencil olduklarını gösterirler. Mesela Amerika'ya gittim ve ırk sorunu olmasına, siyahlara
farklı şekilde ve beyazlara farklı bir şekilde davranılmasına şaşırdım. Demek istediğim, renk Tanrı tarafından verilir ve birilerinin
siyah ve beyaz olması gerekir. Eğer herkes aynı görünüyorsa, bu bir askeri alay gibi görünürdü. Biraz çeşitlilik olmalıdır. Yüzünde
ve ifadesinde de bazı değişiklikler olmalıdır. Kişi, daha iyi veya farklı ifadeler taşıyan birisi olmalıdır, aksi takdirde herkesin aynı
göründüğü böyle bir dünyadan sıkılacaksınızdır. Fakat orada bu kadar çok ırkçılığın olmasına, bunun insan zihninde nasıl
çalıştığına şaşırdım. Bu yüzden bir guru olarak, ırkçılığa karşı tam bir nefret, tam bir nefret geliştirmelisiniz. Güzel bir ten rengine
sahip olan herhangi bir kişinin, en acımasız adam ya da en acımasız kadın olabileceğini ve en zalim anne bile olabileceğini veya
siyah birisinin de çok kibar ve cömert olabileceğini anlamak çok kolaydır. Bu renk ile birlikte ilerlemiyor. Mizaç, renk ile birlikte
gitmiyor. Ancak siyahlar, o kadar çok kötü muamele gördükleri için tepki gösteriyorlar ve doğal olarak, bazen çok kaba ve çok
acımasız bir şekilde tepki veriyorlar. Ama bu tür bir dikkat, bu tür bir, diyebiliriz ki, onlar insanlara karşı, hatta hayvanlara karşı
yanlış tipte bir tavır sergiliyorlar, onlar buna katlanmayacaklardır. Dolayısıyla insanlara karşı böyle bir tutum sergilemek, sizin hiç
bir şekilde Sahaja Yoga'ya layık olmadığınızı gösterir. O yüzden, birisinin siyah ve birisinin beyaz olması ile ilgili bir hisse sahip
olan herhangi bir taneniz, Sahaja Yoga'da bir guru olamaz. Sonra, Hindistan'da biz kast sistemine sahibiz. Bu aynı derecede kötü
ve korkunçtur. İçinde bunun bir anlamı yok, temeli yok, her neyse. Ama Hindistan'da, bazı kastların daha yüksek, bazı kastların ise
daha düşük olduğuna inanan insanlar var. Her kasttan insan, mümkün olan en kötü şeyleri yapabilir, onlar için sınır yoktur ve her
düşük kast da, çok çok iyi olabilir. Hindistan'daki en düşük kasttan gelen birçok büyük şairimiz ve sufilerimiz vardı. Bu kastlar
insan yapımıdır ve insan yapımı kumaşın bize uymadığını biliyorsunuz ve tüm bu insan yapımı fikirler de bize uymayacaktır ve
bunun bir takdir olup olmadığını bilemem ama, bunun bizi büyük bir, tam bir yılıma götüreceğini söylerdim. Çünkü nefret nefreti
doğurur ve bu giderek artmaya devam eder. Eğer nefretinizden kurtulmazsanız, sizin bir Sahaja Yogi olmadığınızı söylerdim.
Bunların hepsi şartlanmalardır, siz beyaz bir ailede doğdunuz, bu yüzdende beyazsınız. Hıristiyan bir ailede doğdunuz, işte bu
yüzdende Hıristiyansınız. Yahudi bir ailede doğdunuz, bu yüzden de Yahudi’siniz. Bütün bunlar, sadece sizin bunun içinde
doğmuş olmanızdan kaynaklanıyor. Peki, bu daha mı yüksek veya daha mı düşük olduğu anlamına geliyor? Eğer bakarsanız,
bugün dünyanın tüm sorunları, insanlığın bu saçma üstünlük fikirlerine bağlılıklarından kaynaklanmaktadır. Ancak kolektif yaşam
yoluyla, bu değişecektir. Örneğin, biz bir ashramda, birlikte yaşayan, eşit haklarla, eşit bir anlayış ve sevgi ve şefkatle yaşayan her
renkten insanlara sahip olmalıyız derim. Eğer orada bu yoksa, oraya bir ashram demenin faydası yoktur. Bir keresinde bana
“Anne, Harlem'de bir konuşma yapacak mısınız?” diye sordular, “Neden olmasın?” dedim. Bazı Sahaja Yogiler “Harlem? Anne, siz
Harlem'in ne olduğunu biliyor musun? ”dediler. “ Biliyorum, zararı yok ” dedim. “Siyahların orada olduğunu biliyorsunuz ve…”
dediler. “Ben de siyahım!” dedim. Bana siyah ya da beyaz diyebilirsiniz. Fakat sevgi böyle bir şeydir, sevgi, diğer insanlar hakkında
sahip olduğumuz tüm saçma fikirleri temizleyen bir şeydir. Kimseyi siyah beyaz olarak damgalamayı görecek gözünüz
olmadığını gösterir. Derinliği olan, sevgi dolu kalbi olan, herhangi bir kişi bu yüzeyselliği göremez - göremez. Bugün, Guruların
büyüklüğünü kutladığımız bir gün. Şimdi tüm bu gurulara bakın, onların nasıl olduklarına, nasıl davrandıklarına. Hindistan'da ve
başka ülkelerde pek çok başka guru, pek çok sufi var. Sahip olduğumuz bu sufiler veya azizler, onlar asla herhangi bir kast
sistemine inanmadılar. Asla siyah beyaza inanmadılar. İsa - asla siyah beyaza inanmadı. Buddha asla siyah beyaza inanmadı. Hiç
kimse kabul ettiğimiz bu insan yapımı fikirlere inanmadı ve aydınlanmadan sonra bile onları taşımaya çalışırız. Şimdi, konuşarak
bundan kurtulmayız, ama oynayabiliriz. Sadece içimizdeki bu aptal fikirleri nasıl hallettiğimize, onlardan nasıl kurtulabileceğimize
bakın. Çok basittir, meditasyonda oturup kaç kişiyi sevdiğinize ve onları neden sevdiğinize bakmalısınız. Acıma ile değil, sadece
sevgiyle, başkalarına ne kadar önem veriyorsunuz. Bunun çok güzel örneklerini gördüm, ancak yine de şunu söylemeliyim ki,
Sahaja Yoga'da guru olan her kişi için çok önemli olan ve içinizden kovulacak bazı sabit fikirler var. Bu, o kişinin temiz yürekli,
açık yürekli, sevgi dolu yüreği olan bir arkadaş olması gerektiği anlamına gelir. Kalbi Paramchaitanya’nın melodisini çalmalıdır.
Eğer onun kalbi bu insan yapımı fikirlerle doluysa, ne olacağını bilmiyorum. Ona bir kalp bile nakletseler, bunu insan yapımı bir
şeyle yapamazlar, gerçek olanı, doğal olanını kullanmak zorundadırlar. Bu nedenle, tüm bu sadece bölücü olan tuhaf fikirleri
almaya çalıştığınız zaman, bunların size asla kolektivite vermeyeceğini gözünüzde canlandırabilirsiniz. Bu yüzden iç gözlem
yapılmalıdır. Biz bir miyiz yoksa birbirimizi mi yargılıyoruz? Şimdi, yargılamada oldukça fazladır. Şimdi, bütün bunlar ancak birlikte
yaşadığınız zaman görülebilir. Aksi takdirde bunu nasıl bileceksiniz ki? Birlikte yaşamaya başladığınızda, içinizde neyin eksik
olduğunu keşfetmeye başlarsınız. Orada ne yok. Orada ne olmalı. Sevgiyle dolu bir kalbe sahip olmak çok huzurludur, çünkü o
kalbin her hareketi çok neşe verir, çok neşe verir. Shri Rama’nın dutları, bir tür meyveyi, önce yaşlı bir kadın tarafından tadına
bakılan meyveleri, böyle bir sevgiyle yediğini gösteren bir hikâye var. Bu neyi gösterir? Ve, en düşük kasttan olduğu söylenilen bu



yaşlı kadının, en büyük mirasın kralı olan Shri Rama gibi birisine bu meyveleri böyle bir sevgi ile verdiğini ve Shri Rama’nın
meyveyi yediği zaman onları övmeye başladığını söyler. Bunun üzerine karısı “bana da biraz ver” diyor, O da “peki” diyor. Ama
kardeşi hala yarı yolda, bence Sahaja Yoga'da o, bundan hoşlanmadı. Bundan hoşlanmıyor ve sinirleniyor. Sonra karısı yiyor ve
“Kayın biraderim, bu harikulade bir meyve, bunu söylemeliyim” diyor. O da “tamam, bana da biraz ver” diyor. Fakat Rama, “Neden
şimdi sana meyve vereyim?” diyor. Önce çok kızıyorsun, şimdi yemen için bu meyveleri sana neden vereyim?” diyor. Hikâye, bir
guru olarak kişiliğinin seviyesinin, temiz kalbiniz tarafından nasıl değerlendirildiğini gösteriyor, sevgi dolu kalbinizle, dikkat çeken
en yüksek kişiliğinizle. Kişilikte bu yapay olarak inşa edilecek bir şey değildir. Bu suni değildir. Bu doğaldır, kesinlikle doğaldır. Her
ne yaparsanız yapın, bu doğal olmalıdır. Bu yüzden belli konuşma şekillerinin veya belli yaşam şekillerinin yapaylığı problem
yaratır. Mesela Amerika'da, New York'ta bir ashramımız vardı ve orada çok katı bir bayan vardı, her şey birinci sınıf olmalıydı, bu
burada olmalı, kaşıklar burada olmalı, çatallar burada olmalı ve her türlü şeyde böyleydi. Ve o kişi birçok insanı üzdü. Bu önemli
değil, bu kültürel, buna tabu diyebiliriz, tabular Sahaja Yoga'da önemli değildir. Çünkü şimdi siz bir guru oldunuz. Bir guru, her
yerde kalabilir, her yerde yaşayabilir, her yerde, her zaman bir şeyler yiyebilir. Durum böyle olmalıdır. Ancak Sahaja Yoga'da da,
yemek servis edilir edilmez, onu hemen yemeyi çok isteyen birçok kişi olduğunu da gördüm. Bir keresinde bu oldu, Ben
oradaydım, onlar yemeği servis etmişlerdi ve tabakları toplamaya başladılar. “Sorun ne? Ben onu yemeliyim” dedim. “ Oh, Anne
yemediniz mi?“ “Hayır, henüz ona dokunmadım bile!” Demek ki bir tür, öncelikle bu çok düşük tipte bir arzu, bunu söylemeliyiz, bu
açlıktır. Şimdi bir guru buna aldırmaz, ona her ne verirseniz, bu iyidir. Ona her ne vermediyseniz de iyidir. Vermek istemezseniz
bile, bu sorun değildir. Fakat kişi egosunu öldürerek bunu geliştirmek zorundadır. İnsanlar, siz onlara başkalarından daha sonra
servis yaparsanız bile, kendilerini çok incinmiş hissederler. Sahaja Yoga'da gördüğüm bu her türden komik şey. Aksine, bu
arzunun en düşük tipteki türüdür, gerçek bir guru olmak istiyorsanız, size çok fazla ikram edilmemelidir. Tabii ki, şimdiye dek
gördüğüm kadarı ile pek çok problem çözüldü, onlar uyuşturucu kullanmıyorlar, içki ve bunun gibi şeyler içmiyorlar. Bu öyle bir
kutsama ki, çünkü eğer Ben o seviyeden başlamak zorunda olsaydım, ne kadar derine giderdim, sizi nereden çekip çıkarırdım,
bilmiyorum. Ama bu elbette ki çok büyük bir şey, bu oldukça hoş bir şey. Ama yine de, bundan güzel bir hayat ortaya çıkarmak
için herkesin dikkatini çekecektir. Nasıl konuşursunuz, nasıl davranırsınız, nasıl seversiniz. Öyleyse kişi tekrar, Guru Padwa’nın
sadece sahip olduğunuz sevgiden kaynaklandığını söylemek zorundadır. Onların, herhalde onların söyleyecekler gibi - bir drama
demeleri gibi, her şey için, diyelim ki drama için. Ve onlar buna yalnızca belirli bir ülkeden veya belirli bir gruptan kişilere sahipler.
O zaman eğlence yoktur, eğlence yok. Örneğin, bir müzik grubuna sahip olacaklarsa, yani bu ancak belirli bir kasttan olabilir veya
bir dinden olabilir ya da bir okul olabilir ya da bir şey olabilir. Bu durum, sizin hala orada olmadığınızı gösterir - guru olarak her tür
kültürü, her türlü güzelliği ve günlük hayatımıza sokulması gerekenleri sevmelisiniz. Kimsenin rengine, ırkına, statüsüne, sınıf
bilincine yukarıdan bakmamalısınız. Bütün bunlar yaşamış olan bütün bu guruların ve azizlerin hayatlarında gösterilmiştir.
Tukarama “Aman Tanrım, bana bir Siddhu kastı yarattığı için Tanrıya şükürler olsun” dedi: O bu kasttan değildi ama sadece böyle
dedi. Hepimiz, her zaman doğumumuzun ne olduğu, kişiliğimizin ne olduğu veya başlangıcımızın ne olduğunun bilincinde
olmamalıyız. Kişi bundan hareketle, kimin bir aziz olduğu, kimin olmadığı sonucunu çıkaramamalıdır. İnsanlar aziz oldukları için
bile gurur duyuyorlar. Amerika'da da buna çok şaşırdım, oraya giden Ruslar, onlar çok farklı kalitede insanlar. Gözlerini bana
yükseltmediler, gözlerini kaldırmadılar ve çok derinler, çok çok derinler. Vibrasyonlar çok derindi. Bunun sebebinin, belki de
onların komünizm döneminde baskı altında olmaları olduğunu düşünüyorum, belki de. Ve şimdi bu sözüm ona özgürlüğü ve her
ne saçmalıklar yapıyorlarsa, bunu gördükleri yer olan Amerika'ya geldiler. Dolayısıyla bu iki uç noktayı bilerek, onların kendi
varlıkları içinde çok derine gittiklerini düşünüyorum. Ve onların öyle bir güçleri ve birbirleri arasında öyle bir birlik var ki. Onlarla
daha önce hiç tanışmadığım için şaşırdım. Rusya'dan gelmediler, sadece oradaydılar. Öyleyse onları böyle tutan şey, kafalarında
hiçbir dine sahip olmamalarıdır. Dinleri yoktu. Onlara göre her din aynıdır ve onların takip edecekleri dinleri yoktu. Yani bir guru,
hiçbir dine bağlı olamaz, çünkü bu dinler de insan yapımıdır. Her yerde onlar böyle bir sorun yarattılar ve hepsi kendi aralarında
kavga ediyorlar. Onlar nasıl Tanrısal olabilirler? Yani sizler bir tür dini önyargıya kapılmamalısınız. Bir Sahaja Yogi’nin söylediği şu,
eğer o bir Hıristiyan ise - o zaman önyargının, onun da bir Hıristiyan olması gerektiğidir, bunu yapabilirsiniz. Eğer o bir Yahudi’yse,
bunu yapabilirsiniz. Peki, o zaman Sahaja Yoga'ya gelmenin faydası nedir? Dikkatleri, eğer dikkat içe dönerse, onu bulacaklardır.
Neyin yanlış olduğunu ve neden bir guru olarak başarılı olamadığınızı görmek için, kendinizi parçalara ayırmalısınız. Bir gurunun
başarısı, o zamana aldırmaz. Her zaman kutsal zamandır. Birisi geç mi geldi yoksa erken mi geldi, o bunu dert etmez. O saatlerin
ve zamanın kölesi değildir. Bu da insan yapımıdır. Hiç saat yoktu, sanırım, deyin ki 300 yıl önce. Ve hiç kimse zamanlama
konusunda çok titiz değildi. Yani ilk şey şudur, o zamanın ötesindedir, “Kalateet”. Sonra o, aynı zamanda “Gunateet” dir.
“Gunateet”, bu onun sol kanal veya sağ kanal veya orta kanalla ilgisinin olmadığı anlamına gelir. O bu üçünün ötesindedir – o
durduğu yerde bu gunaların ötesindedir ve her şeyi Tanrısal ışıkta görür. Başına iyi bir şey gelirse, bunu Tanrısal ışığın yaptığını
söyler, başına kötü bir şey gelirse, Tanrısal ışığın bunu istediğini söyler. O her şeyi Tanrısal ışığa bırakır. O gunaların ötesindedir.



Diyelim ki sağ kanal olan egoist bir kişi var. O zaman bu kişi “Ah nasıl olur bu?” Ben bunu istedim, bu işe yaramadı ve nasıl olur? ”
diyecektir. Meydan okuyacaktır. Bir başkası ise ağlamaya başlayacaktır, sol kanal olan birisi, “Bu, benim başıma geldiği için çok
üzgünüm, bunlar olmamalıydı” diyecektir. Ya da orta kanalda da, “Benim vibrasyonlarım ne kadar benden uzakta? Bunların
hepsini ben nasıl bilemedim?” Ama gerçek bir guru olan bir kişi, buna bir drama olarak bakar, buna sadece dramanın bir tanığı
olarak bakar. Bu oldu, bu olmalıydı ve bu yüzden de oldu. Şimdi bundan ne elde edeceğiz? - bir şey mi elde ediyoruz - bu doğru
değildi veya bu yanlıştı, dersiniz. Hepsi bu kadar. O an, bunu kafanızda çalkalamaya devam etmemektir. Kişinin elde edeceği
şeyin tamamı budur ve o başka hiçbir şey için canını sıkmaz. Böylece kendi gunalarının ötesine, gunaların ötesine geçer.
Herhangi bir yerde yemek yer, herhangi bir yerde uyur, nerede yaşadığına aldırmaz, bir yere araba ile mi yoksa kağnı ile mi
gittiğine önem vermez. Ona az çiçeği olan bir garland verirlerse, kendisinin onurlandırılmadığını hissetmez, bundan rahatsız
olmaz. Çünkü hiçbir şey onun kişiliğini yükseltmez. Hiçbir şey. Onlara basit bir şey verin, tamamdır. Ya da vermeseniz bile, sorun
değildir. Bu onun kendisini, sizin gözleriniz ile yargılaması değildir, o kendisini, kendi gözleriyle yargılar. Ve kendisinden kendisi
için keyif almayı görür. Herhangi bir şey için bu kadar da özel olan ne var ki? Her şeyi arzu etmekte, bu kadar büyük olan ne var? O
sadece kendi zamanında halleder ve eğer halletmezse de, halletmez. Ne önemi var bunun? Sadece bunu bir düşünün. Ayrıca
Sahaja Yoga'da bir gurunun, bağlayıcı bir güç olması gerekir. Benim gördüğüm, ilişkileri koparmaya devam eden iki tür insan var
ve. Bu onlar için çok kolaydır, şikâyet etmeye devam ediyorlar. Ancak insanları birbirine daha yakın hale getirebilecek kadar tatlı
bir şekilde, insanları birbirine bağlama gücüne sahip olan başkaları da var. Bu onların affetmeleri gerek demek değildir. Bu
otomatik olarak çalışır. Bu sadece böyle çalışır ve insanlar böyle bir adamın grubuna katılmaya devam eder. Amerika'da çok çok
az sayıda Sahaja Yogi olmasına şaşırmıştım. Onlar harcama yaptılar, 50.000 dolar dediler ve 50 tane Sahaja Yogi buldular.
Amerika'daki bir Sahaja Yogi için 1,000 $ - yani çok kötü bir şekil. Fakat hala biz onlar için umutlu olmalıyız görüyorsunuz, çünkü
çok fazla sayıda arayış içinde olan var ve onlar arayış vahşi doğasında kaybolmuşlar. Ben ancak bunun belki de bir çember
olduğunu düşündüm. Onlar bu aptallık çemberinden geçmek zorundalar ve sonra, esas noktayı kesinlikle görecekler. Ve bu oldu.
Bu ülkede burada asla olmamış bir şekilde, oradaki konuşmamda yaklaşık 4.000 kişi vardı. Hiç kimsenin böyle bir izleyici
kitlesinin olmadığını söylediler. Ama yine de pek çoğu gelmedi, ama aydınlanmalarını aldılar. Sanırım yavaş yavaş, Amerika'da
bile, bu büyümeye başlayabilir. Ve Sahaja Yogiler sadece evleri için, yaşadıkları yerler ve bütün bunlar için endişelenmekle
kalmamalılar, hepsi aynı zamanda onlar için dışarı çıkmalılar. Gidebilecek güçte olan Sahaja Yogilerin bazılarının, Amerika'ya
gidip, bu dışarı işini yapmaları gerektiğini söyleyebilirim. Belki eğer dışarıdan gelip Sahaja Yoga hakkında konuşan yabancılar
varsa, onlar bundan etkilenebilirler. Sayamayacağınız kadar çok sayıda sahte guru var ve onları kabul ettiler. Bu çok şaşırtıcı. Acı
çekmelerine rağmen, paralarını ve her şeylerini kaybettiler, yine de kabul ettiler - “sonuçta o bizim gurumuz” dediler. Bu yüzden,
temelde onların beyinlerinde yanlış olan bir şey var, neyin kabul edileceğini anlayamıyorlar. Bir kitap yazdım, belki de bu onlara
ulaşabilir, ancak her durumda sizler deneyimlerinizi ve diğer şeylerinizi yazabilir ve yayınlayabilirsiniz. Belki bu onların gözlerini
açmalarına yardımcı olabilir. Bir şey yazarken, bunun sizin Sahaja Yoga kalitenizi göstermesi gerektiğini hatırlamalısınız. Siz
nasılsınız. Bu nedenle, kişi onları aşağı gördüğünüzü veya onları incitecek bazı şeyler söylemeye çalıştığınızı hissetmemeliler,
bunu onları düzeltecek ve onlara yardım edecek şekilde söyleyiniz. Bir guru için, onun kendisi hakkında yanlış bir fikirlere sahip
olmaması önemlidir. Fakir bir aileden olabilir, zengin bir aileden olabilir, her ne ise, O bunun ne olduğunun bilincinde olmamalıdır,
çünkü siz bir zamanlar buydunuz. Görüyorsun, Kabira'ya bakın, o sadece bir dokumacıydı. Tredas'a bakın. O sadece bir
kunduracıydı. Bakın, Hindistan'da bunlar çok düşük bir kasttır. O güzel şiirler yazdı. Sonra Namadeva, o bir terzi idi, sadece bunu
bir düşünün. Bütün bu insanlar aynı şeyi büyük bir şiirin güzelliği ile yazdılar. Bunu nasıl başardılar? Çünkü şimdi, onlar bu büyük
spititüellik krallığına girdiler. Sizler de çok iyi şiirler yazıyorsunuz. Fakat iyi şiirler yazanların bazıları çok dik kafalı insanlara
dönüştüler, çok, çok bencil insanlara. Bu anlayamadığım bir şey. Burada güzel şiirler yazıyorsunuz ve ego ile dolusunuz, şiiriniz
nereden geliyor - Tanrı bilir. Her şeyden önce bu kendinizdir, sizin kişiliğiniz, insanların “tanıştığımız kişi gerçek bir guru” demesi
gereken bir şey olmalı. Bunun için, çok iyi biliyorsunuz, ailenizden vazgeçmenize gerek yok, hiçbir şeyden vazgeçmenize gerek
yoktur. Ama ego hala oradaysa - ne söyleyeceğimi bilmiyorum, ama ondan tamamen kurtulmalısınız. Ve kolektif olarak da, ego
da dışarı sürülmelidir – kolektif olarak. İnsanların kendi içlerinde gizlice bencil olmaları olan bir şeydir, ama bazen bu kendini
gösteriyor. Bu insanların sahip olduğu çok süptil, saçma sapan bir hastalıktır ve onlar buna, sadece izin verirler. Bu Guru Puja bu
gününde, şimdi kişinin çok sıkı ve çok sıkı çalışması gerektiğini söylemek zorundayım. En önemli şey, yaşamınızı, zamanınızı
Sahaja Yoga'ya ne kadar adadığınızdır. Ancak o zaman siz bu guru konumuna kavuşacaksınız. Bana bakın, Ben bir ev hanımıyım
ve ailemin sorumlulukları, sorunları var, ancak buna rağmen Ben her zaman Sahaja Yogiler, Sahaja Yoga ve tüm dünyada
insanlığın özgürleşmesi hakkında düşünüyorum. Sadece burada ya da orada değil, tüm dünyada. Yani bu sizin genişletilmiş
vizyonunuz olmalıdır. Sadece sizin okulunuz, kolejiniz veya üniversiteniz ya da bunun ya da şunun için değil. Ancak kişi çok
genişletilmiş bir vizyona sahip olmalıdır. Ve her türlü koşulda, sahip olduğunuz her türden problem üzerinde çalışarak gelişmeniz



gerekiyor. Bu tür bir kişiliği bir kez geliştirdiğiniz zaman, nasıl o kadar çok insana yardımcı olabileceğinizi görüp şaşıracaksınız.
Burada övgüye değer birçok Sahaja Yogi olduğunu biliyorum ve onları gerçekten çok seviyorum ve onlar da Beni çok seviyorlar.
Ancak, kişi her zaman görmelidir ki, şimdi sizler gurular olacaksınız, bir guru olduğunuzu düşünmemek hususunda dikkatli
olmalısınız. Zaten asla bir guru olduğunu düşünmemelisiniz. Guru olduğunuzu bir kez daha düşündüğünüzde, egonuz ortaya
çıkar. Bu yüzden siz bir kere “Ben hiçbir şeyim, Annemin kalbinde sadece küçük bir dalga gibiyim” kararını verdiğiniz zaman, eğer
siz bu kadar mütevazı bir hissiyatı elde ederseniz, bu takdirde tüm sorunlarınız çözülebilir ve işler hallolacaktır. Çünkü dikkatiniz
ve davranışlarınız başka insanları etkileyecektir. Başka bir şey değil. Her neyi deneyebilirseniz deneyin, Sahaja Yoga'yı daha da
ileri götürecek olan sizlersiniz. İyi bir guru olmak hakkında söylenecek çok şey var ama sanırım bunları gelecek Guru pujaya
saklayacağım. Çok teşekkür ederim. H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
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[Shri Mataji gelinceye dek, yogiler tarafından “Durgati Harani Durga Ambe” söylenerek karşılandı]

Bu gün Navaratri’nin altıncı günü.

Tanrıça’nın farklı farklı amaçlarla pek çok enkarnasyonu oldu ama Anne’ye ibadet eden yüce azizler iç gözlem yaptıklarında,
Onun bizler için neler yapmış olduğunu keşfettiler.

Geçen gün dharmanın insanoğlunun doğuştan gelen bir değerliliği olduğunu size anlattım ve bu 10’dur. Bu bizlerin içinde zaten
oturmuş halde ama bizler bundan ayrılırız, dharmadan saparız ve bütün problemler içeri dolar çünkü dharmayı terk etmek,  bir
insanın kalitesi değildir.

Ama Tanrıça, biz bunun farkında olmasak da, pek çok şeyi içimizde zaten yaptı. “Ya Devi sarva bhuteshu” denilmiştir – “Senin
bütün bu yarattıkların” – bu genellikle insanoğlu anlamına gelir – “Sen ne yaparsın? Yani insanoğlunun içinde ne olarak varsın?”
Şimdi,  bu kalitelerin içinizde olup olmadığını gözleyin çünkü bunlar içinizdeki Shakti, Tanrıça tarafından size verildiler.

”Ya Devi sarva bhuteshu shanti rupena samstitha” – bu çok önemlidir, Sen insanoğullarının içinde huzur olarak bulunursun.
İçinde ve dışında huzurlu olan bu insanları etrafta bulabiliyor musunuz? Çok zor ama O, bunu size verdi. O sizlere ulaşmanız
gereken bu huzuru verdi. Şimdi bu meydana geliyor çünkü sizler kendi insan dharmalarınızdan aşağıya düştünüz. Yani Onun size
vermis olduğu bu huzura, yükselişiniz sayesinde, Kundalininin uyanışı vasıtasıyla sizler ulaşmalısınız. Tahrik edildiniz, tamam
veya intikam almak istiyorsunuz, başkalarını incitmek istiyorsunuz, başkalarını rahatsız etmek istiyorsunuz, bazen de bundan
keyif aliyorsunuz, hatta Sahaja Yogiler bile başkalarını incitmekten, başkalarını rahatsız etmekten keyif alırlar.

Bu yüzden ikincisinde O derki: “Ya Devi sarva bhuteshu priti rupena samstitha”. Priti, sevme kalitesidir, insanoğluna sevme
kalitesi verilmiştir ama bu orada değildir. Çünkü insanoğlunun sahip olduğu ilk saçmalık, kıskançlıktır. Diyelim ki, Ben birilerine bir
hediye verdim ve başka birisine de bir diğer hediye. Sahaja Yoga’da bile kıskançlık hissederler. Çok şaşırtıcı. Sen bunu nasıl
yapabilirsin, Tanrıça sana sevme kalitesi vermişken? İnsanoğlunun çok kıskanç olmaları çok, çok yaygın bir saçmalıktır ama
Sahaja Yogiler olarak, sizler bunu yapmamalısınız çünkü Tanrıça’nın sizlere verdiği kalite sevmektir. Bu kalite görülmelidir –
bunun aksine olarak, bizler çok kıskancız. Bu sizin, Shri Mataji tarafından kutsanmış bir Sahaja Yogi olmadığınızı gösterir –hayır.
Eğer kutsanmışsanız, o zaman söz konusu her ne ise, kıskançlığınız olmayacaktır. Ve bu kıskançlık bazen şu aşırılığa kadar
gidiyor, “biz Cabella’danız, siz Albera’dan”. Bitti. Bunlar birbirine çok yakınlar, yanyana iki burun deliği gibiler ama kıskançlık
olacak.

“Eğer siz şu ülkeye gidebiliyorsanız, Anne neden benim ülkeme gelmedi”, diye bir kıskançlık olacaktır. Yani bu mesele, “bu benim,
bu benim, bu sizin”, cehaletinden dolayı da geliyor.  Bu kıskançlık öyle komik bir şekilde başlar ki, bizler Onun bize sevme gücü
verdiğini de anlamayız. İnanılmaz bir sevme gücü.  Uğursuz güçler bizim olamazlar ama hayırlılık, birilerini sevmenin dharmik
gücü, bu herhangi bir şehvet ve aç gözlülük olmadan, hiç bir kıskançlık olmadan sevmek anlamına gelir. Ama insan aklı kendini
kurnaz olacak şekilde geliştirdi ve birilerini kıskanabildiği için gurur duyar. Bu kıskançlık dışında, size söylediğim gibi, ancak aç
gözlülük de bunun içine girer. Gerçekte, kıskançlık hissettiğiniz için, bir şeyler almak istersiniz. O zaman da siz birileri ile
rekabette olmalısınız. Eğer birilerinin sizinkinden daha iyi bir işi varsa, o zaman onunla rekabet etmelisiniz. Bu şeylerin hepsi
yıkıcıdır ama Tanrıça’nın güçleri yapıcıdır. O sizlere kesinlikle yapıcı olan bütün güçleri verir.

Sonra O, “Ya Devi sarva bhuteshu” der, – azizler bunun söylediler,  – “kshama rupena samstitha”. Kshama, ona ne diyorsunuz,
affetmektir. Kalpten affetmek, Tamam, bazıları sana karşı acımasızca davrandılar, sana karşı pis şeyler yaptılar, seni sömürdüler,
seni rahatsız ettiler ama sizin gücünüz var, daha büyük bir güç, affetmek. Bu affetme gücünü kullanıyor muyuz?
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Sonra, rahatlamak içinde, O ne yapar, O size uyku verir: “Ya Devi sarva bhuteshu Nidra rupena samstitha”. Yorgun olduğunuzda
ve uyuyamadığınızda O sizi uyutur. Sizi rahatlatır. Yani Onun, rahatlatma gücü vardır çünkü O parasempatik sinir sistemi
vasıtasıyla hareket eder. Sempatik sinir sistemi sizi uyarabilir, sizi bastırabilir ama parasempatik sizi rahatlatır, kalbinizi rahatlatır,
bedeninizi rahatlatır ve tamamen rahatlamış hisseder ve Annenizin kucağında uyursunuz ama uyuyamayan pek çok kişi vardır
çünkü onlar ulaşmaları gereken bir şeyler hakkında düşünürler. Eğer uyuyamıyorsanız, o zaman bir şeyler sizde yanlıştır ve siz
uyuyamadığınız zaman Bende uyuyamam. Kolektif olarak olan ne varsa, Benim üzerimde de bu çalışır.  Yaptığınız yanlış herhangi
bir şey, Benim üzerimde çalışır, özellikle kolektif olarak. Yani uyuyamazsınız çünkü değeri olmayan bir şeyleri düşünüyorsunuz.
Sahaja Yogada bunun üstesinden gelmek için, düşüncesiz farkındalığa girmemiz gerektiğini biliyoruz. Ama egonuz çalıştığı
zaman veya…

[Bu çocuk çok rahatsız ediyor. Onun sürekli etrafta koşturduğunu gördüm. Ona söyleseniz daha iyi olacak. Kimin oğlu o?]

Bakın, Hindistan’da, çocukların kesinlikle sessiz durduklarını görürsünüz. Neden? Çünkü anne, çocuğu eğitme sorumluluğunu
üstlenir. Pek çok programımız oldu, çevrede koşturan çocuk gördünüz mü hiç? Dün de onlar burada koşturuyorlardı.  Bunun 
nedeni, annenin çocukların düzgün şekilde büyüdüklerini  görme sorumluluğunu, bir anne olarak almamaları. Çok yaşlı olsanız
bile, Benim bunu size söylemem gerek. Sizin için, toplumunuz için neyin iyi olduğunu bilen, yeni bir nesil geldi. Bu yeni nesil de,
eğer siz hala uygun şekilde davranmıyorsanız, anormal şekilde, başkalarını nasıl etkileyebilirsiniz? Yani, Anne sizlere söylemeli.

En ilginç şey, Annenin sizin içinize şunu koymuş olmasıdır: ”Ya Devi sarva bhuteshu Bhranti rupena samshthita”. O sizi yanılgılara
sürükler, çünkü bazen çocuklar yüzleşene dek yanılgılarını anlamazlar. Onların düşlerle yüzleşmeleri gerekir. O buna izin verir, O
sizin kaybolduğunuzu keşfettiniz bir noktaya kadar, sizin yanlışta ilerlemenize izin verir. Bu çok önemlidir, O oyun oynar, bu
onların bahsettikleri Mahamaya kısmıdır ve bizim bu hülyalarda kaybolmamız, her dinde tartışılmıştır. Sahip olduğumuz
yanılgılarımız nelerdir? Ego yanılgılarımız vardır. Erkekler için ego, sanki onlar çok güçlülermiş, ne isterlerse yapabilirler ve bunun
için cezalandırılmayacaklarmış, şeklindedir. Kadınlar içinde, onlarda aynı şekilde davranırlar. Onlar bunun, hatalı olduğumuzu
keşfetmek için Anne’nin bizlere vermis olduğu bir yanılgı olduğunu anlamazlar. Çünkü eğer siz birisine, “Bu yanlış, bunu yapma”,
derseniz, onlar hala yeterince olgunlaşmamış oldukları için, yanlış şeyleri yapmaya devam ederler. Bunun üzerine Anne, “Tamam,
devam et. Çok hoş, çok güzel. Çok iyi bir şey. Denize mi atlayacaksın? Atla”. Yanılgı içinde olduğunun farkına vardığında, ancak o
zaman geri dönebilirsin.

Aksi halde, yani hiç bir problem olmazsa, geri dönemezsin. Pek çoğunuz çok inatçıyız, çok içine kapanığız. Birileri size ne dese
de, onu dinlemeyeceksiniz. Her ne yolla sizi akli seviyede ikna etmeye çalışsalarda, ikna olmayacaksınız. Yani bharanti, yanılgı,
aklın ötesindedir. Bu aklın ötesindedir. Bazen zor insanlar için çok iyi çalışır. Siz bir Annenin pozisyonunda olduğunuz zaman,
doğal olarak çocuğunuzun mahfolmasını istemezsiniz. Anne kendini sorumlu hisseder ve şöyle düşünür, “Onların Divine ile
bağlantıları var ve bu bağlantı kopmamalı. Onlar her zaman kutsanmalı ve mutlu olmalılar”. Bütün bunlar bizlerin içindedir, çok
küçüklüğümüzden itibaren içimizde bina edilmişlerdir, ama bizler bunu unuttuk, yavaş yavaş bunu kaybetmeye başladık. Belki de
şartlanmalar böyle veya belki de ego böyle ve belki de onlar aydınlanmış ruhlar olduklarını unutuyorlar. Ben sizlerle konuşuyorum,
yani aydınlamış ruhlarla. Zaten kaybolmuş olan veya Sahaja Yoga ya doğru gelmek için yolda olan insanlarla konuşmuyorum.
Ama büyütülme şeklinizden, size çok tatlı bir şekilde sevgi ile, ilgi ile, şefkatle söylenme şeklinden dolayı belki,  ama eğer
anlamıyorsanız, o zaman bhranti’ye girersiniz

Örneğin, şu da söylenmiştir: ”Ya Devi sarva bhuteshu Lajja rupena samstitha”. Lajja, nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum, bu
utangaçlık değildir. Bu bedeniniz için duyduğunuz bir tür utanmadır. Şimdi onların güzellik yarışmaları var. Hindistan’da da
güzellik yarışmaları oldu.

[Neden yazıyorsun? Ne yazıyor o? Yazmaya gerek yok, bir teyp kaydı olacak. Tamam mı?]

Lajja rupena samstitha, bedeninizden utanmalısınız demektir. Bu özellikle kadınlar için. Çocuk olarak bunu göreceksiniz, kadınlar
çok utangaçtırlar. Küçük kızlara bakın, çok utangaçlar. Utangaçlıkları zamanla kaybolur ama başlarda Benden bile utanırlar.



Önüme gelirler, başlarını eğerler. Namaste bile demeyeceklerdir, çok tatlılar. Ve onlar insanların komik kıyafetler giymesini
sevmezler.  Bir keresinde torunumu hatırlıyorum, bir dergide, mayolu bir bayan olduğunu gördü. Dedi ki, “Ne yapıyorsun?
Giysilerini giysen iyi olur yoksa Büyükannem gelir ve sana kötü vurur”. (Shri Mataji güler)

Bayan bunu söylüyordu ve sonra (sayfayı) açtı ve küçük, ufak bir kilodu olan bir adam kıyafeti gördü. Neden bunu yaptıklarını
bilmiyorum ve sonra da o dedi ki, “bu kişi, kesinlikle utanmaz bir adam gibi görünüyor. Şimdi başı derde girecek” dedi ve dergiyi
kapattı. Sonra da hizmetçiye, “bunu yak, yak bunu, görmek istemiyorum” dedi. O kadar küçük bir kız, neyin yanlış olduğunu biliyor.
Ama bu günlerdeki tarza göre, bizler bedenimizi göstereceğiz ve bazen bütün bu tasarımcıların öleceğini veya iflas edeceklerini
hissediyorum, çünkü insanlar bu günlerde böylesine ufakcık kıyafetler giyiyorlar. Hiç bir sanatçı için, işini göstereceği alan yok
veya sanatını göstermek için, o sizi nasıl giydirebilir. Japonya’da onlara sordum, nasıl diye, – bu çok eskidendi, şimdi Japonlar
Amerikanlaştı ama o zamanlarda, dedim, “bu elbiseleri nasıl giydiniz, bu kimonoları, bu kadar iyi yapılmış, çok pahalı ve giymesi
bu kadar zaman alan kimonoları?” Onlar da dediler ki, “bakın, eğer Tanrı güzel bir beden yarattıysa, o zaman bu Onun sanatıdır ve
bizlerde onu dekore etmek üzere sanatımızı göstermeliyiz. Yani yaptığımız şey, bedeni dekore etmek üzere sanatımızı
yapmaktır”.

Bunu gerçekten sevdim çünkü Hindistan’da da aynı şey var. Eğer bir bayan varsa, bedenini dekore etmek için, bedenine saygı
göstermek için, çok sanatsal bir şekilde, çok güzelce yapılmış bir sari giymelidir. Ama bu Amerika’nın etkisi ile ortadan
kaybolmuş gibi görünüyor, ki onlar beyinsiz insanlar, kesinlikle beyinsizler, onlardan öğrenilecek hiç bir şey yok. Sadece iki yüz
yıllık insanlar ve biz onlar gibi davranmaya başladık, onların ülkesine ne olduğununu, onların ne tür insanlar olduklarını, nasıl
yaşadıklarını, fikirlerinin ne olduğunu, yaşamdaki hedeflerinin ne olduğunu bile görmüyoruz,

Her sahte guru, onları sömürdü, çünkü beyinsizler. Eğer beyinleri olsaydı o guruları asla kabul etmezlerdi. Ha, bilgisayarı nasıl
çalıştıracaklarına dair ve bir televizyonu nasıl çalıştıracaklarına dair, mekanik şeylerde beyinleri var ama kendi bedenleri söz
konusu olduğunda, onu nasıl idare edeceklerini bilmiyorlar. Hindistan’da bir güzellik yarışması oldu ve pek çok duyarlı kişi buna
karşı çıktı çünkü bu bedenini satıp para kazanmak gibi. Fahişelikle bunun arasındaki fark nedir? Eğer bedenini satarak para
kazanıyorsan, o zaman bu fahişeliktir. Sizler bedeninizi satmamalısınız. Bu Tanrıça’nın size yaptığı şey değil ama iyi
giyinmelisiniz, farklı, farklı özel durumlar var, farklı durumlar için o durumun gerektirdiği şekilde giyinmelisiniz.
Geçen gün bir hanıma, hediye olurak, bizim paithani dediğimiz çok güzel bir sari verdim.  Bir kitap için etkinliğimiz oldu, açılış ve
bu hanım oraya geldi. Bende ona, “Neden paithani giymedin?” dedim. O da, “Ne, bu bir düğün değil. Bu etkinliğe nasıl paithani
giyerim? Bir düğün olması lazım” dedi. Çok tatlı – düğünde giyebilirim. Hepsi bu, bakın, kutlanacak durumlar, yerler.
Hindistan’daki gibi, kadınlar tapınağa veya idollere tapınmaya veya herhangi bir şeye gittiklerinde, o zaman onlar Tanrıça ile
yüzyüze gelmek için bütün bunları giyerler, nihayetinde.

Düşünün, insanlar program için buraya gelirken ne giyiyorlar, ona ne diyorlar bilmiyorum, ama jüt gibi (hint keneviri), jüt kıyafetler
– hippiler gibi, Bana ne olurdu? Ben ansızın ortadan kaybolurdum, size bu kadarını söyleyebilirim. Bu yüzden kişinin bedene
saygısının olması gerekir. İşte bu, Onun ilk söylediği şeydir, “Lajja rupena samsthita”.

Diyebilirsiniz ki, nehirde banyo yapan insanlar var, şudur, budur deyip, gerekçeler gösterebilirsiniz ama sizler azizlersiniz! Sizler
aydınlanmış ruhlarsınız! Henüz aydınlanma almamış ve yanlış davranan bu insanları görmemelisiniz. Sizler bir aziz ne yapamak
zorundaysa, onu yapmalısınız.

Tanrıça’nın sizlere vermis olduğu pek çok kalite var. Bir diğeri, “kshudha rupena samstitha.” O bizlere açlık verendir. Bizler
yemeğimizi yemeliyiz. Bu günlerde ince olmanın veya ona siz her ne derseniz, bunun modası var. Ve biliyorsunuz, pek çok
hastalık ortaya çıktı. Anorexia, bu şey, şu şey, çünkü kadınlar az yemek istiyorlar.  Yediğiniz şeyleri değiştirebilirsiniz ama sadece
bedeninize bakmak yaşamın amacı değildir. Tek önemli şey beden değildir. Önemli olan şey Ruhunuzdur ve Tanrıça size
Kundalini’yi verendir. Yükselebileceğiniz bir yöntemi size veren O’dur. Ama sürekli olarak beden için endişe etmeleri, bu Benim
anlayamadığım bir şey. Özellikle de, Shakti olan kadınların. Sonra diğer bir nokta, onların bir modayı takip etmeleridir. Moda,
deliliktir. Gençken blüzlarımı sadece bu şekilde giyerdim ama Hindistan’da da moda başladı.  Kolların boyunu arttırmaya
başladılar sonra kol boyunu kısalttılar ve sonra kimileri buraya kadar gitti. Ben, “Nedir bu saçmalık? Neden parayı böyle ziyan
ediyorlar?” diye düşündüm. Özel bir tasarımınız var ve bu geleneksel olarak kabul edilmiş bir tasarım, almanız gereken şey bu.



Neden modaya göre kol boylarını uzatmak ve kısaltmak istiyorsunuz?  “Bu moda”. Modayı kim yapıyor? Devi mi? Devi modamı
yaptı? Modayı kim yaptı? Sizi aptallaştıran bu aç, hırslı insanlarla, modayı izlemeye çalışıyorsunuz. Örneğin, başınıza yağ
sürmenizi söyledim, en azından cumartesileri yeterince yağ kullanın ve sonra başınızı yıkayın, dedim. Ama bunu yapmayacaksınız
ve sonra saçlarınızı kaybetmeye başlayacaksınız. Eğer zamanınız yoksa, çok meşgul birisiyseniz anlayabilirim – ama neden?
Kendinize bakmanız için gereken bir şeyleri neden yapmayasınız? Yani siz incelmesi için vücudunuza bakacacaksınız, sonra
saçlarınızı kaybedeceksiniz, görüşünüz zayıflayacak, dişleriniz düşecek ve çok yakında bir kocakarı olacaksınız. Erkekler de
aynılar, bu günlerde erkeklerde güzellik salonuna gidiyorlar, Ben dedim ki, sanırım çok fazla para ile aptallık bir arada. Gerek yok.
Eğer iyi ve sağlıklı bir hayat sürerseniz, egsersiz yapmalı ve meditasyon yapmalısınız. Eğer meditasyon yaparsanız, huzurlu
olursunuz. Bu huzurla, şaşıracaksınız ki, o kadar çok enerjiniz olacak ki. Çok fazla enerji düşünerek, ziyan ediliyor. Ve ne
düşünüyorsun? Eğer birisi, ne düşünüyorsun, diye sorarsanız, “Her şeyi” der. Ama her şey ne demek?  Neden bu kadar çok
düşünüyorsunuz?  Düşünmeye ne gerek var?  Bu bir alışkanlık, her şeyi düşünmeye devam etmek bir insan alışkanlığı.

Örneğin, şimdi, burada üç halı var. Eğer bunlara dikkat koyarsanız, Ben sadece onların ne kadar güzel olduklarını görürüm. Ben
sadece keyif alacağım – sanatçı ne yaptıysa bundan keyif alacağım, hepsi bu. Kelimeler yok, hiç bir şey. Sadece kendi içinizde
keyif almak. Ama eğer başka birisine sorarsanız, “bu iyi değil, şu iyi değil” demeye başlayacaktır. Bunun fiyatı bu kadar, şu fiyat,
bu şey, o şey”. Sanatçının neşesi bitti.  Bu neşeye ulaşamazsınız, aradığımız neşeye ulaşamazsınız. Aradığımız şey neşedir ve
bunu yapmak için bir yol bulsanız bile buna erişemezsiniz. Çünkü düşünmek bir reaksiyondur, her şeye reaksiyon göstermektir ve
bu yaşamı çok sefil bir hale getirir. Düşünen insanın da ve diğerlerinin de yaşamını sefil bir hale getirir. Size bir örnek vereceğim.
Yaptığımız her şey, sadece çok fazla yağmur nedeniyle ve bazen de kar nedeniyle problemlerimiz var. Bu yüzden yapılmış hoş bir
şeye sahip olmamızın güzel olacağını düşündüm ve bu çok iyi bir şekilde yapıldı, buna sahip olduk.

İtalya’da düşünen insanlar var, Onların çoğu böyle. İşte bu yüzden bu gelişmiyor.  Bunu üç yıl önce uyguladık. Üç yıl boyunca
paramızı bankada tuttular, düşünün. Ilk seferinde dediler ki, “Tamam, her şey iyi, bu tamam. Onu alabilirsiniz”. Sonra bu sözde
İtalyanların, yetmiş imzası gerekti. Bu İtalyan'lar, sözde... Ve sonra onlar dolaşıp geri  geldiler, aynı insanlar, “hayır, hayır, hayır,
bunu bakırla değiştirmelisiniz” dediler. Ben, “Neden?” dedim. “Çünkü bakır estetik olarak çok iyi olacaktır”. Ama bu aptal insanlar
bilmiyorlar mı ki, bakır onların şimdi gördükleri ile aynı şekilde görünmeyecek mi? Sadece bir ay sonra, onların rengi aynı olacak.
Estetik fikri bu ve şimdi Bende onlara, “Arazinizi istemiyoruz, sizin olsun, bize paramızı geri verin” dedim. Bunun gibi basit bir
şeyde. Neden?  Çünkü onların bir komitesi var,  “rejune, bijune, sijune”, var. Bütün bu saçmalıkla mücadele etmelisiniz çünkü onlar
çok ciddi şekilde koltuklarında oturuyorlar. “Bizler tartışmak, danışmak, herkese sormak zorundayız ve sonra da şudur, budur”. Ve
sonunda ne gelir? Hiç bir şekilde gelişme olmaz. Huzur yok. Belki de, bilemiyorum, belki de onların Bana söylemekten utandıkları
bazı el altı anlaşmalara ihtiyaç vardır. Bana anlatmaya utanıyorlar. Ne olduğunu bilmiyorum. ama bir ofisin “Evet” dediği şeye,
sonra tekrar geri geldiğinde, “hayır”, demesini hala anlayamıyorum. Üç yıl. Yani söylemeye çalıştığım şey, çok fazla düşünmek
egonun işaretidir. Ama hiç bir çözüm bulmazlar, hiç bir türde çözüm bulamazlar. Asla çözümü hedeflemezler. Çünkü onlar
sadece tartışıyorlar, münakaşa ediyorlar, düşünüyorlar – çözümleri yok. Sahaja Yogilerin iç gözlem yapmaları önemlidir, iç
gözlem – içe doğru. İç gözlem, içe doğru bakmaktır. İçe bakmak, “Neden ben düşünüyorum? Ben ne düşünüyorum? Düşünmeye
ne gerek var?”

Nirvichara olacaksınız. Aklınızın sizi aptallaştırmasına izin vermeyin. Bu akıl bir maymun gibidir, size söyleyeyim, o gerçekten de
bir maymun gibidir. Ve çalışmaya başladığı zaman sizi bu uçtan diğerine, şu uçtan bu uca zıplatır.  Eğer kimi, sözüm ona
sonuçlara ulaşırsanız, eğer buna erişilmemişse de, o zaman siz en sefil kişisiniz demektir. Sadece saçma bir şeyler üzerinde
düşünerek, eriyen insanlar gördüm. Ve bu düşünmekten dolayı, global seviyede de bize neyin geldiğini görebilirsiniz.

Aya gitmeye ne gerek var? Açlık çeken, ölen pek çok insan var. Mars’a gitmeye ne gerek var? Oradan ne getirecekler? Çünkü onlar
bir alışkanlık geliştirdiler. İlk önce Hindistan’a geldiler, sonra Çin’e gittiler, sonra buna gittiler, sonra şuna gittiler, oturamazlar,
yerleşemezler. Evde de oturamazlar.  Özellikle de erkekler. Eğer trenle seyahat ediyorlarsa, tren iki dakikalığına bile dursa,
erkekler dışarı çıkarlar. Eşleri endişelenecektir. Tren hareket ederken, onlar yine içeri atlarlar. Bu kaçık bir beyin. Sanırım, bir şey
gibi, neden onlar için maymun gibi derler? Çünkü maymunlar bunu yapmayacaklardır. Tek bir yerde kıpırdamadan duramazlar.
Meditasyonda, bir yerde oturmalısınız, buradan oraya, oradan buraya zıplamamalısınız. Bu çok zor. Kadınların başka problemleri
var. Yemek yaparken meditasyon yaparlar, zamanları yok! Onların arkadaşları var, alışverişe, bir şeyler almaya ve evi her tür çer
çöple doldurmaya giderler. Hiç bir şey için zamanları yok.  Çok da macerecılar. İş yapmak isterler, onu isterler, bunu isterler.



Meditasyon için zamanları yoktur. Yani durulmak, oturmak çok önemlidir. Kendiniz durulun. Bir keresinde birisi Bana, “Anne, eğer
oturursak, çok şişmanlarız” demişti. (Shri Mataji güler)  Tamam, önemli değil ama sizler durulun. Meditasyon yapmamak için her
tür bahane vardır. “Evet, ben meditasyon yapıyorum Anne ama biliyorsun, bu modern zamanlarda çok zor. Yaşamlarımızda krizler
var, yaşamlarımızda problemler var”. Ama gerçekte şaşarsınız, bir kriz olduğu zaman, deyin ki, Ailemde veya Sahaja Yoga’da, Ben
derhal düşüncesiz olurum.  Kendiliğinden düşüncesiz olurum çünkü problem Paramchaitanya tarafından çözülecektir.
Paramchaitanya problemi çözecektir, Ben neden düşüneyim ki? Unut gitsin. Bırakın Paramchaitanya halletsin. Eğer siz kendi
Paramchaitanya’nıza güvenmezseniz, bunu size faydası olmaz. Size hiç bir çözüm sağlamaz. O zaman da siz, beyninizle döner,
döner, döner, döner ve halledersiniz. İşte bu sizin kesinlikle bilmeniz gereken şeydir ki, sizler Tanrısal sevginin her yeri kaplayan
gücü ile bağlantıdasınız. Bu aptal olan düşünen sevgi değildir. Gerçek olan sevgidir. Neşe olan sevgidir. Bunların hepsi içinizde
bina edilmiştir ve şimdi sizler aydınlanmanızı aldınız, yani kendiniz gelişmek yerine değeri olmayan şeylerin içine atlarsınız. Bu
yüzden pek çok Sahaja Yogi kayboldu. Bana geçenlerde yüz kadar Sahaja Yogiyi kaybettiğimiz söylendi çünkü onlar bir şeyler
görmeye başlayan başka bir Sahaja Yogiyi izlemeye başladılar. Onlar da görmeyi istediler. Eğer bir şeyler görebiliyorsanız, bu
sizin orada olmadığınız anlamına gelir, basit bir şey. Eğer Ben, söyleyin, dağın tepesindeysem, o zaman Ben oradayımdır ama
eğer dağdan uzaksam onu görebilirim. Daha fazla şey görebilmek, sizin bundan uzak olduğunuz anlamına gelir. Bu noktayı takip
ettiniz mi? Yani süptil olan, sukshma, konum, sizin nerede olduğudur. Yani kendinizi nasıl görebilirsiniz? Sahaja Yogilerin
anlamak zorunda oldukları nokta budur. Şunu yapabilen herhangi bir kimse, “Anne, oh hayır, o görebiliyor, o sizin etrafınızdaki
auraları gördü, o bu şeyi görebilir”.   Öyleyse, siz nasıl görebilirsiniz? Çünkü siz busunuz, siz göremezsiniz.

Yani bazen çok popüler olan böyle insanlar, Sahaja Yoganın başlarında sizi kontrol etmeye ve aldatmaya çalışırlar ve sonra da siz
dışarı atılırsınız. Bu bizim yargılanma dediğimiz şeydir. Geçmeniz gereken elekler ve elekler ve elekler vardır. Şuna veya buna
tutkun olduğunuzda, şuna veya buna düştüğünüzde, bütün bunlar adım adım sizin nasıl  oraya nasıl vardığınızdır. Yok
oluşunuzun kesin olduğu bir noktaya varıyorsunuz. Çünkü sizler Ruh olmalısınız. Sizler spiritüel bir yaşama yükselmelisiniz. Eğer
eylemleriniz aşağıya doğru ise, kim size yardım edebilir?    Bu, sizlere anlattığım gibi, çok entresan bir zamandır, yargı zamanıdır. 
Ve bu zamanda bizlerin kendi yargılarımız olduğumuzu konusunda dikkatli olmalıyız. Hiç kimsenin size, şunda catch ediyorsun,
bunda catch ediyorsun demesine gerek yoktur. Kendiniz hangi çakraların catch ettiğini hissedebilirsiniz. Kendim, sizin tüm
problemlerinizi emmek hususunda ne kadar çabalasamda, sizi yükselir, yükselir ve yükselir halde tutmak için mümkün olan her
şeyi yapsam da, hissettiğim şey, bu yardım yöntemi ile sizler çok güçlü olmayacaksınız. Çünkü her zaman, “Anne, benim
problemlerimi emecek” diye düşünüyorsunuz. Eğer yüz mektup alsam, onların doksan dokuzu şu sıkıntıdan veya bu sıkıntıdan
dolayı acı çeken Sahaja Yogilerden. Hayret ettim, hali hazırda sizlerde bütün bu kaliteler uyandı, onlar sizdeler. Kullanın onları.

Biri diyecektir ki,  “bu adam beni rahatsız ediyor, bu eş beni rahatsız ediyor, koca beni rahatsız ediyor”. Sadece affedin! Sadece
affedin! Affetme gücünüz zayıf. Daha fazla, bu azizlerin yazdıklarından daha fazla, sizde gerçeğin gücü var. Gerçeği biliyorsunuz.
Tanrıça’ya dua eden bu azizlerden çok daha fazlasını. Eğer siz hangi seviyede oturuyorsanız, aşağıya düşmeyeceğinizi
düşünüyorsanız, çok fazla aşağıya inmeyeceğinizi düşünüyorsanız, bilmeniz gereken tek problem, yükselişinizin spiritüel olması
gerektiğidir ve zaten bu kaliteler çok iyi dengelenmiş ve içinize konmuştur. Dharma’dan daha fazlası. Dharma belki de, sizin
bırakma veya aşağıya düşme gücünüz var ama bu güçler içinizde asla yok edilmedi. Bir keresinde hatırlıyorum, Amerika’ya ilk kez
gitmiştim ve bir centilmenle tanıştım. Ertesi gün Bana geldi ve “Anne, ben değiştim, ben değiştim, ben değiştim” dedi. “Ne oldu?”
“Bilirsiniz, ben amcamdan nefret ederdim. Asla onunla konuşmak istemezdim, ona çok kızgındım ama bu sefer, düşünün, dün
onunla buluştum, gittim ve ona sarıldım ve öptüm ve dedim ki, şimdi seni affettim, seni tamamen affettim, şimdi bu konuda suçlu
hissetmiyorum. O bana böyle bakmaya başladı” dedi. Yani Kundalininin uyanışı ile sahip olduğunuz tüm bu güzel kaliteler ortaya
çıkacaktır. Ve sonra cömertliğiniz, Ruh tarafından aydınlatılmış güzel varlığınız, dünyaya Sahaja Yoga’nın gerçek olduğunu
kanıtlayacaktır.

Dün bize güzel oyunlar sergilendi ama bu sizlerin içinde, “ben aydınlanmamı aldım, şimdi ben buyum” şeklinde, akli bir tatmin
olmamalıdır. Hayır, hayır, hayır akli değil. Bu bir konumdur, bir konum ve bu konuma ulaşmalısınız, gerçekten meditasyon
yapmalısınız, her gece, her sabah, meditasyon için zaman bulun. Daha fazla meditasyon yaptıkça, bu daha iyi olacaktır.

Kendinizi ikna etmek için veya bırakmak için bahaneler bulunmamalıdır. Her şey önemsizdir. Bu Kali Yuga’da, eğer gerçekten bu
dünyayı kurtarmak istiyorsanız, yükselişiniz çok önemlidir. Sanırım bu gün, içinize halihazırda hangi kalitelerin aşılanmış
olduğunu, sizler için çok anlaşılır kıldım. Onlar oradalar. Onlar dharmalar değiller, onlar kalitelerdir. Onlar sadece içinizdeler, olan



tek şey dikkatinizi bunların tam tersi olan şeylere çevirmiş olmanız, aksi takdirde bütün bu kaliteler zaten sizlerin içine aşılandılar.
Zaten oradalar ve sizin dışınızda, hiç bir şey onları yok edemez. Onları yok ettiyseniz, hiç kimse size yardım edemez.

Tanrı hepinizi kutsasın.

H.H. Shri Mataji



1997-1225, Christmas Puja: Sizler, sevecen, müşfik, şevkatli ve disiplinli olmalısınız.

View online.

Christmas Puja, Ganapatipule (Hindistan), 25.12.1997 [Hintçeden çevrildi] Bugün, Shri İsa Mesih'in doğum gününü kutlamak için
buradayız. İsa’nın hayatı çok kısaydı ve zamanının çoğunu Hindistan'da, Keşmir'de geçirdi. Yaşamının sadece son üç yılını
geçirmek için  geri döndü ve insanlar O'nu çarmıha (dört mıh/çivi) gerdiler. Bu biraz da kaderdi. Agnya çakrayı açmak için Onun
bu fedakarlığı yapması gerekiyordu, Agnya çakrayı bu şekilde açtı. Agnya çakra çok dardır, küçüktür ve kolayca açılamaz, çünkü
insan kendisini egoist kılma özgürlüğe sahiptir. Bu ego onun Agnya çakrasını daralttı. Ve bu daralmış Agnya çakradan, egoyu
çıkarmak gerekliydi. Ve egoyu çıkarmak için MAAN'ınızı (akıl, zihin)kontrol etmelisiniz. Ama egonuzu MAAN’dan
çıkarmıyorsunuz. Egonuzu MAAN'dan çıkarmaya çalıştığınız anda MAAN artmaya devam edecek ve ego artmaya devam
edecektir [AHAAM KAROTI SAHA AHAMKAR] Yapıyoruz! Bu, eğer egomuzu en aza indirmeye çalışırsak, bu egonun fırlayacağı
anlamına gelir çünkü bunu sadece egonun yardımıyla yapmaya çalışacağız. Egomuzu bastıracağını zannedenler daha az yemek
 yiyecekler, dünya çapında şiddet uygulayacaklar, tek ayak üzerinde duracaklar, bazıları da tepe üstü duracaktır. İnsanların
egolarını yok etmek için yaptıkları her türlü deney ama bu egoyu bastırmaz, o fırlar gider. Oruç tutmak, JAP TAP – (ritüel)
yapmak, her şey egoyu ateşler! Havan da egonun yükselmesine yol açar! Çünkü Agni sağ taraftır. Karmakand (ritüel- fiziksel
eylem)olarak her ne yaparsak yapalım, yaptığımız ritüeller ego doğurur. Geçen binlerce yıl boyunca  insanoğulları, aynı türde
karmakand yapıyor. İçten dışa, ona ne öğretildiyse, onu yapıyor. Bu yüzden Sahaja Yoga Karmakand'a karşıdır. Herhangi bir
karmakand yapmaya gerek yoktur. Ve aşırı uçlara gitmekse, daha da kötüdür. Egonuzu uzaklaştırmak için, söylediğim gibi, buna
Marathi'de onu JODE PATTI (Shoebeat) yapındenir. Yani her gün sabahları, Sahaja Yogiler ellerinde ayakkabılarla tek sıra halinde
dışarı çıkıyorlar. Tamam! sadece eğer egonuz varsa, ama herkes elinde ayakkabıyla dışarı çıkıyor. Bütün bu karmakand,
Sahajyoga'ya da nüfuz etti. Öyle ki, Fransa'dan bir beyefendi Vashi hastanesinden geldi ve bu karmakand'ı oradan aldı. Bu hasta
insanlar içindir. Eğer bu derdiniz varsa, o zaman bu karmakandı yaparsınız ve onda kanserin karmakandı yazılıdır. Karmakand
yapmak, insanın doğasında var dedim çünkü o bunu, Benim karmakandım sayesinde yapabileceğini düşünüyor, bu iş yapılacak
ve bunda, karmakand sadece yabancı ülkelerde olan sizler için değil, birçok insan farklı türlerde karmakand yapmaya devam
ediyorlar. Örneğin onlar yılda bir kez kiliseye gidecektir, yani bugün (Christmas günü). Bundan sonra artık Tanrı'nın adını bile
anmazlar. Dünyanın bütün pis işlerini yaptıktan sonra Katolik'e (DHARAM –resmi, yasal olarak) gidip itirafta bulunun. Eğer bu
aptallığı görebiliyorsanız, yaptığımız bu yanlış hareketin yanlış olduğunu ve bundan sonra bu hareketin yapılmaması gerektiğini
anlayabilirseniz, o zaman bir Sahaja Yogi olacaksınız. Bunu anlayabilirseniz beyniniz onu koruyacaktır. Bir başka şey de , onların
bir numaralı cimriler olmalarıdır. Onlarla on rupi için konuşursanız, havaya zıplamaya başlarlar. Buna Marathi'de buna 'KODI
CHUMBAK' (yapışmak)denir, Bir şey var, Marathi'de öyle kelimeler vardır ki, egonuz kolayca çözülür. Mesela, bir kişi kendinden
çok bahsetti, ben şunu yaptım, ben ona bunu yaptım, Ben o kişiye alçak sesle 'Nohut ağacına tırmanıyorsun' dedim. Nohut ağacı
yok ki! [Shri Mataji Marathi dilinde konuşuyor] Bu sayede o kişi serinler. Ben bunu yaptım, ben şunu yaptım, bu “ben-lik”
gitmedikçe, yani o zamana kadar, İsa’yı tanıma şeklimiz yanlıştır. Ama 'Hıristiyan Milletler' denen şeyin, özellikle de İngilizlerde
gördüğüm şekliyle, Hıristiyanlığın onların daha da egoist olduğu yerlerde olması şaşırtıcı. Amerikalı olan herkes o kadar egoist ki,
İsa'nın havarilerini anlayamıyorlar. Şimdi, bu egonun çaresi nedir? Bunun çaresi İsa idi ve O herkesi sevmeyi, düşmanlarınızı da
sevmeyi öğretti. Çare 'Sevgi' dedi. ve Sevgiden başka bir çare yoktur. Ama bu 'sevgi', Param Chaitanya'nın 'sevgisidir'. O açıkça
'Kendinizi arayın' dedi. Siz kapıyı çalın ve kapı açılacaktır! Bu siz gidin ve bir kapıyı çalın anlamına gelmez. Kalbinizin kapılarını
açın demektir. Kalbi küçük olan bir kişi, cimri olan kişiler, asla Sahaja Yogi olamazlar. Ve çok önemli olan başka bir şey de, eğer
sinirlenirseniz, bu sizin çok fazla egonuz olduğu anlamına gelir. Kesinlikle sinirli olan uçuk insanlar gördüm ve onlar kendileri için
'Ben çok sinirli bir insanım' diyerek çok seviniyorlar. Böylesi insanlar, Sahaja Yoga'da olamazlar. 'Sevmeyi' bilenler, bu da 'Saf
Sevgidir ve o da böylesi bir 'Sevgi'yi, hiçbir beklentinin olmadığı, arzunun olmadığı, bunu sadece özverili şekilde bilenler ancak
onlar Sahaja Yoga'da olabilirler. Egoist insanlar yanlış davranışlarda bulunurlar, bıktım onlardan. Kendi başlarına bir şeye
başlayacak ve bunu Bana söylemeyeceklerdir bile ve onların böyle davranmaları sebebiyle, bugün binlerce soru ortaya çıktı.
Bugün Delhi'de, bir puja gününde, Bana aceleyle, “biz gidip bu kadar arazi aldık” demeleri, anlatmaya değer. Ne kadar ücret
ödedik? Nasıl olacak bu? Arazi nasıl bir yer? Hiçbir şey! Ve hiçbir Sahaja Yogi bunu Bana söylemedi. Çünkü yarın biri kalkıp
'Mataji böyle dedi' derse, o kişiyi bırakın çekip gitsin. Eğer bir şey söylemem gerekirse, Ben kendim söylerim. Ondan sonra o
kadar çok görüşmemiz oldu ki, Ben onlara hiçbir şey söylemedim. Şimdi onlara para verenler, aldatıldıkları için kafalarını ellerinin
arasına alıyorlar! O para nasıl geri alınır? Tüm işleri Bana sormadan, kesinlikle Bana sormadan yapıyorlar. Arazi o kadar kötü ki,
buraya hiçbir şey inşa edemezsiniz diye bir uyarı almışlar, aksine tutuklanacaksınız. Her Sahaja Yogi'nin Bana bir şey söyleme ve
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soru sorma hakkı vardır, onlar kendilerine ait bir toplum oluşturdular ve arazi alıyorlar diye çıldırdılar Burası o kadar çok kötü bir
arazi ki, orada tavuk bile yetiştiremeyeceğiniz söyleniyor. Sahaja Yogiler, tavuklardan bile daha mı kötü? Şimdi her ne olduysa,
aptallık bu! ve bundan Ben sorumlu değilim ama siz paranızı geri istiyorsunuz. Bu Benim sorumluluğumda değil. İsa, bu evleri
yapanların, bu evlerde yaşayanların, kendi evlerini yapan kuşları GHARONDA (evine bağımlı olan, evine yapışmış olan) olarak
izlemeleri gerektiğini söylemiştir, kendileri için küçük bir yeri, sevgiyle nasıl yaptıklarını ve evlerini yaptıklarında, o evi yapmaktan
büyük bir keyif aldıklarını söylemişti. Sizin bağlılıklarınızı bırakmanızı her şekilde açıkladı. Bu benim evim. Bu benim arazim, onlar
benim çocuklarım. Bu benim ülkem, bu kadarı bile fazla. Bu bağımlılıktan vazgeçilmelidir. Ancak o zaman harika olabilirsiniz.
Tüm dünyada, sizler kız ve erkek kardeşlersiniz. Bu, sizin kendi ülkenize olan bağlılığınızdan vazgeçtiğiniz anlamına gelmez. Hiç
de bile ! Ülkenize bağlı değilseniz, hiçbir şey yapamazsınız. İçinizde vatana adanmışlık olmalıdır ama vatana adanmış aynı kişi
kendini dünyaya adamış olur. Kişinin kendi vatanına adanmışlığı yoksa, eğer damla yoksa, nasıl deniz olabilir ki? Her şeyden önce
vatana bağlılık olup olmadığına bakılacaktır. Eğer ülkenize aleyhine çalışıyorsanız, ona adanmış değilsiniz. İsa'nın (kendi
memleketine)geri dönmesine gerek yoktu. Şunu da söyledi, orada şöyle insanların yaşadığını, onlar sadece (MAL -pislik)
arzusuna sahip olanlardır (MALECH – içi pislik dolu kişi)'dir. Ama Shalivahana O'na, 'Hayır! Hayır, sen git ve onlara NIRMAL
TATTWAM saflık ilkesini öğret, dedi. Nirmal Tatwam'ı öğretmek için oraya gitti ve O'nun hayatına son verdiler. Burası çıldırmış
insanların ülkesiydi. Onun hiç şey öğrenmesine gerek yoktu ama O bir şeyler öğretmek zorundaydı. Bu nedenle oraya gitti ve aynı
nedenle, sonu bu şekilde oldu ama 'Bilgelik' ve 'Affetmek'. 'Affetmek' Agnya çakrayı açabilen tek mantradır. Eğer herhangi birine
karşı öfke duyuyorsanız veya herhangi birine karşı bir şiddet eğilimi varsa, Agnya'nız tam olarak olmaz. Ne yaparsanız yapın,
bunu sevgiyle yapmalısınız. Birine bir şey söylemeniz gerekse bile, bunu onun hayatı 'NİRMAL' olsun diye söylemelisiniz. Bu,
çocuklarınızı şımarttığınız anlamına gelmez. Çocukları mükemmel bir şekilde disipline etmelisiniz. Eğer çocukları disipline
edemezseniz, çocuklarınız asla iyi birer Sahaja Yogiler olamazlar. Ve bunun içinde, siz kendiniz disiplinli olmalısınız. Kendinizi
disipline etmezseniz, çocuklarınızı disipline edemezsiniz. İsa’nın hayatı hakkında çok az şey yazılmıştır ama kendisi çok
disiplinliydi Bu şekilde dayandı ve hayatıyla, kendisinin evlenmesine gerek olmadığını gösterdi. Evlenmedi. Bu Onun evliliğe karşı
olduğu anlamına gelmez. İnsanların böyle yanlış fikirleri var ve bu yüzden 'rahibe' denilen kadınlar, kendi kendilerine “İsa ile evli
olduklarına” dair bir düşünce geliştirdiler. O, Sakhshat Ganesha'ydı! Bir kimse, O'nunla nasıl evli olabilir ki? Bunun dışında
erkeklere de böyle doğal olmayan kavramlarla evlenmemeleri öğretiliyordu. Bununla herkes kontrol altında tutulabilir ama
Hristiyan olunamaz, bu böyle [KRITRIM – (yapay, suni)- BANDHAN] gibi ve bugün kendilerini gizlemek için, Hıristiyan dini önemini
kaybediyor. İsa'yı unuttular ve kendileri bir din yarattılar ve buna da “Hıristiyan dini” dediler. Günümüzün Hıristiyan dini, bu İsa
adına kara bir leke gibi duruyor! Bende bu dinde doğduğum için, bu dinin içini ve dışını gördüm. Hindu dininde de durum aynıdır.
Hindu dininde hiçbir şekilde siz halka mensup olamazsınız. Çünkü çeşitli gurularınız, Datatreya vb. gibi gerçek gurularınız ve
Nathpanthiler, (Kast sistemine ve Brahmanaların üstünlüğüne meydan okuyan bir hareket) birçok enkarnasyonunuz ve
Sayambularınız vardır. Tek bir kitabınız yoktur, sayısız kitabınız var. Onlarda ise sadece İsa ve İncil var, onlar köktendinci
olabilirler. Yahudi de olabilirler ve bunların üçü de birbiriyle ilişkilidir. Bu kitaplarda yazılıdır ama bir Hindu, asla halktan biri
olamaz. Çünkü bazılarının bir gurusu, bazılarının ise daha farklı bir gurusu vardır. Bazıları Mahalaxmi'ye tapar, diğerleri Renuka
Devi’ye, bazıları ise Krishna'ya. Yani, her bir kişi, her bir aile, kendi başlarına bireysel olarak bir enkarnasyona, kitaplara ibadet
eder. Bu nedenle Kutsal Kitap olarak adlandırılabilecek hiçbir kitap yoktur. Yani bir Hindu bütün dinlere saygı göstermelidir.
Hindularda saygı gösterme kapasitesinin maksimum olduğunu fark ettim. Bir keresinde bir oteldeydik, orada bir İncil vardı.
Birileri okusun ya da okumasın, onlar (oda da) bir İncil bulundururlar. O İncil yere düştü. Yanımızda bir Hindu vardı. İncil'i aldı,
başına koyup, sonrada masaya bıraktı, onlar asla ayaklarıyla İncil'e dokunmayacaklardır. Hristiyanlar da öyle yapacaktır. Bir
Hindu ayakla dokunmak gibi bir şeyi asla yapmaz. Herkese saygı duymak bir Hindu'nun Dharma'sıdır ama onun içinden çıkanlar
çok ama çok gariptir. Bizim politikacılarımız, onlar böyle insanlar doğdular. Muson yağmurlarında mantarlar ortaya çıktıkça, bazı
insanlar da, aynı şekilde ortaya çıktılar ama onlar Hindu değiller. (DHARMA’ları) dinleri hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Kuzey
Hintliler bunu hiç bilmiyorlar. Ve Güney Hindistanlılar bramhinlere, orada burada para verilmesi gerektiğini ve şunu bunu yapmak
zorunda olduklarını bilirler (RİTÜELLERİ). Maharashtra'da karmakand'dan başka bir şey yoktur. Onlar çok karmakandiler.
Maharashtra'da çok çalıştım. Her şey boşa gitti çünkü onlar çok ritüelcidirler (KARMAKANDI). Bundan vazgeçemezler. Burada
işte Siddhi Vinayak tapınağı. Orada olan Ganeshji, Ben onu uyandırdım. Şimdi Salı günü orada bir mil uzunluğunda, bir mil
uzunluğunda çizgiler durduğunu görüyorum. Ganeshji de uyumuş olmalı. Bu türden ritüelist insanlar Maharashtra'dadırlar.
Bundan dolayı onların Karmakand mizaçları kızışmıştır. Ve Kuzey Hindistan'da da, bazı insanların Karmakandi olduğunu gördüm.
Ve Karmakandi olanlar çok öfkelidirler, kızgındır. Karmakandi olmayanlar ise çok sakindir. Yani ilk şey bu ritüelizmi durdurmaktır
ama siz her şeye saygı gösterin. Ritüelizmi durdurmak, her şeyi tekmelemek anlamına gelmez. Bu dengeleme, İsa tarafından
öğretildi. Bu denge olmadan Agnya Çakranız açılamaz. Yanlış insanların büyüdüğü, herkesin saygısı ve gereksiz ritüelleri, bu



günün sahte guruları. Onlar ritüelizm sayesinde var oluyorlar (KARMAKAND). Onlar size, çok para ver, şunu yap bunu yap
diyecekler. Her gün Havan yapın, bu isimleri okuyun, bu isimler size mantraları veriyor, onlar şunu bunu yapıyorlar. Bunlar
Karmakandiler ve size Karmakand öğretiyorlar. Bu İsa olan şeye tamamen karşıdır. O, karmakandi yapmakla, insanın egoist bit
hale geldiğini biliyordu ve egoyu kırmak için, Karmakand'ı tamamen yasaklamıştı. Aynı şekilde, Tanrı adına kim para kazanıyorsa
O'na göre bu sakıncalıydı. Tam tersine bir süreç başladı. Para kazanın ve tüketin. Onlar para kazanmaktan vazgeçmezler, para
kazanıp, tüketirler. Bu hiçbir sorunu çözmez. Bugün Sahaja Yoga işinde, Sahaja Yoga çalışması için ne kadar para ödediğimizi
hatırlamalıyız. Ne kadar para verdik? İsa’nın on iki tane balıkçısı vardı. Onlar, hatta çok çalışarak, tüm dünyaya yayıldılar. Bugün,
sizler Benim çok sayıda öğrencimsiniz. Ve eğer isterseniz, pek çok insana aydınlanma verebilirsiniz. Pek çok insanı Sahaja Yoga
ile tanıştırabilirsiniz ancak insanlar yarı pişmiş olmamalıdır. Onlar derin olmalılar. Derin olmadıkça anlayamazlar. Ve bunun için
en büyük şey, sizin onları ne kadar çok sevdiğimizdir ve onlar da başkalarına ne kadar sevgi veriyorlar. Sahaja Yoga'da lider olan
herkes, her şeyden önce İsa’nın öğretisinin herkesi sevmek olduğunu hatırlamalıdır. Ben bunu yapıyor muyum? Öfkemi herkese
gösteriyorum. Herkesi kontrol altında tutarım, öfkemi gözlerimle ifade ederim. Bu ego sadece Sahaja Yoga'ya karşı olmakla
kalmaz, onun yıkıcısıdır. Kim egoist ise onu azaltıp yerine sevgiyi koymalıdır. Hayat bir keyif olacaktır. Hayat güzel olacaktır! Eğer
sevmeyi bilmiyorsanız, o zaman birkaç günlüğüne Sahaja Yoga'dan çıkarsınız. Gidip önce kalbinizin kapılarını açarsınız. Bununla
ve sadece bununla, Sahaja Yoga ancak Shaktisiyle yayılacaktır. Mesele şu ki, Sahaja Yoga'yı yayanların sevgi Shaktisi daha az ve
öfke Shaktileri ise daha fazla. Bu asla yayılmayacaktır. Bu sevgiyle yayılacaktır, öfkeyle azalacak ve küçülecektir. İsa'nın öğretisi
anlamamız için gereklidir. (İngilizce kısım) Üzgünüm ! Hintçe konuşmak zorunda kaldım çünkü buradaki insanların çoğu Hintli,
bazıları Marathi ve diğerleri de Kuzey Hindistan'dan. Onlara İsa'yı anlatıyordum. Onun gücü neydi? Onun Gücü Sevgiydi, öfke değil
çünkü en zor merkez olan Agnya'yı geçen O'dur. Egosu olan insanlar, egolarının olduğunu asla fark etmezler, egolarıyla her türlü
saçma sapan şeyi yaparlar. Bana sormadan Delhi'de bir şey yaptılar. Bana sormadan Rusya'da bir şey yaptılar. Ve bu Sahaja
Yoga için çok yıkıcıdır. Yaptıklarının bütün Tanrısal kanunlar dahilinde, cezalandırılabilir bir suç olduğunun farkında değiller. Bir
şey yapmak istiyorsanız önce Bana söylemek zorundasınız. Bana danışmak zorundasınız, Benimle konuşmak zorundasınız
çünkü Ben neler olduğunu biliyorum. Birisinin sizi aldatmak isteyip istemediğini bilmiyorsunuz. O zaman bu kadar duyarlı olup
olmadığınızı nasıl bileceksiniz? “Anne ne yapmalıyız?” diye Bana sormalıydınız, en azından Bana sorun. Bu, Sahaja Yogiler
arasında eksik olan en önemli şey, şimdi bizim bir türden çok süptil bir egomuz var. Eğer birini lider yaparsanız, bu bazen çok
tehlikelidir. Eğer lider eşinden dolayı ego geliştiriyorsa bu çok zor bir şeydir. Sahaja Yoga'yı tamamen yok edebilirler. Herşey
mümkündür. O yüzden böyle bir şey yapmadan önce (Bana) danışmalısınız. Hala yaşıyorum ve Bana sorabilirsiniz. Bana
yazabilirsiniz, telefon da edebilirsiniz. Ben en azından size söylemek üzere oradayım ama o zaman dengenizi ve sevginizi
geliştirmelisiniz. Bu sadece Param Chaitanya aracılığıyla olur, O, Tanrısal Sevginin her yeri kaplayan gücüdür. Bu ayırt edicilik
yetkisini geliştirebilirsiniz.... özel güçleri. Eğer biri Bana telefon etse bile, Ben o kişinin sorununun ne olduğunu hemen biliyorum.
Benim gibi olabilirsiniz demiyorum ama en azından görecek vibrasyonlarınız var. Ayrıca kendi vibrasyonlarınıza da bakın. Nasıl
hareket ediyorsunuz? Elinizin üzerine bir kağıt koyun, göreceksin ki, fotoğrafımın önünde el titremeye başlayacaktır. Bu ego ile
daha ileri gidemezsiniz. Neden Sahaja Yoga'ya geldiniz? Buraya bir tür lider ya da bir tür kral olmaya değil, büyük bir guru olmaya
geldiniz. Bana Gurupad Dijiye'yi (Gurupad-Gurunun hizmetkarı) sorduğunuz gibi. Bunun için Sahaja Yoga'da tam bir tevazuya,
doğal bir tevazuya, doğal dengeye sahip olmalısınız. İsa’nın bize öğrettiği şey budur. O zamanlar, insanların bu kadar egosu
olduğunu düşünmüyorum. Ego size modern bir hediyedir. İnsanlar her şeyden ego kaparlar. Mesela bir keresinde bir bayanla
tanıştım ve egosunu çok kötü halde buldum. “Ona ne oluyor” dedim, kızlarıma sordum, 'Ne iş yapıyor bu hanım?' dedim. 'Anne, o
bebek yapmayı biliyor' dediler. Bu yüzden egosu vardı. İyi bir Sahaja Yogi olmaktan daha büyük olan ne var ki, Kral olabilirsiniz,
herhangi bir şey olabilirsiniz. Şimdi Başbakanların ve onların hepsinin hapse girdiğini görüyorsunuz. Sizinle kıyaslayınca, onlar
nedir ki? Dengeleri yok, duyarlılıkları yok.Sizi ayrı birer bireysiniz, sizi daha yüksek insanlar yapan şey ne, çünkü sizin egonuz yok.
Artık insanlar egolarını yok etmeye çalışıyorlar Onların iki tür..... Yani onlar kendilerini shoebeat ile dövmeye devam edeceklerdir.
Her tür ritüeli yapıyorlar ama tüm bunları aklımızla yapıyoruz. Aklınızla ne yaparsanız yapın, bu size sadece ego verir. Onlar çileci
olurlar. Onlar en büyük egoistlerdir. Söylemeliyim ki, Hitler en büyük çileciydi. O çileciliğiyle Hitler oldu. Eğer Hitler olmak
istiyorsanız, çileci olursunuz, Sahaja Yoga'da tüm bu çilecilik işine izin verilmez. Sizler sevecen, şefkatli, nazik ve disiplinli
olmalısınız. Bunu söylemeliyim, çünkü severken bazen sınırların dışına çıkarsınız çünkü Sahaja Yoga disiplinine sahip değilsiniz.
Sevmek, sizin bir Romeo - Juliet gibi olmanız anlamına gelmez, bu demek değildir. Dengenizi disiplininiz vasıtasıyla
sağlamalısınız. Eğer disiplininiz yoksa asla iyi bir Sahaja Yogi olamazsınız. İsa’nın hayatından bu şeyler öğrenmeliyiz, bu şeylere
sahip olmadığımız sürece, iyi Sahaja Yogiler olamayız. İlk olarak ritüel düşkünü tabiat, ikinci olarak öfke, üçüncüsü olarak ise
cimrilik. Mesela ingiltere'ye giderseniz orada 'taksiye binerek sterlin tasarruf edin' yazıyor, işte olay bu. Cimrilik, bizim para
biriktirebileceğimiz bir yerdir, 'Anne, bana ayrıcalık yapar mısınız?' derler. Bu Benim burada yaptığım türden bir iş değil ki. 'Eğer siz



bunua bana yarı fiyatına yaparsanız, bu durumda gelebilirim' derler. Ben sizin paranızı kullanmıyorum, bunu sizin binalarınız için
kullanıyorum, tüm bunlar Bende var tabii ki, benim param da var ve sizin paranız da var. Yaptığım pek çok şey var. Vashi'nin
tamamı, bütün Aşram, Delhi'de iki aşram, ardından okulun tamamı ve ayrıca Pune’deki ve diğer yerlerdeki araziler. Şimdi onlar
Pune'da arazi için, her şey için Benim ödeme yapmamı istiyorlar ve Pune halkı, Maharashtralılar büyük cimriler, kanjoo insanlar
olarak bilinirler. Kendi aşramları için bile, her şeyin bedelini Benden istiyorlar ve güzelce oraya gider, güzelce bhajanlar söylerler.
Bakın onlar iyi müzisyenler, öyleler. Çok çok cimri insanlar. Cimri insanlar asla sevemezler. Parayı severler. Egoist insanlar asla
sevemezler çünkü onlar başkalarını kontrol etme gücünü severler. Onlar bunu Sahaja Yoga için yaptıklarını sanıyorlar ama değil.
Siz, kendiniz için ve egonuz için bir şeyler yapmadıkça Sahaja Yoga için çalışmanın faydası yoktur. İsa’ya bakın, çok mütevazi bir
meskende doğdu ama O kraldı. Ve fakirlerle yaşadı ve onları kurtarmaya çalıştı. Cüzzamlıları kurtardı. Orada olan o kadar çok
insanı kurtardı ki. Yirmi bir kişi Onun tarafından iyileştirildi. Şimdi Sahaj Yoga da, bilemiyorum, kaç bin kişi iyileşti ama önemli
olan şey şudur, eğer tedavi ediyorsanız, tedavi edenin siz olmadığını biliyorsunuzdur. İyileştiren Tanrısal güçtür. Siz hiçbir şey
yapmıyorsunuz. Böyle olmak en iyisidir. Ben de hiçbir şey yapmıyormuşum gibi hissediyorum ve Ben hiçbir şey yapmayan
Nishkriya'yım (aktif olmayan) ama tembel değilim. Siz aktif olmalısınız ama tüm aktiviteleriniz 'Sevgi'nin İlahi gücünden
gelmelidir. Her şeyden önce sevgi için ellerinizi açmalısınız. Kalbinizi açmalısınız, paranızı açmalısınız, evinizi, her şeyi, 'Sevgi'
için. Eğer karınız başkalarının sizin evinize girmesine bir kez izin vermezse, onu evden atın, umurumda değil. Kocasına karşı nazik
ve cömert olmayı ona öğretin. Cömert olmanız çok önemlidir. Nazik olmalısınız, başkalarına karşı sevgi dolu ve tatlı olmalısınız.
İsa sadece bir kez öfkelendi ve tapınakta bir şeyler satan insanları gördüğünde, Onun bunu yapmaya da hakkı vardı. Burada sahip
olduğumuz şey aynıdır. Ve eğersiz gidip onlardan bir şey satın almazsanız, kaybolacaklardır ama siz sadece bir alışveriş
alışkanlığınız olduğu için gidip onlardan bir şeyler satın alıyorsunuz. İnsanlar nereye giderlerse gitsinler, alışveriş yapmaları bir
alışkanlıktır, alışveriş yapmak zorundalar. Yeşilliği, doğanın güzelliğini görmeyeceklerdir, hiçbir şeyi. Kocamla birlikte pek çok
ülkeye gitmek durumunda kaldığımda, Ben müzeler gibi güzel yerleri gezdim, asla alışveriş yapmazdım. Ama Benim çok fazla
çocuğum olunca, alışveriş yapmak zorunda kalıyorum. Bu yüzden mağazalara giderdim ama her yerde alışveriş için olduğu gibi
değil. Ruhsal gelişiminiz için buraya geldiğiniz zaman, burada alışveriş yapacak ne var? Mekke'de dükkânları var mı? Bu, holi’den
de daha kutsaldır. Neden mağazalara gitmeli ki, bunu anlayamıyorum. Dükkan açmasınlar dedim ama bunu teşvik eden
sizlersiniz. Bizden para kazanmaları için onları kim teşvik etti? Orada satın almak için önemi olan bir şey yok. Şimdi kutsal bir
olaya geldiniz. Buraya ibadetiniz için geldiniz. Mahalaxmi tapınağımızda garland, bayanların saçları için bir şeyler satan insanlar
var ama onlar bunların Tanrıça için olduğunu söylerler ve onlar bu şeyleri oradan satın alıyorlar. Oraya gelen tüm bu insanlar,
aptalca bir şekilde bunu tapınaktaki brahmana verirler ve Brahman da onları daha düşük bir fiyata, satıcıya geri satar. Ve oraya
gidenlerin aptallığı yüzünden bu garlandların kaç kez satılıp, geri alındığını, tekrar tekrar satılıp geri alındığını bilmiyorum. Eğer bir
şey almaları gerekiyorsa, onu vardığınız yerden değil, dışarıdan almanız gerekir. Delhi'ye gittiğinizde, oradan satın alabilirdiniz ya
da Bombay'a geldiniz, oradan satın alabilirdiniz ama buradan değil. Burayı Bombay ya da Delhi yapamayız, yoksa neden buraya
gelelim ki. Bu yüzden İsa bir sopa aldı ve kilisenin yakınında bir şeyler satanları dövdü. Şimdi, bu onlarda yok, kilisenin yanında
bunları görmedim, yok onlarda. Dışarıda var. Ama onlar Katolik kilisesinin, Benedictine adında bir şarap satması gibi, başka
şeyler satıyorlar. Düşünün! Bu da başka bir hikaye. İsa düğüne gitti ve onların şarapları yoktu. Şimdi Hibru (Yahudi) dilinde şarap,
üzüm suyu demektir. Fermente edilmiş anlamına gelmez. Yani O suyu, siyah şaraba çevirdi. Suyu bir anda şaraba çeviremezsiniz.
Şarap çürümeli, kokmalıdır. Ne kadar çok kokarsa o kadar iyidir. Ama onlar İsa'nın bu şeyi içmeniz gerektiğini söylediğini
düşünüyorlar. O bunu asla söylemedi. Sadece onu şaraba dönüştürdü, bu suyu üzüm suyu tadına çevirdiği anlamına gelir. Bir
keresinde bir televizyona gittim ve İtalya'da çok hoş bir adam vardı. 'Anne önce Siz bana aydınlanma verin' dedi. Ben de 'Biraz Su
Al' dedim. Elimi suyun içine soktum. "Şimdi iç dedim." "Şarap tadında" dedi. "İsa'nın da yaptığı bu" dedim. Aydınlanmasını aldı. Bir
anda şarap yapamazsınız ama onlar eğer biri ölürse içerler, biri doğarsa, içeceklerdir. Ne pahasına olursa olsun, eğer içmezlerse,
normal değildirler ama aydınlanma alan insanlar aniden değiştiler. İçki içmek istemiyorlar. İçki içmeyi bıraktılar. Dikkatleri
güzelleşti. Her şey değişti. Bu, İsa'nın sözünü ettiği, Muhammed sahibin sözünü ettiği, çalışan bir dönüşümdür, herkes insanların
dönüşüm geçireceği bu özel zamandan bahsetti ama dönüşümden sonra bile, siz olmak üzere buraya geldiğiniz şey olmayı
istemiyorsunuz, bunu yapmak zorunda değilsiniz. Geride kalacaksınız. Bu gerçekleşmekte olan büyük bir dönüşümdür. Bu
dönüşümde, yükselişiniz de gerçekleşiyor. Devam etmekte olan büyük bir evrim var ve düzgün gelişmeyenler geride
kalacaklardır. Söylendiği gibi, bu son yargıdır ve sizler yargılanacaksınız. Geride kalacaksınız. Yükselen insanlara yapışıp
kalamazsınız, kendi ağırlığınızla aşağıya düşeceksiniz. Bu nedenle, sizin için, İsa'yı anlamanız için, tüm bu kalitelere sahip olmak
zorundasınız. Öfkeliyseniz, gidip kendinizi shoe beatleyin ama değilseniz, o zaman buna gerek yok. Ne olduğunuzu bilmek
zorundasınız. Her şeyden önce iç gözlem. Buna göre çalışmalısınız ama bu ritüelizme Sahaja Yoga'da hiçbir zaman izin verilmez.
Ben tüm çocuklarımı seveceğim. Son derece sevgi dolu ve kolektif olmak. Hiç kimseyi sebepsiz yere kınamamalısınız ve eğer



kınamak zorundaysanız da, bunu Bana söylemelisiniz. Ben neyin ne olduğunu biliyorum! Bana sormadan, birini ölçüp biçip, sonra
da ben birisini değerlendirdim demeyin. Neyle ? Sizin ölçünüz nedir? Siz kendi ego ağınıza, kendiniz yakalandınız. Bana
söylemeden kimseyi kınayamazsınız. Bana söylemek zorundasınız. Bu şeyin Beni ya da herhangi bir şeyi rahatsız edeceğinden
endişe etmeyin ama Bana sormalısınız. Ben herkesi biliyorum. O kişiyi mat etmemiş olabilirim ama vibrasyonlarını
hissedebiliyorum. Bana yazabilirsiniz. Pek çok insan sadece telefon eder ama bunun yolu bu değildir. Bana yazmalısınız çünkü
Ben her mektubu okuyorum ama tüm o saçma sapan mektupları da, zamanımı boşa harcamak için yazmamalısınız. .....babamın
annesi, annem, bu şey hasta ya da o öldü ve onun bhoot'u hareket ediyor. Her türden garip mektuplar Bana geliyor. Böyle insanlar
için ne yapabilirim? Önemli değil. Hepsi: "Paraya ihtiyacım var, param yok. Para için size güveniyorum. O yüzden lütfen bana para
gönderin." Fotoğrafıma sorabilirsiniz. Eğer iyi bir Sahaja Yogi iseniz, para için de endişelenmenize gerek yoktur ya da çocuğum
yok, Anne ne yapayım? Anne ben çocuğum olsun istiyorum. Siz çocuğu olanlara, onlara sorun, onlar başka ne varsa size
anlatacaklardır. Pek çok kişinin Sahaja Yoga'ya geldikten sonra çocukları oldu ama siz bunu hak etmelisiniz. Pek çok mucize
gerçekleşti. Pek çok insan şüphesiz ki iyileşti ancak bu, bunu sizin yaptığınız anlamına gelmez. Ego tuzağına düşmeyin. Bu en
tehlikelisidir. Eğer Sahaja Yoga'yı yok ederseniz, kendinizi yok ediyorsunuz. Bu nedenle, bugün hepiniz kalbinizden söz
vermelisiniz. Ellerinizi kalbinize koy ve 'Anne, bizler Seviyoruz, Sizin Tanrısal Sevginizi yayarız, bütün dünyayı sararız, bütün
insanlara aydınlanma veririz' deyin. Bağırmayacaksınız, kızmayacaksınız, her tür ritüeli yapmayacak, sadece teslim olacaksız.
Egomuzu teslim edelim, egoyu teslim edin, egonuzu teslim edin. Tüm sorunlarınız çözülebilir çünkü ego olduğu sürece, bu ilahi
güç olayı devralmaz. Her şeyi yapabilirsiniz, bağlantıda değilsiniz. Bağlantınız eksik. İsa kayıp. O artık yok. O'nu yerleştirmek için,
her şeyden önce nasıl sevdiğinizi göstermek zorundasınız. Bu, karınızı sevdiğiniz, çocuklarınızı sevdiğiniz ve evinizi sevdiğiniz
anlamına gelmez. Siz herkesi sevmek zorundasınız. Herkesi mutlu etmeye çalışın. Müziği bu yüzden seviyorum çünkü müzik
aracılığıyla vibrasyonları yayabilirsiniz. Sevgi dolu vibrasyonların titreşimlerini yaymak için müzik çok iyi bir ortamdır ama
müzisyenler insanları sevmelidir, öfkeyle değil, kendini çok fazla düşünmemeli, gösteriş yapmamalıdır. Tanrısal gücün, çok güçlü
olduğunu anlarsanız, tüm bunlar çok iyi bir şekilde çalışacaktır. Şüphesiz bu sevgidir, şüphesiz bu gerçektir ve şüphesiz ki eğer
bunun dışına çıkarsanız, her şey tarafından catch edilebilirsiniz ve işiniz biter. Bu içinizde sahip olduğunuz çok, çok güçlü, etkili ve
kesinlikle ikna edici bir güçtür. Ve kendisini çarmıha geren İsa sayesinde, bizim uğrumuza kendi bedenini feda etmesiyle,
agnyamız açıldı. Aksi halde Ben bu Sahaja Yoga'yı yapamazdım ama bu alanda Buddha, Christ ve Mahavira var ve onlar tapasya
(kefaret), tapaha (acı çekmek)yapmak zorunda kaldılar. Onlar bunu yaptılar. Şimdi siz yapmak zorunda değilsiniz, onlar sizin için
yaptılar. Bakın, dün müzisyenleri gördüm. İki - üç ayda çok şey öğrendiler, yoksa eskiden tanıdığım tüm müzisyenler, onlar Hint
müziği için gerçekten açlıktan ölmek zorunda kaldılar. Aylarca birlikte, yıllarca birlikte pratik yapmak zorunda kaldılar, gurularına
boyun eğmek zorunda kaldılar, bu Param Chaitanya ve İlahi Olanla bir olma gücünüz sayesinde bunların hepsi artık bitti. Bu
Tanrısal güç sizi öyle dönüştürebilir ki, yapmak istediğiniz her şeyi iki ayda, üç ayda yapabilirsiniz. Pune'de onlar şarkı söylerken,
biz onlara saygıyla 'yabancılar' dedik. Hindistan'da 'yabancılar' demek, saygı anlamına gelir, bu diğer ülkelerdeki gibi değildir. Yani
onlar şarkı söylüyorlardı. Onlar, oraya gelmiş olan çok büyük müzisyenlerdi. Bana, "Anne, biz onların önünde başımızı eğdik"
dediler. Çünkü Hint müziği hakkında tek kelime bilmeyen bu insanlar, onu nasıl bu kadar iyi öğrendiler ve Marathi dillerinin
telaffuzu zordur ama onlar bunda o kadar iyiler ki, bu çok şaşırtıcı. Şimdi bütün bunlar sizin huzurunda, sizin önünüzde oldu.
Burası güzel, İsa'nın doğum gününü kutlamak için burada balonlarınız var ve tüm bu ego balonları patlamalı, bitmeli. (alkışlar)
Hint dilini öğrenebilirseniz sevinirim. Ama İngilizcemin o kadar iyi olmayabileceğini biliyorum ama en iyisi mümkünse Hintçe
öğrenmektir. Çünkü Hindistan'da zaten on dört tane dil var ve başka bir ülkede çok daha fazla dil var. Her ülkenin farklı bir
İngilizsi var. Amerika'ya giderseniz Ben en azından iki, üç gün onların İngilizcelerini anlamıyorum. Çünkü dillerini ve dudaklarını
önce bir tarafa, sonra diğer tarafa götürmeye devam ederler. Fransızların İngilizcesi ise bambaşka bir nokta. Bu yüzden en iyisi
Hintçe öğrenmek ve bu da iyi bir Hintçe, Sanskritçeleşmemiş ama (Rozmara)dedikleri gibi, yani günlük Hintçe çünkü eğer ne
dediğimi anlarsanız, kendimi daha iyi hissediyorum. Bu zor değil çünkü hepiniz Sahaja Yogisiniz. Fazla zaman harcamadan
Hintçe öğrenebilirsiniz. Sanskritçe öğrenin demiyorum ama Hintçe çok kolaydır. Deneyin. Bu benim Ana dilim değil. Hint dilini hiç
çalışmadım, asla, ama onun öğrenmesi çok kolay bir dil olduğunu görüyorsunuz. Ama babamın Bana dediği gibi, "Asla bir İngiliz'e
Hintçe öğretmeyin." "Neden bu tavsiye?" dedim. Bana “kendisine Hintçe öğretmem için peşimde olan bir İngiliz vardı”, dedi. Bu
bey bana, "kendi hizmetçime kapıyı açmasını veya kapıyı kapatmasını söylemeliyim" dedi. Kapıyı açmak için "Darwaza khol de"
yerine "serin bir gün vardı" anlamına gelen bir şey söylüyordu. (alkışlar) Kapıyı kapatmak içinde, "Maine darwaza bandh kar dey"
"Bir bankacı vardı" demeniz gerekir Ama şimdi durum farklı. Hintçe'yi çok çabuk öğrenecekler. Çok çabuk, bunu görebiliyorum. .
Eğer çok zor olan bu dehşet verici klasik Hint müziğini, çok kolayca öğrenebilirseniz, ne olacak ki? Çok kısa sürede Hintçe
öğrenebilirler ve Beni her seferinde daha mutlu edebilirler. Hintçe Benim dilim olduğu için değil- böyle değil, Benim dilim Marathi.
Marathi dili çok zordur. Marathi’nin öğrenebileceğini sanmıyorum. Bu çok kesin. Bence bu egonuzu bastırmak için en iyi dillerden



birisiidir. Maharashtralıların normalde bencil olmamalarının nedeni budur, çünkü kendi dilleri, bu süreç içinde bina edilmiştir.
Örneğin diyelim biri şunu yaptım, şunu yaptım diye övünüyor. Marathi'de o kişiye "Bir çalıya tırmanma" derler ya da ancak şu
kadar büyük olan bizim channa ağacı dediğimiz şeye, o zaman kişi biter. Bunun gibi, adamın egosunu yüzüne vurabileceğiniz
birçok kelime var. Yani Marathi dilinin pek çok avantajı var ama sizden Marathi dilini öğrenmenizi istemem. Bu o kadar kolay
değildir ama Hintçe öğrenmelisiniz. Çok kolay, çok kolaydır ama Hintçe'de 'Adab' diye bir şey olduğunu bilmelisiniz. 'Adap yani
Edeb' bu tevazu ve saygı anlamına gelir ama bu saygıdan çok, bu bir söyleyiş tarzıdır. 'Urduca' değil, Hintçe de günlük
konuşmalarda saygı vardır ve başkalarına hitap etmenin bir yoludur, başkalarıyla konuşmanın. Tüm bunlar size sevginizi ifade
etmek için daha esnek bir araç sunacaktır. Çünkü Hintçe de biz 'ben senden nefret ediyorum' cümlesini asla telaffuz edemeyiz.
Biz asla böyle bir şey demeyiz. Senden nefret ediyorum. 'Senden nefret ediyorum' böyle diyen kimse var mı? Biz bunu
söyleyemeyiz. Birisinden nefret etmek günahtır. Bu yüzden asla 'Senden nefret ediyorum' diyemezler. İffet daha çok Marathi
dilindedir ama biraz zordur çünkü size dediğim gibi ...... onların deyimleri var, sizi orada tam olarak düzeltebilecek olan. Tüm
bunlar sadece bu çok zor olan bu müziği öğrenmenizi rica etmek için. Her zaman çok çok kolay olan ve konuşması çok çok kolay
olan basit Hintçeyi öğrenebilirsiniz. İsa hakkında bilmenizi istediğim o kadar çok şey var ki ama bunları size anlatamayacağım
kadar kısa bir zaman bu. Onun Kendi önceliklerine sahip olma şekli. İncil'de, O tam olarak tarif edilmese de, söylemeliyim ki, onlar
bunu azalttılar. Belki de ve onların Hıristiyanlığı uygulama şekilleri şok edicidir. Bu yüzden kişi Hristiyanlığı, kalp yoluyla
öğrenmelidir. Başka bir çıkış yolu yok. Onlar Kalp vasıtasıyla, Annenizin Kalbi sayesinde öğrenmeliler. Tanrı sizleri kutsasın !
Normalde konuşmamdan sonra insanlara aydınlanma veririm - ama hepiniz zaten anladınız. Sadece ellerinizi uzatın ve serin bir
esinti olup olmadığını kendiniz görün. Ve kendinle yüzleşin. Yanlış bir şey varsa, onu düzeltmelisiniz. Daha iyi, daha iyi. Ta puja
kara! (Marathi, O halde puja yapalım). İyi!
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Birthday Puja, Delhi (Hindistan), 21 Mart 1998. Bu güzel karşılamayı organize etme şeklinizi görmek Beni çok mutlu etti. Sahaja
Yogadan neşe duyduğunuzu ifade etmenizin türlü yollarını bulanın, sevginiz olduğunu söylemek zorundayım. Bu eşsiz fikirlerin
nasıl aklınıza geldiğini gerçekten anlayamıyorum ve sizler geldiğiniz yerlerden farklı ülkeleri temsil ediyorsunuz. Bu bayrakları
kendi ülkenize geri götürmenizi ve yükselmemizin gerekli olduğu yeniden dirilişimizin zamanının geldiğini bildiren mesajı onlara
anlatmanızı istiyorum. Bizler insan seviyesinin üzerinde olan daha yüksek bir varoluş seviyesine yükselmeliyiz. Ve eğer bu olursa,
o zaman hayatınızı nasıl da değiştirir, sizi nasıl mutlu eder, nefret ve başkalarına incitmek, onlara zarar vermek gibi tüm bu saçma
sapan fikirleriniz, pek çok kişiye sadistçe bir zevk vermek için çalışmış olan tüm bu tür fikirler nasıl da yok olur. Onlar başkalarının
neşesini kaçırmaktan, başkalarının mutluluğunu yok etmekten keyif alırlar. Mutluluğu korumak için, biliyorum ki, sizler Sahaja
Yogiler oluyorsunuz, sizin çok şeye katlanmanız, birçok saçmalığa tahammül etmeniz gerekiyor. Bunu zaten yaptınız ve kendi
ülkenizde Sahaja Yoga yavaş yavaş çok güzel, çok saf, çok önemli bir şey olarak yerleştikten sonra, ülkenizdeki diğer insanlar da,
sizin geçtiğiniz yolu takip etmeye çalışacaktır. İçsel varlığınızın ve Sahaja Yoga'nın güzelliğini yansıtacak olan, sadece sizin
yaşamlarıdır. Dün size insan farkındalığında neyin eksik olduğunu ve dikkatin Ruh üzerinde olmadığını anlattım. Ama dikkat
Ruhun üzerinde olduğu zaman, size ne olur? Sanskritçe kelimelerle siz ilk olarak gunatit oluyorsunuz: siz üç gunanın da (kanal)
ötesine geçersiniz. Bu, artık sizin tamo guni (sol kanal)olan bir kişi olmadığınız anlamına gelir, tamo guni rahatına düşkün
olmakla ilgili olarak her tür arzusu olan kişi anlamına gelir. Dikkatiniz oradan rajo guni olduğunuz ikinci bir tarza gider, sağ kanala
doğru hareket eder: bir şey yapmak, bir şey göstermek istiyorlar, siz bir şey olmak istiyorsunuz, başkalarıyla rekabet etmek
istiyorsunuz. Tüm bu mücadele sadece yok olup gider. "Atit" ötesinde demektir. Sonra de sattwa guni (orta kanal): bu aynı
zamanda arayış içinde olduğunuz, bu tür aşırı davranışlarda neyin yanlış olduğunu gördüğünüz yerdir ve siz bu tür bir yaşamdan
sadece nefret edip,  bundan kurtulmak ister, o zaman da aramaya başlarsınız. Bu da bitti. Bütün gunalar bitti, yani siz gunatit
olursunuz ama bu ancak dikkatiniz Ruhunuza gittiği zaman olur, çünkü şimdi sizin dikkatiniz özünüzde bulunanlardan herhangi
birisinde değildir, dikkatiniz koşullandırılmış kalitelerden veya egoist niteliklerden herhangi birinde değil diyebilirsiniz. Bu sayede
bunun ötesinde olan bir kişi olursunuz. Bu normal bir yaşam için olabildiğine fevkalade bir şeydir, ama sizin için bu öyle değildir,
bu sadece olur. Sadece kendiniz olmaktan neşe duyarsınız. Artık hayatınızı kolaylaştıran şeyler için, konforunuz için ve ufak tefek
şeyler için endişe duymuyorsunuz. Ama olan şey şudur, şu ya da bu şekilde size hükmeden bu üç gunanın ötesine geçiyorsunuz.
İşte bu şekilde insan farkındalığının sınırını aşıyorsunuz, ilk olarak. Sonra ikinci olarak, kalatit olursunuz: zamanın ötesine
geçiyorsunuz. Biliyorum bugün bir şekilde geç kaldım. Bu sadece bu şekilde çalışır. Ama siz zamanı kaçırmazsınız. Siz hala neşe
duyuyordunuz. Evde otururken, Ben hepinizin çok keyifli bir ruh halinde olduğunuzu görebiliyordum, hepiniz güzelce neşe
duyuyorsunuz. Ben burada değilim, ama siz yine de neşe duyuyorsunuz. Bu zamanın ötesindedir. Sizler zamanla sınırlı değilsiniz.
Zaman her ne olursa olsun, siz kendinizsiniz, çünkü sizler şu anda bulunuyorsunuz, geleceği düşünerek burada
bulunmuyorsunuz. Yarın ne olacak, uçağınızı nasıl yakalayacaksınız ya da bunu nasıl yapacaksınız diye düşünmediniz. Burada
sadece neşe duyuyorsunuz, şimdinin tadını çıkarıyorsunuz ve şu an gerçektir. Eğer geleceği veya geçmişi düşünüyorsanız, o
zaman gerçeğin içinde değilsiniz. Ben birçok kez size geçmişin bittiğini ve geleceğin de var olmadığını söyledim. Yani siz, şu
anda burada oturuyorsunuz, belki Beni beklemiş olabilirsiniz, burada geçirdiğiniz her anın, başkalarıyla olan bağlantılarınızın
tadını çıkarıyor olabilirsiniz. Ve bundan nasıl da neşe duydunuz, bu keyif tarif edilemez. Aksi takdirde insanlar saate bakarak
“Anne neden gelmedi? Sorun nedir? Neden gelmedi ki?” diye endişe edeceklerdi ve her tür fikir ortalıkta dolaşabilir. Endişe
etmemek, Kalatit olmaya çok yardım eder. Nasik'te çok çalışmam gerektiğini hatırlıyorum çünkü hiçbir Sahaja Yogi bir şey
yapmak için öne çıkmazdı, çok utangaç ve çok endişeliydiler. Ve öyle oldu ki, şanslı ya da şanssız bir şekilde diyebiliriz, arabam
yolda bozuldu ve yolda giderken geciktim. Yaklaşık bir saat geçti, bu yoldan geçen hiçbir araba yoktu, gitmenin bir yolu yoktu ve
biz yolda mahsur kaldık. Şaşırtıcı bir şekilde, programı yapacağımız yere vardığım zaman, Sahaja Yogiler olayı devralmıştı.
Sorumluluğu üstlendiler ve onlar başkalarına aydınlanma vermekle, çalışmakla meşguldüler. Aksi takdirde onlar bunu
yapmazlardı. Aydınlanma verme gücüne sahip olduklarına inanamadılar. Ben onlara söyleyebilirim ama ellerini kaldırmazlardı. Ve
sadece zaman orada olduğu için, onlar “burada çok fazla insan var, Anne gelmiyor ya da gelebilir belki ama bu bizim
sorumluluğumuz” diye düşündüler. Bir şekilde sorumluluğu üstlendiler. Yani zamanın ötesinde olduğunuzda, o andan siz sorumlu
olursunuz. Bu aynı zamanda kolektif bir sorumluluktur, hepinizin bundan sorumlu olduğunuz anlamına gelir. Bu çok şaşırtıcıdır,
burada çok fazla kişi var, kavga yok, tartışma yok, hiçbir şey yok. Birbirimize saldırmak gibi her türlü aptalca fikrin ötesinde bir
şekilde hepimiz burada çok güzelce oturuyoruz. Bu siz zamanla ilgilenmediğiniz için olur. Zaman size boyun eğdiremez. Belki
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orada siz değil de, sizin yerinize  başkaları olmasaydı, “çok geç geldi, biz burada sıcakta kavruluyoruz” diye düşünerek arabama
taş atarlardı. Onlar kızarlardıama zamanın ötesinde olan insanlar kızmazlar. Onlar güzelce oturup, kendilerinden neşe duyuyorlar.
Bunun önemi yok, zaman geçiyor. O zaman siz dharmatit olursunuz: dharma'nın ötesinde, siz insan tabiatınızın ötesine
geçersiniz. Bu durumda, siz her ne yaparsanız, sizin yaptığınız şey dine ait olur, uğraşınız her ne olursa olsun, dine ait olur
demektir. Eğer diyelim ki, siz iştesiniz, dini bir şekilde iş yapmak istediniz, çünkü siz dinin ötesindesiniz, siz herhangi bir dinin
belirli bir şablonunu veya ritüelini takip etmekle canınızı sıkmazsınız, siz bunun ötesindesiniz. Bakın, dinin ötesinde olmayan
insanlar, sabah erken kalkmak zorundadırlar, onlar ritüelleri ile sınırlandırılmışlardır, ritüellerden geçerler ve eğer bu ritüellerden
biri yapılmazsa onlar çok mutsuzdurlar ve sarsılırlar ama siz böyle değilsiniz. Siz her zaman dhyan içindesiniz, her zaman
meditatif bir ruh halindesiniz ve herhangi bir şey yanlış giderse, çözümü bulacağınız o farkındalığa atlar ve rahatsız olmazsınız,
bir şeyler ters gittiğinde hiç rahatsız olmazsınız. Ritüellere bağlı bir tabiat sizi çok sıkıştırır, çok uysal biri yapar, bazen de
saldırgan da olabilirsiniz. İnsanlar bu ayinleri ve törenleri çok önemsemeleri ile başkalarını çok rahatsız ediyorlar. Arkadaşımız
olan bir bayan gibi evime geldi. "Ben bir vejeteryanım" dedi. "Yani o zaman?" dedim. "Ama ben içinde vejetaryen olmayan yemek
pişirilmiş olan bir şeydeki yemeği yiyemem", dedi. "Tamam. Bu durumda bizim yeni mutfak eşyaları almamız gerekecek", dedim.
Gidip onun için yeni mutfak eşyaları aldım. Bana, "Kaşığın bile kullanılmamış olmasına dikkat etmelisin", dedi. Bu yüzden de
Benim gidip ona bir de kaşık almam lazımdı. Sonra, “su bardakları; çünkü insanlar burada vejetaryen olmayan yiyecekler yiyorlar.
Bu yüzden siz bana tamamen yeni olan bir şeyler getirseniz, daha iyi olur” dedi. Yani Ben tüm bu muameleye maruz kalmalıydım.
Ve ardından o kişi mutfaktaydı ve bizim kendimiz için hiç bir şey pişirmemize izin vermedi. “Önce ben pişireceğim ve siz sonra
pişirebilirsiniz”, dedi. Ve bize öyle bir sıkıntı yarattı ki, misafir olmak yerine bir haşerat haline geldi ve bu ritüelist insanlarda olan
şeydir bu, çünkü onlar çok talepkardırlar. “Bizim dharmamız bu” diye talep etmeye devam ederler. Bombay'da birisinin Bana
anlattığı başka bir hikâye daha biliyorum. O hanım dedi ki, "Bana misafir olarak gelen bu hanım, çok yüksek bir şeyle bağlantılıydı,
benim büyük-büyük-büyük-büyükannemden bile daha kötüydü." "Gerçekten mi?" dedim. "Hindistan'da hâlâ böyle yaşayan
insanların var olmasını anlayamıyorum. O hanım buraya geldi ve 'ben musluk suyu içemiyorum. Siz suyu bana kuyudan
almalısınız' dedi. Bombay'da sadece iki tane kuyu var, bu yüzden insanlar gidip, oradan su getirmek zorunda kaldı, ancak aşçı
tamamen suyun içine girmeliydi. Aşçı ancak ondan sonra yemeği pişirebilirdi” dedi.  “Ve o hanım bunu yapmaya devam etti, etti
ve aşçı orada zatürreeye hastalandı, başka bir aşçı geldi ve oda grip oldu, gördünüz mü? Bu bayan oluşan duruma aldırmadı.”
“Hayır, benim tarzım bu” dedi. Bu nedenle ev sahibi Bana "Böyle insanlarla ne yapmalıyız anne?" diye sordu. Ona dedim ki, "Sen
ona şunu söylemelisin, 'Bizde bu var. Eğer yerseniz iyi ve güzel; aksi takdirde eğer siz yemek yemezsiniz, sorun değil, bu iyi olur.
Oruç çok iyi bir şeydir.'”  Böylesine ben merkezli ve başkalarını çok rahatsız eden insanlar için tek çözüm budur. Yani bu ben
merkezli olma hali bizde oluşuyor, çünkü biz "Bu bizim dharmamız, bu bizim hakkımız, - her şey bize ait” diye düşünüyoruz. Bunu
yapmaya nasıl cüret ederler? Başkalarını ne kadar rahatsız ettiğimizi, hayatlarını ne kadar zahmetli bir hale getirdiğimizi, ne kadar
sefil bir hale getirmeye çalıştığımızı asla düşünmeyiz. Bir şeyler talep etmeye devam ediyoruz, “Bu benim dharmam, ne
yapabilirim ki? Benim yapmam gereken şey bu.” Ama bu durum aklı o kadar şartlandırıyor ki,  Sahaja Yoga'da böyle şartlanmış
birçok vaka gördüm. Bir bayan vardı, Sahaja Yoga'ya gelen Fransız bir bayan vardı ve başlarda annesi çok ritüel düşkünüydü ve
ben her Pazar kiliseye gitmek zorundayım, diye çok sıkıntı yaratıyordu. İyi giyinir, kiliseye gider ve eve dönerdi. Ve bir gün ortadan
kayboldu. Bu yüzden polisten bu hanımı bulmasını istediler ve polis hanımefendiyi bulmaya gittiğinde, "Onu bulamıyoruz, Tanrı
bilir nereye kayboldu" dedi. O zaman kızı, "Tamam, gidip ve kilisede onu bakayım" dedi. Bayan hala kilisede oturuyordu. Bir kez
daha kayboldu. Bu üç, dört kez oldu. Polis, "Üzgünüz, artık onunla işimiz bitti. Şimdi eğer isterseniz onu yaşlılar evine
bırakabilirsiniz, hepsi bu", dedi. Böylece onu yaşlılar evine yolladılar. Bu Sahaja Yogini Bana, "Anne, çok şaşırtıcı, bir taraftan onlar
çok aptal insanlar, oturmaya, düşünmeye, deli gibi saçma sapan konuşmalar yapmaya devam ediyorlar, hepsi bunadılar ve
bunaklıkları çok net görülebilir. Ama sonra ne olur? Pazar günü hepsi iyi giyinip kiliseye giderler. Aklı başında oldukları tek nokta
bu", dedi. Şartlanmanın nasıl çalıştığı çok şaşırtıcıdır. Bende, gelip bizde kalan bir kişi vardı ve Bana "ben çok iyi bir şoförüm" dedi.
Ben de, "Tamam", dedim. Ama bu kişi sadece araba sürmeyi biliyor, Londra’yı, Londra'nın nasıl bir yer olduğunu bilmiyordu. Şimdi,
adam araba sürmeyi çok iyi biliyordu ama eğer Ben kuzeye gitmek zorundaysam, Beni güneye doğru götürürdü. Eğer doğuya
gitmem gerekiyorsa, Beni batıya götürürdü. "Sorun nedir? Arabayı sürmeyi bilmiyor musun?" dedim. "Evet, araba sürmeyi
biliyorum, bunu biliyorum, ama yollar hakkında hiçbir şey bilmiyorum, bende yol duygusu yok", dedi.  Bir gün polis onu yakaladı.
Ben de arabadaydım. "Nereye gidiyorsunuz?" dedi. "Ben şu şu yere gidiyorum" dedi. Polis, "Şimdi, siz buradan altı kere geçtiniz.
Altı kere aynı noktaya geri dönüyorsunuz!" dedi. Yani yaşlılıkta bu şeylerin bir tür alışkanlık oluşturduğunu biliyorum, ama genç
yaşta da insanların kendi tarzlarına göre şartlandıklarını görebilirsiniz. Yani buna siz, bir şeye bağlandığınız veya takıldığınız insan
unsuru diyebilirsiniz. Şimdi, bu bir tür, şunu söylemeliyim ki, bu birilerinin talep ettiği bir deliliktir, birisi kalkıp şunu talep ediyor,
"Bunu sevmiyorum, şunu sevmiyorum." Bu böyle devam ediyor, ediyor ve ediyor. "Ben sevmem, ben severim" demek çok yaygın.



Böyle söylemeye devam etmeleri çok şaşırtıcı. Birisinin evine gidiyorlar, "Hayır, hayır, ben bu halıyı sevmiyorum." Yani, o senin
halın değil ki, onu sen satın almadın. Halıyı şu kişi satın aldı. Senin ne yapman gerekiyor ki? Neden sen kalkıp, "ben sevmem"
demek durumundasın? Kimsin ki sen? Sen bunun için ödeme yapmadın. Ödeme yapan kişi onu seviyor, bitti! Neden sen "ben
sevmem" ifadeleri aktarmak istiyorsunuz? Başkalarını eleştirmek için bir uzman mısın yani? Varsayalım, birisi bir saç şekli
kullanıyor, ama ona "ben bu tür saç şeklini sevmiyorum", der. "Neden?" "Ben sevmiyorum, hepsi bu." Sonra oradan insanlara ve
herkese gider. Hoşlanacak ya da sevmeyecek olan sen kimsin ki? Pozisyonun nedir? Neden “ben severim” ya da “sevmem”
demek zorundasınız? Ama özellikle de Batı'da bu tür yorumlar yapmak çok yaygındır, "ben onu sevmem." "Ben Hindistan'ı
sevmiyorum." "Tamam, hoşlanmıyorsan, evinde otur. Buraya neden geldin ki?" "Türkiye'yi sevmiyorum." "Neden?" Çünkü diyelim
ki, eğer uzun etek giyen biri varsa, "Hayır, sevmiyorum çünkü bu Türk tarzı." Bu yüzden de sizler sadece kısa etekler giymelisiniz.
Ama biz kısa etekleri sevmiyoruz, varsayalım ki. Ama kimse kalkıp "ben sevmiyorum" dememelidir, çünkü bu insanları incitir,
kişinin gururunu kırar. Şimdi, Sahaja Yoga'da olduğunuz zaman, normal standartlar uyarınca sizin normal insan olmadığınızı
bilmek zorundasınız, görüyorsunuz, siz onların üzerindesiniz. Sevdikleriniz ve sevmedikleriniz onlarınkinden farklı ve tüm tavrınız
değişti. Siz, bazen çocuk gibisiniz, bunu gördüm. Küçük, küçücük çocuklar gibi, çok masum şekilde konuşuyorsunuz ve bazen de
çok derin şeylerden konuşuyorsunuz. Şimdi, normal olduğu varsayılan insanlar bunu bilinmiyorlar, çünkü normal insanlar
bilirsiniz, onlar çok gösterişliler, sürekli olarak "ben, ben, ben" demeye devam ediyorlar. Kabira şunu söyledi, bir keçi yaşarken
"me, me, me" demeye devam eder, yani bu "ben, ben, ben" anlamına gelir. Ama ölüp ve keçinin bağırsakları bir tür tel haline
getirildiği zaman, biz buna dhunak diyoruz - “tohumları pamuktan ayırmak” anlamına geliyor - o zaman ne der, “tu hi, tu hi, tu hi”,
“sen, sen, sen.” “Sen her şeysin.” Bunu söylediğiniz zaman, dikkatiniz derhal başkalarından,  onlarda hatalar bulmaktan, onlarda
yanlış olanı bulmaktan, beyninizin sürekli olarak zaman başkalarını eleştirmesinden, başkalarıyla dalga geçmekten, hatta bazen
de başkaları rahatsız etmekten uzaklaşır. İnsanlar dedikodudan hoşlanırlar çünkü onlar diğer kişinin benimle aynı olduğunu
bilmiyorlar ve Benim o kişi hakkında dedikodu yapmakla bir işim yoktur. Bu yüzden, bu anlayış, demeliyim ki, bu sevgi dolu
bilgelik, normal bir insan olduğunuzda sizde yoktur. En ufak bir provokasyonda öfkelenebilirsiniz, Çin dükkânındaki bir boğa gibi
her türlü şeyi yapmaya başlayabilirsin, her şekilde davranabilirsiniz. Aniden, siz onları bunun içinde büyürken bulursunuz. Bunun
nedeni şudur, siz henüz bir Sahaja Yogi değilsiniz. Fakat Sahaja Yogi her tür şeyden hoşlanan bir kişidir. Diyelim ki birisi çok
sinirlendi ve kızgın. Sahaja Yogi ne olduğunu da, onun nasıl davrandığını da görür. Yani, aslında sizin birisine kızmanız bir dharma
değildir, değil. Başkalarına öfkelenmek, sürekli olarak başkalarına bağırmak, başkalarına karşı hoş görüsüz olmak ya da
başkalarını eleştirmek ve kendinizin harika bir şey olduğunu düşünmek çok düşük seviyeli bir şeydir. Ve buna değmez. Hayatın
sonuna geldiğiniz zaman tek bir arkadaşınızın, tek bir komşunuzun olmadığını göreceksiniz. Başka bir şeyd ise, çok egoist
olduğunuzda, kendinizin bir sınırı olmadığını düşünüyorsunuz ve konuşmaya, ağzınızda yuvarlamaya, konuşmaya, ağzınızda
gevelemeye ve sonuçta karşınızdaki kişi sadece daha da sıkılıyor; ama siz hala konuşuyor ve konuşuyorsunuz, kendiniz hakkında
konuşuyorsunuz, "ben bunu yaptım, şunu yaptım, oraya gittim. Ben, ben, ben ..." Bu limitsizce gidiyor ve ne söylediğinizden
utanmıyorsunuz. Sadece normal insanlar olduklarında, başkalarına karşı her tür garip tavrı gösteren insanlar gördüm. Bir kişi
kalkıp birisi hakkında yanlış bir şey söylerse, o birisi "O kişi böyledir, ben biliyorum, bakın o böyle yaptı" der. Bu derhal onların
akıllarına girer, "Evet, bu böyle." Şimdi bu durum zihninizi hasta bir zihin yapar, normal olmayan zihne “vikrudh” diyebiliriz. Siz
hasta olur ve tüm bu hastalıkları kabul edersiniz ve kabul etmeye de devam ediyorsunuz, hasta biri olana dek bunu kabul
ediyorsunuz ve bu hastalık son derece tehlikelidir. Başkaları için kendiniz için olduğu kadar değil, çünkü hiç kimse böylesi hasta
bir kişiliğe dayanamaz. Şimdi diyebilirsiniz ki, ben dine bağlı insanlar gördüm. Şimdi varsayalım Ben dindar birisiyim ve size
diyorumki, dindar biri olsan daha iyi olur. Ne olacak? Bunu yapamazsın, şunu yapamazsın, burada oturamazsın, bunu yiyemezsin,
şu önemlidir: Kendinizi disiplin etmek yerine her zaman başkalarını disipline etmek. Çünkü normal bir insan olduğunuz zaman siz
kendinizi görmezsiniz, sadece başkalarını görürsünüz; ama aydınlanmış bir ruh olduğunuzda, siz kendinizi izlemeye başlarsınız
ve sizde neyin yanlış olduğunu kendiniz görürsünüz. Şimdi Ruh olduktan sonra, Ruh'un ışığında kendinizi görürsünüz. Siz sadece
kendinizi görün. Kendinizi nasıl düzeltebileceğinizi bildiğiniz zaman ne olur, nasıl davranıyorsunuz, kendinizden nasıl neşe
duyuyorsunuz. Bu çok tatlıdır. Küçük, küçük şeyleri öylesine güzel bir şekilde yaparsınızki ve öyle güzel şeyler söyleyeceksinizki.
Elbette düzeltilemeyen insanlar var, onlar adam olmazlar. Bu yüzden de onun ıslah edilemez olduğunu siz görmelisiniz, siz ona
yardım edemezsiniz. Sahaja Yoga'da olduğu gibi, sürekli olarak yanlış türdeki insanlara yardım etmeye çalışan bazıları var, onlar
tıpkı Sahaja Yoga'da kendilerine bir vekil edinmişler gibi. Eğer bir kişi garip davranmaya çalışırsa, biz o vekilden bir telefon
araması  bekliyoruz. İki saat sonra arar, “Şimdi, lütfen Anne'ye şu şu kişi ile ilgilenilmesi gerektiğini söyleyin. Bu yapılmalı, şu
yapılmalı”, der.  Kalkıp Bana, “Hayır, siz yardım etmek zorundasınız, siz bir şeyler yapmak zorundasınız” diye bildirim gönderrmek
kesinlikle alışılageldik bir şey. Ama şimdi bu çok yaygın bir davranış haline geldi ve biliyoruzki, o kişi şimdi gelip bu konuda bize
büyük bir konferans verecek. Bakın, bu yaşam sırasında karşılaşılan farklı tipte komplikasyonlar sayesinde ortaya çıkan bir insan



tabiatı, aynı zamanda da kimi genlerle doğdu veya biz ona normal desek de, o kişi çok normal birisi değil çünkü onun tepki
gösterme şekli, gösterdiği reaksiyon çok saçma. Kimsenin Bana telefon edip, “Bak, bu adam şöyle şöyle, onunla ilgilensen iyi
olur” demesine gerek yok. Bu kişiyle hiç bir ilginiz yokken, sizin yetkiniz yokken gereksiz şekilde başkalarının işlerine müdahale
etmek. Size söyleyebilirimki, insanların zihninde meydana gelmiş her türden tasarımlar vardır ve bu tasarımların hepsi kaybolur,
sadece kaybolurlar. Onların bütün bu tasarımları nasıl edindiklerini bilmiyorum, nereden aldıklarını - belki de ülkelerinden, belki
ailelerinden, belki genlerinden - ne derseniz deyin, tüm bunlar kaybolur, hatta genleriniz değişir. Sizin Ruh olduğunuz Sahaja Yoga
işte budur; her şey değişir. Ve size ne olur, siz neşenin ne olduğunu bilen, neşeden keyif alan, var olmaktan dolayı neşe duyan,
başkalarına neşe veren, başkalarını mutlu eden, her zaman başkalarını nasıl mutlu edeceğini düşünen bir kişi olursunuz. Bu
sadece olur, siz diğerleriyle aynı şekilde yetiştirilmiş olsanız da, onlarla aynı şekilde eğitilmiş olsanız da, belki de; ama bunların
hepsi yok olur ve akıllı, güzel, neşeli bir insan olursunuz. Bu izci temelinde neşe duyduğunuz, sizin farkında olamayabileceğiniz
ama ulaştığınız bir şeydir. Diğer bir grup, sizin neşe duyduğunuz kadar bundan keyif alamazdı. Ben sizin burada ne yaptığınızı,
nasıl neşe duyduğunuzu, birbirinizin arkadaşlığından nasıl keyif aldığınızı görebilirim, bu dikkat çekici ve bu sizde oluştu çünkü
kalbiniz, içinizde parlayan Ruhun neşesiyle dolu. Kendinizi inceleyebilir ve Benim söylediğim şeyin orada olup olmadığını kendiniz
görebilirsiniz. Tabii ki, kendilerinin bir haddi olmadığını düşünen bazı insanlar var, onlar gidip bir otelde ya da tatil evinde ya da bir
şeyde kalıyorlar. Onlar neşe duymuyorlar. Onlar hala kendilerinin olağanüstü bir şey olduğunu düşünüyorlar, bu yüzden onlar öyle
bir yerde kalmak zorundalar. Çok şaşırtıcı bir şekilde, özellikle de Hintlileri gördüm, Cabella’ya geldikleri zaman hepsi otelde
kalmak istiyorlar. Hayatlarında, onların evlerinde tek bir banyo olabilir, ama Cabella'ya geldiklerinde banyolu odaları olan bir
otelde kalmak isterler, şusu olan, busu olan; genç insanlar, bu çok şaşırtıcıdır. Bunun onların hiç, iyi bir otel görmemiş
olmalarından dolayı olduğunu düşünüyorum, ya da belki de onlar çok kötü şartlar altında yaşamış olabilirler. Fakat Sahaja Yogi
olan bir kişi her yerde yaşayabilir, her yerde uyuyabilir. Tek şey şudur, onun ruhu onu mutlu etmek için oradadır, başka bir şey
değil. Size mutluluk veren O'dur. Bunlar sorun üzerine sorun yaratan insanların sahip oldukları fikirlerdir. Şimdi bakın, farklı bir
dine mensup olduğunuz için kötüsünüz. Hıristiyanları tanımak isterseniz, gidip Yahudilere sormalısınız; Yahudileri tanımak
istiyorsanız, en iyisi gidip Müslümanlara sorun ve Müslümanları bilmek istiyorsanız, gidin ve Hindulara sorun. Onların diğer
insanlar hakkında, sanki hepsi birden kötüymüş gibi konuşmalarına şaşıracaksınız ve en iyisi ise kendileridir. Yani bu tutum
tamamen değişiyor. Siz, bu kim, kimin dini nedir, onlar ne tür bir aileden geliyorlar, geldikleri yerin arka planında ne var, bunları
unutun. Onlar birbirleriyle sadece bir bütün olurlar. Neşe duydukları şey, bütün Sahaja Yogilerin arkadaşlığıdır. Tüm Sahaja
Yogiler orada, hepsi bu. Bir sürü Sahaja Yogi orada olacaktır ve bu Mekke’dir, bu Kumbha Mela’dır, (Dört yerde, yani
Allahabad’daki (Ganj ve -Yamuna Sarasvati nehirlerinin birleşiminde), Haridwar’da (Ganj nehrinde), Nashik’de (Godavari
nehrinde) ve Ujjain’da (Shipra nehrinde) 12 yılda bir kutlanan Shri Adi Shankaracharya tarafından başlatılmış olan bir festival.
İnsanlar suya dalıp çıkarak, geçmiş günahlarından arındıklarına inanırlar) buna nasıl istiyorsanız öyle diyebilirsiniz. Keyif aldığınız
bu kolektif sevinç sizde oluştu çünkü gerçeği görmenizi engelleyen engelleri aştınız, geçtiniz. Dün size dediğim gibi Gerçek şudur,
siz Ruh'sunuz ve siz bir kez Ruh olduğunuzda gunatit, kalatit ve dharmatit olursunuz. Bu sınırları bir kere aştığınızda, o zaman
okyanustaki bir damla gibi olursunuz. Eğer damla okyanusun dışındaysa, güneşten daima korkar çünkü güneş onu kurutur; ne
yapacağını, hangi yöne kayacağını, hangi yöne hareket edeceğini bilmez. Ama bir kez okyanusla bir olursa, sadece hareket eder
ve neşe duyar çünkü yalnız değildir, yalnız değildir. O, güzel neşe okyanusunun dalgalarıyla hareket ediyor. Ve işte siz buna
ulaştınız, bunun farkındasınız; biliyorsunuz, ama buna ulaştığınızı bilmiyorsunuz, çünkü Ruh'sunuz. Şimdi bazen kendinize de
izlemelisiniz ve nasıl değiştiğinizi, nasıl bu kadar sade, mantıklı ve bilge olduğunuzu görünce şaşıracaksınız. Batı'da pek çok
sorun oluştu çünkü onlar hala aptallar, Bence onlar çok aptal insanlar. Çünkü seksen yaşındaki yaşlı bir adam bile, örneğin yirmi
yaşındaki bir kadınla evlenmek istiyor ve kendisinin bunu neden yaptığını anlamıyor, çünkü yaşını kabul etmiyor, "ben yaşlı bir
adamım, yaşlı bir adam gibi davranmalıyım", bunu kabul etmiyor Torunu olabilecek bir kızla evlenmek istiyor. Bu Batı'da daha
yaygındır. Hep böyle düşünürler. Gördükleri herhangi bir genç kızla evlenmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Onlar belki de sadece
mezara giden kendi yolları üzerinde olabilirler, ama bunun bir önemli yok, onlar böyle bir eşe sahip olmak istiyorlar. Bu Batı'nın
sorunudur. Şimdi, bu nasıl oluyor? Çünkü onlar bizim yaşlı olduğumuzu anlamıyorlar ve yaşlı olmak gururlu olmaktır. Şimdi, Ben
beş yaşımdayken pek çok insanın mutlu bir doğum günü dilemek için Bana gelebileceğini hayal edemiyorum. Elli yaşımdayken
bile çok fazla insan yoktu. Şimdi, yetmiş beş yaşımda olduğum sırada, doğum günümü kutlamak için burada kaç kişi olduğuna
bakın! Yaşlandığınızda, eğer akıllıca yaşadıysanız yaşınızla gurur duymalısınız; ama eğer aptal biri olduysanız, elbette ki size hiç
kimse yardım edemez. Herkes böyle bir kişiye gülecektir, ama onlar yine gidip aynı şeyi yapacaklardır. Batı'da birbiri ardına eş
sahibi olmak, eşinizi boşanmak, şu, bu, bir gelenektir. Hindistan'da ise bu tam tersidir, bunu söylemeliyim, onlarında kadınlara
karşı fazla bir saygıları yok. Onların kadınlara büyük bir saygı duymaları gerekiyordu, kendi kadınlarını bir Satinin kaidesine
koymaları gerekiyordu ve kadın herhangi bir şey olsa bile, onlar kadına saygı duymuyorlardı. Şimdi, işte bunun geldiği yer bu,



bilmiyorum. Bazıları, bir şair tarafından kadının dövülmesi gerektiğinin yazıldığını söylüyorlar. Yani, bu şair kim? Bence her şeyden
önce, bu şair dövülmelidir. O bir kadından doğdu ve burada bunu böyle yazıyor. Gördüğünüz gibi, yanlış olanı, kesinlikle saçma
olan bir şeyi benimsemeyi seviyoruz. Bu sizin bilge olmamanızdan kaynaklanıyor. Bilge bir kişi, bilgelik her ne ise, onu alacaktır.
Saçma sapan hiçbir şeyi kabul etmeyecektir. Birbiri ardına, birbiri ardına kitap okumaya devam ediyorsunuz. Pek çok kitap
okudunuz ve bununla nereye vardınız? Sizin için iyi olmayan, işe yaramaz kitaplar okuduğunuzu görüyorsunuz, ama okumaya
düşkünseniz, okumaya devam edersiniz. Bu yüzden bilgelik eksikliği sizde gelişigüzellik yaratır ve siz bunu haklı çıkarırsınız, her
şeyi aklarsınız ve "bu çok iyi. Ben ne yapıyorsam bu en iyisidir", dersiniz.  Bu ego değildir, ama buna aptal bir insan anlayışı
diyebilirim. "Ben her ne yapıyorsam iyidir. Davranışım her ne olursa olsun iyidir. Birisi kalkıp bana bu yanlış, şu yanlış demeye
nasıl cüret eder ki? "Herkes o kişiye gülecek, o kişiyle dalga geçecektir. Böyle bir birisi çok acı çekecektir, her şeyi. Ama yine de
asla “ben yanlış bir şey yaptım” diye kabul etmeyecektir. Yani siz dharmatitin ötesine geçtiğinizde, dharma'nın ötesine geçmiş
olursunuz, o zaman dharma sizin bir parçanız haline gelir. Yanlış şeyler yapmazsınız, bunu sadece yapmazsınız. Bu birilerinin
size söylemesi ya da sizin bunu takip etmek istemeniz değildir ya da bir zorlama olması veyahut disiplinli olmanız değildir, siz
sadece yanlış şeyler yapmaktan hoşlanmıyorsunuz, saygısızca, yararı olmayan, sevgi olmayan bir şey söylemekten
hoşlanmıyorsunuz. Bu sizin Ruh olduğunuz bir Sahaja Yogi'nin kalitesidir. Ruh olmak, siz hiç kimseye söylemek zorunda
değilsiniz ama bu çok açıktır, çok belirgindir ve bir kişi bunu görebilir ve kendi içinizde daha derine giderseniz, içinizde böyle bir
büyüklüğün, böyle güzel duyguların, başkalarının egolarının üstesinden geldiğiniz böyle hoş şeylerin size bahşedildiğini fark
edeceksiniz. Size bir hikâye anlatmalıyım. Bir keresinde bir azizi görmeye gittim. Sahaja Yogiler, "Anne, siz asla gidip bu guruları,
şunu bunu görmezsiniz, o zaman neden gidiyorsunuz?" dediler.  "Benimle gelin", dedim. Bu yüzden çok fazla tırmanmamız
gerekiyordu. "Buradaki vibrasyonları görüyorsunuz. İlk önce vibrasyonları görüyorsunuz", dedim. Çok fazla vibrasyon geliyordu,
bu yüzden tepeye çıktık, tırmandık ve bu beyefendinin yağmuru kontrol edebilecek güçlere sahip olması gerekiyordu, yağmur
yağmaya başladı ve çok ağır bir yağmur yağıyordu ve Ben o yağmurda tamamen sırılsıklam oldum. Gittiğimde onu bir taşın
üzerinde otururken gördüm, sadece öfkeyle başını sallıyordu ya da o ne olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden Ben onun mağarasına
girdim ve oturdum. Geri döndü, geri geldi ve "Anne, neden yağmuru durdurmama izin vermediniz? Bu egomun üstesinden gelmek
için mi?" dedi. "Hayır, öyle değil, Ben istemedim, Ben egonu hiçbir yerde görmedim; ama sorun başka. Sen bir sanyasi'sin, sen
çileci birisin, Benim için bir sari aldın. Şimdi eğer sen Benim için bir sari aldıysan, Ben bunu senden alamam çünkü sen bir
sanyasi'sin. Bu yüzden de Ben sırılsıklam olmalıydım, yani senden sari ödünç almam gerekecek.” Ve her şey eridi. Çok farklı birisi
oldu. Yani siz bilgelikle farklı tipteki insanlarla nasıl başa çıkacağınızı biliyorsunuz. Onların egosunu erittiğiniz şeyler söylersiniz.
Onların şartları da, bir tür yeni bir uyanışa getirilir. Onlar sizde bu bilgeliği, bu sevgiyi, bu ifadeyi, söylemeliyim ki, sizin Ruhunuzu
görüyorlar. Ve işte bu kadar çok aziz, onlar her ne kadar birçok kişi tarafından işkence görseler ve rahatsız edilseler dahi, azizlere
kesinlikle çok saygı duyulur ve onlar sevilirlerdi. Ama o günlerdeki bu azizler, söylemek zorundayım ki, kesinlikle çok hoş ve iyi
insanlardı, ama bir şey vardı: onlar öğrencilerine karşı oldukça katı ve disiplinliydiler. Bunun nedeni ise müritlerinin aydınlanmış
ruhlar olmamalarıydı ve bu gurular da, “bu insanları disipline sokmadıkça, onlar asla yükselmeyecekler, asla yüce bir şey
olmayacaklar”  diyerek, bu sebeple  disiplinli olmaları gerektiğini düşündüler. Ve gerçeği arayanlar da onlara, "Peki, siz ne
derseniz, biz onu yapacağız. Bizden oruç tutmamızı isteseniz bile, yapacağız", dediler. Tepe üstü duracaklar, “Tamam, tepe üstü
durun. Ne söylerseniz yapacağız, bunu yapmak için istekli olacağız. Bu noktada endişelenmenize gerek yok”, dediler. Ve işte
onlar böylesine çok disiplinli türde insanlardılar. Fakat Sahaja Yoga'da öğretilen bir disiplin yoktur. Bunun nedeni, sizlerin
aydınlanmış ruhlar olmanızdır, Ruhunuz orada ve Ruh size ışığı verir. Bu ışık altında siz kendinizi çok net şekilde görür ve
kendinizi disiplin altına sokabilirsiniz. Size Benim söylememe gerek yok. Bir sürü insanın bir gecede uyuşturucuyu bıraktığını
biliyorsunuz, ama Ben onlara bunu yapmalarını hiç söylemedim, Ben asla uyuşturucudan ya da başka bir şeyden bahsetmedim ve
onlar bunu nasıl yaptılar? Çünkü onların ışığı vardı ve bugün sizin sahip olduğunuz şeyde, işte budur, Ruhun ışığıdır. Siz tamamen
bağımsız ve tamamen özgür olursunuz; tam bir özgürlük, çünkü ışığa sahipsiniz. Yapamazsınız, sizler yanlış şeyler
yapamazsınız. Diyelim ki ışık var ve bir çeşit büyük patlama gerçekleşiyor. Ben patlamaya doğru koşmayacağım, hayır. Sizde
koşamayacaksınız çünkü gözleriniz var. Yani Ruh ve onun ışığı, dediğim gibi, sizin gunatit olduğunuz, kalatit olduğunuz ve
dharmatit olduğunuz en büyük rehber faktördür. Siz hiçbir şeyin kölesi değilsiniz. Saatinizin kölesi değilsiniz, zamanın kölesi
değilsiniz, gunalarınız her ne ise, onların kölesi değilsiniz. Sağ kanal mı, sol kanal mı yoksa orta kanal mı olduğunuzu görmek
istemezsiniz. Siz bir Sahaja Yogi'siniz ve bir Sahaja Yogi tüm bu şeylerin ötesindedir, bu yüzden de siz gunatitsiniz.
Dharmatitsiniz çünkü dharma sizin bir parçanız haline gelir. Herhangi bir dharma disiplinini takip etmek zorunda değilsiniz.
Sahaja Yoga'da gördüm, bazı ashramlarda çok katılar. Bu böyle olmamalıdır. Ben onlara “asla katı olmamalarını” söyledim. Eğer
birisi diyelim ki sabah saat dörtte kalkmazsa, önemli değil. Bırakın saat onda kalksın. Bir süre sonra kendisi saat dörtte
kalkacaktır, ama siz onları çok fazla disipline etmeye çalışmayın. Çocukları da çok fazla disipline etmemelisiniz. Tabii ki eğer



onlar aydınlanmış ruhlarsa, onlar kendileri çok iyi, çok güzeldirler. Ama eğer değillerse, siz onlara aydınlanma vermeye çalışın.
Aydınlamış olmayanların tüm bu hataları yaptığını, onların karanlıkta olduklarını anladıktan sonra, sizin onlara karşı tutumunuz
değişecektir. Siz sadece son derece sabırlı, kibar, sevecen ve sevgi dolu olmaya çalışacaksınız, çünkü o kişinin aydınlanmadığını
bileceksiniz. Gözleri yok, göremiyor, kör, duyamıyor, gerçeği hissedemiyor. İlk önce onun gerçeği hissetmesine izin verin. Ona bir
ders vermenin ve disipline etmenin ne yararı var? O kişi yine hata yapmaya, kendisini sıkıntıya sokmaya veya başkalarını rahatsız
etmeye devam edecektir. Yani işte aydınlanmanızla başardığınız şey budur, siz tüm bunların ötesindesiniz. Ve siz çok sevgi dolu
ve neşe veren bir mizaca sahip bir insan olursunuz. Demek istiyorum ki, Sahaja Yoga'da verebileceğim o kadar çok örnek var ki,
onların sevgisinin ve şefkatlerinin güzelliğinin sadece Bana karşı olmadığını, aynı zamanda başkalarına karşı olduğunu da
gördüm. Eğer bu sadece Bana karşı ise bunu açıklayabilirim, ama dün size anlattığım gibi, bu insanlar İsrail'e gittiler, şimdi Mısır'a
gittiler, onlar Rusya'ya gittiler, onların insanlara karşı nasıl şefkatli olduklarını açıklayamam. Onlara bunu kim söyledi? Ben hiç
kimseden bir yerlere gitmesini istemedim. Onlar kendi başlarına gidip bu işi yapmaları gerektiğini ve insanların cehaletlerinden
kurtulmalarına yardımcı olmaları gerektiğini hissettiler. Yani bugün, yetmiş beşinci doğum günümü kutladığınız böyle bir günde
ve burada çok fazla balon var – onlar çok dikkat çekici, çok resmedilmeye değer ve onların farklı renkleri var, Bana olan sevginizi
ifade ediyorlar. Ben her şeyde sevginizi gördüm. Burada ne yaparsanız, sizin tüm bu dekorasyonlarınız, her şey, çocuklarımın çok
sevecen olduğunu hissediyorum. Ben sizin için hiçbir şey yapmadım, sizi bu kadar minnettar hissettiren şeyin ne olduğunu
bilmiyorum. Ne yaptığımı hala bilmek istiyorum? Ben hiçbir şey yapmadım! Ama sevginizi ifade etmeyi isteme şekliniz çok
şaşırtıcı; bir şey hariç, diyorum ki sizler Ruhunuzun ışığına sahipsiniz. Bu ışıkta, sizler  içimde farklı bir şey görüyor olabilirsiniz,
ama minnettarlığınızı gösterme şekliniz gerçekten de Benim ötemde. Geçen gün olduğu gibi, konuşmacılardan biri “Siz Anneye
teşekkür etmiyorsunuz, onu kabul edin”, dedi. Bu bir gerçektir. Sizin Bana teşekkür etmenize gerek yok, Beni kabul etmelisiniz.
Ama sizin Bana teşekkür etmek şekliniz, küçük bir çocuğun teşekkür etmek istemesi gibi, sadece çocuklar gibisiniz. Bu konuda
çok heveslisiniz ve normalde hiçbir yerde böyle yapılmadığını anlamıyorsunuz; hiç kimse güzel sevgilerini ifade eden çocuklar
gibi olmaya çalışmaz. Bu, kişinin görebileceği çok yeni bir şeydir. Böylesine bir huzur, böylesi bir sevgi, böylesine uzak bir yerde
her tarafta neşe var, bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu nasıl becerebilirsiniz? Anlamak kolay değil, bunu görmek insanlar için değil.
Onlar bu insanların nasıl böyle olduklarını anlamıyorlar ve bu insanlar neden bu kadar mutlu yaşıyorlar? Artık, evlerinizde
konforunuz var, evlerinizde çok iyi yaşıyorsunuz, her şey var, ama burada bu izci arazisinde, burası yaşamak için o kadar da rahat
bir yer değil. Ama siz her yerde yaşayabilirsiniz, biliyorum, bunu gördüm. Her nerede olursanız olun, etrafta Sahaja Yogiler olduğu
sürece, siz hiçbir şeyi umursamazsınız. Ve birbirleri için duydukları bu kolektif keyif, herhangi bir beklenti olmadan, herhangi bir
eleştiri olmadan, herhangi bir dedikodu veya herhangi bir böyle saçmalık olmadan, bu çok güzeldir. Ve birbirinizin bacaklarını
çektiğiniz zaman bile, biliyorsunuz, Ben sizin şakalaşmalarınızdan keyif alıyorum ve bunun çok iyi bir dostluk, çok güzel bir
dostluk olduğunu anlıyorum. Hindistan'dan,  İngiltere'den,  Amerika'dan ya da başka bir yerden olsanız da, öyle bir hareket birliği,
anlayış birliği var ki, bu sanki bir dalganın yükselmesi ve daha başka bir dalganın yükseliyor ve sonra diğer bir dalganın
yükselmesi gibi. Bu süreklidir, sonsuzdur ve bu, kişinin başkaları için de başarması gereken bir şeydir. Bunun içinse, ışığa sahip
olduğunuzu, başkalarının ise buna sahip olmadığını hatırlamak zorundasınız. Bu yüzden siz onların sorunları için, çok düşünceli,
hoşgörülü ve anlayışlı olmalı ve onları sadece dinlemelisiniz. Onların sorunu nedir? Onlar size önce “işim batıyor” diyeceklerdir ya
da “Karım iyi değil” ya da “Oğlumun işi yok, çalışmıyor” diyebilirler. Size her tür şeyi söyleyebilirler. Dinleyin, onları dinleyin, onlar
için bu önemli, tamam. Bundan sonra yavaş yavaş bulacaksınız, bakın, onlar yatışacaklardır çünkü sizler sevgi yayıyorsunuz, neşe
yayıyorsunuz, ruhsal uyanışınızla güven yayıyorsunuz. Sizler bu güçlere sahipsiniz. Siz sadece herhangi bir yerde durursunuz ve o
yerde huzur yaratırsınız, orada mutluluk yaratabilirsiniz. Bu yüzden kendinize güvenin, güveninizi kaybetmeyin. Sizin başkalarını
anlama bilgeliğiniz de, “onlarda sıra dışı bir şeyler var. Onlar öfkelenmiyorlar, sinirlenmiyorlar, onlar delirmiş insanlar değiller, bir
tür çılgınlık peşinde değiller, onlar sadece çok, çok dengeli insanlar” şeklinde bir yorum, başka insanlar için çok ikna edici
olacaktır. Ve siz bunu yapmak durumunda değilsiniz. Bu oradadır sadece. Bu içinizdedir ve bundan dolayı gurur duymalısınız.
Bunun başarmanız ya da olmanız gereken bir şey olduğunu düşünmemelisiniz. Sizde bu var, içinizde buna sahipsiniz. Tek şey
şudur, kendinizi Ruhun ışığında görmelisiniz. Bu çok basit bir şeydir sadece ve bu işe yarıyor. Başkalarının sizi anlaması kolay
değildir, ama sizin onları anlamanız çok kolay olmalıdır; çünkü daha önce sizde böyleydiniz ve onlar şimdi sizi görüyorlar ve sizin
gibi olacaklar. Bu çok basittir. Siz bunu görebilirsiniz, Sahaja Yoga'yı Ben, tek bir bayanla başlattım. Ve şimdi bugün, burada kaç
kişi var bakın. Şimdi Ben ne yaptım, gerçekten bilmiyorum, Ben ne yaptım? Hiç bir fikrim yok. Ve böyle minnettarlık, keyif ve neşe,
siz ne düşünüyorsunuz? Yani tüm bunlar, Ben size her ne söylediysem, siz kendi varlığınızın, kendi Benliğinizin, Ruhunuzun,
kendinizin Ruh olduğunuzun farkında olmalısınız. Ve siz Ruh olarak, tüm bunların ötesindesiniz. Ve bu gerçekleştikten sonra,
nasıl bir şahsiyet olduğunuza şaşıracaksınız. Hintçeden tercüme: Bugün İngilizce konuştum, çünkü sizinle çoğu zaman Hintçe
konuşuyorum. Ama onlarla her ne konuştuysam, anladığınızdan eminim. Söylenen şu ki, Ruh'un ışığı içinizde yayıldığında, o



zaman içinizde üç özellik uyanır. Bildiğiniz gibi, içinizde üç guna (doğanın bileşenleri) var - Tamo Guna, Rajo Guna ve Satya Guna.
Tamo Guni (sol kanal) olanların kendi tarzları var. Rajo Guni olanların (sağ kanal) kendi tarzı var. Ve kendi meşguliyetlerinin
sevimsizliğini ve bıkkınlığını hissettikleri zaman; onlar Sattwa Gunanın (orta kanal)alanına girerler (gerçeğin arayışı ya da
araştırmasına). Ve sonra, kişi, “benim bu işe yaramaz meşguliyetleri durdurmam ve bunun ötesine bakmam gerek” diye hisseder.
Satwa Guna konumuna girdiğiniz zaman arayışınız başlar. Ve aradığınızı elde ettiğinizde, bu üç konumun ötesine geçersiniz. Bu,
bir kişinin Gunateet olarak bilindiği zamandır; Kalateet (zamanın ötesinde); ve Dharmateet (Dharmanın ötesinde). Onlar herhangi
belli bir Dharma'ya sahip değildirler. Her ne yaparsa yapsınlar, yaptıkları şeyin kendisi Dharmiktir. O kişi adharmic bir şey
yapamaz (dharma'ya karşı olan). O kişinin doğası Swabhav - (Swa ruh, bhava ise ruhun doğası anlamına gelir), Swayam olur,
Benlik/Öz. Bu böyle olur – özel bir şekilde kendi varoluşunu, özel bir huzuru ve özel bir varoluş halini deneyimler. O zamanda bu
kişi, kendisi ile temasa geçen herkese bir huzur, mutluluk ve neşe veren özel bir şahsiyet olur. Bazen sizin insanlara verdiğiniz
sevginin, onlar tarafından anlaşılmaması gibi bir durum olabilir. Onlar bunu kötüye kullanabilirler. Bu olabilir ama bu sizi üzmez.
Siz sadece, onun hala cahil olduğunu hissedersiniz. Anlayamıyor. Düzgün bir anlayıştan yoksun. Onun eksiklikleri hakkında
yorum yapmazsınız. Siz sadece izleyin ve belki bu daha sonra düzelir diye düşünün. Çünkü bir zamanlar sizinde onun gibi
olduğunuzun farkındasınız ve şimdiyse, siz daha yüksek bir seviyede duruyorsunuz. Yarın, oda bizim seviyemize gelecektir.
Şimdi, sizler çok sayıdasınız. Shri İsa'nın sadece on iki müridi vardı. Ve onlar çok, pek çok kişiyi Hıristiyan yaptılar. Hiç kimse, hiç
kimseye aydınlanma vermedi, ama onlar, insanları Hıristiyan yaptılar. Sizler aydınlanma verebilirsiniz. Bu şimdi hepinizin yapması
gereken iştir. Kimi görürseniz, onlara sadece aydınlanma verin. Tüm sorular ve şüpheler kaybolacak ve içinizde yeni bir tutku
oluşacaktır. Çok eşsiz bir manvantar (evrimleşmiş tür) ortaya çıkmaya başlıyor. (Punar Utthan ka bela), Yeniden Diriliş Çağı geldi.
Bununla, insanların dönüşümü gerçekleşmelidir. En gerekli olan şey budur. Aksi takdirde insanların sorunları asla düzeltip,
çözülemez. Bir dönüşüm olmalıdır. Ve kişi dönüştüğü zaman, kendisi çok hayırlı ve güzel birisi olacaktır. Ve onun yaşamının her
yönünün hayırlılığı çevreye ve yapılan danslara nüfuz eder. Böyle güzel ve hayırlı bir yaşama kavuşmak için hiçbir şey yapmanız
gerekmez. Bunun bedelini ödemek ya da bunun için emek harcamak zorunda değilsiniz. Yapılacak hiç bir şey yok. Sadece
içinizde uyuyan enerjiyi uyandırın, onu uyanık halde tutun ve keyfini çıkarın. Sahaja Yoga'da bir sürü derin insan var ve bunu
gördüğüm zaman Bende şaşırdım. Bu kadar uçsuz bucaksız bir derinliği bu kadar hızlı yaşamlarına nasıl geçirdiler? Aslında bu
derinlik zaten onların içindeydi ama karanlıktaydılar. Şimdi, Işığa girdikleri zaman aydınlanmış, güzel ve hayırlı oldular. Bütün
bunlar için ne diyebilirim ki! Bütün Brahmand'da, (Yaratılış) ne kadar güç varsa, sizin hepsine ulaşmanız için kalbimde büyük bir
aandolan (kabarma) var. Eskinin Rishi’lerinin ve Muni'lerin (bilgeler ve azizler) elde ettiği tüm bu güçlere sizlerde ulaşabilirsiniz.
Ve normal bir hayat sürseniz bile, siz onlara ulaşın. Bugün çok Shubh Divas (hayırlı bir gün) ve siz bu günü büyük bir sevinçle
kutladınız. Küçük çocuklar gibi Bana bir sürü sevgi verdiniz. Ne söyleyebilirim ki. Ben sadece kelimeleri bulamıyorum. Aslında bu
çok fazla, çok fazla! Ve bunu tam olarak anlamak ve soğurmak çok zor olacak. İşte siz bu yüzden Bana bu kadar çok sevgi
verdiniz. Ben sizin için ne yaptım ki?. Ben bunu anlayamıyorum. Ben sizler için büyük bir şey yapmadım. Büyüyen ve büyüyen ve
bu aşamaya ulaşmış olan, sizin sevginizdir bu. Size söyleyebileceğim tek şey, bu şekilde büyümeye devam etmeniz ve
başkalarını da yanınızda almaya devam etmenizdir. Onlar da bu mutluluğu ve neşeyi deneyimlemeliler. Onların hepsi, bu özel ve
benzersiz kişiliğin ortaya çıktığı bu sürecin bir parçası olsunlar. Sonsuz kutsamalarımla.
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ATV Interview, Istanbul, Turkey, 01.04.1998 Muhabir: Sahaja Yoga, Kurucusu artık Türkiye'de ve sadece bizimle konuşuyor. O
kim? Shri Mataji. Ne dediğini dinleyin. Shri Mataji: Beni izleyen herkes, eğer arzu ederlerse, ellerini bu şekilde açmalılar. Sağ elinizi
kalbinize koyun ve içinizden "Anne, ben bu zihin, bu beden, bu duygular, bu şartlanmalar değilim" deyin. Ben saf ruhum. İçimizde
bir suçluluk duygusu taşıyoruz ama bu durum buradaki merkeze zarar veriyor. Şimdi sağ elinizi bu şekilde Bana doğru uzatın ve
sol elinizi de başınızın üzerine koyun. Serin veya sıcak bir esinti hissedip hissetmediğinize dikkatlice bakın. İsterseniz gözlerinizi
kapatabilirsiniz. Şimdi sol elinizi Bana doğru uzatın ve sağ elinizle başınızın üzerini kontrol edin. Soğuk mu, yoksa sıcak bir esinti
mi hissediyorsunuz? Elinizi yavaşça yukarı veya aşağı doğru hareket ettirebilirsiniz. Şimdi her iki elinizi de havaya kaldırın. Ve bu
sorulardan birini kalbinizden sorun. Anne, Kutsal Ruh'un serin esintisi bu hissettiğim şey mi? Veya Anne, bu Ruh mu? Veya Anne,
İlahi Sevginin her yeri kaplayan gücü bu mu? Şimdi Bana bakın ama düşünmeyin. Ve ellerinizde serin veya sıcak bir esinti
hissedeceksiniz. ayrıca bıngıldak kemiği bölgenizin üzerinde de hissedebilirsiniz. Ruhunuzun büyümeye başladığı an budur.
Muhabir: Türkiye'de Ne Kadar Kalacaksınız? Shri Mataji: Pazartesi gidiyorum. Muhabir: Türkiye'yi beğendiniz mi? Shri Mataji:
Tabii ki, çok. Muhabir: Çok kısa bir süre içinde sizi yine Türkiye'ye bekliyoruz. Shri Mataji: Ohh, sanırım bir dahaki sefere uzun bir
süre kalacağım. Serin esintiyi hissedenler onları bilgilendirmek için mektubu yazmalılar, bu iyi bir fikir. Ama şimdi bahar dönemi,
başının üstünde esinti hissetmeyen kimse yok. Genel olarak, dünyadaki insanlar hayatlarından ve kendilerinden memnun değiller.
İstedikleri her şey olur, para kazanıyorlar ama yine de bir şekilde insanlar mutlu olmuyorlar, içlerinde kendilerini mutlu
hissetmiyorlar. Kuran'da söylendiği gibi Miracın gerçekleşmesi gerekiyor. Yükseliş olmalı ve bir dönüşüm getirmeli. Muhammed
Peygamber dedi ki, ruhunuzu parmaklarınızın ucunda hissedecek ve kendinizi bileceksiniz, kendinizle yüzleşeceksiniz. Bu gerçeği
bilmeniz gerekir. İsa hiç üniversiteye gitmedi Bazı insanlar, örneğin İsa hiçbir üniversiteye gitmedi. Muhammed okumayı ve
yazmayı bile bilmiyordu. Suyun içinde olduğunuzda, dalgalardan korkabilirsiniz ama eğer siz bir teknede duruyorsunuz, dalgaları
izleyecek ve bunun tadını çıkaracaksınız. Ama eğer siz yüzebiliyorsanız, sudan korkmazsınız, suya atlayabilir ve oradaki insanları
kurtarabilirsiniz. Muhabir: Shri Mataji insanları sevdiği için çiçekleri de seviyor. Kendinizi özdeşleştirdiğiniz özel bir çiçek var mı?
Shri Mataji: Benim adım da papatya, margarita, çok teşekkür ederim, teşekkürler. Güzel. Muhabir: Bu Shri Fatima'nın gözü. Shri
Mataji: Biliyorum, biliyorum.
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1998-0418, Easter Puja arifesi, Akşam Programı

View online.

Easter Puja arifesi, Akşamüstü programı, İstanbul, Türkiye 18.04.1998, Videonun 2:07:52 dakikasında konuşma başlamaktadır
Böyle güzel bir pandal (Pandal, dini bir törende veya bir düğünde kurulan geçici veya kalıcı bir yapıdır. Hinduizm'de, Puja Pandalı
Ganesh Chaturthi sırasında Shri Ganesha'ya veya Durga Puja sırasında Tanrıça Durga'ya ibadet etmek için kurulur) kurmanızı ve
sanki hepiniz sahne düzenlemeleri konusunda uzmanmışsınız gibi sahne düzenlemesi yapmanızı beklemiyordum. Her şeyin
nasıl bu kadar güzel düzenlenebildiğini anlayamıyorum. Şimdi, düzenlediğiniz bütün bu programlar için ne diyeceğimi
bilmiyorum. Her biri diğerinden daha iyi ve bu durum, sizin buna sahip olduğunuzu ya da böyle güzel eğlenceli, sürekli programlar
düzenlemek için bir kapasite geliştirdiğinizi gösteriyor. Gençken Bende aynısını yapardım. Bir sürü program düzenlerdim ve
karşılaştığımız zorlukları ve engelleri bilirim. Çünkü bunu yapan insanlar Sahaja Yogi değildi. Siz hepiniz Sahaja Yogisiniz, bu
yüzden de bir araya geliyor ve güzelce birbirinize yardım ediyorsunuz. Öyle çok uyum var ki, hiçbir sorun yok. Bu yapılma şekli,
görülmesi gereken, hissedilmesi gereken bir şeydir. Onların Türk dansını icra etme şekillerine de çok şaşırmıştım. Bu insanlar
güzel dansçılar ve çok yüklü bir ücret alabilirler. Eğer Ben bir şekilde onları Hindistan'daki Serena’lılarla tanıştırabilirsem. Onlar bu
tür bir dans icra ederler ama bu çok zordur. Burada dans eden ve bu kadar hızlı olan insanlarda, efsanevi bir şablon olduğunu
anlıyor musunuz, bilemiyorum. Kocam Bana her zaman Türklerin çok yetenekli insanlar olduğunu söylerdi. Onlar herhangi bir şeyi
üstlenirlerse, onu çok iyi şekilde yaparlar. Ve üç yıl içinde, bütün İstanbul'un değiştiğini görebiliyorum. Pek çok yeni bina ortaya
çıktı, o kadar farklı ki, (önceden) bulunduğunuz bir yerdeki, aynı mekanı, aynı yolu tanıyamazsınız. Bu yüzden onlardan
öğrenmemiz gereken şeylerden birisi de, yetenekli olmaktır ve hız sahibi olmaktır çok önemlidir. Yine de Ben gelip gitme
şeklindeki hızı sevmiyorum. Eğer havalimanına gitmeniz gerekiyorsa, aniden hızlanırsınız. Ancak, hız bu anlamda şudur, bir şeyi
yaparken sizler kendi içinizde bu dengeye sahip olmak zorundasınız ve bunu birçok şeyi başaracağınız bir tür ilahi bir ruhla bunu
yapmalısınız. Bugün gördüğünüz gibi, bu insanlar nasıl qawwali söylüyorlardı ya da küçük bir kız Ganesha Stuti’yi çok güzel
söyledi ve diğerleri de. Çok iyi iş çıkardınız, bu inanılmaz. Romanyalı kızların bunu yapması, Nath bharatanatyam (bir tür dans)]
anlayamadığım bir şey. Ama Romanya'nın bir Gandharva olduğunu düşünüyorum. Sizin Göksel müzisyenlerin olduğu yer
dediğiniz şey. Her türden müzisyeni orada bulursunuz ve birden orada çok güzel dansçılar olduğunu görürsünüz. Kim Katak
yapıyor ve bu çok zor olan bu dansı, Bharatanatyamı yapıyorlar ve Ben onların Kathakhali yaptıklarını da gördüm. Çok hızlı olan
Kuchipudi dansı gibi bir dansı nasıl olup kavradıkları, çok şaşırtıcı. Ve çok iyiler. Demek istediğim, dans edişlerine bakarsanız,
ritim sanki onların bedenleri içinde bina edilmiş gibi. Şaşırdım. Orada da çok güzel keman çalanlar kişilerde var. Tüm alapları
(Raganın müzikal özelliklerini ortaya koyan doğaçlama melodik yapılar) ve diğer şeylerle birliklte, söylemesi çok zor olan bu
qawwali nasıl öğrendiklerini görüyorsunuz ama bunu bir şekilde çok güzel başardılar. Eğer dışarıdan biri dinlese, Nusrat Ali
(Nusrat Fateh Ali Khan) gibi birisinin şarkı söylediğini düşünecektir. Çok güzel bir şekilde yapıldı ve onları tebrik ederim. Bunun
dışında Hint müziğinin çok zor olduğunu ve insanların bu müziğe hakim olmayı uzun zaman içinde öğrendiğini söylemeliyim.
Ama Sahaja Yoga'da sizler, nasıl olup, bu kadar iyi bir iş çıkardınız, örneğin Selim sarodu bir enstrüman olarak çok iyi çalıyor.
Hamzad Ali'ye sordum, biliyorsunuz. O, on yıl boyunca sadece pratik yaptığını söyledi. Peki hepinize ne oldu da, bunu bu kadar iyi
yapıyorsunuz? Özellikle onun başlattığı, Babamama Okulunda bunu görüyorum. Babamama kendisi de şaşkın, çünkü üç gün
içinde, yani üç ay içinde, Malkauns gibi, insanların yıllarca birlikte üzerinde çalışmak zorunda oldukları bir melodiyi
söyleyebiliyorlar ve bunu yapmaya devam ediyorlar. Öyleyse bu bilgi onlara nereden geldi. Önceki yaşamdan mı yoksa bu
ruhunuz mu, Tanrı bilir. Çünkü Babamama, aydınlanmış olan Hintli Sahaja Yogilerin bile, batılıların yaptığı gibi yapamayacağını
söylüyor. Bu, şimdi insanların onu alış biçimlerinden dolayı, bunun gerçektende, bütün müzik olayının batıya doğru aktığı
anlamına geldiğini sanıyorum. Bu çok, çok güzel hazırlanmış, Benim için son derece eğlenceliydi. Zamanın nasıl geçtiğini
bilmiyordum. Sizin açınızdan bunu yapmak büyük bir çaba gerektirdi. Güzel bir şekilde, bütün bu pandal, hepsi çok iyi bir şekilde
yapıldı. Demek istediğim, Türkiye'de tüm bunların olabileceğini hiç beklemezdim. Burada tek bir kişi var, Nese, genç bir bayan ve
bunu nasıl organize etti, minnetarım. Ayrıca Yunanlıların buraya gelip böyle bir rol üstenmeleri ve onlara yardım etmeleri çok
takdire değer. Bakın, Yunanlılarla Türklerin bir arada olması çok güzel bir fikir. Çünkü aksi thalde onlar petrol için kavga ediyorlar.
Petrol için sanırım. Ve bu Sahaja Yoga ile bu sona erebilir. Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu kavga çok yakında bitecektir.
Dikkate değer bir başka şey de, sizin Hintçe kelimeleri bu kadar iyi telaffuz etmeniz. Şaşırdım, çünkü onları telaffuz etmek o kadar
da kolay değildir. Ve aksanı, bu kadar net şekilde almak. Söylemeliyim ki bu çok, çok dikkat çekici. Tabii ki, Hint müziğinin son
söz olduğunu söylemiyorum. Her zaman en yüksek olan tek şey, o değildir. Örneğin, Avusturyalıların, Vivaldi ve Mozart'tan çok
güzel orkestra eserleri çaldıklarını da duydum. Yani size bir şey oluyor. Ben sizin, bu müzik yeteneğini kazanmaya ve müzik
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çalma yeteneğini, kazanmaya başladığınızı, müziği çok iyi anlamaya başladığınızı düşünüyorum. Bu mümkün değildir. Yani eğer
bu Sahaja Yoga'nın kutsamasıysa, o zaman işin yarısı yapıldı. Çünkü vibrasyonlar sadece müzik notaları sayesinde akar. Müzik
icra edildiği zaman, çok fazla vibrasyonun otomatik olarak gittiğini görüyorum. Bunun tabii ki, uyum içinde olması gerekiyor.
Ritim içinde olması gerekir, ancak aksi halde vibrasyonları yaymanın başka bir yolu yoktur. Bu yüzden müzik, Sahaja Yoga'da çok
önemli bir rol oynar. Ve siz anlamasanız bile bu önemli değildir. Çünkü vibrasyonlar akar ve siz, vibrasyonların kutsamalarını
alırsınız. Müzik çok önemlidir. Ama hiç kimse bunu garanti etmiyor, saçmalıklar olmamalıdır. Eğer bunu uygun onurlu bir şekilde
yaparsanız, herhangi bir dans, hatta herhangi bir tiyatro oyunu dahi çok, çok başarılıdır. Dramamıza gelince, bu gözleri açan bir
şeydi ve Ayetullah'ı oraya koymak sizin açınızdan çok cesurca bir davranıştı. Yani bu çok fazlaydı. Ne diyeceğimi bilmiyorum
çünkü onların hepsi cahiller. Onları affetmelisiniz. Onlar çok cahiller, çünkü Kuran, Muhammed Sahab'ın ölümünden kırk yıl sonra
yazıldı. Görüyorsunuz, bazı anlam belirsizliklerinin olması, onun belirsiz olduğu, çift anlamlı olduğu anlamına gelir. Ancak eğer siz
gerçektende, kelimeler üzerinden, satırlar üzerinden okursanız, o zaman bulacaksınız. Yazılmış olanın hepsi Sahaja Yoga’dır.
Orada kesinlikle Sahaja Yoga yazılmıştır. Ama Kuran vasıtasıyla ilerlerseniz, içinizde olması gereken şey budur. Çünkü biz
Muhammed Sahib’e itibar kazandırmıyoruz, Kuran'a itibar kazandırmıyoruz, İslam'a itibar kazandırmıyoruz. Yani olan budur ve
eğer biz Müslümanları kurtarmak zorunda kalırsak, onlara gerçek olanı söylemeliyiz. Ve bu gerçek içinde, onlar yükselebilirler. Bu
Hıristiyanlar için de doğrudur. Tüm dinler için, yazılanların belki de hepsinin, belirsiz olduğu doğrudur. Çünkü onlar şiirseldir ve bu
yüzden de insanlar, onun içinde ne yazdığını anlamıyorlar. Onun anlamını kavrayamıyorlar. Mesela bizim çok büyük bir şairimiz
Kabir var. Siz onu çok iyi tanıyorsunuz. Kabir, “sayyaan nikas gaye mai naa ladi thi” diyerek bir şarkı söyledi, yani sayyaan, bizim
Lucklow’lulara göre sayya ne anlama geliyor, bu sevgili demektir. Kabir’in sevgiliyle ne alakası var? Bakın, Kabir'in sevgiliyle hiçbir
ilgisi yok. Ama Hintçe “sayyaan nikas gaye mai” dedi. Bu yüzden onlar bunun bir sevgili hakkında olduğunu düşünürlerdi ama Ben
onlara anlattığım zaman, sayyaan hayat demektir. Hepsi şok olmuştu. Ben bu böyle dedim. Sevgiliyle ne alakası var? Bu hayattır,
hayat akıp gittiğinde ben onunla savaşmadım. Kabir'in bütün sembolik ifadeleri asla etrafındaki insanlar tarafından anlaşılmadı,
O Kundalini'ye surati dedi. Bu durumda, insanlar ne anladılar, onun tütünden bahsettiğini. Surati'yi tütün yaptılar. Tütünün adı
Bihar'da surati'dir. Bu durumda Kabir'in ne düşündüğünü tahayyül edebilirsiniz. Bilemiyorum, Tanrı bilir, o bunu, bu aptal insanlar
için nereden yazdı ama bu cehalettir. Gözler açık olmadığı zaman, onun ne olduğunu siz anlamıyorsunuz. Bir ipte, bir yılan
görüyorsunuz. Tek hissettiğim şey, bunun tam bir düzyazı olmadığı, düz bir nesir olarak yazılmamış olmasıdır. İnsanlar yanlış
anladılar. Nanaksa için de aynı. O kadar güzel, çok güzel şeyler yazmıştır ve Guru Granth Sahab’ın (Sihlerin kutsal yazıları)
tamamı ise, aydınlanmış ruhların şiirlerinden başka bir şey değildir. Ama bunda da o, tekrar tekrar bunu yazdı, sadece kelimeleri
okumayın, kelimelerin içindeki anlamı okuyun. Ama biliyorsunuz, onlar ardı ardına okumaya devam ediyorlar. Biri gelip parmağını
oraya koyuyor ve sonra bir diğeri devam ediyor. Eğer Kuran'ı, İncil'i ya da bu Nanaksa'yı bu şekilde okuyacaksanız… bu kitaplardan
herhangi birisini, siz aptallığın vahasının içine düşeceksiniz. İnsanların başına gelen iey işte buydu, işte bu yüzden yanlış
yönlendiriliyorlar, savaşıyorlar. Neden Tanrı'ya inanan insanlar, neden savaşsınlar? Bunun amacı nedir? İşte olan şey budur ve
şimdi Sahaja Yogiler olarak göreviniz budur. Çünkü sizler ışığa sahipsiniz, yanlış yaptığımız şeyin bu olduğunu onlara açıklamak,
sizin görevinizdir. Ve eğer Sahaja Yoga'yı kabul etmezsek, hepimiz kaçırırız. Hepimiz kaçırıyoruz. Bu yüzden en iyisi sabırlı olmak,
körler için sevgi ve şefkat duymaktır. Ve sonrasında siz neyi takip ettiğinizi, çok tatlı bir şekilde onlara açıklayın. İmam denilen
insanlar sizsiniz. Sizler imamsınız, imamdan daha az değilsiniz. İmamlar ayrıca kundalini veya yükseliş falan hakkında da, pek bir
şey bilmiyorlardı. Muhammed Sahibin kendisi dışında, insanlarca miraç tarif edilmiştir. Bu da sembolik bir şekildedir. Bunu
okuyan herhangi bir kişi, onun beyaz bir atın üzerine oturup göğe doğru çıktığını düşünecektir. Bu böyle değildir. Onların sembolik
insanlar olduklarını görüyorsunuz. İşte bu yüzden de Ben, sembollerden daima kaçınırım çünkü insanların sembolleri
anlamayacağını biliyorum. Onların gerçeği güzelleştirmek için ifade etme yolları budur, bunun yanısıra insanlar gerçek olan
herhangi bir şeyi dinledikleri zaman, çok öfkelenirler. Onlarda bunu, çok tatlı bir şekilde ve bu şekilde ifade etmek istediler.
Herkes bunu yaptı. Gyaneshwara çok güçlü bir adamdı ama oda bunu yaptı. Hepsi sembolleri kullanırlar. Semboller yüzünden
insanların kafası karıştı ve bazı insanlar da bundan faydalandılar. Bu yüzden, şimdi bizim onlara söylememiz gereken şey, bunun
neyin sembolü olduğudur. Onlara açıklayın. Bu neyin sembolik anlamıdır? Ve o zaman eminim ki onlar doğru yola benimseyecek
ve doğru yolu izleyeceklerdir. Bütün Sufiler şiir yazarlar. Bu beyefendi de şiir yazıyor. Hepsi, gördüğünüz gibi, şiir yazıyorlar. Şiir,
çiçeklerden neşe duymak gibi çok güzel ama eğer insanların kafasına bu girerse, o zaman işe yarar. Kafalarına girmez, bu böyle
değil. Öyleyse, sizde Annenizin yaptığı gibi, doğrudan, direkt bir yolla konuşmalı ve insanlara açıklamalısınız ama kendi aranızda
sizler müzik, şiir, her şeyi kullanabilirsiniz. Böylesine bir çeşitlilik ve böylesi bir sanatsal ifade ortaya koyduğunuz bu güzel
program için, çok müteşekkirim. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bütün bunları beklemiyordum, en azından Türkiye'de bunu hiç
beklemiyordum. Türkiye'de Benim bilmediğim, o kadar çok iş yapıldı ki. Bunların hepsi için Nese, sanırım ya da Selim'e ve burada
pek çok Sahaja Yogi yaratmak için çok şey yapan tüm bu insanlara teşekkürler. Bütün bu yolu kat ederek, büyük olayı kutlamak



için, onların İsa’nın yeniden dirilişi dedikleri şeyi kutlamak için Kiev’den, Romanya'dan ve her yerden, insanlar buraya geldikleri için
mutluyum. Her ne gösterilirse gösterilsin, sizler tüm dinlere eşit şekilde saygı gösterin ve güzelliğini anlayın. Birbiriyle kavga eden
bu insanların kargaşası içinde, size söylemeliyim, en büyük başarı budur. Öyleyse, Tanrı Sizleri Korusun. Çok teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim. Umarım yarın havan yapacaklar. Ve bundan sonrada, "puja saat kaçta?" Saat birde, daha sonra havan
yapabiliriz… ” Saat yedi gibi pujayı yapabiliriz dediler ve sabah da havan, ne zamana karar verirseniz. "havan saat kaçta" Saat
10'da havan yapabilirsiniz. Ve tüm negativitenin, negativitelerin yakılması gerekir. Öyleyse, negatif olan kişileri ve sizi rahatsız
edenleri düşünün. Onları yakmalıyız. İyi olacağız. Tanrı sizleri korusun. Konuğumuza ve eşine, bizimle birlikte oldukları için
özellikle müteşekkirim. Çok naziksiniz. Biliyorsunuz, biz Sahaja Yogilerde, zaman mefhumu yok. Bizler zamanın ötesindeyiz Eğer
gitmezsem yarın sabaha kadar oturacağız. Yani, şimdi bu özel, saat 2:30, bu çok fazla bence. Çok teşekkür ederim. H.H. Shri
Mataji Nirmala Devi



1998-0418, Shri Mataji, Star TV'de

View online.

Star TV haberi  - Swiss Hotel, İstanbul (Türkiye) 18 Nisan 1998 Cumartesi Yoga öğretmek için İstanbul’a gelen Hintli Guru bir
anda sosyetenin gözdesi oldu. Hintli Gurunun önünde diz çökerek derdine derman arayanların arasında bakın kimler vardı. Haberi
Gamze Reisoğlu hazırladı. Hintli Guru Shri Mataji’nin ne kadar popüler olduğunu anlamak için, İstanbul’daki çiçekli ve şarkılı
görkemli karşılama törenine bakmak bile yeterli. 75 yaşındaki Shri Mataji yorulmamak için tekerlekli sandalyede geldi. Hayranları
Guruyu dizlerinin üzerinde selamladılar, kimi zaman göz yaşlarına boğuldular. Sahaja Yogayı anlatmak için İstanbulda
düzenlenen konferansa ilgi gösteren sadece Türkler değildi. Gurunun müritleri otobüslerle Rusya’dan Malezya’dan kalkıp geldiler.
Shri Mataji İstanbuldaki otel odasında sosyeteyi kabul etmeye devam ediyor. Kapının önüne yığılmış ayakkabılar ilginin somut
örneği. Çiçeklere olan düşkünlüğünü bilen hayranları, Shri Mataji’nin otel odasını da çiçeklerle donatmışlar. Odada keskin bir
çiçek ve tütsü kokusu var. Shri Mataji’nin bu günkü ziyaretçilerinden birisi Türkiye’nin köklü ailesi Eczacıbaşılardan. Nükhet
Eczacıbaşı çiçeğini alıp, saygılarını sundu. Shri Mataji, dizleri üzerinde üzerinde oturan Nükhet Eczacıbaşı ile sohbet etti. Ailevi
görevlerini yerine getirip getirmediğini sordu. Shri Mataji: Ama sen iyi bir evlat oldun ve anne, babana baktın, değil mi? Nükhet
Eczacıbaşı: Elimden gelenin en iyisini yaptım. Yoga bana çok yardımcı oldu. Ardından Shri Mataji genç kadının yüzüne bakarak
böbreklerinden hasta olduğunu söyledi. AIDS ve kanseri tedavi edebileceğini söyleyen Hintli Guru, avucunun içine bir kap kesme
şeker aldı ve iyileşme gücünü şekere aktardı. Shri Mataji: Sağlığına dikkat et. Bunu al, seni serinletecektir. Daha iyi hissedeceksin.
Şekeri alan Nükhet Eczacıbaşı odadan çıkarken, Shri Mataji konuğunu şeker kullanma konusunda bir kez daha uyardı. Shri
Mataji: Kaşıkla al, suyla karıştırmayı unutma. Günde iki kez kullan. Konuklarını böylesine etki altına alan Hintli Gurunun sırrını
keşfedebilmek için bizde onun  önünde diz çöküyoruz. İlk intiba olumlu. Guru enerjiyi hissediyor. Shri Mataji: Zaten var, ellerinde
hissediyor musun? Enerjin zaten var. Ardından yardımcısıyla beraber bir check up yapılıyor. Hintli Guru fiziksel rahatsızlık
bulmuyor ancak zihinsel bir probleme dikkat çekiyor. Yogi Mahajan : Ellerinde bir his var mı? Shri Mataji:  Şimdi, affetmelisin,
tamam mı? Yogi Mahajan :  Affetmiyorsunuz, affetmelisiniz. Bu zihinsel bir problem. Shri Mataji:  şimdi daha iyi mi? Negatif enerji
vücuttan alınıyor. Zihin artık affetmeye hazır hale getiriliyor.
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1998-0419, Easter Puja, Sahaja Yoga'yı ancak sevgi ve şefkat sayesinde yayabilirsiniz

View online.

Easter Puja. İstanbul (Türkiye), 19 Nisan 1998. Bu gün İsa’nın yeniden dirilişini kutluyoruz. İsa’nın yaşamındaki en büyük mesaj
çarmıha gerilmesi değildir. Herhangi bir kişi çarmıha gerilebilir ve öldürülebilirdi ama İsa’nın ölü bedeni, ölümden yeniden yaşama
döndü. Ölümün kendisi öldü ve O, bunun üstesinden geldi. Sıradan insanlar için bu kesinlikle bir mucizedir ama İsa için değildir
çünkü O Tanrısal bir kişi idi. O Shri Ganesha idi, O Omkara’nın kendisiydi. Bu sayede su üzerinde yürüyebildi, yer çekimi Onu
etkilemezdi ve yeniden de dirildi çünkü ölüm Onu etkileyemezdi. Böyle bir büyük Tanrısal kişilik, özellikle insanoğulları için
yaratıldı, bu sayede insanlar Onu tanımalıydılar ama tanımadılar. Onu çok zalim bir şekilde öldürdüler. Ve hatta haçın büyük bir
şey olduğunu düşündüler çünkü İsa haçın üzerinde öldü. Haça saygı göstermeleri insanoğullarının çok gaddarca bir
düşüncesidir. Bu neyi gösteriyor? Bu insanların O'na yapılan zulmü sevdiklerini, Onun ölümünü ve Ona gösterilen vahşeti, Ona
nasıl işkence edildiğini temsil eden haçı sembolize ediyor. Onun çarmıha gerildiği zaman çok üzücü bir vakitti. Ama yeniden
dirildiği zaman ise, en neşe dolu, en hayırlı ve en güzel dönemdi. İsa’nın yeniden dirilişi Sahaja Yoga için çok semboliktir. Eğer İsa
yeniden dirilebildiyse, o zaman insanoğulları da yeniden dirilebilirler, çünkü O tüm güçleri ile bir insan olarak geldi ve bizler için bir
yeniden diriliş yolu yarattı. Bu yeniden diriliş yolu bizim Sahaja Yoga’da izlediğimiz yoldur. Ancak en büyük şey, tüm ruhsal
incelemelerde açıklanan ya da belki, kutsal yazılar olarak adlandırılabilecek yazılarda belirtilen, altından yapılmış bir kapak gibi
olan ve hiç kimsenin içinden geçemeyeceği bir kapı olan Agnya Çakranın delinmesidir. Ama İsa burayı geçti. Onun çarmıha
gerilmesi, bu gün sizin Agnya çakranızı açmamıza yardım etti. Agnya açılmadan, Sahasrara’ya gidemezsiniz. Ve sizin
durumunuzda, bu çok kolay bir şekilde yapıldı çünkü bütün bu işkenceye ve tüm bu vahşiliğe katlandığı için İsa Agnya'nın
üzerinden geçebildi. Kendisine ne kadar müteşekkir olmamız gerektiğini ifade edebilecek kelimeleri bilmiyorum, çünkü O,
insanlara “arayın” demekte öncülük eden kişidir. Arayın ve bulun. Ve sonra şunu söyledi, “gelip kapıyı çalmalısınız”. İşte sizin
durumunuzda olan şey tam olarak budur, Agnya’ya kadar yükseldiniz ve sonra da Agnya’nın ötesine geçtiniz. Bu Agnya’yı geçiş,
düşünmeye dair, şartlanmalarınıza dair, geleceği planlamaya dair kendi fikirlerinize ve tüm bunlara rağmen, sizler için hiç bir
şekilde zor değildi, söylemeliyim ki, Agnya'nın üzerinde uçan büyük, büyük bir siyah bulutlar kalabalığı vardı. Düşünceleriniz
baskındı ve tamamen üzeri kaplanmış olan bu Agnya'nın içinden geçemezdiniz. Ama yaptınız ve Agnya Çakrayı bu kadar kolay bir
şekilde geçtiğinizi asla hissetmediniz. Her şeyden önce hepimiz, Agnya’nın sizler için açılmasından dolayı, İsa’ya gerçekten de
çok minnettar olmalıyız. Onun için tüm işkenceler ve vahşilik hiçbir şeydi, çünkü Onun yaşamın amacı, Onun yükselişinin amacı,
enkarnasyonunun amacı Agnya çakrayı kırmaktı. Bugün şunu fark edeceksiniz ki, Agnya'nız açılmış ve siz onu geçmiş olsanız
bile, insanların Agnya Çakradan etkilendiklerine şaşıracaksınız. Sahaja Yoga’da insanlar Agnya çakradan etkilenirler. İç gözlem
vasıtasıyla bize ne olduğunu nasıl görürüz? Örneğin, insanlar Sahaja Yoga’ya bir kere gelince, kendilerinin sorumlu olduğunu
düşünürler, bundan sorumlu, şundan sorumlu, onlar bütün Sahaja Yogilerden sorumlu olduklarını düşünürler ve bir Sahaja Yogiye
yakışmayan bir şekilde davranmaya başlarlar. Bu böyle değildir. Onları gördüm ve gerçektende kendilerini baskı altına sokmaya
başladıklarını ve çok fazla sorumlu olduklarını gösterme şekillerinden dolayı, gerçekten de çok eğlendim. Bu modern bir şey
değil. Bu, eskiden insanlarda oradaydı ama eğer bu böyleyse de, bu Sahaja Yoga'dan önceydi. Şimdi bile insanlar “Biz yetkiliyiz”
diyerek başkalarına hükmetme havasındalar. Sahaja Yoga sandığınız kadar basit değildir, çünkü bir sürü yoldan çıkaran şey var.
Diyelim ki, birisini lider yaptınız. Şimdi, lider “yetkili” haline geliyor, bilirsiniz ve lider iktidar sarhoşluğuna kapılır. Böyle olduğu
zaman ise, geri kalan herkese hükmetmeye başlar ve aynı zamanda da kendisinin çok yüce bir şey olduğunu göstermeye başlar
ve o diğer bütün herkese hükmetmelidir. Sonra da bir korku atmosferi yaratır. İlk olarak, onlara ne olduğunu Ben gördüm, yalan
söyleyerek, “Anne bunu söyledi, Anne böyle söyledi, Anne’nin fikri bu” demeye başlarlar. O beyefendi ile Benim hiçbir ilgim yok
ama o böyle konuşmaya devam ediyor ve insanlar çok korktular. Daha sonra da “Anneye anlatacağım, Anne beni dinleyecek ve
seni cezalandıracak” diyerek sizi korkutabilir. Bazen böyle insanlara çok hayret ediyorum, çünkü Ben asla birisini
cezalandıracağımı ya da onu Sahaja Yoga'dan çıkaramayacağımı söylemedim - hiçbir şekilde. Bu yüzden, kendisinin hiç bir haddi
olmadığını düşünen bu adam, o kişi belki de bir liderdir, belki bir lider değildir, belki de Sahaja Yoga'da hiçbir şey değildir ve o
zaman, eğer böyle komik bir şekilde konuşmaya başlarsa, bu kişi bir Sahaja Yogi gibi görünmüyor. Sonra daha da ileri gider.
Kendisini çok daha yüce bir şey olarak tarif etmeye başlıyor, sanki kendisi özellikle, daha yükseğe ve daha da yükseğe çıkmak
için seçilmiş biriymiş gibi. Bu şeyleri duyduğumda gerçekten şaşırıyorum. İnsanlar sürekli olarak kendilerini nasıl kandırabilirler
ve bu şekilde davranabilirler? Sahaja Yoga’daki ilk şey alçakgönüllülüktür. Eğer mütevazı birisi değilseniz, bir Sahaja Yogi
olamazsınız. Emirler veren kişi, kendisi sanki Hitler’miş gibi davranan kişi, kontrol etmeye ve bir şeyden sorumlu olmaya çalışan
herhangi bir kişi için bütün bu iktidar, sadece o kişinin Sahaja Yoga'da hiçbir şey elde etmediğini gösterir. İlk şey
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alçakgönüllülükten keyif almaktır. Böyle insanlar gördüm, her zaman ilk sırada otururlar. Her zaman sadece onları sürekli olarak
görebileceğiniz bir yerde otururlar. Ben yalnızca gülümserim. Onların sırf gösteriş yaptıklarını bilirim. Kendilerinin hadsiz
olduğunu düşünürler ve işte bu yüzden oradalar ama kendileri kaybediyorlar, onlar çok mutlu değiller. Bu yüzden de, bütün bu
hileleri ve bu tür bir tahakkümü uygulamaya çalışıyorlar. Bunun diğer tarafında ise mütevazı, basit, dürüst ve gerçeği arayan
insanlar, bu beyefendi tarafından baskı altında tutuluyor. Onlara baskı yapar, gösteriş yapmaya çalışır, diğerlerini köle yapmaya
çalışır. İnsanların bunda o kadar ileri gittiğini gördüm ki, liderlerinin izni olmadan bir santim bile hareket etmeyen bir grup insan
vardı. Ve hepsi bu kadar kaçık olan bu şahsiyete itaat ederlerdi. Her şeyden önce, bunun Anne'nin sevgisi olduğunu biliyorsunuz.
Anne asla baskı yapmaz. O hâkimiyet kuramaz çünkü sevgiden başka bir şey değildir. Sorunu görür görmez, hemen içine çeker.
O değerlendirmeler yapmalıdır, bazen sinirlendiğini göstermesi ise sadece bir dramadır ama esasen O kimseye kızamaz. Her
zaman, akan şey her zaman sevgidir. Ve bu sevgi, sizi sardığı kadar Anneyi de sarar. İşte siz bu şekilde Sahaja Yogayı
anlayacaksınız. Bir insanın ihtiyacı olan şey, sevgi ve şefkattir, çok, çok saf türden bir sevgi ve şefkattir. İsa’ya bakın. O, kendisini
çarmıha geren insanlara acıdı. O Babasına, Kadir-i Mutlak Tanrıya, “lütfen onları affet çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar” dedi.
İnsanların körlüğünün yanlış şeyler yaptığını görebiliyordu ve gazap dolu Tanrı Baba çok sinirlenecek ve onları yok edebilecekti.
Yani bu Onun çok şefkatli bir duyguyla, üzerinde düşünmeden yaptığı bir şeydi, sadece otomatikman yapıldı, O şunu hissetti, bu
insanlar bütün bunları Bana yapıyorlar ve Ben onlara ne olacağını bilmiyorum. Bu nedenle “lütfen affet, lütfen onları affet, ne
yaptıklarını bilmiyorlar, körler, bu yüzden de lütfen onları cezalandırma” diye Tanrıya, Babaya dua etti. Nasıl bir şefkat! Nasıl bir
sevgi! Şunu düşünün demek istiyorum, yaşamımızda biz ne yapıyoruz? Eğer birisi bizi incitirse, bizi rahatsız ederse, biz Babadan
ne yaptığını bilmeyenleri affetmesini istiyor muyuz? Sahaja Yoga’nın seviyesi bu olmalıdır ve bu çok iyi çalışacaktır. Eğer
bağışlama isterseniz, Tanrı onlarla ilgilenecektir, Tanrı onları dönüştürecek, akıllarını başlarına getirecektir. İsa’nın mesajı sevgi,
şefkat, saf sevgi doludur. Bunun bir örneği, Onun günahkâr bir yaşam süren Maria Magdalena’yı (Mary Magdalene – fahişelik
suçlaması ile taşlanarak öldürmeye mahkûm edilmiş bir kadın) nasıl koruduğudur ve bir aziz olarak Onun bununla bir ilgisi yoktu,
Onun bu kadınla bir işi yoktu ama bu kadının insanlar tarafından taşlandığını gördüğü zaman, kadının önünde durdu, eline bir taş
aldı ve “tamam, hiç bir yanlış iş yapmamış olanlar veya hiç bir günah işlememiş olanlar, bu taşı alıp Bana vurabilirler” dedi. Hiç
kimse öne çıkmadı çünkü kendileri ile yüzleşmeliydiler. Başkalarına hükmettiğimiz zaman, bunda bir tür zalimce bir neşe var,
Benim anlamadığım ama insanlarda olan bir neşe. Bu sevinci elde ettiğimizi, bu büyük gücü elde ettiğimizi gösteriyorlar. Yüzyıllar
boyunca, bütün büyük imparatorlar ve despotik yöneticilerde bu oldu. Ancak Sahaja Yogilerde bunun tam tersinin olması gerekir.
Onlar dünyayı barış ve sevgi ile yönetmeliler. Hiç bir şekilde böyle bir neşeyi göstermeleri gerekmiyor. İşte Sahaja Yoga çok, çok
hızlı bir şekilde yayılacak. Dünyanın neye ihtiyacı var? Sadece bunu düşünün. Sadece sevgi ve ilgiye ihtiyacı var. Şu ana dek
yaşama dair cehaletlerinde kaybolmuş ve hala başkalarını rahatsız etmekle, başkalarına işkence etmekle, kolektiviteye karşı
gelmekle meşgul olan insanlar, normale dönmek zorunda kalacaklar. Bu bazen çok anormal bir davranıştır ve onların neden
kaçıklar gibi davrandıklarını anlamazsınız. Böyle bir insana “sen kaçıksın” demek de çok zordur. Ayrıca, bir tür güç ile delirmiş
böyle bir insanla birlikte olmak da çetindir. Çok fazla gücü olduğunu düşünen, ne isterlerse yapabileceklerini düşünen pek çok
Sahaja Yogi de bu durum, bu şekilde devam ediyor, bunu gördüm, herhangi bir kişi ile konuşabilirler ve herhangi bir kimsenin
kafasını karıştırabilirler. Ama Sahaja kafanızın karışması gerekmez, sizler açıkça sevginizi ifade etmelisiniz ama bu, belirli bir jest
veya belirli bir olay anlamına gelmez, bu sadece birbirleri arasındaki içsel bir birlikteliktir. Bazen Sahaja Yogileri birbirlerini çok
anlayan, birbirlerini çok sever, başkalarının sevgisinden güzel bir şekilde neşe duyar bir halde buluyorum. Bunu gördüğümde çok,
çok mutlu hissediyorum, kesinlikle çok sevinmiştim. İstediğim şey buydu: bu insanlar eğlenmeliler, bu orada. Ve şaşıracaksınız,
en zevkli şey başkalarına verdiğiniz sevgidir. Almayabilirsiniz, ancak başkalarına sevgi verdiğinizde, o zaman en zevkli olan şey
budur. Ama kendini ifade etme şekliniz de bir sanattır, sanırım, başkalarını nasıl mutlu edeceğini, onları nasıl mutlu edeceğini
anlamanın. Bu hikâyeyi daha önce de anlatmıştım, Gaganbhoura'da yaşayan bir aziz hakkında, buraya bir tepe ya da dağ
diyebilirsiniz. Orada yaşıyordu ve yürüyemiyordu, bilirsiniz: vibrasyonlar yüzünden bacaklarını ya da bir şeyini kaybetti, onlardaki
gücü. Ve sonra o her yere bir kaplanın üzerinde giderdi, çünkü kaplan onu severdi ve o da kaplanı severdi. Yani bu beyefendi
sürekli olarak Bombay'daki insanlara “Burada sizin ne işiniz var? Anne geldi. Gidin ve ayaklarına dokunun” diyordu. Onun neden
bu kadar ilgilendiğini bilmiyordum. Bu yüzden Sahaja Yogilere, “gidip onunla tanışmak zorundayım” dedim. Yani bütün gurular,
bilirsiniz, “biz yastığımızı terk etmeyiz, kendi yastığımızın üzerinde oturmalıyız” derler, bunun anlamı, onlar her nerede
yaşıyorlarsa, orada kalırlar, dışarıya çıkmazlar, demektir. Ben ise, bunun tam tersiyim. Asla tek bir yere yerleşmedim, bilirsiniz.
Onlar gidebilir miyim diye Bana sordular. Bende “Neden olmasın?” dedim. Oraya gittim ve Sahaja Yogiler “Anne, siz asla bir yere
gitmiyorsunuz, neden buraya gitmek istiyorsunuz?” dediler. Bende, Tamam, vibrasyonlara bakın” dedim ve muazzam
vibrasyonlar. Yani Ben yukarıya çıktığımda, bu adam yağmura çok kızmıştı çünkü onun yağmuru kontrol etmesi gerekiyordu,
yağmuru kontrol ediyor olması gerekiyordu. Çok şaşırtıcıydı ama Ben yukarı çıktığımda, yağmuru kontrol edemedi ve Ben



tamamen ıslandım. Bu yüzden o çok sinirlenmişti. Bir taşın üzerinde oturuyordu, bilirsiniz ve öfkeyle böyle devam ediyordu. Ona
hiçbir şey demedim. İçeri girdim ve oturmam için ayarlamalar yaptığı mağaranın içinde oturdum. Sonra geldi, Ayaklarıma
dokundu ve oturdu. Ve hala kızgın olmasına şaşırdım ve yağmurun neden durduramadığını anlayamadı. Bu yüzden Bana, “Neden
o yağmuru durdurmama izin vermediniz? diye sordu. Çünkü sonuçta siz bunca yoldan beni görmeye geliyorsunuz ve yağmur
düzgün davranmalıydı. Ve şöyle veya böyle, bir şekilde ben bir yağmuru da kontrol edemedim, peki sorun neydi, ders neydi? ” Ben
sadece gülümsedim. “Görüyorsun, sen bir münzevisin, bir sanyasi (Hinduizm de dilenerek yaşayan bir fakir) ve Ben senin
Annenim” dedim. Sonuçta sen bir sanyasi olduğun için, normalde bir sanyasiden hiç bir şey almazsın, Anne bile ondan hiç bir şey
alamaz ama sen Benim için güzel bir sari aldın. Bu nedenle, senden bir sari alabilmek için, Benim ıslanmam gerekiyordu.
Görüyorsunuz, anlattıklarımın tatlılığı onu eritti. Ağlamaya başladı. “Bu dünya için bir Anneye ihtiyacımız var. Anne olmalı.
Çözemiyoruz, çünkü bu her ne ise, bizler sinirleniyoruz veya ortadan kaybolmak istiyoruz. Onlara yardım etmek için çok günahkâr
olan bu korkunç insanlarla bir arada olmayı istemiyoruz” dedi. Bugün dünyadaki sorun budur ve işte bu yüzden de dünyanın
tamamında çok az sayıda spritüel insan bulursunuz. Çünkü çok fazla işkence gören, rahatsız edilen, hakaret edilen, her türlü şey
başına gelen onlardır. Bu yüzden mücadele ediyorlar, çabalıyor, bu yüzden de çok hızlı ölmek istiyorlar. Gyaneshwara, öyle yüce
bir kişilik, öyle büyük bir yazar, şairdi ki, yani o her şeydi, çok güzel bir şekilde yazdı. Ancak yirmi üç yaşındayken samadisini
(Doğrudan bir arada olmak anlamına gelir. Nihai gerçek ile birleşmeyle sonuçlanan derin meditasyon konumu) aldı, bu onun bir
mağaraya girdiği ve mağarayı kapatıp orada öldüğü anlamına gelir. Etrafının cahil insanlardan yorulup, bıkmış olmalı ve işte bu
yüzden bunu yaptı. Yani, Kartikeya'nın enkarnasyonu olan Gyaneshwara gibi bir insanın, kendisine işkence etmelerine artık
dayanamadığı için ölüler dünyasına çekilmek zorunda kaldığını gözünüzde canlandırabilirsiniz. Bir sanyasi'nin oğlu olduğunu
söyleyerek ona o kadar çok işkence ettiler ki, yani demek istiyorum ki, bu şöyle: “bir sanyasi'nin oğlu” demek, o kişinin iyi biri
olmadığı anlamına gelir, kesinlikle gayri meşru bir çocuk gibidir ve o kadar kötü bir muamele görüyordu ki, Hindistan'ın sıcağında
giyecek ayakkabısı bile yoktu. Çıplak ayakla yürürdü. Ve onun kız kardeşi, erkek kardeşi, onlar büyük âlimler, büyük azizlerdi,
büyük enkarnasyonlardı, hepsi. Sonuç olarak o, sadece ortadan kaybolmayı istedi ve bunu güzel bir şekilde yaptı, onlara “benim
gitmem gerek” dedi, onlardan ayrılıp mağarasına girdi ve samadisini aldı. İsa bile çarmıha gerildiğinde çok gençti. Otuz üç
yaşındaydı. Her şey Divine tarafından planlanmıştı, Sahaja Yogamıza yol yapmak için, Agnya'yı açmak için, hayatını feda etmek
için, çarmıha gerilmeliydi ve O'nun için böylesine korkunç, acımasız bir şekilde asılmak, normalde ölmek üzere olan bir insana bu
şekilde davranan insanları bulamazsınız. Bu durumda, onun çarmıha gerilmesinden sorumlu olanların bazı şeytanlar olması
gerekiyor, onların davranış tarzları. İsa öyle diyor olsa bile, onları affetmek mümkün değil; İsa'nın çarmıha gerilmesini izleyen bu
insanları affetmek zor. Eğer durum buysa, Onun gibi bir insan şunu düşündü “O zaman işimi yapayım, bu da Sahasrara'yı
kırmaktır”. Ve sonra yaşamak istemedi, işkence edilecek bu aptal insanlarla yaşamayı istemedi ve dirilişinden sonra yaşadığı yer
olan Keşmir’e (giderek) kayboldu. Onun yükselişi ve dirilişi hakkında birçok hikâye var ve görüyorsunuz, eğer bütün bu öyküleri
okuduysanız, ikinci doğumunu ne kadar mucizevî bir şekilde elde ettiğini ve diyebilirsiniz ki veya Keşmir'deki ikinci hayatına
şaşıracaksınız. Bir süre Annesiyle birlikte Keşmir'de mutlu bir şekilde yaşadı ve orada öldü. Lord Jesus Christ’ın orada bir mezarı
var ve Keşmir’de kalan Annesinin mezarının da orada olduğunu söylüyorlar. Ama Onun yaşamından kim avantaj elde etti, Onun
hayatından? Gerçekten de, Onun ölmesini isteyen insanlar kimdi? Sizler çok iyi biliyorsunuz. İsa'nın nasıl öldüğünü çok iyi
biliyorsunuz ve aniden Paul ve Peter gibi insanlar ortaya çıktı, bundan büyük bir iş ortaya çıkarmaya çalıştılar. Bu iki kişinin böyle
bir utanç yarattığını görmek çok üzücü. Bu Paul bir organizatörden başka bir şey değildi, sanırım bir acemi de. Bakın, o bürokrat
bir insandı, söylemeliyim. Ancak sadece bürokrat değildi, aynı zamanda büyük bir pozisyon elde etmek isteyen bir adamdı. Bu
yüzden de Paul yalan söyleyerek, kendisinin Şam'a gittiğini ve yolda büyük bir haç gördüğünü söyledi. Sahaja Yoga'ya göre,
böylesi bütün işaretler, Ruhun değil bilinç üstünün bir işaretidir. Sonra geri döndü ve kendi araştırmasını, bunun gibi şeyleri
başlattı. Ve birçok şey yazdı. Fakat baştan sona dek okursanız, şunu göreceksiniz, o bir Sahaja Yogi değildi, o sadece bir
organizatördü. Nasıl yönetmemiz gerektiğini, farklı tipteki insanlara nasıl sahip olmamız gerektiğini, onları nasıl yönetmemiz
gerektiğini yazan bürokrat bir kişilikti. Demek ki, o bir yönetim departmanıdır. O Hıristiyanların yönetim departmanıydı. Bu sayede
Hıristiyanlar da son derece müdür tipli oldular: Gördüğünüz gibi, her şeyin bir zamanı vardır, böyle gelmelisiniz, şöyle
oturmalısınız, böyle konuşmalısınız. Ve ayrıca Hıristiyan olması gereken milletler bunların hepsini çok resmi bir şekilde
gözlemliyorlar. Neden olduğu anlaşılmadı, her şeyde neden bu kadar resmi oldukları anlaşılmadı? Bu İsa'nın yaptığı şeyin tam
tersidir, İsa'nın yaptığı şey Agnya'yı kırmaktır, onlar ise bunu inşa ettiler. Ve Hıristiyan milletler, dünyadaki en kibirli, en saldırgan
milletler oldular. Onlar için, gördükleri herhangi bir toprağı işgal etmek kendi haklarıydı. Söylemeliyim ki, kendi meclisleri, kendi
kanunlarını oluşturmaları onların hakkıydı. Bunların hepsi Hindistan'da yapıldı, biliyorum. Bugün bile Pencap gibi yerlere
giderseniz, insanlar çok sıkı çalışan sade köylüler gibi yaşarlar, onların sürekli olarak kendilerine hükmeden ve bu insanlardan en
fazla şekilde faydalanmayı isteyenlerin saldırısı altında olduklarını görürsünüz. Hıristiyanlar gibi davranmak çok saçma bir şeydi.



Sonra da insanların dinlerini değiştirmeye başladılar. Bu da başka bir saçmalık, din değiştirmek. Güneyde onların dinlerini
değiştirdiler, güneyde... Yaptıkları şey şuydu- biz Hintliler asla ekmek yapmayız; güneyde onlar bir fırının nasıl kullanılacağını
bilmezler. İngilizler devasa büyük kekler yaptılar - ona kek de diyebilirsiniz ya da ekmek diyebilirsiniz - ve onu suya ya da kuyuya
attılar ve bir bizonun ya da bir inek ya da onun gibi bir şey olabilir, ekmeğin içine bizonun danasının bir kısmını koyduklarını
söylediler. Ve bu köylüler de buna inandılar sadece. Ve İngilizler onlara “Artık siz bittiniz, çünkü artık Hindu dinine veya başka
herhangi bir dine bağlı değilsiniz, yani şimdi Hıristiyan oldunuz”, dediler. Ve işte bu şekilde insanları, aslında onlar ezilen
insanlardı, binlerce ve binlerce insanı Hıristiyan yaptılar, söylemeliyim ki - en azından onlar kendilerini ezilenler olarak
adlandırılırlardı. Şimdi bütün bu ezilen insanlar, Hıristiyanlığa geçmek istediler, çünkü düşündüler ki - görüyorsunuz, onların hepsi,
sorgulamayacak ve sadece misyonerleri takip edecek tipte böyle insanlar istediler. Eğitimli insanlar olmadıkları için, dinlerini
değiştiren bu insanlar, ne olup bittiğini anlayacak herhangi bir anlayışa veya zekâya sahip değillerdir. Böylece onlar bu ezilmiş
insanlara karşı, bu tirada başladılar, pek çoğu da onlara katıldı. Böylece kendi ırklarını oluşturdular ve orada kendi dinlerine
başladılar. İnsanların egemen doğasının belirli bir dini nasıl kabul ettiği, kişinin anlaması gereken bir şeydir, çünkü bu din
alçakgönüllülükten başka bir şey değildir. Ve bu insanların Hıristiyanlıktan sorumlu oldukları nasıl varsayılıyor, onlar insanları
saçma sapan bir şeye dönüştürdüler. Bakın, bu insan doğasıdır, insan herhangi bir saçmalıktan, herhangi bir türdeki zulümden,
herhangi bir türdeki baskıdan zevk alabilir. Hükmettikleri alan olan, bu krallıktan asla vazgeçemezler. Şimdi olduğu gibi, Hıristiyan
milletler bunun ötesine geçtiler, çünkü Hıristiyanlar arasında bunların hepsi, onlara tanınan özgürlüklerdir. Onlar özgürlüklerine
kavuşturuldular. Eğer Hıristiyan olacaksanız, ne isterseniz onu yapın. Tamamlar, değil mi? Hükmedenler onlardı ve her yerde
hükmedilenler var. Onlar insanlara giderlerdi, aborijin diyebileceğiniz sıradan insanlara ve onları dinini değiştirirlerdi. Onların esas
yöntemi din değiştirmekti. Bu kadar çok insanın dinini değiştirmeye neden gerek vardı? Çünkü demokraside sahip olduğunuz
sayının büyük olması önemlidir. Yani bu sayıya ulaşmak, dinini değiştirirlerdi. Ve birçok insanı mahvettiler. Bu gerçekten de,
İsa’nın durumu gerçekten Kendimi çok gergin hissettiriyor. Bugün hepiniz Sahaja Yogisiniz. Hepiniz, diğerlerinden çok daha
üstünsünüz. Bütün güçlere sahipsiniz. Sizin de Hıristiyanlar gibi davranmak istediğinizi varsayalım, ne yapacağınızı bilmiyorum.
Şimdi sizler Sahaja Yoganın farklı ülkelerde kabul edilmesinin sınırındasınız ve orada insanlar Sahaja Yogilere saygı duyuyorlar,
onlar pozisyon verdiler. O zaman aniden bu güç işi sizin kafanıza girebilir ve deneyebilirsiniz, bir despot gibi olmaya
çalışabilirsiniz, çünkü bu insan doğasıdır. Bu ilahi olanın değil ama insanın doğasıdır. Mesela, krallığında, hayvanlarınkinde
diyebiliriz, onlar birbirlerine karşı saldırganlar, sorun değil bu, buna izin veriliyor, bu yapıldı. Fakat bir sistem var, bir yol var, nasıl
hükmettiklerine dair bir yöntem var. Bu böyle değil: onlar herkesin üzerine atlarlar. Fakat Sahaja Yoga'da birçok insan gördüm, siz
onları lider yaparsınız, - bitti. O zaman herkesin tepesine otururlar. Onları lider yapmazsanız, o zaman da Bana, birbiri ardına
mektuplar yazmaya devam ederler, “Anne, biz lider olmak istiyoruz. Ben lider olmak istiyorum. ”Bunun için ısrar etmeye devam
ediyorlar. Ne için lider olmak istiyorsun? Sadece başkalarına hükmetmek için. Ve bu tahakküm işi, Sahaja Yoga için değildir.
Bugün size ölümün üzerinde yükselen, güzel bir İsa imajından bahsetmek için buradayım. Aynı şekilde saçma sapan fikirlerin,
tüm olumsuz düşüncelerin ölümüne izin verin ve her şeyin üstesinden gelinmelidir. Sizler kendi kendinizin efendisi olmalısınız ve
bunda kendinizi çok rahat, çok mutlu hissetmelisin. Başkalarına verirken, bunun başkalarından bir şey almaktan çok daha kolay
göreceksiniz. Sahaja Yoga'nın bütün bunları size nasıl da öğrettiği, çok, çok şaşırtıcıdır. Sahaj Yog'da, insanlar sizin için şöyle
demeliler: “Onlar çok güzeller, onlar çok güzel insanlar. Onlar çok sevgi dolu, çok nazikler. ” Ben istiyorum, onlar hakkında her
zaman böyle, hepinizle ilgili olarak, hepinizin ayrı ayrı ya da toplu olarak, sizlerin olağanüstü bir şey olduğunuzu duymak
istiyorum. Ama bu büyüklük hükmederek veya gösteriş yaparak değil, ancak içeriden geliyor. İnsanlar seni görüyor ve bunun bir
şey olduğunu biliyorlar. Ve işte Sahaja Yoga bu şekilde yayılacaktır. İçinizdeki İsa ortaya çıkmalı, içinizdeki İsa rehberlik etmelidir.
Başkalarına karşı nasıl davranılacağını ve onların güvenlerini nasıl kazanacağınızı, şimdi içinizde akmakta olan sevgiyi ve huzuru
onlara nasıl vereceğinizi, onları nasıl çok, çok mutlu ve neşeli insanlar yapacağınızı öğretecek olan İsa’dır. Yeniden dirilişin mesajı
budur. Bu, Sahasrara'yı kırmanın mesajıdır. Bu yüzden bu yumurta, bu yumurtanın nasıl oluştuğu ve ikiye ayrıldığı çok şaşırtıcı ve
çok açık bir şekilde "Devi Mahatmayam" da tarif edilmiştir ve yumurtanın bir yarısından İsa ortaya çıktı ve yumurtanın diğer tarafı
ise Shri Ganesha idi. Bunların hepsi yazılı, ama İsa, orada Mahavishnu olarak tarif edildi, İsa olarak değil, bu Mahavishnu daha
sonra yükseldi ve O bütün bunları, bu harika şeyleri yaptı. Bu, İsa’nın yaşamı tarafından güzel bir şekilde yazılmış, gerçek bir
mesajdır; şimdi, bizler düşünce farkındalıkta olduğumuz için, bu ışığı yaşamlarımız vasıtasıyla ifade etmeliyiz ve dünyaya
kesinlikle muktedir olduğumuzu ve kendi içinde tam olanların sadece bizler olduğumuzu göstermeliyiz. Başkalarından bir şey
istemiyoruz. Şimdi istediğimiz şey nedir, bu elde ettiklerimiz neyse bunu başkalarına vermektir. İnsanların sizde ve tüm Sahaja
Yogilerde baktıkları şey budur. Tanrı sizleri kutsasın. İsa’yı düşünmeyi, Onu uyanık tutmayı bile imkânsız buluyorum, çünkü bu
modern zamanlarda Onu uyanık tutmak, İsa’yı düşündüğünüz ve Onun hakkında konuştuğunuz zaman, bu çok zordur. Bu sadece,
insanların bu kadar büyük bir insanı, bu kadar harika bir kişiliği nasıl asla anlamadığını gösterir. Ve O, Tanrı idi, kesinlikle İlahi idi;



buna rağmen Onun tüm bu ıstırabın içinden geçmek için bir drama sergilediğini söylemeliyiz. Bunları hatırlamak bile çok acı
verici: Kendisini nasıl çarmıha gerdiğini ve nasıl öldüğünü. Ama asıl mesele şudur: O sizin için, hepiniz için bunu yaptı ve O'na o
kadar çok borçlusunuz ki. Kundalini'nin uyanmasına ve bu bıngıldak kemiği bölgesinden geçmesine yardım eden Onun
çalışmasıdır. Bütün bunlar İsa’nın fedakârlığı olmadan mümkün olmazdı. Bu yüzden hepiniz bazı fedakârlıkları elde etmeye layık
olmalısınız. Bakın, olan şey çok semboliktir ve hepiniz mümkün olan her ne varsa, insanlığın kurtuluşu için her zaman bunu feda
etmeye hazır olmalısınız. Şu anda bu çok, çok süptildir. Kendi arayışınızı unutun, her şeyi unutun. İhtiyacınız olan şey, İsa’nın
fedakârlıkları sayesinde kurtarıldığınızı, kutsandığını her zaman hatırlamaktır. Bu çok önemlidir. Tanrı hepinizi kutsasın.
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Harbiye Askeri Müzesi , Şişli-Istanbul (Türkiye) 20.04.1998 Gerçeği arayanların önünde eğiliyorum. Öncelikle bizler gerçeğin ne
olduğunu bilmeliyiz. Gerçek şudur , siz bu beden, bu akıl, bu duygular, şartlanmalar değil, saf ruhtunuz. Ruh, Yüce Tanrı'nın
kalbinizdeki yansımasıdır. Bu yüzden siz, kalbinizde bulunan bu ruhu aramalısınız. Ruh, huzurun, neşenin kaynağıdır, bunu
başardığınız zaman ancak tüm bu fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal sorunlarınızdan kurtulursunuz. Özellikle de ülkeniz, sahip
olduğunuz pek çok Sufi tarafından çok kutsanmıştır. Sufi kelimesinin kendisi saffadan, temizlikten, arınmadan gelir. Peki bu
saffa nasıl ifade edecek?, Muhammed Peygamber, önce dua etmeniz ve kendinizi Tanrı’ya teslim etmek zorunda olduğunuzu
söyledi. Dua ederek dikkatinizi Tanrıyı aramak üzerinde tutacaksınız ama bu, bu şekilde yürümez. İnsanoğlunun bir sürü zayıflığı
vardı. Doğru yolu bilmiyorlar ve yoldan çıkıyorlar. İşte bu yüzdende Ruh konumuna ulaşmak için, kendi yükselişinizi elde
etmelisiniz. Ruh konumuna ulaşmak için, size o büyük spiritüel konumu verebilecek bir güç içimizde vardır, bu zaten hepiniz
içinde vardır. Hangi dini takip ederseniz edin, o oradadır. Kuran'da miraç olarak adlandırılan bu yükselişinizi elde edebilmeniz,
Tanrı’nın size bir armağanıdır. Bu miraç, ancak eğer siz isterseniz, eğer siz bunu talep ederseniz mümkündür. Bu zorlanamaz. Bu
onun içinize itilemez. Bu öz varlığınızın, doğal bir filizlenmesidir. Sanki bir tohum gibi, onu kıramazsınız. Onu Toprak Ana'nın
bağrına bırakmalısınız. Bu doğal bir evrimsel süreçtir. Ruh olmayı bilmeliyiz ve modern zamanlar için vaat edilen şey budur. Şu
anda da olduğu gibi, bu modern zamanlar, içte ve dışta her tür negatif güçle doludur. Ve insanoğlu huzursuz. O halde, insanoğlu
dönüştürülmelidir. Sahip olduğumuz bu insan tipiyle, hiçbir sorunu çözemeyiz çünkü insanlar, ya gelecekte ya da geçmişte
yaşarlar. Şimdide, şu anda yaşayamazlar. Ve gerçek şu andadır, ne geçmiştedir, ne de gelecektedir, çünkü geçmiş - gelecek
(aslında) yoktur. Yani tüm bu kargaşa, tüm bu gerginlikler, kendimizle ve başkalarıyla barışık olmamamızdan kaynaklanıyor.
İçimizde bulunan içsel varlığımız hakkında bize zaten bilgi verildi. Ben böyle söylüyorum diye siz buna inanmak zorunda
değilsiniz. Bunu kendiniz deneyebilirsiniz. İkinci gerçek ise, bizim ruh adını verdiğimiz, her yeri kaplayan bir gücün var olduğudur.
Bu güç her yerde vardır. Güzel çiçekleri görüyorsunuz ve onları hafife alıyorsunuz. Bu bir mucizedir. Tüm doğal faaliyetler bir
mucizedir. Şimdi, sadece yeni bir mucizenin, bunu gerçekleştirmesi gerekiyor. Ve bu yeni mucize aslında, insanoğlunun çok
büyük ölçekte yükselmesidir. Burada gördüğünüz gibi, bu merkezler bizim fiziksel, zihinsel ve duygusal var oluşumuzdan
sorumludur. Miraç, içinizde gerçekleşmelidir. Ve bizzat Muhammed Sahab, aydınlanma diyebileceğiniz Brahma'nızı aldığınızda,
ellerinizin o zaman konuşacağını söyledi. Birisi ellerin nasıl konuşabildiğini merak eder, ya da yükselişi elde ettiğinizde neler
olduğu merak eder, her yeri kaplayan bu gücü parmaklarınızın ucunda hissedebilirsiniz. Ve Ruhu, Hristiyanların dediği gibi, yani
Kutsal Ruh ‘un serin esintisini, siz hissedebilirsiniz. Ve tüm bu çakraları, net bir şekilde parmaklarınızın ucunda hissedebilirsiniz.
Ve neden acı çektiğinizi, sizde neyin yanlış olduğunu bilirsiniz. İşte bu şekilde siz, kendiniz hakkındaki bilgiyi, başkalarına ait
bilgiyi elde edersiniz, aksi takdirde bunu bilmezsiniz. Deyin ki, eğer siz kanser hastasıysanız, doktorlar tarafından yapılan bütün
bu teşhis testlerinden geçmedikçe, bunu başka bir şekilde bilemezsiniz. Ama bu yöntem sayesinde, fiziksel seviyenizde veya
zihinsel seviyenizde ne gibi problemler yaşadığınızı ve ilaveten ruhsal seviyenizde de, belli merkezlerin [anlaşılamıyor] ….
olduğunu hemen bileceksiniz. Ayrıca kendinizi nasıl iyileştireceğinizi, kendi merkezlerinizi nasıl iyileştireceğinizi de biliyor
olabilirsiniz. Böylece başkalarında da neyin yanlış olduğunu bileceksiniz. Çünkü farkındalığınızda, siz bizim kolektif bilinç
dediğimiz yeni bir boyuta ulaştınız. Ve bu sizde otomatik olarak meydana gelir. Ayrıca parmaklarınızın ucunda, diğer bir kişinin
vibrasyonlarını hissetmeye başlarsınız. Ve bu gerçekleştiği zaman, eğer siz bunları nasıl düzelteceğinizi biliyorsanız, başkalarını
iyileştirebilirsiniz de. Kundalini merkezi sinir sisteminiz üzerinde yükseldiğinde olduğu gibi, size söylemeliyim ki, farklı çakralar
vasıtasıyla, kundalini çakraları besler. Ve eğer bir şey buna engel oluyorsa, siz yolu nasıl açacağınızı da bilirsiniz. En sonunda da,
bıngıldak kemiği bölgenizden gelen serin esintiyi hissedeceksiniz. Bunu hissedebilirsiniz. Bu sadece bir vaaz veya bir ders
değildir, aslında siz bunu deneyimleyebilirsiniz. Ve buna siz de hayret edeceksiniz. Bu şekilde her yeri saran güce bağlanırsınız.
Her yeri saran bu güç, canlı olan, yaşamakta olan, bütün işleri yapan güçtür. Eğer neyin kalbinizi çalıştırdığını doktora sorarsanız,
size otonom sinir sistemi diyecektir ama bu oto kimdir? Çok dürüst olacaklardır, onlar cevabı size söyleyemezler. Hepinizin
miracınızı, yükselişinizi almanızın zamanı geldi. Bunun dışarıyla hiç bir ilgisi yoktur. Hepsi içeride oluyor. Kundalini sizin kendi
annenizdir. Her biriniz, bu kendi şahsi annenize sahipsiniz ve Kundalini hakkınızdaki her şeyi bilir. Koşullarınızın ne olduğunu,
esinlenmelerinizin neler olduğunu o bilir. Ve o kadar dikkatlidir ki, çok yumuşak bir şekilde yükselir, siz onun yükseldiğini
hissetmezsiniz. Ve sonuç olarak, yükselişinizi elde edersiniz ve sadece bununla da kalmaz, aynı zamanda başkalarını da bu
yükselişe ulaştırma gücünü elde edersiniz. Onların mucizevi dedikleri bir şey bu. Bu, şimdi içine girilmesi gereken bir evrim
sürecidir. Tabii ki siz, bunun için ödeme yapamazsınız. Yüce Tanrı, paradan veya bankacılıktan anlamaz. Bunun için herhangi bir
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ritüel uygulayamazsınız. Yapmanız gereken tek şey, ona sahip olmak için saf bir arzu duymanızdır ve bu işe yarar. Elbette bazı
hastalıklardan mustarip olan biri varsa ya da bazı hasta kişiler varsa, o zaman bu işe yaramayabilir ve geçebilir, ancak bu engel
kaldırılabilir. Size dediğim gibi, kolektif bilinç geliştirirsiniz. Okyanusa düşen su bir damlasının, okyanusa dönüşmesi gibi. Siz artık
orada değilsiniz, kolektif olanın içinde kayboldunuz. Allahu-Ekber dediğimiz zaman, bizim önemli bir parçası olduğumuz bu
okyanusu kastediyoruz. Kuran sadece Müslümanlar için değildir, Gita da sadece Hindular için değildir. Onlar aynı şeyden
bahsediyorlar; Onlar İlahi olanla bir olmanız gerektiğini, aynı şeyi söylüyorlar. Tek sorun, hepsinin şiirsel bir dille yazılmış
olmasıdır. Ve insanlar bir şeyleri değiştirebilirler, kitapları biraz entrika dolu ve belirsiz bir hale getirebilirler. Ama miracınızı bir kez
aldığınız zaman, bir kez ruh haline geldiğinizde, çizgiler arasında, birliği görürsünüz. Bütün yanlış fikirlerimiz üzerimizden akıp
gider ve boş bir şey için savaştığımızı anlarız. Sadece bu da değil, içindeki huzura da bakın. Dediğim gibi, biz geçmişte, gelecekte
yaşıyoruz ve düşünceler bir dalga gibi yükseliyor, bu şekilde ve yine yok oluyorlar. Düşüncelerin arasında küçük bir boşluk vardır,
bu ise şimdiki zamandır. Hepimiz, ya gelecekten ya da geçmişten gelen düşüncelerle sürekli olarak bombardıman altındayız ama
bu olur, kundalini onları ayırır ve düşünceleri kendisine ait kılar. Ve tekrar söylüyorum, size yine söylüyorum, düşüncesiz
farkındalık içinde olursunuz. İşte bu şekilde huzuru elde ederiz. Ve sonra, siz her ne düşünürseniz, bu İlahi kaynaktan gelir. Bu
İlahi kaynakla, siz gerçeği görürsünüz. Ve gerçek, bakın, bu her yeri saran güç, Tanrısal sevginin gücüdür. Dediğimiz gibi, bu
rahmettir (Allah'ın merhameti), rahmet. Pekala, bu rahmet Tanrıdan geliyor ve bizi sevgi, neşe ve şefkatle dolduruyor. Biz bütün
dünyanın mutluluk ve sevgi dolu olduğunu hissederiz. Tüm bu düşmanlar, nefretin, kıskançlığın ve bütün bu düşmanlarımız, ruh
saf olduğu için ve onun böyle bir tezahürü olmadığı için, üzerimizden akıp giderler. Ve ruhun ışığında, neyin doğru, neyin yanlış
olduğunu siz açıkça görürüz. Diyelim ki şimdi önünüzde hilekar bir adam var, parmaklarınızın ucunda bunu hemen
hissedebilirsiniz, onun ne tür bir adam olduğunu hissedebilirsiniz. Ve eğer önünüzde bir aziz varsa da, muazzam vibrasyonlar
hissedebilirsiniz. Örneğin, Muhammed Sahab hakkında iyice bilgi sahibi olmak için, Onun vibrasyonlarına bakmalısınız, İsa içinde
böyle. Hepsini çok net bir şekilde öğrenebilirsiniz. Hayat çok huzurlu, neşe verici hale gelir. Ve bu dönüşüm gerçekleştiği zaman,
ülkeler değişecektir. Fransız bir bayanın, Sahaja Yoga ve Kuran hakkında yazdığı bir kitabı okumanızı rica edeceğim. Babamla
birlikte Ben Kuran’ı okudum, babam Kuranı Hintçeye tercüme etti. Gerçeklikten, ne şekilde bahsettiği şaşırtıcıdır. Sonra, Guru
Nanaka geldi, o da aynı şekilde konuştu. Onlar geceler boyu kitabı okuyorlar ama o kadar körler ki, gerçeği göremiyorlar. Bence
Türkiye'deki insanlar, belki de bilge insanlar ve onlar gerçeği anlarlar. Onların, bir hiç uğruna acı çeken bütün İslam ülkelerinin
önünü açabileceklerinden eminim. Diyelim ki, yarın hayatın geri kalanı ve her şey karanlık, sonrasında ne olacak, o kadar çok
insan ölecek ki. Sadece ruhun ışığında, gerçeğin ne olduğunu görebilirsiniz. Bütün bu harika insanlar, bunu bize söylemek için
dünyaya geldiler. Bu gerçekleştiği zaman, güzel bir grup, kolektif bir varlık meydana getirirsiniz, buna biz tüm uluslardan gelen
insanlarının kolektivitesi diyebiliriz. Sahaja Yoga şimdiden 70 ülkede çalışıyor. En şaşırtıcı olanı ise, Rusya'ydı. Sahaja Yoga'nın
Rusya'da bu kadar derinlere gitmesini beklemiyordum. Ama belki komünizmle, komünistlerce yapılan baskıdan dolayı, ya da belki
onlara Tanrı hakkında kitap ya da hiçbir şey okumamaları söylendiği için, onlar çok temizler, çok temiz bir haldeler. Şartlanmaları
yok ve bu konuda kesinlikle duyarlıydılar. O ülkede İslam, Ortodoks Hıristiyanlık ve Sahaja Yoga dışında hiçbir şeyi kabul
etmediler. Gerçeği nasıl da gördükleri, gerçeği, Sahaja Yoga'nın dürüstlüğünü her nasılsa bunu görmeleri, çok şaşırtıcıdır.
Dediğim gibi, Türk halkı için çok büyük umutlarım var. Onlar Sahaja Yoga'ya gelip kendilerini görebilirler, gerçeğin ne olduğunu
görebilirler ve tüm Müslüman dünyasını içine alabilirler. Siz onlara bunu yapma, şunu yapma demek durumunda değilsiniz, onlar
sadece bunu yapmazlar ve kendi içlerinde de, çok güçlü bir hale gelirler. Ve hayatlarında pek çok mucize gerçekleşir. Hepinizin
başına gelecek olan şey budur. Saf bir arzuya sahip olmanız, gereken tek şeydir. Bunu almanız yaklaşık 10 dakika sürecektir ama
sessiz bir şekilde oturup, buna izin vermelisiniz. Miracınızı almak isteyip istememeniz elbette tamamen size bağlıdır. Söylediğim
gibi, bunun için ödeme yapamazsınız. Bunu talep edemezsiniz. Bunu kalplerinden isteyen insanlarda bu çalışır. Yani
istemeyenleri, dediğim gibi, Ben zorlayamam, sizler salondan çıkmalısınız. Çok anlayışlısınız. Pekala, sizden istemem gereken bir
şey var, umarım sizin için sorun olmaz, ayakkabılarınızı çıkarmanız gerekir. Çünkü Toprak Anne bize çok yardım ediyor. Pekala,
lütfen namazda yaptığınız gibi ellerinizi bu şekilde açın. Yapmanız gereken tek şey, herkesi affetmektir. Çoğu kişi bunu yapmanın
zor olduğunu söylüyor ama aslında, affedip affetmediğinize mantıksal olarak baktığınızda aslında siz hiçbir şey yapmazsınız.
Ama affetmezseniz, yanlış ele oynarsınız ve kendinize boşuna işkence edersiniz. Bu yüzden lütfen herkesi kalbinizden
affettiğinizi söyleyin. Bana Anne veya Shri Mataji diyebilirsiniz, “Anne ben herkesi affediyorum” diyebilirsiniz. Şimdi bakın,
ellerinizi çok rahat bir şekilde açın. Gözlerinizi kapatabilirsiniz. Şimdi sol elinizi, çocukluğunuzda yumuşak bir kemik olan,
başınızın üzerindeki bıngıldak kemiği bölgenizin üstüne yükseltin. . Şimdi, kendiniz bakın, bu bıngıldak kemiği bölgenizden çıkan
vibrasyonlar gibi serin veya sıcak bir esinti mi? Elinizi biraz aşağı yukarı hareket ettirebilir ve başınızı eğebilirsiniz. Şimdi sol elinizi
bana doğru tutun ve sağ elinizi tekrar yine başınızın üstüne götürün. Başınızı eğdiğiniz, bıngıldak kemiği bölgesine. Elinizi, yukarı
ve aşağı doğru veya yanlara doğru hareket ettirebilirsiniz. Şimdi her iki elinizi tekrar bana doğru tutun ve gözlerinizi açabilirsiniz.



Şimdi kendiniz bakın, parmaklarınızın ucunda herhangi bir serin bir esinti hissediyor musunuz, belki de sıcaktır. Şimdi
düşünmeden Beni izleyin. Bunu yapabilirsiniz. Parmak uçlarında, avuçlarında veya bıngıldak kemiği bölgesinde serin veya sıcak
bir esinti hissedenler, lütfen her iki elinizi de kaldırın. Hepiniz.



1998-0510, Sahasrara Puja, Tanrının kutsamaları ancak Sahasrara açıksa dökülür, Cabella, 1998

View online.

Sahasrara Puja. Cabella Ligure (İtalya), 10 Mayıs 1998.

Bu gün büyük bir gün çünkü Sahasrara günü ile Anneler günü bir araya geldi. Çok Sahaj bir olay bu ve sanırım, işte anlamamız
gereken şey de, Annelik ve Sahasraranın nasıl bir arada gittiğidir.

Sahasrara kesinlikle açılmıştı ve Anne bunu yapmalıydı çünkü eskiden bu dünyaya gelmiş olan kişiler, insanlara dharmayı
öğretmeye ve onları orta yola getirmeye çalıştılar, yükselişin basit/dolaysız olan yoluna. Her şeyi denediler, onlar her ne
öğrettilerse bunlar belli bir toplum, belli bir bölge, belli bir ülke için iyiydi. Onlar bundan bahsettiler ve bunun hakkında pek çok
kitap ortaya çıktı ama bütün bu kitaplar dindar, spritüel ve birleşmiş bir mizacı olan insanlar yaratmak yerine, hepsi birbirinin
aleyhinde olan insanlar yarattılar. Saçma,  saçma bir şey bu ama bu oldu.

Yani yazılmış olan bütün bu kitaplar, verilmiş olan bütün bu bilgi, insanoğulları tarafından kötüye kullanılmıştı, sadece kendilerinin
kuvvetlenmeleri için kullanıldı demeliyim. Yani bu tamamen güç odaklıydı, aynı zamanda para odaklı olan oyunda devam ediyor.
Tüm bu dinlerin çıktılarını gördüğümüz zaman, hepsinin boş olduğunu hissediyoruz. Sevgiden bahsederler, şefkatten bahsederler
ancak bunların hepsi bir amaç içindir. Hepsi bazen politik bir oyundur çünkü onlar hala kendilerinin güç sahibi olması gerektiğini
hissediyorlar, spritüel güç değil, dünyevi güç ve bu sayede tüm dünyaya hükmedebilirler. Bu yüzden de, bu hükmetme (hırsı)
insan aklında çok fazla çalışmaya başladı ve bir sürü savaş, cinayet, her tür şey oldu.  Ve bu azaldığı zaman, Ben şunu hissettim
ki, belki de şimdi Sahasraranın açılması insanların gerçeği görmesine yardımcı olabilir.

Sahasrara seviyesinde, siz gerçeği bilirsiniz. Yani her tür illüzyon, her türden yanlış anlama, kendi yarattıkları cehalet, bunların
hepsi kaybolmalıdır çünkü siz gerçeğin ne olduğunu bilirsiniz. Gerçek keskin değildir, sert değildir, özümsenmesi zor olan bir şey
değildir. İnsanlar, gerçeğin çok zarar veren bir şey olacağını veya çok sert olabileceğini, insanlar arasında problemler
yaratabileceğini düşündüler. Olmamalıdır, olmamalıdır, böyle olmamalıydı ama onlar ne zaman Gerçekten bahsettiyseler,
insanlar bunu yanlış amaçlar için kullandılar. Bir şeyleri, yanlış bir davranış, yanlış bir mesaj için kullanmaları, bu şeyi kendi
amaçları için kullanmaya başlamaları, insanoğullarına has bir şey. Diğer insanlar üzerinde güç sahibi olmayı istemek,
insanoğulları arasında o kadar yaygın bir şey ki.

İnsanlar ayrı uluslara sahip olmak istedikleri zaman, bunu kendi ülkemde de gördüm. Ayrı uluslara sahip olmak isteyen bu
insanlar, aslında büyük olan hiç bir şeye ulaşmadılar. Sadece bunu isteyen bir kaç kişiden biri olabilmeyi başardılar, kendi
ülkelerinde büyük birileri olacaklardı. Yani onlar hiç bir zaman kendilerinin bu kadar yükselemeyecekleri bir ülkede kalmayı asla
istemediler, Ben bunu gördüm, bütün bu ülkeler acı çekiyorlar, çok fazla acı çekiyorlar, büyüme yok. Finansal problemleri var, her
tür problem var orada ve onların ayrıldıkları ülke de acı çekiyor çünkü şimdi bir düşmanlık da geliştirdiler ve bütün bunlar ana
ülkeye karşı çalışıyor.

Yani ayrılıkçı fikirlere sahip olmanın kendisi zaten Sahaj’a aykırıdır. Diyelim ki, örneğin, ağacın üzerinde büyümekte olan bir çiçek,
çok güzel görünüyor, çiçek orada gelişir, orada olgunlaşır ve tohumlar üretir. Ama varsayalım ki, siz çiçeği kestiniz ve alıp
götürdünüz, ne olur o zaman? Ağaç çiçeğini kaybeder, buna şüphe yok ama çoğunlukla bu durum çiçeğin kaybıdır. Şimdi bu,
onlar bunların hepsini yaptılar ve bunu yaptıkları zaman, netice ne oldu? İnsanlar kendi ülkelerine, kendi memleketlerine sahip
olmaya çalıştılar, öldürüldüler, katledildiler, taciz edildiler ve bazıları da hapisteler.

Yani Sahaja Yoga dışındaki bir davranış bile, bunun bir faydası olmadığını gösterdi. Bu yüzden de biz,  bir olmayı öğrenmeliyiz.
Sahaja Yogadan sonra, aydınlanmanızdan sonra, hepimizin bir olması, tek bir birim, tek bir beden olmamız gerektiğini mesajını
anlayamazsak, eğer bir olmazsak, kendimizi başka şeylerle tarif edersek, o zaman büyümenizin bir yolu yoktur, sizler
olgunlaşmamışsınız demektir.

Kişinin Sahasrara gününde, yedi çakranın hepsinin, Sahasrara içinde kendi pithaları (temel, taban, kaide, oturulan yer)  olduğunu
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anlaması gerektiği, çok önemli bir noktadır, yedi çakranın hepsinin. Onlar beyninizin zarı içine güzelce yerleştirilmişlerdir ve her
nerede bulunuyorlarsa, bu alan vasıtası ile çakralar üzerinde hareket eder ve çalışırlar.

Bütün bu yedi çakra, demeliyim ki bir olurlar veyahut  onlar bir uyum içine girerler. Bu merkezlerde tam bir bütünleşme gerçekleşir
çünkü bunlar, bu yedi temel çakra tarafından yönetilirler, onlara diyebiliriz ki, onlara her hangi bir isim verebilirsiniz ve onlar tüm
diğer çakraları yönetirler. Ve onlar uyum içinde oldukları için, tamamen bütünleştikleri için, işte bu yüzden, sizin çakralarınız da
bütünleşir.

Bunlar aydınlanmış pithalardır, Kundalini tarafından aydınlatılmış demeliyim ve onlar aynı zamanda Tanrısal Güç tarafından da
kutsanmışlardır, derhal bütünleşirler, şunu anlatırlar, sanki bir ipe dizilmiş inciler gibi. Bu, bundan daha fazlasıdır, bundan daha
fazlasıdır. İçinizdeki bütün bu pithalar, sanki onların tezahürlerinde bir fark yokmuşçasına bütünleşirler. Varsayalım ki, sizin iyi
durumda olmayan bir çakranız var, bir şeyler yanlış, fiziksel olarak, zihinsel olarak, duygusal olarak, her neyse, diğer çakralar
hasta olan bu çakraya yardım etmeye çalışırlar ve bir şekilde bütünleşmiş bir Sahaja Yoginin kişiliğini geliştirmeye çalışırlar.

İçinizdeki bütünleşme çok önemlidir. Kendi içinizde bütünleşmediğiniz sürece, dışarıda da bütünleşemezsiniz ve içinizdeki dişi
olanın bütünleşmesi, Sahaja Yoganın öyle bir kutsamasıdır ki, aydınlanma alan bir kişi, normal bir şahsiyetin çok üzerinde bir
kişilik kazanır. Bütün negatif güçlerden, yok edici güçlerden bağımsızdır, normalde bırakılması zor olan pek çok şeyi bırakır.

İçimizde sahip olduğumuz bu yedi çakranın hepsine, birbirleri ile uyum içinde olan bu pithalar tarafından rehberlik edilir. Sadece
bu ahenkten gelen yardımla, çakraların hepsi tamamıyla bütünleşir.  Bu böyle olmasına rağmen, bizler bütünleşemedik çünkü
aklımız bir tarafa gider, bedenimiz diğer bir tarafa gider, kalbimiz başka bir tarafa gider, duygularımız da farklıdır. Yapılacak doğru
şeyin ne olduğunu, yapılacak en iyi şeyin ne olduğunu bilmiyoruz ama aydınlanmadan sonra, ruhun ışığında, gerçeği elde
edersiniz ve ne yapılacağını bilirsiniz.

Örneğin, aydınlanmadan sonra, insanları vibrasyonları ile yargılayabilirsiniz, bunun için beyninizi kullanmaya gerek yoktur, sadece
vibrasyonlarınızla, derhal kendinizde veya başkalarında yanlış olanın ne olduğunu bilirsiniz. Yani burada bu, çifte bir düzeltmedir.
Birisi kendinizi görmenizdir, kendi özünüzü görmenizdir, kendinize ait bilgi size gelir ve ikinci olarak da, başka bir insanı fark
edebilirsiniz, onun ne tür bir şey yaptığını. Eğer birileri Sahaj değilse ve Sahaj olduğunu iddia ediyorsa, siz kolayca onun Sahaj
olmadığını, davranışlarının Sahaj olmadığını fark edebilirsiniz. Yani hepimiz için en iyi şey, bizlerin içinde kesinlikle çalışan bu
bütünleşmeyi elde etmektir. Bundan kaçınmamalıyız, hatalarımız neyse kabul etmeliyiz, yanlış yaptığımız her ne varsa, yanlış
düşündüğümüz ne varsa, yok edici her ne aldıysak, bütün bunlar kaybolmalıdır çünkü sizler Sahaja Yogilersiniz.

Sahaja Yogilerin yapacakları özel bir işler var, onlar sadece para için çalışan, güç için çalışan, hükmetmek için çalışan diğer
insanlar gibi değiller, sizler böyle değilsiniz. Sizler, insanlığın kurtuluşu için Sahaja Yoga’da çalışıyorsunuz.

Yani, bütün her şey şu ki, içine girdiğimiz bu Sahasrara global bir aladır. Global bir alana girersiz ve orada olduğunuz zaman,
kendimiz de global bir şahsiyet oluruz. Yani bütün bu küçük şeyler, ırkınız, ilkeniz, dininiz ve insanoğulları arasındaki bütün bu
yapay engeller akıp gider ve siz aydınlanmış bir ruh olursunuz ve insanlığın ne olduğunu bilirsiniz, insanlığı anlarsınız. Bir arada
olduğumuz zaman, bunun bütün Sahaja Yogilerin başına gelmesi gerekir, onlar sıradan olmadığımızı anlamalılar. Bizler özel
insanlarız, yapılması en önemli şey olan, çok özel bir iş için seçilmiş özel insanlarız.

Bildiğiniz üzere, Kali Yuga’da ne oluyor, bütün bunları size tarif etmeme gerek yok. Ama Kali Yuganın hastalıklarını ortadan
kaldırmak için ne yapabileceğinizi size gösterecek olan ruhun ışığı nedir? Kendinizden başlayarak,  büyük bir eğlence içinde
sadece kendinize bakın, ne yaptıysanız bunların hepsi aptalcaydı. Yapmamalıydınız ama yapıyordunuz, bunda sorun yok, bunu
yapanları siz affedebilirsiniz. Ve bunu yapmakta olanların da, tüm bunları cehaletten dolayı yaptıklarını anlayacaksınız.

Şimdi Sahasraranız açık ve açık bir Sahasrara ile siz alıyorsunuz veya Divine lütfünü her zaman akıtıyor. Bu kabul ederek, bununla
beraber, demeliyiz ki, Sahasraranızın beslenmesi, her ne oluyorsa bu gerçektende muhteşemdir, size olan tek şey şu ki,
kendinizden bağımsızlaşıyorsunuz, kendinizi görebilirsiniz, geçmişinizi görebilirsiniz, kendinizi anlayabilirsiniz, yanlış şeyler
yaptığınızı ve insanları yanlış anladığınızı görebilirsiniz. Bu bazen sizi kendinizden çok uzaklara götürür ama bu ışık bir kez gelir



ve Sahasrara beslenirse, bu ışıkla açıkça kendinize neyi yanlış yaptığınızı görürsünüz.  Sonra da bir kişi olarak, kendi hatalarınızı
görürsünüz ama aynı zamanda yaşadığınız toplumun hatalarını da görürsünüz. Ben bunu hemen gördüm, insanlar
aydınlanmalarını aldıktan sonra, “Anne ben bir Hıristiyan’dım ama bakın, Hıristiyanlık bu”, demeye başlarlar. Birileri de, “Anne, ben
çok vatanseverdim ama şimdi vatanseverliğin ne olduğunu görüyorum”, diyecektir. Herkes kendi geçmişini görmeye başlar,
yaşadığı kendi tarzını görmeye başlar ve bundan kurtulur. Bir kez bundan kurtulunca, bu durum artık sizi tanımlamaz.

Ve bu spontane bir olaydır. Tek şey sizin spontane olmayı öğrenmenizin gerekmesidir. Ve Benim fark ettiğim şey şu ki, Sahaj’da,
insanlar hala, bu illüzyonun dışında olsalar bile, bu illüzyon okyanusunun, hala, bazen bir ayakları hala orada, okyanusun içindeler,
hala ayaklarını sokup çıkartıyorlar. Bu olmamalıdır.  Bu sadece insanlar meditasyon yapmadıkları için böyle. Şimdi, “sizler
meditasyon yapmak zorundasınız”, demekle, insanlar bunun bir tür dinsel tören olduğunu veya belki de, bunun bir tür Sahaja
Yoga tarzı olduğunu düşünürler. Hayır! Kendi derinliklerinize gitmek üzere meditasyon sizin içindir, Sahasraranızın size vermek
istediklerinin hepsine ulaşmak içindir, anlayışın, bağımlı olmamamın, bu yüksekliğine ulaşmak içindir. Bu ancak  meditasyon
sayesinde olur.

Yani, meditasyonda olan şey nedir? Sizin farkındalığınızın Agnya’nın ötesine geçmesidir, o yukarıya çıkar ve şimdi düşüncesiz
farkındalıkta, Sahasrara da konuşlanmalısıdır. Sonra, Sahasrara’nın gerçeği, Sahasraranın güzelliği kendi karakteriniz, kendi
davranışlarınızın üzerine akmaya başlar. Siz meditasyon yapmadıkça…., sadece iyi hissetmek veya “meditasyon yapmak
zorundayım” diye meditasyon yapmayın, Sahasraranın güzelliğini içinize çekecek şekilde Sahasraranızı geliştirmek için
meditasyon, hepiniz için çok önemlidir.

Sahasraranızı bu şekilde kullanmazsanız, bir süre sonra Sahasraranızın kapandığını göreceksiniz, vibrasyonlarınız olmayacak ve
kendinize dair bir anlayışınız olmayacaktır. Bu yüzden, meditasyon yapmak çok, çok önemlidir. Meditasyon yapan ve yapmayan
birisini derhal fark ederim, çünkü meditasyon yapmayan birisi hala şunu düşünür, “tamam, ben şunu yapıyorum, ben bunu
yapıyorum”. Kendinizi gerçeğin güzelliği ile zenginleştirebilmenizin yegâne yolu meditasyondur. Başka bir yolu yoktur.
Meditasyon dışında, sizin Tanrının Krallığına yükselebileceğiniz başka bir yol bulamadım.

Örneğin şunu söyleyebilirim, yaptığım şey her neyse, Ben kitlelere nasıl Aydınlanma verileceğinin bir yöntemini bulabildim,
diyebilirim. Ama bu, eğer kitlelere aydınlanma verdiysem, onların hepsinin Sahaja Yogi oldukları anlamına gelmez. Görmüş
olmalısınız, her ne zaman program yapsanız, Ben orada olduğum zaman aydınlanma alırlar, bir süre programlara gelirler ve sonra
da bırakırlar. Bunun nedeni, meditasyon yapmamalarıdır. Eğer meditasyon yapsalardı, kalitelerinin ne olduğunu, kendilerinin ne
olduğunu bilirlerdi. Meditasyon olmadan, sizin için en iyi olanın ne olduğunu bilmezsiniz.

Yani bu gün, her gece, her akşamüstü ve belki de sabahları da, meditasyon yapacağınıza dair Bana söz vermeniz gereken bir gün.
Ne zaman mümkün olursa, eğer meditasyon moduna girerseniz, siz bu Tanrısal güç ile bağlantıdasınız. O zaman, sizin için iyi
olan ne varsa, ülkeniz için, toplumunuz için iyi olan ne varsa, hepsi bu Tanrısal güç tarafından yapılır. Tanrısal güce boyun
eğdirmeniz gerekmez. Emretmeniz, ondan istemeniz gerekmez, sadece meditasyon yaparsanız, bizler için bir başka büyük
kutsama olan bu Her Yeri Saran güç ile bir olursunuz.

Sahasraranız açılmadığı sürece, Tanrısal gücün kutsamaları size ulaşamaz, ulaşamaz. Biraz para kazanabilirsiniz, bazı işler
bulabilirsiniz, şunu bunu elde edebilirsiniz ama kişisel gelişiminiz ancak meditasyon yaptığınız ve Sahasrara tamamen açık
olduğunda, gerçeğe açık olduğunda mümkündür. Gerçek, Tanrısal gücün şefkat olduğudur, sevgi olduğudur. Bu gerçektir.
Tanrının Sevgi olduğunu söylerler, Tanrı Gerçektir. Bu yüzden de eşitlik şöyle kurulmalıdır, Gerçek Sevgidir ve Sevgi Gerçektir.
Ama bu sizin bağımlı olduğunuz, kendi çocuklarınızın olması, ailenizin olması gibi bir gerçek değildir.

Bağımlı sevgi, gerçek değildir. Eğer birisine bağımlı iseniz, o zaman bu kişideki kötü noktaları asla göremezsiniz. Eğer birisine
kızgınsanız, o zaman asla bu kişideki iyi hususları göremezsiniz. Ama bu tamamen bağımsız bir sevgidir. Ve bu sevgi son derece
güçlüdür çünkü ne zaman bu sevgiyi birilerine yansıtırsanız, şaşıracaksınız ki, bu kişinin problemleri çözülecektir, onun kişiliği
düzelecektir, her şey çok büyük bir şekilde hallolacaktır ve onun yaşamı değişecektir. Ama sizi o şey her ne ise, bir şeye bağımlı
iseniz, bu bağımlılığın kendisi problemlere yol açar ve Sahaj’ın büyümesine izin vermez. Bu bağımlılık her türde olabilir, mesela,
ülkenize bağımlı olabilirsiniz, toplumunuza bağımlı, ailenize bağımlı olabilirsiniz. Bu her türde olabilir ama Sahasrara açık olduğu



zaman, öğreneceğiniz tek şey bağımlı olmamaktır. Bağımsız hale gelirsiniz, bu sadece olur, gerçi, demek istiyorum ki, siz kaçıp
gitmiyorsunuz.

Sahaja Yoga’da olduğu şekli ile cemiyetten kaçıp Himalayalara giden insanlara inanmıyoruz, Ben bütün bunlara “gerçeklerden
kaçmak” diyorum. Mesele bu değil. Olan şey şudur ki, siz oradasınız, herkesi görürsünüz, herkesi izlersiniz, herkesi bilirsiniz,
herkese yakınsınız ama bağımsız bir kişisiniz. Bu Sahasrara açık olduğu zaman ulaştığınız, aklın bir konumudur. Bu konumda,
insanlarla uğraşıyorsunuz, problemlerle uğraşıyorsunuz, durumlarla uğraşıyorsunuz ama siz buna dahil değilsiniz, buna dâhil
olma durumu yoktur ve daha önceki müdahil oluşlarınız hiç bir durum hakkında size asla ne olduğuna, gerçeğin ne olduğuna dair
tam bir anlayış veremez. Yani bu bağımsız olma hali size yardım eder.

Bağımsız olmaktaki en büyük şey, sizin etkilenmiyor oluşunuzdur. “Ohhh, Anne, siz etkilenmediniz, öyleyse siz başka bir insanı
nasıl hissedebilirsiniz? Başka birisi için nasıl şefkat duyabilirsiniz?” demenin bir yararı yoktur. Çünkü eğer bir başka kişiyi
hissederseniz, ancak o zaman problemi çözebilirsiniz. Ama sizin sahip olduğunuz duygu,  yine bir tür bağımlılıktır. Bu gerçek bir
his değildir çünkü bunun bir faydası olmaz. Kişi ağlıyor, sizde ağlıyorsunuz, kişinin başı dertte, sizinde başınız dertte ve bu
durumun kimseye faydası olmaz ne de bunun size bir faydası olacaktır. Bu yüzden bağımlı olmamak, hiç bir şekilde, sizin başka
birisini hissetmeyeceğiniz anlamına gelmez, hissedersiniz.  O kişinin ıstırabını, kişinin sıkıntısını, bazen de bütün toplumun ve
bütün ülkenin sıkıntısını hissedersiniz. Ama duygularınız o kadar bağımsızdır ki, Her Yeri Kaplayan güç bu durumu devralır.

İlk olarak bizler bu Her Yeri Kaplayan Gücün kabiliyetine dair tam bir inanç taşımalıyız. Siz bağımsız hale gelir gelmez, ona “bunu
sen yap” deyin. Bitti! Bir kez siz, “bunu sen yapacaksın, bunu yapacak olan sensin!” dediğiniz zaman, her şey tamamen değişir
çünkü bütün sorumluluklarınızı, bütün problemlerinizi çok güçlü olan, çok yetenekli olan, her şeyi halledebilecek olan bu Tanrısal
Güce devredersiniz. Bu yüzden, her ne zaman bu problemi sizin çözeceğinizi, bunu yapacak olanın siz olduğunuzu düşünürseniz,
o zaman Tanrısal Güç der ki, “tamam, sen şansını bir dene!” Ama eğer gerçektende bu problemi Tanrısal Güce bırakabilirseniz,
problem hallolacaktır.

Sahaja Yoga’da her tür problemimiz var, özellikle de insanların Sahaja Yoga ile çok fazla ilgilenmediklerini gördüğümüzde, onların
sayıları az ve o zaman, siz bu konuda kendinizi kötü hissedersiniz ama hiç bu konuda meditasyon yapmayı denediniz mi? Ve bu
problemi Tanrısal güce bırakmayı denediniz mi? Sahasraralarımız vasıtası ile ulaşabileceğimiz Tanrısal Gücümüz varken neden
endişelenmemiz gereksin ki? Neden endişelenelim ki, neden bu konuda düşünmemiz gereksin ki? Bunu sadece Tanrısal güce
bırakın. Eğer bu mümkünse, eğer buna ulaşabilirseniz, bakın, insanoğulları için bu çok zordur çünkü onlar egoları ile yaşarlar,
onlar şartlanmaları ile yaşarlar ama eğer bütün bu şeylere olan bağımlılık kaybolup giderse, yapmanız gereken şey nedir, bu
şeyleri sadece bu güce bırakmaktır.

Krishna, Gita’sında dedi ki, “Sarva dharmanam parityaja, mamekam sharanam vraja” – “bütün dharmalarınızı unutun”. Ondaki
karşılığı ile dharmanın anlamı şudur, bizler bir eşin, bir kocanın, toplumun bir üyesinin dharmasına sahibiz, onların hepsinin kendi
dharmaları vardır ama O der ki, “bırakın onları, onları Bana bırakın, Ben halledeceğim”. Bu odur, bizler öğrenmeliyiz,
“problemlerimizi çözecek olan bu Tanrısal Güçtür” demeyi öğrenmeliyiz. İnsan olarak bu çok zor bir konumdur ve bu konuma
sadece meditasyon sayesinde ulaşılabilir. Ama Ben oturup saatlerce hep beraber meditasyon yapın demiyorum, buna gerek yok
ama kendinize ve Tanrısal Güce tam bir inanç içinde eğer bunu hallederseniz, eminim ki, bilincin bu seviyesine yükselmek zor
değildir.

İşte ulaşmamız gereken şey budur. Bu kadınlar için olduğu kadar erkekler içinde mümkündür. “Nasıl yapabiliriz Anne, nihayetinde
siz bunu yapın?” diye düşünmemeliler. Bakın, bu tür insanlar Sahaja Yoga için iyi değildir. Kendisine güvenmeyenler hiç bir şey
yapamazlar ama teslim olanlar ve yapabileceklerini düşünenler, kendi güçlerini, Tanrısal Güce aktarma işini halledebilirler. Bunu
sadece Tanrısal güce bırakın. Şimdi varsayalım ki, Beni aşağıya götürebilecek bir arabam var. Yani eğer bir arabam varsa, o
zaman onun önüne öküzleri bağlamam, arabamı itmem, sadece içinde oturup arabayı kullanırım. Aynı şekilde, etrafınızda bu
büyük güce sahipseniz, eğer Sahasraranız kesinlikle ve tamamıyla onun içine dalmışsa, o zaman ne bir şeylerin sizin için nasıl
hallolduğuna bakıp şaşıracaksınız.

Size bir Sahaja Yogiden örnek vereceğim, o şimdi yok artık. Kendisi bir balıkçıydı, sıradan bir balıkçı ama aynı zamanda



eğitimliydi de, bu nedenle bir bankada çalışıyordu. Bu bir gün bazı Sahaja Yoga işleri yapmaya gidiyordu ve oraya bir tekne ile
gitmesi gerekiyordu. Yani, dışarıya çıktığı zaman her tarafın bulutlu olduğunu gördü ve büyük bir yıkım meydana getirecek şekilde
patlamak üzereydi.   Bu nedenle “nedir bu?” diyerek çok kaygılandı. Derhal,  onun Sahasrarası o kadar açık ve iyiydi ki – derhal
dedi ki, “şimdi olan biten bütün bu şeyleri ben Tanrısal Güce bırakmalıyım. Ben eve geri dönüp uyuyana dek, yağmur yağmasını
veya herhangi bir problem çıkmasını istemiyorum” dedi. Ve bu şaşırtıcı, insanlar Bana şunu dediler, “Anne, bulutlar, her şey
oradaydı, her yerdeydi ama yağmur yağmadı, hiç bir şey yapmadı ve hiç bir şekilde kaos yoktu”. Gitmesi gereken diğer adaya gitti,
Sahaja Yoga yaptı ve geri döndü. Ve sonra uyudu, ancak ondan sonra her şey yağmaya başladı. Yani, tabiat, her şey, her bir
yaprak, her bir çiçek, her şey Tanrısal Güç vasıtasıyla çalıştı. Bu yüzden, bir şeyleri kendi kendimize yapabileceğimiz, kendimiz
halledebileceğimiz şeklinde egolar sahibi olmamalıyız. Böyle bir şeye sahip olduğunuzda, demek ki o kadar gelişmemişsiniz,
Sahaja Yogada o kadar da büyümemişsiniz demektir ama Sahaja Yogada büyümek sizler için zor olmamalı çünkü rehberleriniz
var. Aydınlanmasını alan bu insanlar, Sufiler gibi pek azı ve Hindistan’da bazı azizlerimiz oldu, hepsi, onlar ne kadar da çok
mücadele etmek zorunda kaldılar! Onlara rehberlik edecek hiç kimse yoktu, onlara yardım edecek hiç kimse yoktu, ne elde
ettiklerini hakkında onlarla konuşacak hiç kimse yoktu. Buna rağmen, onlar çok tatminkâr insanlardılar, çok mutlu insanlardılar ve
bunu çok güzel hallettiler. Bütün Dünyayı, sizlerinde görebileceğiniz başka bir açıdan gördüler. Ama üzgün değildiler ve öyle bir
kendine güvenleri oldu ki, meditatif süreçleri ve yolları sayesinde ulaşmış oldukları, kendilerine dair öyle bilgi sahibi oldular ki,
kitaplar yazdılar. Bunların bazıları o kadar muhteşemdir ki. Böylesine bilgi dolu dizeleri nasıl buldukları çok şaşırtıcıdır. Kişi, onlara
rehberlik eden olmadığını, hiç kimsenin onlara bir şey anlatmadığını anlayamaz. Ancak onlar da olan tek şey şuydu ki, onlar her
zaman Sahasraralarına ilgilenmeye çalıştılar.

Şimdi orada bir şey var, Sahasraranızı engelleyen şey Agnyanızın düşünceler içerisindeki hareketidir. Tek şey budur, sizin
Sahasraraya girmenizi engelleyen tek şey budur. Her zaman düşünceler geliyor çünkü her şeye karşı reaksiyon gösteren bir insan
doğdu, buna reaksiyon göster, şuna reaksiyon göster. O zamanda düşünceler gelip, gidiyor. Büyük bir düşünce kalabalığı var. Bu
yüzdende, sizin dikkatiniz Agnyayı geçip, Sahasrara da yerleşemez.

Yani kişi her şeyden önce, ne tür düşünceler geldiğini görmelidir. Bazen kendinizi ayıplamalısınız. Kendinize, “Bu ne saçmalıktır!
Ne yapıyorum ben? Ne oluyor bana? Ben bütün bunları nasıl yapabilirim?”, demelisiniz. Bunu bir kez yapmaya başlayınca,
düşünceler kaybolmaya başlayacaktır. Bu düşünceler iki açıdan geliyorlar, birisi ego ve diğeri de şartlanmalarınızdan ve bunlar
içinizde o kadar yerleşmişler ki, Agnyanızın geçilmesine izin vermiyorlar. İşte bu yüzden iki tane bija mantramız var, “hum’,
‘kshum.” İlki, bu şey şartlanma olduğu zaman, yani siz bu tür bir korku ile donatılmışsınızdır. “Ben böyle yapmamalıyım, şöyle
yapmamalıyım, buna izin verilmiyor, şuna izin verilmiyor”. Şartlanma kısmı budur. Şartlanma pek çok şekilde olabilir ama ego
kısmı şudur, “Ben herkese boyun eğdirmeliyim, şunu almalıyım, herkesi yönetebilmeliyim”. Sürekli olarak karşı karşıya gelen bu iki
şey orada, akıldadır. Bu yüzden de düşüncesiz farkındalık içine girmemiz önemlidir ve Sahasraranızın Kundalini tarafından
beslenmesinin gerçek yolu bu düşüncesiz farkındalıktır. Çünkü Kundalini içinden geçemez, içinden geçemez. Ve bunun için,
söylediğim gibi, iki tane bija mantra var, birisi ‘Hum’ ve diğeri de ‘Kshum’. Yani eğer şartlanmanız varsa, korkmuşsanız,
çekiniyorsanız ve kendiniz hakkında fikirleriniz varsa. İnsanların bu günlerdeki tarif etme şekli ile onlar derler ki, “ben
dışadönüğüm”, birileri de diyecektir ki, “ben içe dönüğüm”, birisi de diyecektir ki, “ben hippiyim, ben şuyum, ben buyum”. Her tür
şeyi kendilerine atfedebilirler.

Ancak bu fikirlerin hepsi dışarıdan geliyor, bunlar içeriden değiller. Kendinizin içsel tarafına, varlığınızın süptil tarafına ulaşmak
için, Kundalininin Agnya içinden geçmesine izin vermek zorundasınız ve modern zamanlarda Agnyayı geçmek çok önemli bir şey
ve bunun içinde meditasyon yapmalısınız. Kendinize tam olarak inanarak meditasyon yapabilirseniz, bu Agnya açılabilir –
Divine’a teslim olmakla. Kendinizi Divine’a teslim etmelisiniz ve Agnya açıldığı zaman, şaşıracaksınız ki, Sahasraranız sadece
aktarmak için bekliyor, Her Yeri Saran Güç vasıtası ile ihtiyaç duyduğunuz bütün desteği size vermek için bekliyor. Her Yeri Saran
Güçle, Sahasrara ile olan bağlantınız kurulduğunda, bununla beraber bütün bu yedi çakranın nasıl sizin için çalıştığını, size nasıl
yardım ettiklerini, her şey hakkında gerçek bilgi olan her ne ise, bunu nasıl size vermeye çalıştığını görüp hayret edeceksiniz.

Elde ettiğiniz bu bilgi çok keyif vericidir. Bu gerçek bilgiyi her şeyde görebilirsiniz. Bu konuda herhangi bir kitap okumaya
başlamanıza gerek yoktur. Her durumda ve her kişide, her çiçekte, her doğal olayda, Tanrının elini açıkça görebilirsiniz.

Bir kez Tanrının elini görünce, bir kez “Bu Sensin, her şeyi yapan Sensin” dediğiniz zaman, egonuz kaybolmaya başlar. Kabira



bunun hakkında muhteşem bir şey söyledi. Şunu dedi, bir keçi hayattayken, “ben, mee, mee, mee, ben, ben”, demeye devam eder.
Ama kesilip, bağırsakları kurutulup pamuk temizlemek için kullanılan hallaç yayına sicim şeklinde gerildiği zaman, “Tu hi, tu hi,”
sesini çıkartır, yani “sensin, sensin, sensin.”

Bakın, bu sembolik şekilde, onlar size bu Tanrısal Güç içinde çözünmeye başlamanızı önerdiler. Her şeyi yapan bu Tanrısal
güçtür. “Neyim ben? Sadece bir damlayım ve Tanrısal gücün bu farkındalık okyanusuna düştüm ve o her şeyi üzerine alıyor ve
hallediyor.” Bu, büyük bir Sahaja Yogi olmanıza yardım edecektir. Şifa güçleri geliştirirsiniz ama yine de bundan gurur
duymazsınız. Tabii ki uyandırma güçleri geliştirirsiniz, bundan gurur duymazsınız. Pek çok yaratıcı güç geliştirirsiniz, bundan
dolayı gurur duymazsınız.  Gerçekten de çok, çok yaratıcı, son derece yaratıcı olursunuz.

Ama size olan en muazzam şey, global bir şahsiyet haline gelmenizdir. Bu sayede her ülkenin, diğer bütün ulusların problemini
görmeye başlarsınız, nerede problemleri olduğunu görürsünüz. Ama siz bu problemleri gördüğünüz zaman, başka insanlar gibi
görmezsiniz çünkü başkalarını bunları kendi amaçları için kullanmak isteyebilirler, basın için veya bir şeyler için. Sizin görmek
istediğiniz şey, bu problemlerin çözülmüş olduğudur.

Bakın, bu tür bir akılla güçleriniz muazzamdır, demeliyim ki, tamamen bu Tanrısal güç tarafından hükmedilen güçler, sizi her ne
rahatsız ederse, derhal bunu üstlenir ve halletmeye başlar.

Sahaja Yoga ile çok, pek çok problem çözüldü ve eğer siz global bir şahsiyetseniz aynı zamanda çok evrensel bir seviyede de
çözülebilir. Eğer global bir kişilikseniz, o zaman olan şey nedir, siz bir tür araç olursunuz veya hareket edecek olan bu Tanrısal
Güç için bir kanal gibi olabilirsiniz çünkü saf bir şekilde global bir şahsiyetsiniz, şuna bağımlı olan, buna bağımlı olan birisi değil,
bu Tanrısal güç tarafından çok kolayca kullanılabilecek saf bir Sahaj kişilik.

Bunun için, size öğleden sonra anlattığım gibi, sahip olduğumuz bir kaç şey hakkında dikkatli olmalıyız. İlki öfkedir. Öfke, sahip
olduğumuz en kötü şeydir. Ne için öfke? “Çok öfkeliydim” diye konuşan insanlar var. Öfkeleri ile gurur duyarlar. Öfke, tam bir
aptallığın, mutlak bir aptallığın işaretidir. Öfkeniz nedeni ile hiç kimseye kızmaya gerek yoktur, problemi çözmezsiniz.

Öfke ile kendinizi bozarsınız. Öfke ile kendi tabiatınız içinde bunu yaparsınız. Öfke ile gerçekte durumu berbat edersiniz. Bu
yüzden hiç bir şey için öfkelenmenin yararı yoktur. Ama sizi kızdıran herhangi bir şey olursa, sakinleşmelisiniz ve yanlış olanın ne
olduğunu, sizi rahatsız edenin ne olduğunu kendiniz görün. Sizin görmenizin kendisinin, problemin çözümüne faydası olacaktır.

Her şeyden önce, kendinizin özel bir şahsiyet olduğunu anlamak zorundasınız, sanki Tanrının Krallığına girmişsiniz gibi,
Sahasraranız tüm bu Tanrısal güce açıldı. Tanrının malikânesinin büyük avlusundaki en muazzam konuksunuz. Siz sıradan birisi
değilsiniz.

Ve böylece, neden Sahaja Yogaya sahip olduğunuzu ve neden aydınlanma aldığınızı bir kez anlarsanız, bunda özel bir şey vardır
ama bu size herhangi bir ego vermemelidir. Buna sahip olmak zorunda olmanız, ego için değildir, oyunu Tanrının ellerinde
oynamanız gerektiğini anlamanız içindir. Budur, bu oyun bu şekilde açıklayabileceğim bir şeydir, eğer siz, diyelim ki bir sanatçı
var, sonra da sanatçının elinde fırça ve fırçanın kendisi asla bir şeyler yaptığını düşünmez. Her şeyi yapan sanatçıdır. Aynı şekilde
Divine ile bir olduğunuz zaman, sadece “ben hiç bir şey yapmıyorum. Yapan sanatçı. Yönetmekte olan sanatçı”, diye
hissedersiniz. Ve sanatçı kimdir? Sizi seven, size önem veren, size bakan, kesinlikle sizinle tanımlanan, tarif edilen bu Tanrısal
Güçtür.

Şaşıracaksınız ki, insanlardan pek çok mektup aldım- Sahaja’nın onlara nasıl yardım ettiği, tam bir yıkım noktasında, en doğru
anda nasıl yardım aldıkları, nasıl kurtarıldıklarına dair. Pek çok kişi Bana yazdı. Ben şaşırmadım çünkü eğer Tanrı ile birseniz, O
sizinle ilgilenir. Onda tüm güçler vardır, bütün güçler. Sahip olmadığı tek bir güç vardır, o da sizi kontrol etmektir. Kendinizi
mahvetmek istiyorsanız, O size özgürlük verir, tam bir özgürlük. Eğer kendinizi tahrip etmek istiyorsanız, “mahvet o zaman!” Eğer
Tanrısal gücü kabul etmek istemiyorsanız, “tamam, kabul etmeyin!” Kendinizle ne yapmak istiyorsanız, bunda tam bir özgürlük
vardır. Bu Onun size verdiği bir şeydir ve işte bu yüzden, bu özgürlüğe gem vurmalı ve Tanrısal güce saygı göstermelisiniz.



Bu gün, Annelerin olan günü seviyorum, demeliyim ki, Anneler gününü de. Çünkü sanırım ancak bir Anne bu şekilde çalışabilir.
Kişinin insanlara karşı çok sabırlı olması gerekir. Gelmiş olan bütün büyük enkarnasyonlarda gördüm. Çok kısa sürede
kayboldular, çok kısa süre yaşadılar. Birisi yaklaşık 33 yaşındayken çarmıha gerildi, birisi 23 yaşındayken samadhi aldı çünkü
sanıyorum onlar insanların aptallıklarına dayanamadılar. İnsanlar için bir şeyler yapabilecekleri noktasını göremediler.
 Sanıyorum kendilerine olan güvenlerini kaybettiler veya belki de, “bu insanlar için uğraşmanın bir faydası yok” diye düşündüler.
Bu şekilde, kaybolup gitmek daha iyi şeklinde bir pozisyon aldılar.

Ama bir Anne’nin pozisyonu farklıdır. O çocukları için mücadele etmeye ve savaşmaya devam edecektir. Anne sonunda çocuğun
bütün avantajları elde ettiğini görene kadar mücadele edecektir ve bu sabır, bu sevgi ve bu affediş bir annenin içinde doğuştan
bina edilmiştir çünkü onun davranışı çok farklıdır.  Herhangi bir başarı değil, herhangi bir büyük isim değil veya herhangi bir ödül
veya bir şeyler diyebileceğiniz bir şey değildir. O sadece bunu yapar çünkü O bir Annedir ve her hangi bir annenin işareti budur,
eğer gerçek bir anne ise, en azından kendi çocuğu için, her şeyle ilgilenecek, çocuğunu bir felaketten kurtarmak için gece gündüz
her şeyi halledecektir. Ama Sahaja Yoga çok büyük bir ailedir ve siz bunun için gerçekten de Annelik prensibi ile çalışmalısınız.
Herhangi başka bir prensibi benimseyemezsiniz.

Orada sahip olduğumuz çok büyük savaşçılar gibi, onlar savaşçılar olarak çalıştılar ve aynı zamanda çok büyük bir işte yaptılar.
Sonrasında kimi çok fedakâr insanlarımızda oldu. İnsanlarda dharmayı yerleştirmek için çok çalıştılar ama yapamadılar.  Ben tek
bir şey düşündüm, dhramayı oturtmanın bir faydası yok. Her şeyden önce onlara aydınlanma ver, Ruhun ışığı içinde onlar neyin
yanlış olduğunu görürler ve otomatikman dharmik olurlar. Bu yüzden de en iyi yol bunu yapmak, dharma için onları zorlamamak.
Çünkü eğer dhramayı onlara bırakırsan, onu nasıl taşıyacaklarını bilmiyorlar, hazmedemezler. Bu yüzden onları, sadece kendi
ruhlarının farkına vardırmak en iyi yol olacaktır. Önce ruhun ışığı gelsin, ışığın altında onlar her şeyi açıkça görürler, o zaman da
orada problem olmaz. İşte bu yüzden bu Anne kalitesi çok yardımcı oluyor.

Demek istiyorum ki, her ülkede Anne Prensibinin tezahürü olmuştur, her ülkede ve bu tasvir edilmiş ve söylenmiştir ama daha
sonraları, bu Anne hakkında konuşmak istememiş olan kişilerce üstlenilmiştir çünkü onlar kendi davranış şekillerini haklı
çıkartamadılar. Bu yüzden de, en iyisi Anneden bahsetmemek dediler. Diğer taraftan çok gelişmiş insanlar, çok olgun olanlar,
gerçek enkarnasyonlar olanlar, her zaman Anneden bahsettiler ama hala konuşmak (sadece) konuşmaktı. Şimdi bu, çalışması
gereken bir Anne olarak halledilmelidir.

Yani, sizin kendi tarzınızda, Sahaja Yoga yaparken, aynı zamanda sizlerde bir anne olmalısınız. Babanın kalitelerinden çok
annenin kaliteleri, hırs yok, yarış yok, kıskançlık yok, hiç bir şey yok. Sadece çocuklarınızın kendi ruhaniyetleri içinde ortaya
çıkmalarını ve büyümelerini istiyorsunuz. Sahip olduğumuz tutum sadece bu ise, o zaman kendinizi nasılda tatmin olmuş
hissedeceğinize hayret edeceksiniz çünkü bu, insanların ruhaniyet içinde büyüdüklerini görmek çok, çok neşe veren bir şeydir
sadece bunun hakkında konuşmak değil, bu konuda okumak değil, gerçekte bunun olmasıdır, içinizde bunun gerçekleşmesidir.
Yani bu kalite, size çok yardımcı olur ve bu her Sahaja Yogiye sabırlı olmak, kibar olmak, alçak gönüllü olmak hususunda
gerçektende yardımcı olur.

Ama düzeltmelisiniz de. Ama başka bir insanı düzeltmenin bir yolu vardır, Tanrısal dünyadan değil de normal dünyadan gelen
insanları, yani onları düzeltmek zor bir iştir. Kimi insanlar çok öfkelidirler, onlar buna tahammül edemezler- önemli değil, siz onları
affetmelisiniz. Ama en iyisi basit, sevecen, müşfik insanlar üzerinde konsantre olmaktır ve sonrasında yavaş yavaş bütün bu
çetrefilli insanlarda onlara katılacaktır.

Başkaları ile bir şeyleri halletme şekliniz bir anne gibi olmalıdır. Anne gibi ilişkiler olmalıdır. Batı edebiyatında bir çocuk ile
annenin ilişkisi ile ilgili hiç bir tanımlama bulamadığımda hayret etmiştim. Bu çok şaşırtıcıdır. Annenin çocuğu nasıl gördüğü,
çocuğun nasıl yürüdüğü, nasıl düştüğü, sonra nasıl tekrar ayağa kalktığı, nasıl konuştuğu hakkında hiç bir tanımlama yok. Her tür
güzel şey tarif edilmiş ama Batı ülkelerinde değil. Bilmiyorum, sanırım bu noktayı asla görmedim, bir annenin dikkatini tarif etmek
çok önemlidir, onun nasıl sevdiği, nasıl şefkatli olduğu, bir sürü saçmalığı nasıl tolere ettiği, bunları nasıl içinde tuttuğu, bir tür
affettiği şey olarak. Çocuğa karşı kullanmak için veya rahatsız etmek için değil. Bazen düzeltmelisiniz, onlara söylemelisiniz ama
eğer doğru zamanda,  doğru yerde onlara söylenirse, orada her ne varsa meseleyi çocuk da görür.



İlk ve en ikna edici şey annenin sevgisi ve şefkatidir. O affetmeye ve “benim bir annem var, benim başıma hiç bir şey gelemez”
güvencesini vermeye devam eder ve bu güvence çok işe yarar. Ama siz aynı güvenceyi, sizden aydınlanma alan diğer Sahaja
Yogilere de vermelisiniz. Sizin onlara kızgın olmadığınızı hissetsinler. Onlar aptallar, biliyorum, bazen berbatlar. Her tür insanın
arasında bulundum ama işe yarayan tek şey saf sevgidir. Saf sevginin, karşılığında bir şeyler bekleme özelliği yoktur. Siz sadece
sevgi verin ve tüm dikkatinizle bu kişiyi düzeltmeye çalışın. Ama Tanrının işi içinde, bu kişiye bağlanmamalısınız.

Diyelim ki bu noktada olmayan birisi var, aynı zamanda sorun çıkartıyor, size öfkeleniyor, kızgın, sizi aşağılıyor, her şeyi yapıyor, o
zaman onu unutun gitsin, pek çok başka kişi var. Tek kişinin peşinden koşmaya, bu kişiye takılmaya ve onlara ün kazandırmaya
gerek yok. Şimdi, esas şey şu ki, Ben Sahaja Yogilerin her zaman Benim onlara ait olduğumu hissettiklerini seziyorum, ki bu bir
gerçek. Sizinle konuşsam da, sizinle bir araya gelsem de veya her ne ise, şunu bilmelisiniz ki, Ben sizin Annenizim ve sahip
olduğunuz her problemi her zaman Bana anlatabilirsiniz. Ama bazen insanların problemleri bana söyleme şekillerinde de, onların
ne kadar düşük seviyede olduklarını hissediyorum.  Zihniyetleri o kadar düşük ki. Benden ne istiyorlar? Diyelim ki bir krala gittiniz
ve ondan, deyin ki, yarım dolar istediniz, o zaman kral size ne diyecektir? “Bu kişinin nesi var? Ne istemesi gerektiğini bilmiyor!“,

Aynı şekilde, kişi şöyle hissediyor, Annenden bir şeyler istediğin zaman, bunun bir değeri olmalıdır, büyük bir değeri olmalıdır.
Onun tam bir tatmin sağlama değeri olmalıdır. Bir şeyler istediğin zaman, bunu sana tam bir tatmin vermesi gerekir. Ama şunu,
bunu isteyen insanlar gördüm. Demek istiyorum ki, bu öyle bir raddeye varıyor ki, bazen, “Tanrım, bu çok düşük seviyede, çok
kaba, tatsız şeyler arzu eden bütün bu insanları nasıl etrafıma topluyorum”, diye hissediyorum. Ama eğer Sahasrara ile bir iseniz,
o zaman Sahasraranın kendisi çalışır. O sizi insanlarla irtibata geçirir, böyle insanlarla irtibatta olarak bunun nasıl işlediğine
şaşarsınız.

Türkiye’ye gittim ve Türkiye deneyimim şüphenin ötesinde olduğunu kanıtladı. Asla beklemedim ama dünyadaki bütün insanlar
arasında Türkler, Sahaja Yogayı rüzgârla düşen bir meyve gibi kabul ettiler. Beni nasıl kabul ettiklerini anlayamıyorum. Devam
programında en azından 2000 kişiydiler ve insanlar onları bir araya getirmeyi imkânsız görüyordu ve çok yakın toplantıları olduğu
zaman da, pek çok insan vardı ve orada olmaya devam ettiler. Belki de çok rahatsız bir ülke, aşırı tutuculuk çok fazla ama her
yerin, her ülkenin problemleri var ve söylemeliyiz ki, çok yıkıcı bir imaj bu.

Her ülkede var, ama bazı ülkelerde nasıl ateşlendiğini bilmiyorum ve bir kez Sahaja Yogi oldular mı, problem kalmıyor. Eğer
Sahaja Yogi iseler, hiç bir şey konusunda problem kalmıyor, onlara anlatmanız gerekmiyor, kendileri hallediyorlar, bunu anlıyorlar,
bunun ne olduğunu. Problemleri olan, insanları çok yüksek seviyede olmayan, insanları büyük arayışçılar olmayan her ülkemizde
olduğu gibi. Belki de bazı ülkelerde, İngiltere gibi yerlerde, büyük arayış içinde olan insanların kaybolduklarını hissediyorum, bütün
arayış içindekilerin uyuşturucularda, hippilikte, bütün bu saçmalıklarda kaybolduklarını hissediyorum. Pek çoğunun yanlış arayış
içinde kaybolduğu Amerika, hepsi içinde en kötüsü ve doğru arayış içinde olan insanları bulmak zor orada.

Yavaş yavaş bu halloluyor ama hala, söylemek zorundayım ki, hiç bir ülke için Sahaja Yoganın çok fazla çalışmadığını
düşünmemeliyiz veyahut kimi yerlerde çok fazla çalışmadığını. Düşünmemiz gereken şey, global olarak Sahaja Yoganın
büyüdüğünü ve Sahaja Yoga olan bu toplumun sizin bir parçası olduğunuzdur. Bu, daha önce asla var olmamış olan çok nadir bir
topluluktur. Orada burada sufiler var, sadece acı çekmiş olan bir veya iki tane aydınlanmış ruh var. Bütün yaşamlarında onlara
işkence edildi ve hiç kimse onlara bakmadı.

Maharashtra için büyük umutlarım vardı ama o kadar hayal kırıklığına uğradım ki, çünkü onlar memleketin her yerinde bütün bu
büyük azizlere eziyet ettiler, biliyorsunuz, çok kötü şekilde,  bu şekilde sanırım hala bunu ödüyorlar. Bu gerçeğe rağmen Ben
orada çok fazla iş yapmalıydım, hissettiğim şey onların karmalarının iyi olmadığı çünkü onlar hala, söylemeliyim ki, burası
kokuşmuş bir memleket, o kadar kokuşmuş hale geldi ki. İnsanların davranışlarından ve her şeyin kötü olmasından bunu
görebilirsiniz, Sahaja Yoga orada olsa da, şüphe yok ama Kuzeyde olan seviyede olduğunu söylemezdim. Hindistan’ın kuzeyi, çok
şaşırtıcı, Kuzey Hindistanlılar asla Sahaja Yoga hakkında hiç bir şey bilmediler. Onlar öyle dindar insanlar da değildiler ama
kuzeylilerin Sahaja Yogayı nasıl olup da kabul ettikleri çok şaşırtıcı.



Yani ışığın nerede kendisini göstereceğini söyleyemezsiniz. Ve her nerede kendisini gösterirse onu kabul etmeliyiz, nerede
kendini göstermezse de bu konuda kendimizi kötü hissetmemeliyiz. Ne yapabilirsiniz? Bir şekilde Sahasrara için onların kafasını
kıramazsınız, (gülüyor) Sahasraraları açılmalı ve sizin anne gibi sevginizle, anne benzeri anlayışınızla eminim bunu yapabilirsiniz.
Her ülkede belki de aynı ölçüde değil ama hissettiğime göre eminim ki, belki de, bu büyük azizlerin punyaları işe yarayacak ve
belki de biraz hayal kırıklığı hissettiğim her yerde, Sahaja Yoganın büyüyeceğini ve bütün bu yerlerde çalışacağını hissediyorum.
Ama ilk ve en önde gelen şey Sahasraranızdır.

Ancak sizin Sahasraranız Tanrının ışığını yansıtabilir. Bu yüzden de Sahasraranız son derece önemlidir. Sahasraranızı
kuvvetlendirmek için, onu iyileştirmek için ve onun Kundalini tarafından tamamen beslenmesi için meditasyon yapmalısınız. Bir
sürü tören yapmaya gerek yok ama meditasyon yapmalısınız ve birazcık da bandhan, şimdi bile, bu gün, gereklidir, sanıyorum,
dışarıya çıktığınız zaman çünkü Kali Yuga hala kendi azapları ile çalışıyor ve Satya Yuga da ortaya çıkmaya çalışıyor.

Satya Yuga ile ilgilenecek olan, destekleyecek olan bizleriz ve işte bu yüzden de Sahasraranın açıklaması, çok, çok önemli. Bu
çok önemli ve büyümek isteyenler her gün meditasyon yapmalılar, eve ne zaman gelebilirseniz, belki sabah, belki akşamüstü, her
zaman.

Ama şunu bilmelisiniz ki, düşüncesiz farkındalıkta olduğunuz zaman meditasyon yapıyorsunuz, o zaman bileceksiniz.
Reaksiyonunuz sıfır olacak. Bir şeylere bakın, siz sadece bakacaksınız. Reaksiyon vermeyeceksiniz çünkü düşüncesizsiniz.
Reaksiyon vermeyeceksiniz. Reaksiyon olmadığında, o zaman her şey, şaşıracaksınız ki, bu Tanrıdır çünkü reaksiyon sizin
Agnyanızın probleminizdir.

Bir kez tamamen düşüncesiz farkındalıkta olduğunuz zaman, Tanrı ile birsiniz. O kadar çok ki, Tanrı her aktiviteyi, yaşamınızı her
anını üzerine alır ve size bakar, kendinizi tamamen güvende, Tanrı ile bir hisseder ve Tanrının kutsamalarından neşe duyarsınız.

Tanrı sizi kutsasın!



1998-0621, Adi Shakti Puja, Alçakgönüllülüğü geliştirmek zorundasınız

View online.

Adi Shakti Puja. Cabella Ligure (İtalya), 21 Haziran 1998. Rusya’da insanlar bir şekilde açık fikirliler, sadece onlar değil özellikle
bilim adamları çok açık fikirliler ve çok baskı altında tutulmuşlar. Bu yüzden daha süptil şeyleri bulmaya çalışmışlar, sadece
kimyasalların ya da ışığın bazı fiziksel özelliklerini bulmak için değil, daha süptil olan tarafa girmek istemişler ve hâlihazırda
auralar hakkında oldukça kapsamlı bilgileri ortaya çıkarmışlardır. Ellerin ve vücudun etrafındaki auralar hakkında. Onlar çok fazla
araştırma yaptılar ve bulguları da tüm dünya tarafından kabul edildi. Şimdi bu bey sanırım bir uzman, çünkü çok bilinen, çok çok
iyi tanınan bir insandır ve oldukça büyük bir pozisyona sahiptir. (Anatoly Akimov- Rus Fizikçi) (Anatoly Akimov and Gennady
Shipov, beraberce Einstein – Cartan teorisi üzerine çalışmışlardır ancak çalışmalarını destekleyecek yeterli bilimsel kanıt
sağlayamadıkları için bilim çevrelerinde kabul görmemişlerdir) Kendisi 150 den fazla organizasyonu yönettiğini söylemektedir.
Çok alçakgönüllü ve iyi bir insan ve bu buluşla ortaya çıkmasından Ben bir şekilde çok mutlu oldum çünkü bu bilimsel olarak
ispatlanırsa kimse bunu sorgulayamaz. Hâlihazırda kanıtlamak istediği şeyin, bütün cebirsel komplikasyonlarını gösteren bir
kitap yazmış durumda. O bir vakum olduğunu söylemektedir. Farkındalığın ötesinde bir vakum var ve sadece bu vakum içinde
gerçeği bilebilirsiniz ve tüm bunlar gerçek olduğu zaman bilime dönüşür ve her şey bir şekilde bilime dönüşür. O pek çok
fotoğrafımı gösterdi, özelliklede biz bir teknedeyken çekilmiş Sahasraramdan çok fazla enerji çıkarken olanı. “O tüm kozmik
enerjinin kaynağıdır” dedi ve bu tamda Adi Shakti’dir. O her şeyi yaratandır. Onun ne yaptığını anladığınızda bildiğimiz tüm bu
atmosferin (çevre) tümü yapaydır. Onun ilk yaptığı -ve benim kitabımda da bu böyledir, onun hakkında yazmıştım ama anlatmak
isterim- Onun ilk yaptığı, söylemeliyim ki, yaratma sol taraftadır. Bu Mahakali'nin tecellisidir. Yani O, Mahakali sistemi üzerinde
geliyor. Ve orası Onun (Shri Mataji), Ganesha’yı yarattığı yerdir. Shri Ganesha yaratılmıştır çünkü O saflıktır, O masumiyet ve
hayırlılıktır. Evrenin, Onun tarafından yaratılmasından önce bunun yaratılması gerekiyordu. Yani Onun ilk yaptığı şey Shri
Ganesha’yı yaratmak oldu ve ardından sakinleşti. Sonra şüphesiz şekilde Virata'nın gövdesinde yukarı çıktı ve sonra O, diğer
yöne, sağ tarafta dönerek yukarı çıktı ve böylelikle sizin Bhuvana’lar (dünyalar) dediğiniz bütün evrenleri yarattı. Bir evren, 14 tane
Bhuvana vardır bunun anlamı çok, çok sayıda evren tek bir Bhuvana yapar. O tüm bunları sağ tarafta yarattı. Sonra yukarı çıktı ve
daha sonra aşağı doğru alçalarak – Adi çakraları ve pitaları- çakraları yarattı. Aşağı doğru geldi, tüm pitaları yarattı ve O, Kundalini
olarak yerleşti. Fakat Adi Shakti tamamen Kundalini değildir, Kundalini onun bir parçasıdır diyebiliriz. İşin kalan kısmı ise bundan
daha da büyüktür. Yani ona artık (geriye kalan) enerji desek de, tüm bu yolculuğun ardından O kıvrıldı ve Kundalini olarak devam
etti. Bu Kundalini ve çakralar sayesinde O, adına bedendeki çakralar dediğimiz bölgeyi yarattı. Şimdi, önce baştaki (kafadaki)
çakraları yarattı – biz onlara çakraların pitaları diyoruz. Ve sonra aşağıya geldi ve Virata'nın gövdesindeki bu çakraları yarattı.
Şimdi tüm bunlar olduktan sonra insanları yarattı. Fakat doğrudan değil – kendi kontrol ettiği evrimsel bir süreç ile ve işte evrim
bu şekilde başladı ve sonra ilk andan itibaren bu, suyun içinde ufak küçük mikroskobik organizmaların gelişmesiyle harekete
geçti ve sonra evrimleşmeye başladı.. Yani suyu yarattığı ve tüm bu evrenleri yarattığında, O kendi evrimsel sürecini sahnelemek
için en iyi yer olarak Toprak anneyi seçti. Şüphesiz ki Ben bütün bunlar hakkında yazdım ve kitabım yayınlandığında ilk olarak
hidrojen, karbon ve oksijen, tüm bunlar nasıl karıştılar ve nitrojen (azot) oyuna nasıl katıldı ve yaşayan bu süreç nasıl başladı,
görebileceksiniz. Tüm bu yaptıklarım, şimdi yazacağım başka bir kitapta olacak. Çoğunu bitirdim ama ilgilenilmesi gereken bazı
çakralar daha var, demek istiyorum. Şimdi bu oluşumla, görüyorsunuz bir şey oluyor, şimdi ne yazarsam yazayım insanlar şüphe
etmeyecekler, bilecekler ki bu bilimsel bir gerçek ve Ben ne diyorsam bu gerçektir. Şimdi bir Anneye, Adi Shakti’ye inanmak
mümkün değildi. Özellikle Hıristiyanlıkta, her ne şekilde olursa olsun anneden bahsetmenin yasaklanmış olmasına şaşırırsınız.
Sonra, İslam dininde de aynı şekilde anneden bahsetmek yasaklanmıştır. Bu Anneye karşı tümüyle bir reddediştir. Fakat sadece
Hint Felsefesinde Anne vardır ve Hintliler gerçekte Shaktiye ibadet ederler. Böylece bunun nasıl devam ettirildiğini ve şimdi, bu
duruma getirildiğini anlayabiliriz. İnsanlar her şeyi anne prensibinin yaptığını tam olarak anlayabilirler. Anne Prensibi hakkında
Hindistan’da insanlar, her şeyi yapanın Anne olduğundan çok eminler ve bu yüzden Hindistan’da birçok şeye sahibiz, çok sayıda
Swayambu'muz var, bu o şeyin Toprak Anne tarafından yaratıldığı anlamına gelir. Örneğin biliyorsunuz Maharastra’da
Mahakali’nin, Mahasaraswati'nin, Mahalaksmi'nin yeri var ve aynı şekilde Adi Shakti’nin de bir yeri var. Nasik e gitmiş olanlar
(Pune’de) Chaturshringi’yi görmüşlerdir. İçinizden kaçınız Chaturshringiye gitti? Bu iyi. Yani bu Chaturshringi (Nasik’deki
Saptashrungi) Adi Shaktiyi temsil etmektedir.Ancak bu gücün, dördüncü boyutu olan, size bu yükselişinizi veren Adi Shakti ve
nihayetinde Mahalaksmi kanalı üzeride aydınlanmanızı alabilirsiniz. Bunun tamamı bir süreçtir ve hepsi Adi Shakti’nin gücü
sayesinde yaratılmaktadır. Bu büyük bir görevdir, öncekiler zor değildi çünkü orada yaratım için doğa vardı ve bu çok kolaydı..
Toprak Anne, Adi Shakti ile birlikteydi, tüm atmosfer Adi Shakti ile birlikteydi, tüm elementler Adi Shakti ile birlikteydi. Böylece bir
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zorluk olmadan O, bütün bunları yarattı. Fakat insanlar geldiği zaman, onlar kendi özgürlüklerini elde ettiler. Onlar söylemeliyim ki,
düşünme mayası (illüzyonu) içine düşen ve içlerinde ego olan tek türdür. Bu ego ile bir maya onlarda çalıştı ve söylemeliyim ki
onlar bu evreni yaratan prensibi unuttular ve değerini bilmeden onu kabul ettiler. Orada olmalarının kendi hakları olduğunu, bunun
kendi başarıları olduğunu ve her şeyin sahibi olduklarını hissettiler. Bu akıllarında o kadar çalıştı ki onlar diğer ülkeleri işgal ettiler,
çok sayıda insanı yok ettiler ve bununla ilgili kendilerini hiç kötü hissetmediler. Tüm yaşamlarında başkalarına zulmetmeyi, onları
kontrol etmeyi ve her türlü zararlı şeyi yapmayı düşündüler. Fakat asla düşünerek veya asla bir iç gözlem yaparak, yaptıkları şeyin
çok - çok yanlış olduğunu ve bunun yapılmaması gerektiğini görmediler. Onların sahip oldukları bu özgürlük nedeniyle, dünyada
böyle bir kargaşa var ve bu olaylardan sorumlu olan insanlar çok, çok zalim ve aşırılar, onların diğer insanlar için bir duyguları yok.
Ve olanlar, bu dünyada birçok kez oldu. Şimdi Sahaja Yoga başladı. Sahaja Yoga başladığından beri, Adi Shakti’nin kutsamalarını
doğrudan alan Sahaja Yogilerimiz var. Fakat hala söylemeliyim ki Sahaja Yogilerin arasında da, onlara tam olgun diyemeyeceğim
insanlar var. Onlar Sahaja Yogiler ama bazıları sadece moda olduğu için, belki de bu onların bakış açısıyla iyi bir şey olduğu için
ya da kendi bencil bakış açılarıyla ya da her neyse. Bu çok yanlış bir şey. Eğer Sahaja Yogadaysanız, kendinizin tüm dünyadan
sorumlu olduğunuzu bilmelisiniz. Sadece öne çıkan sizlersiniz, sizler bir şeyler başaran insanlarsınız ve sizler bu önemli anda,
büyük bir azize ya da aydınlanmış ruha yakışan bir şekilde davranmalısınız. Fakat bazen onların öyle bir şekilde davrandığını
görüyorsunuz ki, bazen şok edici olabiliyorlar. Kendilerine ve başkalarına saygıları yok ve tüm yaklaşımları çok saçma. Bazıları
para, bazıları güç odaklı ve sanırım güç odaklı olanlar, para odaklı olanlardan daha tehlikelidir. Çünkü güç odaklı olanlar Sahaj
Yoga’nın adını lekelemek isteyebilirler. Onlar aşağılayan, baskıcı ve korkunç insanlar. Onların yaklaşımı Sahaja Yoga da güç elde
etmektir ve bu gücü elde etmek için, her türlü yolu denerler. Fakat onlar bir süre iyi görünürler ama bir süre sonra SahajaYoga’dan
kaybolurlar. Bu sürüp gitmekte olan çok büyük bir arınma sürecidir. Divine ile temasta olduğunuz çok yüksek seviyeli bir
farkındalık içine girdiğinizi anlamak zorundasınız. Şimdi eğer siz içinde Tanrısallık olmayan sıradan insanlar gibi davranırsanız,
bu şekilde daha ne kadar süre devam edebileceksiniz? Bu yüzden meditasyon yapmaya ve kendinizi evriltmeye çalışmanız ve
gerçekten iyi Sahaja Yogiler olmanız çok önemlidir. Bazı yerlerde biz, çok ama çok şanslıyız. Bazı ülkelerde siz, çok ama çok
şanslısınız. Fakat bazı ülkelerde görüyorum ki, insanlar sağır ve kalın kafalılar. Onlar Sahaja Yogayı anlayamıyorlar, programıma
geliyor ve ardından ortadan kayboluyorlar. Bundan, aynı zamanda Sahaja Yogilerinde bundan sorumlu olduğunu düşünüyorum.
Seçtikleri yol, Sahaj iş yapmak istedikleri yol, Sahaj değil. Bütün her şeyde kesinlikle yanlış olan bir şey var ve birçok yerde bu işe
yaradığı gibi, başarılı olmamasının nedeni de budur. Size söylemeliyim ki, her şey orada, Adi Shakti orada ve tüm olanlar Adi
Shakti vasıtasıyla olur. Fakat şimdi daha fazla iş sizin vasıtanızla yapılmalı çünkü sizler kanallarsınız, insanları dönüştürecek
olanlar sizlersiniz. Şimdi herkes anlamalı ve bilmelidir, biz kaç kişiye aydınlanmalarını verdik? Bunun üzerine düşünmeliyiz.
Sahaja Yoga için ne yaptık? Bir keresinde uçakla seyahat ediyordum yanımda oturan bir bayanla tanıştım. Anlayamadım, çok
sıcaktı. Sonra Bana bir gurunun müridi olduğunu, bundan gurur duyduğunu ve onunla ilgili ve olaylarla ilgili şeyleri anlatmaya
başladı. Şaşırdım, bakın şu kadına, o kişiden hiçbir şey almamış ve “ben ona çok para verdim, ona bunları yaptım ve tüm bunları”
diyor. Onun bir şeyi yok fakat buna rağmen Bana, bir yabancıya gurusundan bahsediyor. Fakat Ben Sahaja Yoga’da insanların
daha çok utangaç olduğunu gördüm. Başkalarıyla Sahaja Yoga hakkında açıkça konuşmak istemiyorlar. Bu yaptığınız çok yanlış
bir şey, çünkü bundan siz sorumlusunuz. Size aydınlanma verildi, şüphesiz arayış içindeydiniz, her şey tamam fakat başkalarına
da aydınlanma vermeye çalışmalısınız. Söylemeliyim ki erkekler bir şekilde bunun yapılamasında daha dinamikler. Sahaja
Yoga’daki kadınlar henüz olmaları gereken seviyede değiller. Bu hususta daha hassas olmalı ve bunun üzerinde çalışmalılar.
Onlar yapabilirler ama sanırım tek sorun onların endişe ettikleri belli bazı ufak problemleri var. Hanımlardan sürekli o yanlış, bu
yanlış diyen ve hep şikâyet eden mektuplar alıyorum. Bu mektuplardan öyle sıkıldım ki, hatta şimdi bu mektupları okumanın
gereksiz olduğunu düşünüyorum. Şimdi hepinize söylemeliyim , bu önemlidir, erkekler çünkü onlar dinamikler, kadınlar onlardan
çok daha iyi olmalılar. Çünkü onlar shaktiler ve Ben de bir kadınım. Yani erkekler bir şekilde Sahaja Yoga için daha aktif ve
dinamikler ve kadınların neden böyle olmadıklarını bilmiyorum. Kadınlar çok sayıda insanı dönüştürebilir, diğerlerine çok fazla
iyilik yapabilir, onlara sevgi ve şefkat getirebilirler çünkü bu sevgi ve şefkat bir annenin, bir kadının kalitesidir ve eğer kadında bu
kalite yoksa yararsızdır. Eğer siz her zaman moda gibi, yüz bakımı gibi gereksiz şeylerle meşgulseniz, bu durumda zaman
tamamen boşa harcanmış olur. Şimdi az bir zamanımız var, aydınlanmanızı aldınız ve şimdiye dek ne yaptınız, neyi başardınız,
buna karar vermelisiniz. Fakat şunu da söylemeliyim ki, Sahaja Yoga’da her türlü saçma fikrin burada da geliştiğini görüyorum.
Tıpkı belli ritüeller gibi, onlarda bunları yapmaya başlayacaklardır. Sonra bazı ritüelleri tavsiye edecekler, onun hakkında
konuşacaklardır- burada bir çeşit güç yönlendirmesi var. Onlar diğerlerine zulmediyorlar ve yönetimi ele geçirerek ve insanları
korkutarak, sanki kendileri çok iyiymiş gibi davranıyorlar. Bazıları “Mataji böyle söyledi, Mataji’nin fikri bu” demeye başlamış.
Kendi güç yönlendirmeleriyle (uyduruk) şeyler üretiyorlar ve o şekilde konuşuyorlar. Fakat sorun onlara “siz kaç taneniz
aydınlanma verdiniz?” Belirlemeniz gereken ilk şey, pozitif olarak “kaç tane aydınlanma verdiğinizdir?” Sahaja Yogada gördüğüm,



sadece başkaları hakkında konuşmak, diğerlerini eleştirmek, Sahaja Yoganın hatalarından bahsetmektir, demeliyim ki bu
önceden de olan ve şimdi bitmesi gereken ilkel bir şeydir. Şimdi bu durumda, bu kitap bir kez çıktığı zaman, tüm dünyada ne
yaptığımız bilinecek ve bir daha engellenmeyecektir. Fakat kendimiz için bilmeliyiz ki, bu şekilde bir tanınmayı
gerçekleştirebilirsek, bizler de o seviyede olmalıyız, yeteneklerimiz o seviyede olmalıdır. Geride kalmamalıyız. Örneğin bazı
Sahaja Yogilere, özellikle Sahaja Yoginilere sorsanız, onlar Sahaja Yoga hakkında fazla bir şey bilmiyorlar. Çakraları bilmiyorlar,
Deytiler hakkında hiçbir şey bilmiyorlar, onlar nasıl Sahaja Yogi olabilirler. Tüm bunları bilmeniz gerekir. Farkına varamadığınız tek
şey, sizin bir Sahaja Yogi olmanızın dışsal olmamasıdır, bu içeridedir. İçinizde bunun nasıl çalıştığına, size nasıl yardım ettiğine
dair, çakralara ve Sahaja Yoga’ya dair bu tür bir anlayışına sahip olmalısınız. Şimdi diyelim ki, sizinde çok iyi bildiğiniz gibi, eğer
Ben bu enerjinin kaynağıysam, o zaman sizde insanlarla ilgilenmekte ve onları Sahaja Yogaya getirmekte bir çeşit mükemmelliğe
ulaşırsınız. Yapmanız gereken en önemli iş, Sahaja Yogileri sizlerin Sahaja Yogaya getirmenizdir. Gördüğüm şey, hala bazı
insanların geride kaldığı ve onlar bu ülkede yaşıyorlar, bu ülkenin parçasılar ve bundan rahatsız olmamaları çok şaşırtıcıdır. Bu
şartlar altında onlar, bunu neden yapmadınız, en azından kendi ülkenizin insanlarını ikna edecek yollar ve metotlar bulamadınız
şeklinde ayıplanırlar. Yani büyümenin eşiğindeki Sahaja Yoga, sadece bir iki tane ülke ile büyüyemez, bütün ülkeler Sahaja
Yogaya getirilmelidir. Çağırabileceğimiz tüm insanları Sahaja Yogaya getirmek çok iyi bir fikir. Ve sonra onları ikna etmek için,
kitaplarımız var, onlarla bunun hakkında konuşmalıyız. Fakat Sahaja Yogilerde gördüğüm şey şu, Sahaja Yogayı yaymaya bir kez
başladıklarında egoları yükseliyor ve kendilerini büyük Sahaja Yogiler, büyük liderler zannediyorlar, yanlış olan tüm bu aptalca
fikirler zihinlerine giriyor. Sizler sadece çok alçakgönüllü bir tarzda düşünmelisiniz. Sizde daha fazla varsa, o zaman daha fazla
alçakgönüllü olursunuz. Tıpkı bir ağaç gibi, ağaç meyve ile dolu olduğunda aşağıya doğru eğilir. Aynı şekilde, siz çok alçakgönüllü
olmalısınız, fakat bu alçakgönüllülük bazen çok zordur çünkü Batının kültürü, alçakgönüllü bir kültür değil, o zulmeden ve baskı
kuran bir kültürdür. Şu ana kadar onlar her yerdeydiler, yaptıkları baskı sayesinde bütün dünyaya yayıldılar ve birçok şey
başardılar - neyi başardılar? – hiçbir şey. Kendi ülkelerinde, eğer fark ederseniz uyuşturucu bağımlılığı var. İnsanlar niçin bu kadar
çok uyuşturucu kullanıyor? Sonra onlar, bütün bu günahkârca şeyleri yapıyorlar, onların ne olduğundan bahsetmek istemiyorum
ama siz onların ne yaptığını biliyorsunuz. Daha fakir bir ülke olan Hindistan’da, kişi etrafında böyle şeyler olduğunu düşünemez
bile. Dolayısıyla siz neyin yanlış olduğunu bulun, eğer onlara yardım edebilecekseniz, bunları nerede ve nasıl düzeltebileceğinizi
bulun. Aslında şimdi, daha önce size söylediğim gibi, insanlar için iyi şeyler yapacak bazı organizasyonlar başlatacağım, sizde
katılabilirsiniz. Sizlerde kendi ülkelerinizde benzer şeyler başlatabilirsiniz. Fakat önce egonuzdan kurtulmalısınız. Gördünüz, bu
sizde bir kez oluşunca, ancak o zaman dikkatiniz sabit kalır. Bu ego sizin için kolaydır çünkü siz İsa’ya ibadet ediyorsunuz ve
Agnya Çakrada olan, İsa’dır. Hepiniz İsa’ya ibadet ediyorsunuz ama İsa’nın alçakgönüllülüğü orada yok, sadece bunun tam tersi
var. Her yerde olduğu gibi, dinde ne söylendiyse, insanlar bunun tam tersini yaptılar. Örneğin Hindu dininde, Hindu felsefesinde
diyeyim, herkeste bir ruh vardır. Şimdi, eğer herkeste eğer bir ruh varsa, nasıl farklı kast sistemleri olabilir? Ve bazıları nasıl
yukarıda ve nasıl bazıları aşağıda olur? Tam tersine. Şimdi, İsa affetmeniz gerektiğini söylemiştir, herkesi affedin ve alçakgönüllü
olun ve kişi, Hıristiyanların alçakgönüllülüğü bilmediğini görebilir. Onların alçak gönüllülük hakkında hiçbir fikirleri yoktur. Erkekler
böyle, kadınlar şöyle ve kadınlarla erkekler, sonra onlar kavga ediyorlar, kişilerin alçakgönüllü, barışçı ve benzeri olmasıyla ilgili
hiçbir soru yok. Yani onların kendilerini yardımsever gibi göstermeleri çok yapaydır, onların kalplerinde kelimenin gerçek anlamı
ile, sevgi ve şefkat bulamadım. Dolayısıyla gerçekle uğraştığınız zaman, sadece yapay olan, başkalarını aldatan şeylerle
ilerleyemeyeceğimizi bilmek zorundayız, fakat tamda onun gibi olmalıyız. (gerçek) Bir kez böyle olduğunuzda, gerçekten böyle
birisi olduğunuz zaman, ancak o zaman onun için doğmuş olduğunuz bu çiçek açma döneminin eşiğinde bu işi yapabilirsiniz.
Aksi takdirde erken doğmuş olacak ve farklı birileri olacaktınız fakat siz özel olarak doğdunuz ve dolayısıyla değerinizin farkına
varın, kendinizin ne olduğunun farkına varın ve özsaygı sahibi olduğunuzu anlamaya çalışın ve Sahaja Yogiler olarak çok önemli
olan şeyler yapmayı deneyin. Tabii ki bir iş yapıyorsunuz, başka şeyler de yapıyorsunuz fakat Sahaja Yoganın işini yapmaya
başladığınızda, her şey için daha fazla vakit bulabileceğinize şaşıracaksınız. Tanrının işini yapmaya başlayınca, Tanrı da sizin
işiniz yapacaktır ve bu doğru şeyi yapmak için, bu kadar çok zamanı nasıl bulduğunuza şaşıracaksınız. Şimdi kendiniz için, geri
çekilin ve iç gözlem yapın. Şimdi, Adi Shakti’nin bizzat kendisi geldi- fakat Ben çok sadeyim. Ben bakmak için çok sadeyim.
Davranışlarımda çok ama çok alçakgönüllüyüm ve insanlar kıymetimi bilmiyorlar. Ben bir şey yapmadım, sizi cezalandırmak
istemiyorum, hiçbir şey yapmak istemiyorum. Fakat siz kendi kendinizi cezalandırılacaksınız, eğer siz kendinize bakmaz ve
kendiniz büyümezseniz, kendi kendinize gereksiz biri olacaksınız. Bu keşif çok büyük ve bu adam Beni daha önce bilmiyordu. O
iyi eğitimli fakat çok alçakgönüllü ve Bana dedi ki “hayal edin, ben bu dünyanın yaratıcısının önünde oturuyorum ve hala çok
normalim.” Bende ona, “ sana ne olmalı, ne düşünüyorsun” dedim. O da Bana “Anne sizin burada olmanız ve sizin önünüzde
oturduğumu fark etmem çok büyük bir şey” dedi. Bende “ Benim varlığımı ezici ya da baskıcı hissetmemen çok iyi, çok
mutluyum” dedim. “Hayır,ben sadece sevgi, sadece şefkat hissediyorum, nedeni bu” dedi. Sadece sevgi ve şefkat sahibi olmamız



gerektiğini bilmeliyiz. Bir şekilde kendimiz için de sevgi ve şefkat olmalı ki, bu sayede başkalarının kalbini incitmemeliyiz. Bir şey
söylemek, birini incitmek çok günahtır, ama bazı insanlar bundan çok hoşlanırlar kendilerini pek akıllı sanırlar- öyle değil mi?
Biriyle konuştuğunuzda söylediğiniz şeyler çok sakinleştirici ve iyi olmalı. Diğer bir şey ise, kişinin öfkesidir, burada ya da orada
olan en küçük şeyde, hemen öfkelenirler. Şimdi bu öfkeye şöyle denmelidir “ sessiz ol, benim seninle işim yok”, bu ilkidir. Sonra
çok sinsi insanlar var, demeliyim ki güç odaklı insanlar var, çok süptiller. Diğerlerini kontrol etmeyi bildikleri oyunları var.(şeker mi
şaka mı) Bundan ne elde edeceksiniz? Kazancınız nedir? Tüm bunları yaparak ne olacak? Tüm bu dünyevi şeylerle biraz popüler
olur, bir pozisyon ya da bir şey sahibi olabilirsiniz, fakat nihayetinde bu nedir ki, bunun size yardımı dokunmaz. Size yardım
edecek olan şey, kendinizi Sahaja Yoganın mükemmel bir kanalı yapmanızdır. Mükemmel kanal olunca, Onun size nasıl yardım
ettiği, sizi şaşırtacaktır. Dolayısıyla sizlere, Batıda olanlara söylüyorum, alçakgönüllülüğü geliştirmelisiniz. Bu çok önemlidir.
Rusya’da çok şaşırdım, insanlar sadece alçakgönüllü değiller, öyle bir adanmışlık, öyle bir adanmışlık var ki, bu inanılmaz. Onlar
Bana bakamadılar bile. Onların bu fikre nasıl sahip olduğunu anlamadım. Bu keşiften sonra değil, hatta ondan bile önce. Onlar
öyle nazik, alçakgönüllü ve sevgi ile dolular ki ve hatta çocuklar, Bana vermek üzere, bilirsiniz küçük, küçük hediyeler getirdiler.
Rusya’daki insanların böyle olmak kapasitesine nasıl ulaştıkları şaşırtıcıdır ve Rusya, Batıda ruhaniyette çok yüksek seviyeye
ulaşacaktır ve bu onların en güçlü insanlar olacakları anlamına gelir. Bakalım, siz kendi ülkenizde ne yapıyorsunuz ve bu işi nasıl
yapacaksınız? Eğer kendinizin Tanrının bir enstrümanı olduğunu, sonra da mizacınızın, doğanızın değiştiğini ve herkesin bir azizin
etrafta dolaştığını düşündüğü, sevilebilir, çok ama çok tatlı bir insan olduğunuzu görürseniz, kolaylıkla yapabileceğiniz birçok şey
var. Bunun hakkında söyleyeceğim şey şudur, keşif her neyse, bu Benim için bir keşif değil ama tüm dünya için bu bir keşiftir ve
eminim ki, bu bir kez oturtulup dünyaya ifşa edildiğinde, olaylar sizin ve Benim içinde değişecektir. Tanrı sizi kutsasın
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Diwali Puja öncesi konuşma ( Nova Ligure 24 Ekim 1998) Hepinize çok mutlu bir Diwali ve çok müreffeh bir yeni yıl diliyorum.
Tüm gece nasıl tasvir edilir bilmiyorum neşe ile doluydu. Tüm etkinlik Fransızlar tarafından çok güzel bir şekilde hazırlanmış.
Özellikle Güney Afrika'dan, Beninden, Fildişi Sahilinden, Kenya'dan değişik ülkelerden gelen birçoğu yeteneklerini, neşelerini ve
mutluluklarını gösterdiler. En iyi kısmı onları deyti isimleri ve deytilerin nasıl övüleceği hakkında çok donanımlı buldum. Çok
şaşırtıcı bu kısa zamanda Sahaja Yoga tüm bu ülkelere nasıl yayıldı. Fransızlar tarafından sunulan programdan bahsetmek
gerekirse söylemeliyim ki dikkate değerdi. Geçen yıl Jnanadeva hakkında çok güzel bir drama sunmuşlardı ve bu yılda bir diğeri,
gerçekten çok dikkate değer. Uzun bir zaman önce onlara Jan Darc'ın özel Tanrı tarafından kutsanmış biri olduğunu ve Fransa’ya
ve onun bağımsızlığını koruyan bir Tanrıça ya da Deity olarak ona ibadet etmelerini söylemiştim. Fakat insanlar her yıl
tekrarlamama rağmen onun hakkında hiçbir şey yapmadılar. Bu yüzden Jan Darc’ın burada temsil edilmesinden çok memnun
oldum. Aslında kendi yaşamımda çok genç bir yaş olan 14 ve 18 yaşlarım arasında kendimde deneyimledim, ülkemin
bağımsızlığı için mücadele ediyordum. Ve hocam kolejden müdürüm bana daha sonra “ senin Shakti olduğunu biliyordum çünkü
sen tek başına tüm bu insanlarla mücadele ettin” dedi. Şimdilerde tüm bu saldırganlık oldukça görülesi bir durumda ve insanlar
şimdi onlara karşı nasıl haşin olunduğunu görüyorlar. Şimdi Fransızlar tüm bu insanlara ülkelere zülüm ediyorlar. Onları bu zulmü
yüzünden bir şekilde onlara Sahaja Yoga ya gelebiliyorlar çünkü Fransızlar sonra bu insanlarla ilgilendiler ve şimdi bazıları
Müslüman ve farklı dinlerden olan bu insanlar Sahaja Yogaya geldiler, bu olması çok dikkate değer bir olaydır. Onlar ritim dolular
ve bu ritim onların bedeninde. Tanrı herkese bir şey vermiştir. Şimdi eğer Tanrı bazı insanlara güzel bir cilt verdiyse Tanrının
bunun hakkında düşündüğünü zannetmem. Fakat insanların kara bir cildi varsa, ritimlerini ve ritim duygularını ve müziğe nasıl
uygun şekilde dans ettiklerini görün. Sadece bu değil hangi hızla dans ettiklerine bakın. Jan Darc hakkında bu çok güzel oyun için
sizi kutlamalıyım ve tüm oyuncuları özellikle Jan Darc'ı oynayan hanımefendiyi, çok dikkate değerdi. Gerçekten söylemeliyim ki
Sahaja Yogilerin Jan Darc hakkında böyle güzel bir dramayla ortaya çıkacaklarını beklemiyordum. Kısa yoldan bakılırsa
unutulmuştu çünkü en sonunda yakılmıştı. Birçoğu bana sordu “Eğer kutsanmış bir kişi ve Tanrıça tarafından korunan birisiyse
niye yakıldı? Niçin yok edildi? “ Sonuçta tümü (tüm azizler) negativite ile yüzleşmelidir, hatta ölseler bile. Bir şey değişmez onlara
tamamen ölümsüzdür. Bu yüzden tüm bu azizlerin acı çekmesi gerektiğini söylemek üzücü bir şey değildir. Acı çekerler çünkü acı
çekmeye dayanabilirler acı çekmeye dayanma güçler vardır. Bu yüzden kendi içinde aziz olan herkesin tüm dünyaya çekici
gelmesinin nedeni budur. Şimdi siz hepiniz Sahaja Yogiler oldunuz. Güney Afrika'dan ya da Fransa'dan ya da İngiltere den ya da
herhangi bir yerden olabilirsiniz. Kimse üstünde hâkimiyet kurma ya da kimseyi zorlama fikri olmamalıdır. Bir kere hepiniz kız,
erkek kardeşler olduğunuzu ve Sahaja Yoganın tek bayrağı altında olduğunuzu anlarsınız. Bireysel olma fikri ve diğerlerinden
daha iyi olduğunuzu göstermeye çalışmamalısınız. Benim gözümde, benim vizyonumda hepiniz aynısınız. İster eğitimli ya da
eğitimsiz, koyu renkli ya da beyaz ya da renginiz be olursa. Benim gözümde tamamen aynısınız. Toprak Anneye bakın
göreceğiniz gibi onu görmek isteyen herkesin öğreneceği üzere o ayırmaz. Herkese aynı sevgi ve şefkatle bakar. Bu nedenle
düşünüyorum ki eğer zihinlerinizde bu baskıcı alanlar ve baskıcı doğa çok az kalmış olsa da lütfen ondan kurtulmaya çalışın ve
alçakgönüllü biri haline dönüştüğünüzü görün. Alçakgönüllü olmadan Tanrısal yüksekliklere ulaşmanız mümkün değildir, alçak
gönüllü olmak çok önemlidir. Ve doğru zamanda tüm bu alçakgönüllülüğün karşılığının ödenmesi sizi şaşırtacaktır. Yarın Puja
yapacağız. Shri Lakshmi'nin güzel bir Pujası ve güzel de olacak. Düşünüyorum da burası oldukça sıcak bir yer olduğundan yarın
Pujayı saat 6 gibi yapabiliriz. Ve umuyorum ki yarın hepiniz gelir Pujaya katılır ve Shri Lakshmi'nin kutsamalarını alırsınız. Bu çok
önemli size söylemeliyim ki sizin tüm Pujalara katılmanıza ve tüm bu Deityleri deneyimlemenize izin veriyorum fakat bunun çok
hassas bir olay olduğunu bilmelisiniz, öyle ki hayırlı olmalısınız hassas olmalısınız. Tüm bu olayın önemini anlamadan Pujaya
gelmemelisiniz. Şimdi bu Laksmi Puja içinde bir uyarı var. Eğer kapalı bir zihin ve kalple kapalı olan, içinde cömertlik olmayan
saçma fikirlerle dolu kafayla geliyorsanız tüm bu tarz insanlar kutsanmayacaktır. Tam zıttı olarak A-Laksmi denen Lakshminin
diğer yanını alacaklar. Ve bu yüzden Puja için yarın buraya gelirken çok dikkatli olmalılar, açık bir kalple kalbinizde sevginizle gelin
ki Lakshminin kutsamalarının uygun olanını alın. Tanrı sizi kutsasın. Bu güzel eğlence ve dünyanın tüm yeteneklerini getirmeniz
için teşekkür ederim. Söylemeliyim ki Portekiz için üzgünüm, çünkü Portekiz’e gidecektim ama sağlık nedeniyle yapamayacağım.
Sağlığımın kötü olduğunu düşünmüyorum fakat her neyse. Sadece bu kez yapamadım fakat gelecek yıl eminim
ayarlayabileceğiz. Tanrı sizi kutsasın. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. (Afrika, Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, İsrail ve İngiltere
tarafından organize edilen 2012 de Cabella da yapılan Navaratri Puja sırasında Jan Darc'ın 600 üncü doğum günü onuruna
sunulan isimler) Shri Jan Darc’ın 21 ismi Selam olsun Fransa’nın Tanrısal koruyucusu Bakire Tanrıçaya,Selam olsun 17
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yaşındayken ülkesini zafere taşıyan genç Bakireye,Selam olsun savaş sanatı ustası Bakire Tanrıçaya,Selam olsun her zaman saf
ve amacında kararlı olan Bakire Tanrıçaya,Selam olsun aslan gibi cesaretli davranan Bakire Tanrıçaya,Selam olsun masumiyeti
ve saflığı başkalarının da saflığını uyandıran Bakire Tanrıçaya,Selam olsun masumlar tarafından sevilen ve ibadet edilen Bakire
Tanrıçaya,Selam olsun masumlara liderlik eden ve onlara zafer için ilham veren Bakire Tanrıçaya,Selam olsun insanların içinde
Cennetin Krallığını kurmak için yorulmaksızın çalışan Bakire Tanrıçaya,Selam olsun Tanrının Sesiyle bir olan Bakire
Tanrıçaya,Selam olsun sadece Tanrının İsteğini bilen Bakire Tanrıçaya,Selam olsun öfkenin, nefretin, kötü ve saldırganlığın
üstesinden kolaylıkla gelen Bakire Tanrıçaya,Selam olsun huzur ve şefkatin bedenlenmiş hali olan Bakire Tanrıçaya,Selam olsun
çocuklarını korumak için tekrar tekrar enkarne olan Bakire Tanrıçaya,Selam olsun kendine karşı gelenleri saf zekâsıyla mat eden
Bakire Tanrıçaya,Selam olsun kılıcı inancın kılıcı olan Bakire Tanrıçaya,Selam olsun Melek Mikail formunda Shri Bahairava
tarafından ziyaret edilen Bakire Tanrıçaya,Selam olsun Melek Cebrail formunda Shri Hanumana tarafından ziyaret edilen Bakire
Tanrıça,Selam olsun bayrağı Shri Meryem Mahalaksmi ile Lord İsa Mesih arasındaki saf sevgiyi yayarak sevgi ilhamı veren Bakire
Tanrıçaya,Selam olsun kalbi kendisi ateşin saflığı olduğu için ateş tarafından dokunulmayan Bakire Tanrıçaya,Selam olsun Shri
Mataji'nin kalbinde yer alan Bakire Tanrıçaya, Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namaha. Shrī Nirmalā
Devyai namo namah
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Diwali Puja. Novi Ligure (Italya), 25 Ekim 1998.

Çok sevinçliyim, gerçekten, hepinizin bu gün Diwali Pujayı kutlamak üzere burada olduğunuzu gördüğüm için. Bizler Portekizde
olmalıydık ama bu öyle olmadı, bu yüzden de buradayız. Diwali puja çok küçük bir puja, fakat son derece önemlidir.

Diwali de ilk önce, birinci gün aile için bir şeyler satın alırlar, belki bazı pişirme kapları, evin hanımı için bir mücevher veya bunun
gibi bir şeyde olabilir, çünkü bu ev hanımının günüdür ve bu gün, ev hanımlarının günü olarak kutlanacaktır, demeliyim ki, bu ona
saygıdır.

Bir sonuç olarak, biliyorsunuz, Hindistan da şimdi bile, ev kadınlarına çok saygı gösterilir. Gerçekte her yerde onlara saygı
gösteririlir. Şaşarsınız, devlet resepsiyonlarının protokolünde bile, her yerde, eş-hanım çok önemlidir ve onun nerede oturduğu,
pozisyonunun ne olduğu çok önemlidir. Bu gün bile, modern ve gelişmiş ülkelerde de, ev hanımına karşı gösterilen özel bir saygı
vardır. Ev hanımı eğitimli olmayabilir. O çok basit bir kadın olabilir, çok modern biri olmayabilir.

Londra`da bir tecrübem oldu. Orada hepimizin davet edildiği bir programımız vardı ve Delegasyon başkanının, onun hanımı
kayıptı. Bu nedenle Bana, “O nerede? Çünkü ona reserve bir koltuk var, onun orada oturması gerek” dediler. Bende: “Bilmiyorum,
onu görmedim, orada bir yerde olmalı” dedim. Başlamadan hemen önce, bekleme odasına gittim ve şaşırdım, o kadın bekleme
odasında oturuyordu. Ben: “Burada ne yapıyorsunuz? Herkes sizi dışarıda bekliyor” dedim. Bunun üzerine o: “Benden burada
oturmamı istediler” dedi. Ben dışarı çıktım ve onlara: “Şimdi, burada oturuyor. Neden onu kendi koltuğunda oturması için davet
etmiyorsunuz?”. “O, onun eşi mi?” Ben de: “Evet, tabii ki, onun eşi” dedim. “Biz onun, sekreter olduğunu düşündük” dediler. Bende:
“Sizi böyle düşündüren ne?” dedim. “Bu bayan, bakın, çok modern fikirli, çok gösterişli modern bir kıyafet giyiyor ve tüm bu
şeyler…” Ve herkes bu bayan olsa olsa, en fazla sekreterdir diye düşündüler. Bu nedenle de onu bekleme odasına oturttular,
görüyorsunuz.

Yani, bir ev hanımının uygun şekilde, onurlu bir şekilde giyinmiş olması beklenir, bir sekreter veya sadece ofiste çalışan herhangi
birisi gibi değil. Çünkü hoşlansan da, hoşlanmasan da, eşinin en yüksek seviyeli kişi olduğu kabul edilir. Fakat o saçlarını
kabartmış, takılarına ve ondaki herşeye kıyasla çok pahalı bir yerde bulunuyordu. Zavallı şey, geldiği zaman onu tuvaletin
yanındaki bekleme odasına yerleştirdiler. İşte bu budur.

Yani bir ev hanımı, o ev halkının haysiyetidir. Sadece bu da değil, o bu ülkenin bütün kültüründen sorumludur, bu ülkenin tüm
kültüründen. Onlar kültürü temsil ederler. Hindistan`da olduğu gibi, filmlerde her tür komik komik kıyafetler göstermeye
başladılar ancak Ben bunları giyen bir ev hanımı görmedim. Hiç kimseyi görmedim. Gerçekte bu böyle değil, bu sadece filmlerde
var, onun saygın olması gereklidir, o çok haysiyetli olmalı ve o çok şerefli bir şekilde davranmalıdır.

Söylemeliyim ki, Lal Bahadur Shastri isminde bir Başbakanımız oldu. Eşi kesinlikle eğitimsizdi çünkü Shastriji hapse girdi ve
karısı eğitim alamadı. Çok basit, sıradan bir kadındı ve Fransaya gittiler. O zaman, bu Mr. de Gaulle vardı. Kendisi başkandı ve
onun karısı da bir diğer çok sade hanımdı. Bu yüzden, Shastriji karısına, “Mrs. de Gaulle`e veda ettiğimiz zaman
ağlamayacaksınız, şimdi yakın arkadaş olduk” dedi. Tanrı biliyor ya, o Fransızca bilmiyor, diğeri de Hintçe bilmiyordu. Fakat bir
şekilde her ikisi de, ev kadını seviyesinde sıkı dost oldular ve kocası onu ağlama diye uyardığı an ne oldu, ayrılmaları gerektiği
zaman ağlamaya başladılar. Bu yüzden Shastriji: ”Ben size ağlamamanızı söyledim” dedi. Karısı da cevaben dedi ki: “Bu, o hanım.
Bu Fransız hanım ağlamaya başladı, ben ne yapabilirim ki? Benim de onunla birlikte ağlamam gerek!” Yani bakın, bu ev
hanımlarının bir tür büyük kolektivitesi, bunun çalışması gerek. Onların ortak problemleri var, onların çocuklarına katlanmaları
gerek, ev halkına, her şeye bakmaları gerek. Demek istiyorum ki, ev hanımlarının bir çok ortak problemleri var ve ev kadınları tüm
bu küçük küçük şeyleri bilirler.

Erkekler, en azından Hindistan`da, çok fazla bilmiyorum, sanıyorum havada uçuyor onlar. Yani, kadınların küçük küçük şeylere
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saygı göstermek konusunda daha fazla duyarlılıkları var, onlar oldukça farkındalar. Erkeklerin böylesi komik hatalar yapmaları,
bazen bu çok ilginç. Çünkü erkekler günlük yaşamın tüm problemleri ile, gündelik hayatla ilgilenmiyorlar. Kadın, ev kadını, bir
yandan günlük hayatla ilgilenmek zorundadır, diğer yandan da o çocuklarına, ailesine bakmalıdır. Aynı zamanda, zavallı şey,
toplumdan da sorumludur o. O toplumu korumalıdır. Kadınların duyarlı ve olgun olduğu bir ülkede, onların son derece iyi aileleri
olmasına, iyi bir toplumları ve iyi çocukları olmasına şaşarsınız. İşte bu yüzden, söylemeliyim ki, Hindistan çok iyi bir toplumu
bulunan, çok iyi bir ülkedir. Bu ev hanımlarından dolayı meydana gelmelidir, Kültür söz konusu olduğu zaman, bu önemli bütün
tüm işleri yapan evin Gruha Lakshmilerinden dolayı meydana gelmelidir. Bu tür şeyler Hindistan`da çoktur. Ve bununla, ne
görürsünüz, insanlar ev kadınına saygı gösterirler. Yani, ev kadınına saygı göstermek Sahaj kültürümüzde en önemli şeydir. Fakat
bu, kadınların domine etmeye çalışmaları, sorun çıkarmaları ve kocaları ile kavga etmeleri anlamına gelmez. Bu, toplumda ev
kadınının çok önemli bir pozisyonu olması, ona sadece bir Devi gibi davranılması anlamına gelir. Ancak onun kendisi de, bir Devi
olmalıdır. Ona bir paspas gibi davranırsanız, o zaman çocuklar asla ona saygı duymayacaklardır. Eğer siz ona uygun şekilde
saygı göstermezseniz, çocuklar anneye saygı göstermeyecektir ve annenin de çocuklar üzerinde etkisi olmayacaktır. Bir sonuç
olarak çocuklar bocalarlar ve annenin saygı görmediği toplumlarda veya ülkelerde çocukların son derece domine edici, öfkeli
olduklarını ve korkunç şekilde kolektif olmadıklarını görürsünüz.

Yani, şu çok önemlidir, bu gün, biz buna “Dhanteras” deriz, on üçüncü gün, karınız için bir şeyler satın almalı ve ona hediye olarak
bir şeyler vermelisiniz. En azından, ona olan saygınızı göstermek için mutfakta kullanılabilen bir şeyler veya küçük bir kap satın
almalısınız. Anneye saygı gösterilmeyen ailelerde, çocuklar son derece baş belası olurlar ve tüm ailede acı çeker. Her nerede
evlenirlerse, onlara her ne olursa olsun, erkekler eşlerine asla olması gerektiği gibi saygı göstermedikleri şeklindeki hatalarını
anlamalılar. Eğer çocukların önünde ona bağırırlarsa, eğer çocukların önünde hiç saygı göstermezlerse, çocuklar anneye asla
saygı gösteremezler. Bu bir şeydir …. Sizin için tüm ev işini yapan, size, ailenize bakan, hiç bir şey talep etmeyen kadına bunu
yapmak kriminal bir şeydir.

Eğer sadece onların nasıl baş belası olabildiklerini anlamak isterseniz, onları politikada görebilirsiniz. Politikaya girdikleri zaman,
tüm erkekleri alt üst ederler ve bir kadın onları uygun bir duyarlılığa getirebilirler çünkü onların duyarlılıkları evleri ve aileleridir.
Eğer kadınlara aile içinde saygı gösterilmezse, onlar ailenin dışına çıkarlar ve hayal bile edemeyeceğiniz bir şekilde davranırlar.
Çok şeyi açığa çıkarmalı, çok acı çekmelidir fakat o aile içinde saygı görmelidir.

Bu çok, Gruha Lakshminin çok önemli bir mesajıdır.

Sonra ikinci gün, Narakasura adındaki bu korkunç rakshasanın öldürüldüğü gündür. Her zaman tüm öldürmeler Shaktinin gücü ile
yapıldı. Bu Narakasura, bir çok kişiye işkence etmiş ve bir çok kurnazca iş yapmış olan bir adamdı. Çok kalleş, kurnaz bir adamdı
ve onu öldürmek imkansızdı. Ama sonra, şöyle veya böyle, özel bir gücün yükselişi ile, bu Narakasura öldürülmüştü. Bu, .... diğer
gündü, dördüncü gün, Narakasura öldürülmüştü. Onlar derler ki, o öldürüldüğü zaman, cehennemin kapısı kapalı değildi, bu
yüzden insanlar banyolarını sabah erkenden yapmalılar. Fakat Ben bu görüşte değilim, o gün, eğer kapı açıksa, banyo yapmamak
daha iyi, bu adam tümüyle Narak`a konana dek yataklarınızda olun, sizler ondan rahatsızlık duymamalısınız. Narak cehennem
anlamına gelir ve onu cehennemden ihraç ettiler ve onu öldürdüler.

Sonuncusu en iyisidir, Shri Rama ve erkek kardeşi Bharat`ın buluşmasının olduğu yerdir. Shri Rama, babasına itaat ederek hapse
gitti, ondört yıl için. O hapiste değildi ama dediğim gibi, O ormana gitti. Bu bir tür hapisti sadece çünkü O saraylarda yaşardı ve
babası tarafından ormana gönderildi. Gelini de, demek istiyorum ki, kendi karısı ve kardeşi de, hep birlikte büyük acılar çektiler.
Tüm Ramayana öyküsünü biliyorsunuz. Saraylarda yaşayan çocuk, ormana gitmeliydi ve O bir kral olacakken korkunç şartlarda
yaşadı, bu çok fazla. Fakat Sita onunla birlikte gitti ve Onu destekledi. Ve sonunda bu oldu ve bu Ravana gelip Sita`yı aldı götürdü.
Ama Shri Rama, Ravana ile savaştı, onu öldürdü ve karısını geri getirdi. Kendi başkentleri olan Ayodhya`ya geri döndükleri zaman,
büyük bir şenlik vardı. Ve Bharat, erkek kardeşi, O kardeşine çok bağlıydı ve ülkeyi paduka ile yönetti, derler ki, bir tür sandal ağacı
chappalları kullanırlardı, kardeşinin. O, bunu tahtın üzerine koydu ve yönetti. İşte bu şekilde, Bharatmelak, Bharat ve Shri
Rama`nın buluşması kutlandı ve bu aynı zamanda Onun kral olarak taç giydiği zamandı. Yani, bu zaman önceydi, binlerce yıl
önce, bu şey oldu, bu şenlik çok anlamlıdır. Doğru kral, kendi tahtını alıp hüküm sürer. Gördüğü tüm adaletsizlikler ve her tür
vahşet Onun yaşamı ile tamamen bitti ve işte Diwali bu yüzden önemlidir.



Son gün, Tanrıça Lakshmi`ye ibadet ederler çünkü bu Onun kutsamalarıdır, O bu güzel buluşmaları meydana getirdi ve Ona işte
bu yüzden ibadet ederler, Lakshmi, gibi. Fakat içimizde dokuz çeşit Laksmi vardır, sanırım bir süre önce size anlattım. Şimdi, bu
Laksmi pujada, bu odur, sizin Lakshmi`nin kendisine ibadet etmenizdir.

Bu para demek değildir, hiç bir şekilde değil. Paraya ibadet etmek yanlıştır. Fakat, Lakshmi bizimle olan paradır, para ne anlama
gelir veya onlarda olan her ne zenginlik varsa bu çok dikkatle harcanacaktır çünkü O, çok değişkendir ve para kayıp gidebilir.

Aksine, sizler hiçbir şekilde cimri olmamalısınız. Cimri insanlarda, Lakshmi mutlu değildir fakat eğer harcamak istiyorsanız, onu
doğru şekilde harcamalısınız, aksi halde para yanlış şekilde harcanır.

Lakshmi yaratıldığı zaman, sizler, siz biliyor olmalısınız, O denizin çalkalanmasından meydana geldi. Onun dört eli vardı, bir el
vermek içindi, O cömerttir, O verir. Bunun gibi O verir ve bir elle O kutsar. Onun iki eli vardır, biri vermek ve kişiyi kutsamak içindir.
Bu çok önemlidir, birisine bir şey verdiğiniz zaman, siz bunu unutup, bu kişiyi kutsarsınız. Siz sadece para vermezsiniz, bu kişiyi
kutsarsınız da.

Diğer iki elde, pembe renkli iki lotus vardır. Pembe sevginin rengidir ve parası olan bir kişinin sevgi dolu bir evi olmalıdır. Eve gelen
her misafire saygı gösterilmelidir. Ona sanki Tanrıymış gibi muamele edilmelidir. Hindistanda yabancılara nasıl davrandıklarını
fark etmiş olmalısınız. Onlar için yabancı, Tanrı anlamına gelir. Burada yabancılar kötü bir kelimedir fakat Hindistan da bu çok
saygındır. Eğer bir yabancı iseniz, bu siz Tanrısınız anlamına gelir. Onlar size nasıl baktılar, bunu Hindistan da biliyorsunuz.
Nedeni budur, bu Hindistanın temel kültürüdür, misafir olan herkes, o kişi herhangi bir şey olabilir, eğer o bir misafir ise, o zaman
oan bir Tanrı gibi muamele edilir. Diğer ülkelerde, bu sadece tam tersidir, biliyorsunuz. Eğer bir yabancı iseniz, o zaman insanlar
bu kişi ile konuşmanın bile uygun olmadığını düşünürler. Böyle bir mantelitenin nasıl olduğunu bilmiyorum. Fakat Sahaja Yoga da
değil. Sahaj Yogiler böyle değiller. Onlar misafirlere çok iyi davranırlar. Onların birbirleri ile ilgilendiklerini duydum ve hoş bir
şekilde kolektifler.

Yani işte bu lotusun ne anlama geldiğidir, o sevgi dolu bir evdir. Dikenleri bile olan bir böcek gibi, o lotusa geldiği zaman, lotus
açılır ve böcek onun içine girip, hoş ve rahat bir şekilde uyur. Böcek bile rahatsız edilmez. Eğer parası varsa, işte kişi bu şekilde
muamele etmelidir. Ama burada şimdi dünyada bulduğum şey ne, eğer paranız varsa, kendiniz bir böcek gibi olursunuz. O kadar
dikenler ve korkunç fikirlerle doludur ki, o kadar aşağışayıcı ve kendi sonu olmadığını düşünür. Bu sadece şaşırtıcıdır, bizim
onlara para vermemiz gereklidir, Lakshmi`nin formu, Lakshmi Swarupa, onlar şeytan gibi olurlar ve hatta onların başka insanlara
muamele etme şekilleri bundan da kötüdür.

Yani, Tanrıçanın formunun anlamı bunlardır fakat en iyisi şudur, O sadece lotus üzerinde ayakta durur, bu kimse üzerinde baskı
yok anlamına gelir. O kendi üzerinde var olur, baskı yoktur. O kimseye baskı yapmaz. O sadece kendi üzerinde ayakta durur. Tüm
ağırlığı ve tüm denge Onun kendi asaleti üzerindedir. Bu bir Lakshminin olması gereken yoldur. Ve işte bu nasıl iyiyse, şimdi
insanların finansal krizlerin ve her tür krizlerin olduğu ülkelerdeki şeyler düzelecek. İnsanlar neşe duyacaklar, onlar paralarından
keyif almazlar, hiçbir şey. Keyif almazlar, bu sadece saldırganlık ve bir şeylere, çok pahalı şeylere sahip olmaya dair komik fikirleri
ve sizlerin tasarımcı işi dedikleriniz. Sanıyorum, bu tasarımcılar anti Lakshmiler, şu ki onlar geldiler çünkü onlar tüm paranızı
güzelce çekip alırlar ve tüm paranız ziyan olur. Eğer böyle değilse, o zaman da insanlar zamparalığa veya içki içmek gibi müsrifçe
alışkanlıklara gidiyorlar. Onlar gerçekten Lakshminin kutsamaları diyebileceğimiz hiçbir şey yapmıyorlar.

Şunu hatırlamalısınız ki, birilerine bir şeyler vermek istediğiniz zaman, bunu bütün kalbinizle yapın, Lakshmi Prasadayı meydana
getiren böylesi bir full kalple yapın bunu. Bu olmalı, aksi halde birine hediye vermenin ne yararı var? Bakın, çok komik insanlar var,
biliyorsunuz, çok dar bir bakış açısı ile hediye verenler. Fakat onlar hediye vermeye çalışırlar, Japonya`da olduğu gibi, size böyle
büyük bir hediye verirler. Siz açmaya devam edersiniz ve açarsınız ve açarsınız, ta ki bir kibrit kutusu ile karşılaşana dek. Kibrit
kutusunda, kibrit kutusunun içinde, iki tane alırsınız, diyebilirsiniz ki, küçük ezilmiş çubuklardan yapılmış bebek benzeri iki tane
şey. Buna bakmaya başlarsın, “Bu ne? Neden bu kadar büyük bir tasarım?” Çok şaşırtıcı. Ama onlar çok basit insanlar, başka
türlü, çok basit.



Oraya gittiğimiz zaman, bize dediler ki, her nereye gidersek, bilirsiniz, yağmur yağdığı zaman girdiğiniz bir dükkan bile size bir
hediye verecektir. “Şimdi”, Ben dedim ki, “Bu ne? Neden bunun gibi bir hediye veriyorlar?” Tercüman olan bayan dedi ki: “Onlar
sizin bir kraliyet ailesinden geldiğinizi düşünüyorlar.” Ben dedim ki: “Bizim kraliyet ailesinden olduğumuz onlara düşündüren şey
nedir?” “Çünkü siz kuaföre gitmiyorsunuz.” Ben dedim ki: “Gerçekten mi?” “Evet. Japonya`da, kraliyet ailesi asla kuaföre gitmez.”
Bende: “Onların kuaföre gitmediklerini bilmiyordum.” “İşte bu nedenle onlar sizin kraliyet ailesinden olduğunuzu düşünüyorlar.”

Sadece düşünün, insanların saç yaptırmak ve tüm bu şeyler hakkında ne fikirleri var. Fakat Hindistan`da, bu yerlerde, bir kadın
saçını uygun şekilde taramak zorundadır. Etrafta dolaşan bir hippi gibi görünmemelidir, biliyorsunuz. Çünkü hala bir tür
“hippie-ism” e inanan insanlarımız var ve onlar saçlarını bu şekilde kullanırlar.

Kadınlar, size anlattığım gibi toplum içinde çok büyük bir rol oynarlar, Her ne şekilde giyinirse giyinsinler, her ne şekilde yürürlerse
yürüsünler. Çocuklarda, baba yerine, daha çok anneden alırlar. Bazen babadan daha da fazla olabilirler fakat gerçekte tüm rafine
edilmiş şeyler anneden alınır. Yani, nasıl giyineceklerini, nasıl yaşayacaklarını anlamak daha çok bayanlar içindir.

Bu günlerde, Ben Londra`ya gittim ve Hintli bir Sahaja Yogiye sordum: “Şimdi moda ne?” Bunun üzerine, o dedi ki: “Jipriya”,
Marathi dilinde. Jipriya, eğer saçlarınızı böyle yaparsanız, anlamına gelir. Bakın, Hindistan`da, eğer saçlarını böyle yaparsan, anne
diyecektir ki: “Şimdi, jipriyalarını düzelt, çünkü saçlarınızı böyle yaparsanız, gözleriniz şaşı olabilir.” Fakat saçlarınızı böyle
yapmak moda, bakın, bazen çok fazla saçların üzerinde de. Yani, bu bir jipriya modası. Ve bu oldukça yaygın, herkeste, saygın
hanımlar da. Mrs. Thatcher hariç, herkes bu tür bir şey yapıyor. Mrs. Thatcher`in bundan nasıl kaçınabildiğini bilmiyorum!

Ancak kadınlar bir şey yapmak isteyen birilerinin ardından gitmemelidir. Bu çok aşağılık çünkü bu moda, işte bu yüzden
yapıyorlar. Bu moda, bu yüzden de onlar bunu yapıyorlar. Bu şekilde yapmak ve moda yapan bu insanların elinde oyuncak olmak
kesinlikle aptalca çünkü sizler bağımsızsınız, sizler kendi şahsiyetinizde ayaklarınız üzerinde durmalısınız, şeyler hakkındaki
kendi anlayışınız üzre ayaklarınız üzerinde durmalısınız. Yüzlerinizi mahfetmek yerine kendi saygınlığınızla, kendi anlayışınızla
onları düzeltmeye çalışmalısınız.

Şimdi, bu daha çok kadınların üzerindedir. Söylediğim için üzgünüm, onların neyi anlamaları gerektiği, onların ne olmaları
gerektiği, onların nasıl olmaları gerektiği şeklinde Lakshmi Puja, daha çok kadınlar üzerindedir. Ben her zaman size söyledim, bir
kadının saygın olması, bir erkekten çok daha fazla gereklidir. Erkek aptal olabilir, önemli değil, bakın, çok önemli değil fakat
kadınlar duyarlı ve saygın olmak zorundalar. Ve erkekler, oldukları gibi, çok fazla bilmezler sizinde çok iyi bildiğiniz gibi, zavallı
şeyler, biliyorsunuz [güler],. Onlar sadece üniversitelerde eğitildiler, fakat pratik taraf söz konusu olduğunda, onlar hiçbir şey
bilmezler. Yani, kişi bu konuda kötü hissetmemelidir. Demek istiyorum ki, erkeklerin nasıl hatalar yaptıklarını görmek çok
keyiflidir ve sonra onlar: “Hayır, hayır, Ben bunu biliyorum, ben şunu biliyorum…” demeye devam ederler. Ve onlar hiçbir şey
bilmiyorlar. [Güler]

Yani…. Fakat erkek asla: “Ben bilmiyorum” demez. Bakın, bu onun karakteri. Tamam, siz şunu bilmelisiniz ki, o hiç bir şey
kastetmiyor çünkü o gerçekten hiçbir şey bilmiyor [Güler]. Sanatta da, erkeklerin sanat hakkında çok şey bildiklerini
zannetmiyorum ve onların bir tarafı estetikte kayboluyor. Zavallı şeyler, her yerde tek tip elbise giyerler, sadece tek tip elbise
yaparlar ve bunu yapıp her yerde giyerler. Onlar hiçbir şey talep etmezler. Ama kadınlar artistiktir ve eğer bizim Hintli kadınlarımız
sari giymeyi bırakırlarsa ve jean giyerlerse, köylüler nereye gidecekler?

Çünkü onlar sarilerle yaşarlar, tatillerde ve bunun gibi şeylerde giyerler. Yani Hindistan`da tüm bu kıyafetleri kullanıma sokmak
mümkün değildir. Okulda belki ama daha sonra hepsi bırakırlar çünkü sarileri severler. Yani sariler hala var ve olmaya devam
edecekler çünkü çok artistikler, çok güzeller. Bir sari bir diğerine benzemez. Yani güzellik fikri ve sanat fikri erkeklerde değil daha
çok kadınlardadır. Ve böylece, kişi bunu görmelidir, eğer erkekler bilmiyorsa önemli değil fakat sizler evlerinizi kesinlikle artistik
hale getirin, söylediğim gibi, evi lotus gibi rahat bir hale getirin. Bu böyle olmalı.

Fakat kimi bayanlar çok fazla Hitler gibi olabilirler, bilirsiniz, ev halkı üzerinde fazlaca zorlayıcı: “Bu böyle olmalı, şu böyşe
olmalı…”, erkeklerin hayatının kesinlikle sefil bir hale getirerek. Evine gazete taşıyan bir kişiyi biliyorum. Ben dedim ki: “Neden



bunu sürekli taşıyorsun?” O dedi ki: “Her ne zaman oturursam, önce gazeteyi koyar sonra oturum.” “Neden?” “Çünkü biraz
kirletirsem, karım bana bağırır.” Ben dedim ki: “Neden?” “Çünkü o lekelenmiş hiçbir şeyi sevmez, yani o çok özeldir, ben her
zaman yanımda gazete taşırım, nereye oturursam gazeteyi koyarım.” Ben dedim ki: “Bu çok fazla.” O dedi ki: “Sizde bunu
yapmalısınız, size söyleyeyim!” [Güler]

Yani bütün bu ev hakkında çok özel olan şey şu ki, bu evde yaşamak imkansızdır. Bir hastahaneden bile daha kötü. Yani kimi
kadınlar bu konuda çok özel olabilirler ve çok düzenli olabilirler, olabilir. Fakat normalde kadınlar çok sevecen ve son derece
uyumlu olmalılar ve aynı zamanda tüm aile üyeleri ile, herkesle arkadaş olabilmeliler. Bu çok önemli, bizim ailemiz çok büyüktür.

Biz çok büyük bir aileye sahibiz, bir sürü kız ve erkek kardeş ve herkes, her biri diğerinden daha iyi. Herkesin farklı tipte bir
parfüme sahip olması çok dikkate değer. Sanırım, bir tür koku onlardaki özgün şahsiyeti gösterir. Buna rağmen, onlar aynı
zamanda hoşturlar, çok iyi, çok uyumlu ve çok neşe duyuyorlar. Insanların nasıl birlikte yaşadıkları olağanüstü. Özellikle
Rusya`da. Kadınları çok uyumlu ve çok esprili buldum ve her şey ile eğleniyorlar ve yaşamdan keyif alıyorlar. Çok şaşırtıcı. Biz
onlar için hediyeler aldık, biz 2000 civarında kişi bekledik fakat orada 16.000 kişi vardı. Yani, biz bu hediyeleri nasıl onlara
verebilirdik? Yani, kadınlar zincirlerini çıkardılar ve dediler ki: “Tamam, biz onları erkeklere vereceğiz, biz onlara kulak toplarımızı
vereceğiz, tamam!” Onlar, hiç bir şey alamadıkları için kendini kötü hisseden erkekler hakkında şaka yapıyorlardı. Böylesi bir
eğlence, bilirsiniz, böylesi bir anlayış çünkü onlar fazla para odaklı değiller sanırım ve çok spiritüel kadınlar. Yani spiritüel bir
kadın böyle bir şeye aldırmaz, kendi saygınlığını muhafaza eder, kendisinin spirtüel olduğunu her hareketinde gösterecektir.

Bu çok tatlı bir şey, bilirsiniz. Size söylediğim gibi, bir tarafta, bazen biraz farklı hissedersiniz. Söyleyin, bunu Japonya hakkında
söyledim. Fakat Japonya ile aynı, Ben oraya gittiğimde fayanslarını çok beğendim. Yani onlar bir şeyler inşa ediyorlardı. Bu
fayansların tasarımını beğendim ve bu yüzden de dedim ki: “Buradan bir tane alabilir miyim?” “Hayır, hayır, önemli değil, biz onu
geminize yollayacağız.” Ve gemide, bu fayanslardan gelmiş olan büyük bir yük vardı ve kaptan Bana sordu: “Şimdi, ne yapacağız?
Bunun nasıl aldınız?” Onlar dediler ki: “Bunu size getirdiler, bu fayansların tüm çeşitlerinden.” Düşünebiliyor musunuz? Yani, bir
taraftan bu ifade etmenin bir yolu, diğer taraftan bu farklı. Yani kişi, birileri size bir şeyler verdiği zaman anlamalıdır, bunun
öneminin ne olduğunu siz anlamalısınız ve bu konuda kötü hissetmeyin. Bunun önemi çok büyük olabilir, siz anlamayabilirsiniz.
Yani, size bu şeyleri neden verdiklerini sormak daha iyi. Bu bizim hayırlı dediğimiz şeydir, Lakshmi`nin yüce kalitelerinden biridir
ve bu hayırlılık olmalıdır. Her ne verirseniz hayırlı olmalıdır. Bazen küçük çocuklarda gördüğüm gibi, yaramazlıktan, bir kerkentele
getirip Bana vermeye çalışacaklardır. Demek istiyor ki, bunu yapmak çok hayırlı değil ama bunun hayırlı bir şey olmadığı onlara
anlatılmamıştır, bu yüzden böyle yapıyorlar. Bu hayırlı değil, bu Tanrıçayı memnun etmeyecek diye onlara anlatılmadı. Yani şu çok
iyi anlaşılmalıdır ki, yanlış şeyler vererek Lakshmiyi aşağılamaya çalışmamalısınız. Eğer bilmiyorsanız, fark edeceksiniz ve bunu
uygun şekilde yapacaksınız.

Bu şekilde, bu Diwali şeyidir fakat bunun en büyük mesajı, krallığın Shri Rama`ya verilmesidir. Shri Rama adalet ve hakkaniyetin
bedenlenmesi idi ve bu Ona verilmişti. Aynı şekilde, bizlerde minnettarlığımızın ifadesinin, sevgimizin ifadesinin böyle olması
gerektiğini hissetmeliyiz, bu bir kişiye Shri Rama gibi bir yücelik sembolü olarak verilmelidir. Bu çok, çok süptil bir şeydir ve kişi
bunu anlamaya çalışmalıdır.

Eğer vermek istemiyorsanız, vermemelisiniz. Fakat eğer vermek istiyorsanız, o zaman kime veriyorsanız, o kişiye değecek bir
şeyler vermek zorundasınız. Bu Shri Rama`nın davranışlarından almanız gereken derslerden biridir.

O köye gittiği zaman, orada yaşlı bir kadın olduğunu fark etti ve bu yaşlı kadın pratikte tüm dişlerini kaybetmişti. O, oranın
yerlisiydi ve Ona biraz … verdi, biz onlara beri diyoruz. O sanki şey gibi, o bir tür meyvedir, küçük meyveler ve dedi ki, “Bak, ben
hepsini tattım ve hepsi çok tatlı, çünkü siz tatlı olmayan bir şeyi almamalısınız. Bu yüzden ben onları dişim ile tattım, onları dişime
koydum ve tattım, lütfen onları alın.” O onları derhal aldı fakat kardeşi Lakshmana çok sinirlendi, eğer ağzınıza bir şey koyup,
sonra bunu birisine vermek isterseniz, bu şey Hindistan da çok hayırlı sayılmaz, bhootish bir şeydir, yapılmamalıdır. Fakat Shri
Rama dedi ki: “Asla bu kadar güzel meyveler yemedim. Bunlar en güzel meyveler.” Bunun üzerine karısı dedi ki: “Bana da biraz
ver. Sonuçta Ben senin diğer yarınım, bu şeyi Bana vermelisin.” Shri Rama ona biraz verdi. O dedi ki: “Wow! Nedir bu, olağanüstü!”
O, bunu yedi ve sonra Lakshmana dedi ki: “Bana da ver, baldız.” Oda dedi ki: “Daha şimdi bu hanıma karşı her tür şeyi
söylüyordun. Neden almak istiyorsun?” O dedi ki: “Şimdi, lütfen beni affet, ver bana.”



Yani bakın, bu şunu gösterir, Shri Rama onun sevgisini görebildi, onun ikram ettiği bu meyvelerdeki vibrasyonlarını ve bunları
karısına verecek kadar takdir etti ve karısı da ellerini Onunla birleştirdi. Işte bu odur, her ne yaparsanız, bunu sevgi ile yapın. Eğer
bunu sevgi ile yaparsanız, onu hayırlı kılmaya muktedir olacaksınız. Fakat eğer sevgi yoksa, sadece kimi niyetlerle bunu
yapıyorsanız o zaman bunun bir faydası yoktur. Yani, vermek için orada ne var, Shri Ram gibi, böylesi yüce bir enkarnasyona
vermek içindir. O sadece sevgisini düşündü ve Ona verdi. Aynı şekilde sizler çok basit olmalısınız, saf kalpli ve sonrasında
yapılacak en iyi şeyin ne olduğunu bileceksiniz.

Yani, bu gün, gerçekte Diwali bitti ve Ben sizlere tekrar ve tekrar mutlu bir Diwali ve çok kazançlı bir yeni yıl dilemek istiyorum.

Tanrı hepinizi kutsasın!

Aynı Lakshmi, siz paranın değerini anladığınız zaman Mahalakshmi olur. Siz doyduğunuz zaman, usandığınız zaman, içeriden
bağımlı olmayan hale gelirsiniz, sonrasında Lakshmi`nin yeni bir formu öne çıkar, bu Mahalakshmi`dir. Bu sizi daha yukarıya ve
daha yukarıya çıkaran, spiritüel uyanış olan güçtür.

Sizler gördünüz, çok zengin olan tüm ülkelerde, onların Gerçeği aramalarının gerektiği şeklindeki bu arzu başladı. Onlar Gerçeği
bulmalılar ve işte bu yüzden hepiniz buradasınız. Bu Mahalakshmi gücünün sizde çalışmaya başladığı, sizlerin Gerçeği aradığınız
ve gerçeği ararken Sahaja Yogaya geldiğiniz anlamına gelir. Yani, bu Mahalakshmi sizin içinde çok önemlidir. Biliyorsunuz,
Kholapur`da, Toprak Anadan doğan bu Mahalakshmi tapınağı var. Fakat onlar kendileri, bu tapınakta neden “Jogawa” şarkısı
söylediklerini bilmiyorlar. Biz buna, “O Ambe, uyan!” diyoruz. Ambe, kundalinidir. Siz onların neden bu tapınakta kundaliniyi
yükseltecek olan “Jogawa” şarkısını söylediklerini anlayabilirsiniz.



1998-1216, Süptil Elementlerin ifadesi
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“Bir Sahaja Yogi üzerinde beş elementin ifadesi”. Delhi (Hindistan), 16 Aralık 1998. Onlara Hint bilgi tarzının Batı zihninden çok
farklı olduğunu anlatıyordum. Batıda, bir şey söylerseniz, onlar o zaman deneysel bir onay almak isterler. Kitaplarda söylenenlerin
doğru olup olmadığını anlamak için bilim adamlarına veya bilgili başka insanlara gideceklerdir. İsa'yı bile yargılayacaklardır.
Musa'yı bile yargılarlardı. Sanki kendileri en zeki ve en yetenekli insanlarmış gibi, herkesi yargılarlardı. Ve sanki kendileri bir şeyler
söyleyen insanlarmış, kendi akıllarından falan bir şeyler söylüyormuşlar gibi, onlara karşı açıklamalar yapan kitap ardına kitap
yazarlar. Bu asla normal kabul edilmez ve eğer bu kabul edilirse de, kesinlikle fanatik biri olurlar. Yani, şimdi Hint tarzı anlayışa
göre, her şeyden önce eğer büyük bir Rishi (bilge/Aziz)veya büyük bir Muni (keşiş/çileci)veya büyük bir ... buna bir aziz
diyebilirsiniz, o bir şey söylediğinde, o bir şey söylediği zaman sizin bunu dinlemeniz gerekirdi çünkü siz aynı derecede onun
dengi değilsiniz. O her ne diyorsa, bu onun kendi deneyimi, kendi bilgisidir ve sizin onu yargılamakla ya da bu doğru değil, şu
doğru değil demekle bir işiniz yoktur. Siz bunu kabul edersiniz ve bir kere aydınlanma alınca da, bunun aydınlanmadan
sonrasında olduğu açıkça yazılmıştır, siz büyümelisiniz. Mükemmel varlığa dönüşün ve sonra, onun söylediği şeyin ya da onların
dediklerinin gerçek olduğunu, siz kendiniz görebilirsiniz. Yani yaklaşım farklıdır. Bir şekilde, eğer siz bilimle, şununla bununla
ilerlemeye başlarsanız, hiçbir yere ulaşamazsınız ve dahası, büyümeniz engellenir. Yani yapmanız gereken şey, onların
söylediklerine inanarak, bu bilgi sayesinde ilerlemektir. İsa her ne dediyse, inanmalısınız, Muhammed her ne dediyse,
inanmalısınız, Guru Nanak ne dediyse, inanmalısınız, Gyandeva her ne derse, inanmalısınız, Lao Tse’ye inanmalısınız, bunun gibi.
Çünkü siz o spritüel seviyede değilsiniz. Öyleyse kabul edin. Analiz etmeye çalışmayın. Analiz etmeye çalıştığınız her şeyde ve bu
analiz içinde siz kaybolursunuz. Yani kendiniz o seviyede aydınlanmış bir ruh olduğunuzda, bunun sonrasında sampurna (bütün,
eksiksiz, mükemmel) dediğimiz bu kendi olgunluğunuz içinde büyüyünce, ancak o zaman onlar her ne söylemişlerse, bunun
doğru olup olmadığını bileceksiniz ve o zaman anlayabilirsiniz. O zaman söylenenlerin doğru olup olmadığını bilmek çok kolaydır.
Sahaja Yogiler için artık bir şeyin gerçek mi yoksa gerçek dışı mı olduğunu öğrenmek çok kolaydır, bu doğru mu, yalan mı, sevgi
mi, nefret mi? Bunu sadece vibrasyonlarla yapabilirsiniz. Ama bunun ötesine geçmek, diyebilirim ki, bunun ötesinde, kişi bu
vibrasyonların ne olduğunu ve neyden yapılmış olduğunu bilmelidir. Bu vibrasyonların arkasındaki süptil kuvvet nedir? Biz buna
Paramchaitanya diyoruz, tamam. Paramchaitanya, ne olmuş yani? Paramchaitanya'yı elde ettiğinizde size ne olduğu, anlaşılması
gereken bir şeydir, süptillikler. Dediğim gibi, bizler beş elementten meydana getirildik, tamam mı? Yani uyanışınızı elde ettiğiniz
zaman, Kundalini Sahasrara'ya ulaştığı ve bıngıldak kemiği bölgenizi açtığında, İlahi güç ile bir olursunuz, o zaman bu İlahi gücün
kendisi sizin üzerinizden akmaya başlar. Bir bağlantı kurulur. Şimdi, sizin vasıtanızla bu akmaya başladığı zaman, bu Shakti
sizden akmaya başlar, sonra ne olur? Bunun süptil kısmını anlamalıyız. Süptil kısmı şöyledir, kendisinden yapıldığımız bu beş
element, bu vibrasyonlar, yavaş yavaş yapıldıkları daha süptil forma girmeye başlar. Yani böyle bir insanın sahip olduğu ilk şey
kırılmalardır, bakın, söylenildiği gibi "Söz Tanrı'dır." İncil'de dahi "Söz Tanrı'dır", denilmiştir. Şimdi, bu Söz nedir? Söz bir
sessizliktir, diyebiliriz ki, o sessiz emirdir. Bunu böyle adlandırabiliriz ama Hint Felsefesi'ne göre, bizim "Bindu" olarak
adlandırdığımız başka bir şey de, bu Söz'den gelir ... ya da diyebiliriz ki eğer Söz, Naad olursa, bir ses olursa ... o zaman bu Bindu
olur, bu küçük bir nokta anlamına gelir ve sonra o bu noktayı oluşturur, görüyorsunuz, bu beş elementin hepsi birbiri ardına
gelmeye başlıyor. Ortaya çıkan ilk element ışıktır ... "Tej", ışık ... ortaya çıkan ilk elementtir. Yani ilk elementin özü ışıktır. Biz buna
Tej diyoruz, Tejas (ateş/aydınlatma). Tabii ki bu Sanskritçe yazılmıştır ama ışığın Sahaja Yoga'yı nasıl bu kadar çok kapladığını ve
ışığı her yerde gördüğünüzü anlamalıyız. Yani ışık olan ilk element ve İngilizce olarak ışığın süptil olanına, buna "aydınlanma"
diyebilirsiniz. Ama aydınlanmanın başka bir anlamı var, bu yüzden buna Tej diyebiliriz, Tej. Örneğin aydınlanma alan bir insanın
çok parlak bir yüzü vardır, yani buna "ışıma" diyebilirsiniz. Işıma, ışığın süptilliğidir. Yani bu parlaklık yüzünüzde görülmeye başlar.
Parlaklık kendini ifade etmeye başlar ve insanlar bu ışımadan etkilenir ve parlaklığı olan bu şahsiyet için, özel bir şey düşünmeye
başlarlar. Şimdi, siz fotoğraflarımı da gördünüz, her nerede olurlarsa olsun, etrafında birçok kez bir sürü ışık görüyorsunuz. Bu
parlaklık saçan şey, içimdeki ışıktan başka bir şey değildir, çünkü ışık daha süptil, parlak hale gelir. Işık Bende süptil hale
geldiğinde, - ışık, ışık elementlerden birisidir – ve bu daha süptil hale geldiğinde, ışıma yapar ve bu da sizin içinizde oluşan süptil
büyümedir. Yüzleriniz de parlamaya başlar. Onların da ışıltıları var ve onların da farklı bir türde ten renkleri var, demeliyim. Bu
ışıma anlaşılacaktır, bu bizim kendisinden yapıldığımız ışığın süptilidir, kaba anlamda ışık. Daha sonra ise, ışığın bu formunun
ardından, hava anlamına gelen Sanskritçe “Vayu” olarak adlandırdığımız ikinci şey gelir. Yani kaba hava olan hava, havanın süptil
hali nedir, bu hissettiğiniz "serin esinti" dir. Serin esinti, havanın süptil halidir. Yani sizin serin esinti olarak anladığınız şeyin süptil
hali ise, bizim vibrasyon dediğimiz şeydir, bu havanın süptilidir. Bu bizim yapıldığımız şeyin bir parçasıdır. Bu serin esinti, sizin
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daha süptil ve daha da süptil olmaya başladığınız ikinci şeydir. Büyümeniz gerçekleştiği zaman, bütün bu süptil şeyler kendilerini
ifade etmeye başlarlar. Bu sizin sadece vibrasyonları hissetmeniz değildir, aynı zamanda serin esintiyi de hissedersiniz ve bu sizi
bina eden havanın daha süptil halidir. Sonrada Su geliyor. Biz de sudan yapıldık. Suyun süptil hali nedir ... bazen İngiliz dili,
bilirsiniz, ifade ederken biraz yetersiz kalıyor... ama onlar buna şey derler (nem) ... Yani bu cildi yumuşatır, sert olan cildi
yumuşatır. Cilt yumuşar. Bu, aydınlanmış bir ruhun diğer bir işaretidir ... yüzü yumuşatmak için kullandıkları krem var, değil mi?
Ama bu, bizim içimizdeki sudur, bize bu parlaklığı verir, cildimizi çok yumuşak hale getirmek için bu besleme, cildin yumuşaklığını
çok görünür hale getirir. Bunun minimumun minimumu olduğunu söyleyebilirim. Ama sonrasında, aydınlanmış ruh olan bir kişi,
çok yumuşak, çok hassas bir insan haline gelir. Birisiyle konuştuğumuz zaman, sesinde sıcaklık vardır ya da şunu söylemeliyim ki
... [Anne, Hintçe konuşuyor] ... bu akışa, bu su gibi olan akışa ve suyun serinliğine sahiptir. Bu, davranışlarınızda, cildinizde,
başkalarıyla olan ilişkilerinizde ifade edilmesi gereken diğer bir süptil şeydir, hareketlidir, serindir, sakinleştiricidir, temizleyicidir.
Yani bir kere aydınlanmış bir ruh haline geldiğinizde, bu varlığınızın bir parçası haline gelir. Bu suyun yanı sıra, sizde Agni
dediğimiz başka bir şey daha var, bu ateş demektir. Yani sizde ateş de var ama bu çok sessiz bir ateştir. Kimseyi yakmaz ama
içinizde olan bütün yanlış şeyleri yakar. Sahip olduğunuz yanlış şeyler her ne olursa olsun yanar ve bu ateş başka insanlardaki
yanlış şeyleri de yakar. Örneğin, bir kişi büyük bir öfke ile Bana doğru geliyor. Ne olur, bu öfke orada bulunan ateşle, daha soğuk
bir hale gelir. Dahası, aydınlanmış bir ruh yanamaz, ateş onu yakamaz, onda yanma olmaz. Bunu anlamak çok önemlidir. Eğer siz
de yanlış bir şey yapıyorsanız, sizi de yakabilir ama eğer siz iyi bir Sahaja Yogi iseniz ve söylemeliyim ki, mükemmel bir Sahaja
Yogi, ateş sizi asla yakmayacaktır. Sita’ji, Onun Pariksha (test, sınav)ateşine girişi gibi bir örneğimiz var ... hiçbir şey yanmadı.
Yani kişinin anlaması gereken şey budur, ateşin süptilliklerine bir kez ulaştığınızda, ateş ve su, her ikisi de bir şekilde Tanrısal
olur. Örneğin, dokunduğunuz su, içtiğiniz su, su içinde siz elinizi her neye değdirirseniz, su vibrasyonlanır. Bu ne demektir? Suyun
süptillikleri onun içine gelir, serinlik, iyileştirme gücü de bu suya gelir. Yani bu daha süptil bir hale geldiğinde, tüm bu güçler,
kendinizin de görebileceğiniz bir şekilde size gösterilmeye başlanır. Denemenize gerek yoktur. Sonra son olarak Toprak Ana ... bu
en önemlisidir ... Toprak Annedir. Rusya'da Benim Dacha'mda (Rusya’da sayfiye evi) çekilmiş, Kundalininin Toprak Anne içinde
olduğu fotoğrafı görmüş olabilirsiniz. Açıkça gösterdiler. O orada ve bunu gösteren Toprak Ana'dır. Örneğin, Ben çiçekleri
gördüm, eğer siz onları Benim odamda tutarsanız, açarlar. Böyle çok kocaman olabilirler, bazen insanlar Bana asla bu kadar
büyük çiçekler görmediklerini söylüyorlar. Ben hiç bir şey yapmıyorum. Sadece oturuyorum ve çiçeklere ne oluyor? Görüyorsunuz
şimdi orada, Toprak Ana'nın bu prensibi çalışıyor ... süptil Toprak Ana, çalışıyor, o bir annedir. Ve O size tüm gıdayı verir ve sağlıklı
büyümenizi sağlar ve işte Toprak Ana'nın süptilliği bu şekilde çalışır. Toprak Ana, tüm bu çiçeklere, tüm bu ağaçlara ve bütün
bunlara fazilet veren kişidir, ama o aynı zamanda içimizde de büyük bir rol oynar. Bağlantımız olmadan var olan sadece Toprak
Ana değildir ve bizler Toprak Anne’ye saygı duymayız. Onu kirlettik, her türlü şeyi yaptık, ağaçları ortadan kaldırdık ve ondan bir
kargaşa yarattık ama o bizim annemizdir ve Toprak Ana'nın pek çok süptil şeyi bize gelir. Bunlardan birisi yerçekimidir. Bir kişi,
fiziksel anlamda değil ama spritüel anlamda, çok çekici hale gelir. Böyle bir kişi, başkalarını çeker. Onlar kendilerini çekime
kapılmış hissedip, bu kişide özel bir şey olduğunu sezerler. Bu, Toprak Ana'nın niteliklerinden biridir. Eğer o çekip bizi tutmasaydı,
onun hareketiyle düşerdik ve Toprak Dünya Ana'nın diğer kaliteleri içimizde tezahür etmeye başlar ve bizler çok, söylemeliyim ki,
son derece hoşgörülü, sabırlı bir kişi haline geliriz. Tolerans ve sabır ... son derece toleranslı ve sabırlı. Ama eğer hoşgörülü
değilseniz, öfkeliyseniz, o zaman Toprak Ana prensibinin tezahür etmediğini söylemeliyim. Toprak Ana'ya bakın. Saçmalığımızı
ne kadar da tolere ediyor, ona karşı kaç yanlış yapıyoruz, ama O hala tolere ediyor. Shri Ganesha'nın kalitesi, başlarda tolere
etmektir. O, bir noktaya kadar tahammül eder. Aynı şekilde bizler de son derece hoşgörülü, sabırlı ve affedici oluruz. Vibrasyonları
olan bütün Sahaja Yogilerin başına gelmesi gereken şeyin en azının en azı budur, çünkü şimdi size ifade edilen her şeyin,
vibrasyonlarınızda olduğunu anlattım. Şu anda olduğunuz şeyin çok büyük bir şey olduğu, bunun başkalarının başına gelmediği,
Sahaja Yogi olmayan birisinin başına gelmediği, anlaşılması gereken bir şeydir. Kiliseye, Camilere ya da Tapınağa giden
insanların yüzlerine bakın, onlara bakın, nasıl görünüyorlar? Tapınaktan aldıkları hiçbir şey yok, camiden aldıkları hiçbir şey yok,
ibadet ettikleri bu yerlerin hiçbirinden aldıkları bir şey yok. Yani, bu yapaydır. Söylemeliyim ki, bu gerçekle hiçbir bağlantı olmadan
yapılan bir şey oldu. Ancak aydınlanmadan sonra gerçekle bağlantı kurdunuz ve sizin vasıtanızla çalışan bütün bu süptilliği
anlayabilirsiniz. Size bunu neden söylüyorum, çünkü kendinizi bilmenizi ve tanımanızı, ne olduğunuzu, sahip olduklarınızı
anlamanızı istiyorum. Bir kez kendinizi tanıyıp ve anladıktan sonra çok şey yapabilirsiniz. Her şeyden önce, ben bir Sahaja
Yogi’yim cümlesinin kendisini söylemek için, çok özgüvenli olunmalıdır ve kendine güvenen birisi, Sahaja Yogi olarak ne yaptığını
bulmalıdır? Sahaja Yogi olarak ben ne yapabilirim? Bazı Sahaja Yogiler harikalar yarattılar. Bazı Sahaja Yogiler ise hala Bana
"kocam benimle kavga ediyor, oğlum böyle, annem şöyle" diye sürekli olarak yazarken, diğerleri çok fazla Sahaja Yoga işi yaptılar;
biliyorsunuz, Bana mektup üstüne mektup geliyor. Siz bir Sahaja Yogi'siniz. Şimdi, siz sadece kendi süptilliklerinize bakın, bunu
halledin. Benim, onların sorunlarını, aile problemlerini, onların işlerini ve bu şeyleri çözmek için burada olduğumu düşünüyorlar.



Ben bunun için burada değilim. Ben size aydınlanma vermek ve neye sahip olduğunuzu anlamanız için buradayım, bunu bir
meydan okuma olarak kabul etmek zorundasınız, bunu bir meydan okuma olarak kabul etmelisiniz ve size nasıl yardım
edileceğine, sonuçları nasıl elde edeceğinize şaşıracaksınız! "Sahaja" sadece spontane bir şekilde aydınlanma almanız anlamına
gelmez. Aynı zamanda bunu sizin spontane şekilde aldığınız anlamına gelir. Bütün doğa bir kendiliğindenlik kazanır. Size
anlattığım bütün bu süptil şeyler, spontane olurlar ve çalışırlar. Tabii ki, Melekler var ve size yardım eden Ganalar var, ama şimdi
sizin onlar için endişelenmenize gerek yok. Esas şey şudur, siz ne olduğunuzu, ne elde ettiğinizi ve bununla ne kadar
yüzleştiğinizi anlamalısınız, siz bunu elde ettiniz ve bu nasıl çalıştı, bunu anlamak zorundasınız. Benim bir şey için küçük bir
sorunum olduğunda, bunun derhal çalıştığını her zaman gördüm. Hiç beklemediğim mahallelerde ve insanlarda çalışıyor. Her şey
yolunda gidiyor. Ama her ne çalışıyorsa, bu sizin iyiliğiniz için, büyümeniz için, bir Sahaja Yogi olduğunuzu anlamanız içindir. Siz
Tanrı'nın Krallığına girdiniz, ama bunu geliştirmelisiniz. Ayrıca, iç gözlem size bütün bu şeyleri halledip halletmediğinizi
söyleyebilir? Eğer iç gözlem yaparsınız, evet, siz bu güçlere sahip olduğunuzu ve harikalar yaratabileceğinizi gördüğünüz için
şaşıracaksınız. Hepinizi kutsuyorum, lütfen içinizdeki bu süptil şeyleri geliştirin. Onlar zaten oradalar; sizin bir şey yapmanıza
gerek yok. Sadece anlayın ve bunu oturtun. Çok teşekkür ederim. Hintçeden tercüme: Gerçeği arayanlar, tüm bu arayış
içindekileri selamlarım. Hepimiz gerçeği arıyoruz. Ama bunu hangi yerde aramalıyız, nerede aramalıyız, bu gerçek nerede
saklanıyor, ilk etapta bu anlaşılmalıdır. Birçok büyük Sufinin doğduğu yabancı ülkelerde bile şunu fark ettim ki, hepsi Sahaja'dan,
tamamen Sahaja'dan bahsettiler. Ama kimse orada onlara saygı duymuyor. Onların tanınırlıkları orada çok az. Çok az insan onları
(Sufiler) tanıyor, şiirlerini okuyarak eğleniyorlar ancak Sufilerin bahsettiği yolu takip etmiyorlar. Bunun gibi, her ülkede birçok
büyük Sufi doğdu. İngiltere'de de, büyük bir aziz olan William Blake doğdu ama hiç kimse onu dinlemezdi. Hatta üniversite
günlerimde, adını bile hiç duymamıştım ama onun var olduğunu biliyordum. Londra'ya gittiğimde onun kitabını ilk kez satın aldım.
Sahaja Yoga sayesinde, herkes için aydınlanma çok kolay hale geldi. Bunda, “kafa üstü dur”, “aileni terk et” ya da “çocuklarını terk
et” gibi bir şey yapmanıza gerek yoktur. Bu enerji tam olarak içinizde var. İçinizde, üçgen bir kemiğin içinde bu enerji var. Ben size
bunu sadece anlatmakla kalmadım. İnsanlar çok eski zamanlardan beri bunun hakkında konuşuyorlar. Şimdi, lütfen iki elinizi de
bana doğru tutun. Şimdi, bu eli (sol el) Bana doğru tutun ve sağ el ise, bebekliğinizde yumuşak bir kemik olan bıngıldak
kemiğinizin üstünde? Elinizi bu kemiğin üstünde tutun. Sağ eli. Şimdi sağ elinizi Bana doğru ve sol elinizi ise başınızın üstünde
tutun. Tekrar, bıngıldak kemiğinizin üstünde tutun. Yani, kafanızın üstünde değil, onun daha üstünde. Şimdi başınızdan gelen
serin bir esinti alıp almadığınızı kontrol edin. Bazı insanlar esintiyi başın çok üstüne alabilir, bazıları da başın önünde alabilir ve
bazıları da başın arkasında alabilirler, elinizi dolaştırın ve kontrol edin. Şimdi, sol el Bana doğru, sağ el ise başınızın üstünde ve
serin esintinin gelip gelmediğine bakın. Geliyor. Sıcak bir esinti de hissetmeniz mümkündür çünkü herkesi affetmelisiniz. Onların
her birini affedin. Affetmezseniz sıcak bir esinti hissedersiniz. Affetmemekle, ne yaparsınız? Hiçbir şey. Sadece kendinizi rahatsız
ediyorsunuz. Yani, herkesi affetmek daha iyidir, o zaman çok serin bir esinti hissedersiniz. Kendinizi de affedin. “Ben bu hatayı
yaptım”, “Ben bu günahı işledim”, bunun gibi hiç bir şey düşünmeyin. Kendinizi de tamamen affedin. Şimdi her iki elinizi Bana
doğru tutun. Lütfen her iki elinizi Bana doğru tutun. Şimdi, her iki elinde serin ya da sıcak bir esinti olanlar, lütfen her iki elinizi de
kaldırın. Bu uçtan, o uca dek? Hepinizi sonsuz şekilde kutsarım. Kutsamalarım hepinize. Hepiniz şimdi başardınız. Tohumunuz
filizlendi. Bundan büyük bir ağaç elde etmelisiniz. Ve eğer hepiniz büyük ağaçlara dönüşürseniz, o zaman daha iyi olan ne olabilir
ki? Bundan sonra, bu Kali yuga ne kadar sürebilir ki? “Satya yuga” zaten geliyor. Ancak parlaklığı henüz yayılmadı. Sizler Satya
Yuga’ya ışık göstereceksiniz. Şimdi, sizlerin Sahaja Yoga'yı yayacağınızdan çok eminim. Her bir erkek, 1000 erkeğe aydınlanma
verebilir ve her kadın, 1000 kadına aydınlanma verebilir. Ve herkes bunu denemeli, herkese aydınlanma vermeye çalışmalıdır.
Hepinizi kutsarım. Bitişte, hep beraber “Vande Mataram” şarkısını söyleyeceğiz. Hepiniz bunun için ayağa kalkın.
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Christmas Puja Konuşması, Ganapatipule (Maharashtra, Hindistan), 25.12.1998 Önce İngilizce daha sonra da Hintçe
konuşacağım. Uzun zaman önce bugün, İsa doğdu. Hepiniz Onun doğum hikâyesini ve katlanmak zorunda kaldığı tüm bu
ıstıraplardan biliyorsunuz. O, bize Sahaja Yoga'nın bir modelini sunandır, çünkü O hiçbir şekilde Kendisi için yaşamadı, Agnya
çakrayı çalıştırarak başkaları için yaşadı. Tanrısal olabilirsiniz, çok güçlü olabilirsiniz ama bu dünya o kadar acımasız ki, onlar
maneviyatı anlamıyorlar. Spiritüel büyüklüğü anlamıyorlar. Sadece bu da değil, maneviyata saldıran birçok faktörde var. Bunu hep
yaptılar. Her aziz çok acı çekti ama bence en fazla İsa acı çekti. Bildiğiniz gibi, O, Shri Ganesha'nın reenkarnasyonu olduğu için,
Shri Ganesh'in tüm güçlerine sahipti. Bunlardan ilki, O'nun masumiyetiydi. O, bahsetmemiz gereken ezeli çocuktu, bu aptal
dünyanın zalimliklerini ve ikiyüzlülüğünü anlayamadı. Yine de, anlasanız da bu konuda ne yapabilirsiniz ki? Ama büyük bir
cesaretle, insanların spiritüellik hakkında hiçbir fikrinin olmadığı bir ülkede doğdu. Onun hakkında, atalarımdan biri olan
Shalivahana ile tanıştığını ve Keşmir'e geldiğini söyleyen bir kitap okudum. Bu çok ilginç çünkü hepsi Sanskritçe ve yazar, belki de
o Sanskritçe bilmiyordu, bu yüzden o her şeyi, eminim ki, Batılı insanlar için pek de hoş olmayan Sanskrit dilinde aktarmıştır.
Tanrıya şükür Sanskritçe bilmiyordu, aksi takdirde bu çok tehlikeli olurdu. Shalivahana’nın İsa'ya "Neden Hindistan'a geldiniz?"
diye sorduğu yazılıdır. Bunun üzerine İsa, “Burası benim ülkem, bu yüzden buraya geldim, insanların maneviyata saygı duyduğu
bir yere geldim ama Ben spiritüelliği hiç anlamayan insanlar arasında yaşıyordum", dedi. Onunla yaptığı konuşma çok, çok
ilginçti. Çünkü Shalivahana Ona, "Ülkenize dönüp onlara Nirmala Tattwam'ı öğretmeniz için daha fazla neden var" dedi. Bu,
saflaşma ilkesidir. Üç buçuk yıl sonra geri döndü, çarmıha gerildi. Şahsen Ben Hintli olanla Batılı infaz arasındaki en büyük farkın,
Batı'da öldürmenin çok büyük bir meslek olması olduğunu düşünüyorum. En ufak bir bahaneyle insanları öldürüyorlar. Aziz olan
bir kişi öldürülürdü ya da ona deli dediler. Maneviyattan kaçınmanın en iyi yolu budur. Hindistan'da ise, eğer bir aziz bir şey
söylerse, o zaman ona karşı çıkılmaz, buna inanırlar. O bir aziz olduğu için bizden çok daha yüksek bir kişiliktir. Etrafta çok kötü
insanlar olmasına rağmen, onlar azizlere işkence ettiler. Ama bir bütün olarak halk, insanlar onlara saygı duyuyordu. Eğer sahte
gurular varsa, onlar normalde bu ülkede kalmazlar çünkü bunun öğrenileceğini bilirler. Ayrıca onlar o kadar para odaklıdırlar ki,
Amerika'ya veya başka yabancı ülkelere gidip, para kazanmak için oraya yerleşirler. Bu, kişinin görmesi gereken işaretlerden
biridir. İsa'nın çok sıradan bir ailede doğmasının nedenlerinden biri bu olabilir. Çocukken uyumak için uygun bir yatağı da yoktu.
Nerede uyuduğu, annesi ve babasının nasıl ineklerin ve buzağıların olduğu bir yerde yaşadığı, bunların hepsi anlatıldı. Bu,
maneviyatın lükse ihtiyaç duymadığını, gösterişe ve gösteriye ihtiyaç duymadığını göstermekti. Bu içimizdeki bir güçtür. Bu
içimizde otomatik olarak görülen bir parıltı ve ışıktır. Göstermek için hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur. Böyle bir insan, herhangi
bir para sahibi olma duygusuna ve mal gibi başka şeylere sahip olma hissiyatına sahip değildir. O fiziksel olarak acı çeken
insanlar ve hatta cüzzamlılar için üzüntü duydu ve onları iyileştirmeye çalıştı, Fiziksel olarak hasta olan pek çok insana yardım
etmeye çalıştı, çünkü o zamanlar ne hastane ne de doktor vardı. Bu yüzden dikkatini fiziksel olarak acı çeken insanlara verdi.
Zihinsel olarak da, onları hazırlamaya çalıştı. Dağda verilmiş, bir sürü güzel vaaz var. O zamanlar insanlar bu kadar materyalist
değillerdi, bu yüzden O'nu dinlediler - kaç kişinin O'nu anladığını söyleyemezsiniz. Eğer aydınlanmış bir ruh değilseniz, o zaman
spiritüelliği anlamak zordur. Maneviyattan bahseden ve onu dinleyen kişi için, her ikisinin de asgari bir aydınlanmaya sahip
olması gerekir. O'nun güzel hayatından gördüğüm kadarıyla, aydınlanmış ruh haline gelmedikçe, İsa'nın ruhuna işkence
edeceğimizi öğrenmeliyiz. İsa'dan bahsedenlerde de, bunun gerçekleştiğini gördük. O çok net bir şekilde söyledi, "sizler Beni, 'İsa,
İsa' diye çağıracaksınız ve Ben sizi tanımayacağım." Bunu çok açık bir şekilde söyledi. Bunu İncil'den neden çıkarmadıklarını
bilmiyorum. Bu, İsa adına, spiritüel olduklarını göstermek için konuşma yapacak, vaaz verecek ve giyinecek olanları Onun
tanımayacağı anlamına gelir. Bu kadar basittir. Ve şimdi bu Son Yargı zamanında, O bütün dünyayı maneviyat temelinde
yargılayacaktır, bu da vibrasyonlar anlamına geliyor. Yargısı çoktan başladı. Bunu gördüm. Gördüğünüz gibi pek çok ülkede bir
şeyler yok oluyor. Onların bütün egoları, tüm saldırganlıkları, tüm zalimlikleri sorgulanmaktadır. Ve savaşta dahi olsa, yanlış
yapanlardan hesap soruldu. Yani tarihte de, herhangi bir topluluğa, herhangi bir insana karşı yanlış yapanların hepsinden hesap
sorulacaktır. İnsanlara saldırmak ve onlara işkence etmek gibi bir işleri yoktu. Bu, Shri Ganesha'nın Sahaja Yoga yoluyla hareket
eden prensibidir. İsa bunu söylemedi ama "Son Yargı Olacak" dedi. Bir yandan O çok nazik ve şefkatliydi, diğer yandan gerçekten
de Shri Ganesha'ydı, çünkü tapınakta bir şeyler satan insanlara vurmak için bir sopa aldı. Din adına ticaret yapamazsınız. Bunu
anlamak ne kadar büyük bir şey ama Hıristiyanlar bunu takip etmediler, etmediler. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Maneviyattan
başka bir şeyden bahsetmeyen Mahatma Gandhi'ye sahip olmamız gibi, her zaman adhyatma (adhy-atma, ruhun ötesi,
spiritüellik) var. Ama ardından gelen halefleri onu maneviyatıyla bir yere koydular ve yeni bir dünya, yeni fikirler ve yeni bir yaşam
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tarzı başlattılar. Onun takipçisi olması gerekenler, şimdi bir sürü bara ve her tür şeye sahip olmak istiyorlar, hayal edebiliyor
musunuz? Bu kongre, Mahatma Gandhi tarafından kuruldu ve Kongre de görevli olanlar, bunların hepsini yapıyor. Onlar nereye
liderlik edecekler? Bu ülkenin güzelliği, bu ülkenin hazinesi, spiritüelliktir. Maneviyatı kabul etmek yerine, onlar nereye gidiyorlar?
Hıristiyan olmayabilirler ama onlar İsa’ya saygı duyarlar, İncil'e saygı duyarlar. Size söylemek zorundayım ki, bu bir gerçek,
insanlar bilmiyor. Vaftiz edilmedikleri anlamında, onlar Hıristiyan değiller ama saygı duyuyorlar çünkü İsa’da çok fazla spiritüellik
olduğunu anlıyorlar. O, maneviyatın kişileşmesiydi. Hintlilerin güzelliği budur: Birisinin Hindu ya da Müslüman olması, fark etmez.
Hindistan'da bir aziz ve Sufi olan birçok Müslüman vardı, Müslüman ya da Hindu olsun, onların hepsi, herkes tarafından saygı
görür. Yani İsa’ya hiç kimsenin itirazı yok. Aksine dün gördünüz, onlar aydınlanmış ruhlar oldukları için, hepsi bundan dolayı
nasılda mutlu oldular. Ama olmasalar bile, bu ülkede İsa'ya çok saygı duyulur. Onlar İsa’nın yaşamının nasıl didik didik edildiğini
anlayamazlar. Onu nasıl yargılayabilirler ki? Ve O'nun hakkında nasıl böyle kaba filmler çekebilirler? Buna dayanamazlar çünkü
maneviyata duydukları saygı, dışarıda olduğundan çok daha fazladır. Çünkü İsa adına insanlar o kadar çok yanlış şey yaptı ki, o
kadar çok cinayet işlendi ki, her tür yanlış şey kabul edildi. Bütün bunlara rağmen, kişi onların İsa'yı nasıl yargıladıklarını
anlamıyor. Örneğin İngiltere'den bildiğim bir şey, bunu gördüm, biri ölürse onlar içki içiyorlar, şok oldum. Biri doğarsa içerler. İlişki
kurmanın tek yolu içki içmektir. Nasıl içebilirsiniz? diye onlara sordum. "Neden? Şarabı İsa yarattı", dediler. "Ne zaman?" dedim.
"Bir düğünde", dediler. "Düğünde mi? Bu şarap değildi, sadece orada yetiştirdikleri üzümlerin suyuydu", dedim. Bizim dilimizde
buna draksha (üzüm) diyoruz. Bu nasıl şarap olabilir? Önce fermente edilmeli, çürümeli, bu nasıl olabilir? Yani bu en büyük
dharma – içki içmektir ama Hindistan'da hiç kimse içki içmeye karşı bir şey söylememiş olsa da, biz bunu biliyoruz, içki içmenin
bir günah olduğunu biliyoruz. Her gün görüyorsunuz, herkes bilir ki, eğer içerseniz kesinlikle aklınızı kaçırmış olursunuz. Dini bir
platformda söylenecek bir şey yok ama içmenin ne olduğunu herkes biliyor. Yurtdışındaki insanlar bilmediğinden değil, onlar da
bunu biliyorlar ama bu bir şekilde moda haline geldi. Ülkemizde bile şimdi bu tanıtıldı, bilemiyorum bağımsızlıktan sonra insanlar
içki içmeye başladılar. Her partide onlar içerler, Christmas günü de İsa adına. Bu, O'nun güzel kutsal hayatına büyük bir hakarettir.
Bu yüzden, bu dünyaya geldiklerinde, onların tüm kutsal güçleri belki de yok edildi. Hintlilerin en iyi yanı, en azından saygı
duymaları, kutsal bir yere saygı duymalarıdır. Bu onlarda iyi olan bir şeydir ve onlar kutsallığın ne olduğunu bilirler. Şimdi elbette
çok modern oluyor ve Amerikanlaşıyorlar ama yine de neyin yanlış olduğunu, neyin yapılmaması gerektiğini biliyorlar. Şimdi
Sahaja Yoga ile yabancı Sahaja Yogilerin de çok güzel olduklarını söylemekten dolayı çok mutluyum. Şaşırıyorum çünkü onların
kültürlerinde maneviyat yok. Ama tüm bu saçmalıkları nasıl bıraktıklarını ve nilüferler gibi güzelce, bu kadar güzel bir ruhaniyet
kokusuyla nasıl ortaya çıktıklarını bilmiyorum. Bu bir mucize. Herkes “Anne inanamıyoruz, bu nasıl olabildi? Bunu nasıl
başardınız?", diyor. Bunun İsa'nın kutsaması olduğunu söyleyebilirim. Onlar insanların nasılda çok alçaltılmış bir şekilde İsa adına
nasıl çalıştıklarını gördüler ve bunda kesinlikle yanlış olan şeyin, İsa olmadığına dair bir tür farkındalık geliştirdiler. Bu onların
tasvir ettikleri İsa'nın kutsal yaşamı değil. Bu başka bir şeydir. Ve Batı'da daha büyük bir dürtüdür, Benim daha büyük bir yükselen
kuvvet olduğunu düşünmeme sebep olan şeydir. Dün biri geldi ve Bana, "Anne, kolektif meditasyon var" dedi. Bunu duyduğuma
çok sevindim. Sahaja Yoga'daki en önemli şey meditasyondur, buna şüphe yok ama yabancılar Hintlilerden çok daha fazla
meditasyon yapıyorlar, bu çok şaşırtıcıdır. Maneviyat söz konusu olduğunda, yabancı erkek ve kadınların son derece donanımlı
olduklarını söylemeliyim. Özellikle Ruslar. Amerika'da Bana “Anne, bu Amerikalılar Sahaja Yogi değiller” demelerine şaşırdım.
“Neden?” dedim. “Size karşı o kadar da saygıları yok, meditasyon yapmıyorlar. Meditasyon yapmayanlar Sahaja Yogi değildir",
dediler. "Katılıyorum", dedim. Ve onlar hepsini, bütün Amerikalıları meditasyon yapmaya zorluyorlar. Bu Doğu Bloku halkı,
Bulgarlar, Ruslar ve bütün bu Romenlerde, onlar neden Sahaja Yogaya bu kadar çok kabul ettiler, bilmiyorum. Elbette ki,
üzerlerinde komünizm laneti vardı. Belki de hayatta bir şeyi kaçırdıklarını hissetmiş, kendi içlerinin derinliklerine gitmiş ve bunu
bu şekilde başarmışlardır. Ama Hintlilere Ben meditasyon yapmaları gerektiğini söylemeliyim. Hintlilerin bir veya iki tane çok kötü
özelliği vardır ve bu da grupçuluktur. Örneğin, onlar Brahmin iseler, birlikte otururlar; Kayastha (Kamuda katip, maliyeci vb)iseler
onlar birlikte otururlar; Bhaniya (tüccar) iseler onlar birlikte otururlar. Öyle değillerse, başka bir isimle bir grup kurarlar. Bu benim
ülkemin en kötü lanetidir, çünkü bir kez gruplaşmaya başladığınızda başkalarının iyiliğini asla göremez ve kendi kötülüğünüzü de
asla göremezsiniz. Bu gruplaşma, bu ülkede pek çok sorunu beraberinde getirebilir. İsa’nın zamanında çok farklı türden insanlar
vardı. Maneviyatla, ya ilgileniyor ya da ilgilenmiyorlardı. Şimdi burada maneviyatla ilgilenen insanlarımız var, ama yine de onların
sadece bir ayakları suda (diğeri karada). Asırlık sorunların hala var olduğu yerde. Ve bu ülkemizin iflasıdır. Bir araya gelemeyiz,
birbirimizle arkadaş olamayız. Tabii ki Sahaja Yoga'da değil, söylemeliyim ki bu çok iyi bir şekilde çözüldü. Ama eğer İsa’nın
zamanına bile bakarsanız, Onun öğrencileriyle sorunları vardı. Özellikle Peter ile bir şey oldu. Ve o, İsa’nın kendisine, “bir şeytan
seninle buluşacak” dediği kişidir. Çünkü insanların şeytani güçler grubu içine düştüğünü düşünüyorum. Ve İsa, bir sürü insandan
şeytani iblisleri çıkarıp domuzların içine koyduğunu söyledi. Bu doğrudur. Çok güçlü bir şekilde çalışan şeytani bir güç var. Bizler
Maneviyatın güvenliğini ne kadar geliştirirsek, onlarda o kadar gelişeceklerdir. Şeytani güç Batı'da farklı bir formda, Doğu'da farklı



bir formdadır ama Ben onlara Batı'daki şeytani güçleri nasıl bulacaklarına dikkat etmelerini söylemek isterim. Aydınlanmış ruhlar
olduğunuz için siz bundan etkilenmeyebilirsiniz ama bununla savaşmanız gerekecektir. Onunla savaşmanız gerekecektir, örneğin
ırkçılık. Irkçılık orada hala çok güçlü, çok çok güçlüdür. Ve diğer ırklara mensup insanlarla evlenerek, sizler ırkçılıkla
savaşmalısınız. Ama yine de, siyahi birisini bir beyazla evlendirmeyi zor buluyorum - bu imkânsız bir durum. Eğer bunu denersem
ne olacağını bilmiyorum. Bir keresinde böyle bir evlilik yaptıktan sonra, size söylemek zorundayım ki, beyaz bir bayan, Fransız bir
bayan, siyah bir adamla evlendi. Fransız hanım yerine, bu siyah adam baskı kurdu. Bu yüzden oldukça şaşırdım, bilirsiniz, bu nasıl
olabilirdi ki? Yani sebebi, sanırım belki de o, intikam alıyordu, zamanını beklemek. Yani her şeyden önce, insanlar arasında
muazzam bir sevgi ve şefkat büyümelidir. Bu renk meselesi çok yüzeyseldir. İçteki sevgiyle hiçbir ilgisi yok, hiçbir şeyle. Bu çok
yüzeysel. Allah'a şükür ülkemizde hanım çok koyu renkli, koca ise çok açık tenli olacaktır ya da bunun tam tersi şekilde bir eşiniz
olabilir ama onlar buna, asla bu açıdan bakmazlar. Bunun ülkemizde var olduğunu sanmıyorum ama bizim başka tür bir
sorunumuz var, bilirsiniz, tipik bir insan sorunu, bu da onun ayrımcılık yapmasıdır. Söylemek zorundayım ki, ego vasıtasıyla, İsa
egonuzla savaşmaya çalıştı. Çok mütevazı bir ailede doğdu ve beyaz tenli bir adam değildi, hayır. Sizin dilinizde O kahverengiydi,
ama Hint dilinde siyahtı ama maneviyat söz konusu olduğunda, siz sadece aydınlanmış olanı görürsünüz. Derisinin ne renk
olduğunu görmezsiniz. Bu çok, çok yüzeyseldir. Ama bu Batı yaşamının düşmanlarından birisi bence…, fethedilmesi gereken
Materyalizm ise bir diğeridir. Ancak İsa'ya karşı olanların en kötüsü ahlaksızlıktır. Ahlaksızlık Batı'da çok kabul görüyor. Her türlü
ahlaksız davranış kabul edilir. Mesela, onlar derler ki, bütün bu ahlaksız insanlar derler ki, sen birine oy ver, o kişi Amerikan
başkanı olur. O zaman tamamdır, önemi yok, her tür ahlaksızlığa izin verilir ama bu kesinlikle İsa'ya aykırıdır, kesinlikle. İnsanlar
ahlaksızlığın onları bir krallığa götüreceğini anlamıyorlar, Ben ona ne isim vereceğimiz bilmiyorum çünkü bu, hayvanlar âleminden
bile daha kötüdür. Ve o kadar ahlaksızlar ki, böyle bir adamı dikkate almak için sanki beyinleri yokmuş gibi, sanki ruhları yokmuş
gibi onlar Freud gibi insanları dinliyorlar. Ancak Sahaja Yoga'dan sonra İsa'nın yaşam modeline sahip olabilirsiniz. Geçmiş her
neyse, artık bitti ve tükendi. Bugün artık sizler aydınlanmış ruhlarsınız ve ahlak sizin gücünüzdür. Geçmişi unutun ve eminim ki
çok, çok ahlaki bir yaşam sürerseniz, Sahaja Yoga bayrağı altına çok daha fazla insanı getirebilirsiniz. Aynı zamanda sahip
olduğumuz bir diğer kötü düşman ise öfkemizdir. Yani onlar bununla çok gurur duyuyorlar, "Şimdi sinirleneceğim. Biliyorsun, ben
çok kızgınım" diyecekler. Bundan utanmıyorlar ve sanki "çok kızgınım" demek yanlış bir şey değilmiş gibi "çok kızgınım" diyorlar.
Şimdi de, "senden nefret ediyorum" diyorlar. Demek istediğim, herhangi bir Hint dilini düşünün, eğer onlar bu kelimeyi
kullanırlarsa, bu "ben günah işliyorum" anlamına gelir. Yani tüm bu saldırganlık, öfkeden kaynaklanıyor. Birinin kızması
gerekiyorsa, kendisine kızması gerekir. En iyisi, öfkeden kurtulmak için siz saçınızı çekebilirsiniz, kendinizi ısırabilirsiniz,
yastığınızı kullanarak kendinize vurabilirsiniz. Öfkenizi gidermenin en iyi yolu bu olabilir. Ama neye kızgın olduğunuza bakın?
Bazen bu kesinlikle yararsızdır, bazen anlamı yoktur, bazen kesinlikle çıldırtıcı ve aptalcadır ama "ben çok kızgınım" demeyi
bırakmadığınız sürece, hepsi budur. Bu, sizin tamamen düştüğünüzü bilmeniz gereken zamandır. Yani İsa, size bütün bu süptil
şeylerden bahsetmedi, Ben sizinle konuşuyordum, çünkü bu Bana bırakıldı. Aydınlanma olmadan, daha süptil şeyler hakkında
nasıl konuşabilirsiniz? Bunu yapamazsın. En son size vibrasyonlardan, bunun ne olduğundan, bunun ne anlama geldiğinden ve
ışığımızın – tejalarımızın (spiritüel güç veya etki), suyun - jala'nın(su)ve prithvi (toprak), agni'nin (ateş), tanmatra dediğimiz süptil
enerjiyi nasıl elde ettiğinizi anlattım. Ama size çok özel bir tanesinden bahsetmedim, İngilizcede siz ona ether diyorsunuz. Ama
ether, başka bir tanmatra tarafından yönetilen enerjidir, biz ona akash (ether) diyoruz. Bu özellikle de bugündür, çünkü Agnya
çakramızı açmak için hayatını feda eden İsa’dır, bu sayede biz akash konumuna ulaştık. O olmasaydı bu mümkün olamazdı.
Genel bir iletişim kurabiliriz. İnsanlarla konuşabildiğimiz gibi, bir şeyler söyleyebiliriz, kendimizi ifade etmek için parmaklarımızı,
iletişim kurmak için ellerimizi de kullanabiliriz. Ancak vibrasyonlarla iletişim kurmak için, vibrasyonunuz olması gerekir. Aksi
takdirde başka birini hissedemezsiniz. Ama eğer siz Agnya seviyesindeyseniz, bu sizin akli olduğunuz anlamına gelir, kesinlikle
zihinsel seviyedesiniz, o zaman da vibrasyonlarınız azalıyor, yani siz onların gerçekte ne söylediğini bilmiyorsunuz. O zaman
vibrasyonlarınızı yargılayamazsınız çünkü bu vibrasyonlar zihinseldir. "Anne, vibrasyonlara sorduk" diyeceklerdir. Bende
"Gerçekten mi?" dedim. Eğer hiç vibrasyon yoksa vibrasyonlara nasıl sorarsınız? Bu çok yaygın bir şeydir. “Vibrasyonlara
soruyoruz; vibrasyonlardan bulduk." Bu mümkün değil çünkü siz sadece akıldasınız. Şimdi, İsa’nın yaptığı şey sizi akli seviyeden
uzaklaştırmak oldu. Bu en zor olanıdır. Şaşırmış olsam da, Hristiyanlığı takip edenler, en kötü zihinsel konuma sahipler. Onlar
zihinsel olarak kesinlikle oradalar, mesela, ne diyeceğimi bilmiyorum, Delhi'de olan aşamayacağınız sis gibi. İşte İsa tarafından
kırılan buydu. İnsan yükselişindeki en büyük engeli kaldırması ve bu Agnya'yı, içimizdeki bu zihinsel yapıyı kırmasından dolayı
O'na ne kadarda minnettar olmalıyız. Deli gibi okuruz, deli gibi insanları dinleriz, zihinsel varlığımız için bize besin verenleri
severiz. Onlar o kadar zihinseldirler ki, o kadar tartışmacıdırlar ki, zekâlarının sonu gelmez, sizin sadece "Pekâlâ, namaskar"
demeniz gerekir. Zihinsel tavırlarıyla savaşamazsınız. Bu nedenle, çok zihinsel olan insanlar tarafından İsa'ya ibadet
edilmemelidir. Ve bu zihinsel saçmalık insanlara böylesine bir üstünlük hissi verdi. Ah, ne yaparsak yapalım, nesi yanlış? Yanlış



olan ne ki?" Onlar kendilerini düzeltemezler, çünkü bu zihinsel varlığınızın sınırını aşmadıkça, kendinizi göremezsiniz. İç gözlem
yapamazsınız. Kendinizi göremezsiniz. Başkalarını görürsünüz, “Bu Sahaja Yogiler böyle, Sahaja Yoga şöyle”, her türlü şeyi ama
kendinizi göremezsiniz çünkü her şey aklidir. Bu zihinsel tutum, Rabbimiz İsa Mesih'in yardımıyla tamamen engellenmelidir. Ama
bu aynı zamanda zihinseldir, beyninizdeki İsa da, aklidir, şimdi ne yapmalı? Zihinsel tutumu bozan da zihni bir şeydir – siz onu bir
taş heykel gibi akli bir şey yaptınız. Bu yüzden, öncelikle kendimize şunu söylemeliyiz, "Şimdi, düşünme, düşünme, düşünme,
düşünme, düşünme." Dört kez ve sonra bunun üzerine çıkabilirsiniz. Ve bu çok önemlidir. Meditasyonda zihnin ötesine
geçmelisiniz. Ve İsa'ya şükürler olsun ki, bu zihinsel varoluş saçmalığını bitirmek için O Agnya'da oturuyor. Bence insanlar belki
okumayı da bırakmalılar. Benim konuşmam bile akli olur, ne yapmalı? Demek istediğim, kafalarına giren her şey, bir şekilde akli
bir hale geliyor. Ve onlar sonra Bana sorular sordular, “Anne, siz bu şekilde mi söylediniz, ne yaptınız?” dediler. “Sizi düşüncesiz
kılmak için böyle söyledim. Sadece sizi şaşırtmak için, bunu sizin oturup analiz etmeniz için söylemedim, hayır, hayır. Bunu siz
kesinlikle şok etmek ve sersemletmek için söyledim." Yani hepiniz için en iyi şey düşüncesiz olmaktır. Bu, İsa’nın kutsamasıdır,
işte Onun sizin için çözdüğü şey buydu. Ve eminim ki, eğer siz başkalarına dikkat koymadan bunu hallederseniz, tepki vermeyin,
sadece tepki vermeyin. Onlar görecekleri her şeye tepki vereceklerdir. Buna ne gerek var? Ne yararı var? Bu reaksiyonla ne
yapacaksınız? Bu tepki, zihninizde düşünce dalgaları yaratmaktan başka bir şey yaratmaz, size bunu yüzlerce kez söyledim. Ve
şimdi bu pujadan sonra, kesinlikle düşüncesiz olmalısınız. Bu gerçekleşirse, o zaman bizim çok şey başardığımızı düşünüyorum.
Bu, İsa'nın size verdiği ve gerçekten neşe duymanız gereken en büyük kutsama budur. O zaman sadece içinizdeki bu Akash
Tattwa çalışacaktır. Ve nasıl çalışır? Dikkatiniz sayesinde, bildiğiniz gibi bu Benimle çalışır. Dikkatimle birçok şeyi hallederim.
Nasıl? Sadece Dikkatim düşüncesizleşti, sadece düşüncesiz olarak. Nereye giderse gitsin, işe yarar. Ancak, düşünmek için her
zaman dikkatinizi düşünceye verirseniz, o yapması gereken işi yapmaz. Dikkat, eğer siz düşüncesiz olursanız harika çalışır, aksi
takdirde olmaz. Yani bunun kendi benliğinizden doğması gerekiyor. Sonra dikkatinizi başkalarından, gökyüzü ile iletişim içinde
olduğunuz daha yüksek bir insanlık düzeyine taşıyabilirsiniz, onu tanmatra, esas olan veya eterin özü olarak adlandırabiliriz. Ether
ile televizyona, telefona sahip olabilirsiniz. Aksi takdirde bu bir mucizedir ama bu tanmatra ile burada oturarak işi yapabilirsiniz.
İşe yarar, sadece dikkat işe yarar, Ben bunu biliyorum, sizde çok iyi biliyorsunuz. Benden dikkat koymamı istemenize gerek
yoktur, sadece dikkat koyun, bu işe yarayacaktır. Bu sahip olduğunuz çok önemli bir şeydir. Bence ilk şey budur - bir kez buna
sahip olunca, sorun kalmaz ama bizler toprak elementinden tezahür etmeye başlarız. Sonra agni elementinden, sonra jala
elementinden ve sonra yüzün parlamaya başladığı tejalara geliyoruz ama son olarak, dikkatimizin bazı özel işler yapmak için
tamamen özgür olduğu bu düşüncesiz farkındalığı elde ederiz. Ama eğer siz her zaman düşünüyorsanız, o zaman bu zavallı
dikkat çok meşguldür, bilirsiniz, çok meşguldür. Bana sormanıza gerek yok, sonra çıkıp "Anne, lütfen dikkat koyun." Dikkat
koyabilir ve bunu çözebilirsiniz. Bu dikkat içinde, neye sahip olduğunuzu, neye sahip olduğunuzu, ne giydiğinizi, başkalarının ne
yaptığını hissetmezsiniz - hayır, hiçbir şeyi. Siz kendinizle birsiniz. Ve mizah dolu bir hayattır, çokça mizah, çok miktarda neşe. O
kadar çok mutluluk ki, normalde insanların umursadığı hiçbir şeyi umursamazsınız. Yani, şimdi olduğu gibi, Sahaja Yoga pek çok
ülkede çalıştı. Sizinle çok gurur duyuyorum, çok gurur duyuyorum. Ve şimdi Afrika ülkelerine de gidiyor, bu Benim için çok büyük
bir memnuniyet. Ve hepiniz bunu yapabilirsiniz; hepiniz bunu halledebilirsiniz. Tek şey, İsa'nın kutsaması olarak düşüncesizce
farkındalıkta olmak. Eğer bu işe yararsa, kesinlikle neşe duyacaksınız. Tanrı sizi korusun. Hintçeden tercüme: Gerçek şu ki, bu
İngiliz dili son üç yüz yıldır bize dayatılıyor. Ben hiç İngilizce öğrenmedim. Asla! Okulda bile küçük bir kitap vardı ve Tıp
Fakültesinde hiç kimse İngilizce'yi dil olarak öğretmiyordu. Babam, "O kadar kolay bir dil ve onda o kadar az kelime var ki,
üzerinde çalışmaya gerek yok" derdi. Ve bizi Marathi orta okuluna kaydetti. Ve bize "Marathi ve Sanskritçe öğrenin" tavsiyesinde
bulunurdu. Yani, Sanskritçe eğitimi almadım ve Hintçeye gelince, hiç Hintçe eğitimi de almadım. Bununla ilgili bir sorun yok!
Okulda ya da üniversitede öğrenmedim, hiçbir yerde Hintçe öğrenmedim! Ama Bende size söylemem gereken tek bir iyi kalite var,
Hintçe konuştuğumda sadece Hintçe konuşabiliyorum; ve Marathi konuştuğumda yalnızca Marathi dilinde konuşabiliyorum ve
İngilizce konuştuğumda da, yalnızca İngilizce konuşabiliyorum. Birinden diğerine tercüme etmek Benim için çok zor. Bu yüzden
onları karıştıramıyorum. Bu üç dilin her biri diğerlerinden farklıdır. Şimdi, hiç kimse Benim Hintçe eğitimi almadığıma
inanmayacaktır ama okumaya olan ilgimden, iyi Hintçe kitaplar okumaya olan ilgimden dolayı Hint dilini öğrendim. Ama
başlangıçta, Hintçe konuşmamda Sanskritçe’nin etkisi oldu ve Sanskritçe'den gelen pek çok kelime oldu. Çünkü Maharastralılar
sadece böyle konuşurlar. Günlük Hintçeyi bilmiyorlar. Hintçe konuştukları zaman, kelimelerin yarısından fazlası Sanskritçe, geri
kalanları da Marathi dilinde olacaktır. Anladınız mı? Durum bu. Tüm bunlardan Benim anladığım şey, dilin bile bize Tanrı'nın bir
armağanı olarak geldiğidir. Tıpkı müzikte ve sanatta bir yeteneğinin olması gibi, aynı şekilde dillere karşı yetenekli olmakta bir
nimettir. Ve bu sayede birçok dilde ustalaşabilirsiniz. Ancak Hintçe konuşan insanlar başka bir dili öğrenemezler. Bunun nedeni -
örneğin İngilizler de başka bir dil öğrenemiyorlar. Ve öğrenseler bile o dilde akıcı olmayacaklardır. Bunun nedeni, herkesin
İngilizce konuşabilmesidir, bu nedenle onlar başka bir dili öğrenmeye ilgi duymazlar. Şimdi, Hintçe konuşan insanlarda, başka bir



dil konuşamama sorunu var. Marathi öğrenmeniz gerektiği konusunda asla ısrar etmeyeceğim, çünkü Marathi dili çok
karmaşıktır. Bu çok zordur. Bunu sadece Maharashtralılar anlayabilir. Ve bunda o kadar çok neşe ve espri var ki. Bu dilde ahlaksız
olan hiçbir şey yoktur. İçinde birazcık bile pislik ya da ahlaksızlık yoktur. O kadar derin ve ifade edici bir dildir ki, Sahaja Yoga için
Marathi'den daha uygun başka bir dil yoktur. Çünkü sadece Marathi dilinde Kundalini'nin bir tarifi yazılmıştı. Azizler ve bilgeler
tarafından yazılanlar, Marathi dilinde yazılmıştır. Ve Marathi öğrenirseniz, başka bir dili de öğrenebilirsiniz. Buna hiç şüphe yok.
Ancak Maharashtralılar başka bir dil öğrenmeyeceklerdir. Çok inatçılar. Birine "sen sadece, Hintçe yazılmış bu kitabı oku" dedim.
Biraz okudu ve yere bıraktı. Ona "Neden?" diye sordum: “Çöp dolu! Sadece saçmalıklar yazılmış, okumak istemiyorum!" dedi.
Çünkü Marathi o kadar saf düşüncelerle dolu, o kadar temiz bir dil ki, onu okuduktan sonra ... Gita'yı okuduktan sonra, pislik ve kir
dolu yol kenarındaki kitapları okuyamazsınız. Onları anlamayacaksınızdır! Yani bazılarınız Marathi öğrenmeye başlarsa, bu iyi bir
şey olacaktır ama ustalaşması çok zor bir dildir. Marathi dilinde bir sürü eşanlamlı kelime var. Bugün size bunu söylememin
nedeni, Maharashtra'ya geldikten sonra bile Hintçe konuşmak zorunda olmamdan dolayıdır çünkü siz Marathi anlamıyorsunuz.
Pune'da sadece Marathi dilinde konuşuyorum. Ancak Mumbai'de Hintçe konuşmam gerekiyor. Bu yüzden dil öğrenmeyi sevenler,
Marathi öğrenmeli. Öğrenilmesi gereken bir dildir. Ve o kadar harika bir dil ki, bir aziz, çok büyük, çok büyük bir aziz olan
Namadeva'mız, Guru Nanak tarafından davet edildi ve kendisine Punjabi dilini öğrenmesi ve şiirini Pencap dilinde yazması
söylendi. Ve Namadevaji, Punjabi dilinde çok kalın bir kitap yazdı. Ben de Pencap'ta yaşarken Punjabi konuşabiliyordum. Eğer
Marathi öğrenebiliyorsanız, Tamil dili dışında herhangi bir dil öğrenebilirsiniz. Belki de Tamil dilinde birkaç kelime öğrenebilirsiniz
Bu öyle bir durum ki, bu ülkede on dört tane resmi dil var - bu ülkede on dört tane resmi dilimiz var, şaşıracaksınız. Bu yüzden
şunu söyleyeceğim: Marathi öğrenirseniz, bu on dört dilden en az 8-9 tanesini öğrenmeyi başaracaksınız. Şimdi harika olan bir
şey daha var! Kutsal Kitap, doğrudan İbranice'den Marathi diline saf bir şekilde tercüme edildi. Bu bölgede “Rama Devi” adında
çok zeki ve asil bir bayan vardı. İncil'deki tüm yazıları - tüm İncil yazılarının - çevirisini yaptı ve bunu Marathi dilinde yaptı. Marathi
isimlerini kullanmasından dolayı John için Yohan adını kullanması gibi, Matthews içinde Matthai'yi ismini kullandı. Yani Benim
okuduğum İncil, Marathi dilindeydi ve bu yüzden, çoğu zaman kafa karışıklığı var. Rama Devi her şeyi çok açık ve net şekilde
yazmıştır, bütün saflığıyla yazmıştır. Ve İsa bir düğüne gittiğinde, Onun suyu üzüm suyuna dönüştürdüğünü yazmıştır. Bu,
Marathi'de yazdığı temel bir noktadır. İkinci şaşırtıcı olan şey ise, İsa'nın çocukluğu ve İsa’nın gençliği hakkında İngilizce olarak
hiçbir şiir okumamış olmamdır. Bilmiyorum, hiç İsa’nın çocukluğunun tasviriyle ilgili bir şiir duydunuz mu? Ben hiç duymadım.
Ama Marathi'de bizde çok var. Şimdi, daha dün çok güzel şarkı söylediler, "Bala vadana tava Baghuni Khrista". Küçük
çocuğunuzun yüzünü gördükten sonra - yüzünüzü gördükten sonra, sizin bir çocuk gibi olan yüzünüz - "Bala Vadana" - tüm
korkularım kaybolur gider. Yani Batı dillerinde, bu kısmın tamamı eksiktir. Çocukluk temalarının orada olmadığını düşünüyorum.
Krishna hakkında, Rama hakkında, çocukken nasıl yürüdükleri, nasıl konuştukları, parmaklarını ağıza nasıl soktukları hakkında
şeyler bizde var. Çocuklar hakkında her küçük şey, küçük şeyler çok güzel anlatılıyor. Ve bence Hintliler çocuklarını öldürmeyi hiç
düşünemezler. Demek istediğim, bu imkansız bir durumdur. Hint dilinde bile, Marathi dilinde, bu enkarnasyonların çocuk şeklinde
çok güzel tasvirlerine sahibiz. Sonra şaşırtıcı olan üçüncü şey ise, burada tüm bu romantizm şeylerinin evlilikten önce olmasıdır.
Evlendikten sonra romantizm kalmadı! Üçüncüsü, evlilikten sonra anlatılan bir romantizm olmamasıdır. Hepsi evlilikten öncedir.
Hint dillerindeyse durum tam tersidir: tüm romantizm evlendiğiniz zaman gelir - çok tatlı, tatlı şeyler. Şaşırdım – birinden, evli bir
çiftin romantizmini anlattıkları bir İngilizce kitap bulmasını istedim. Yok! Bitti! Tüm romantizm bitti. Evlendikten sonra biter. Yani
ne yapacaksınız? Kavga ediyorsunuz, kavga ediyorsunuz, mahkemelere gidiyorsunuz, boşanıyorsunuz. Bunun tarifi orada yok. Ve
bu, Hint kültürümüzün bizim üzerinde çok büyük bir kutsamasının olmasıdır, çok büyük! Lütfen kaldırın onu. Birisi gelip onu
kaldırabilir mi? Bu yüzden, İncil'in Marathi çevirisini okudum. Ve orada yazılanlar büyük bir derinliğe sahiptir. İngiliz dilinin temel
doğasını değiştirdiğini hissediyorum. Ve İsa ile ilgili olarak bile, O'nun kutsal kimliği ve manevi önemi Marathi İncilinde
korunmuştur. Bu, ne Hintçe çevirisinde ne de İngilizce sürümünde yoktur. Üçüncü şey, Maharashtralıların yüksek bir özgüvene
sahip olmalarıdır. Rajasthan'da da, Mewar'daki insanlar kendilerine çok büyük saygı duyuyorlar. Onlar İngilizlerden hiçbir şey
öğrenmeyeceklerdi. İngilizler onlara her ne öğretmeye çalıştıysa, onlar "Boşver gitsin, buna gerek yok, biz sizin gibi bir sürü kişi
gördük” derlerdi. Ancak Hindistan'ın kuzeyinde, onların İngilizlerden çok etkilendiklerini gördüm. İyi takım elbise giymek, kravat
takmak, çizmeler, başkalarına komuta etmek ve emir vermek. Maharashtra'da durum böyle değil. Bir Maharashtralının takım
elbise giymesini sağlamak en zor şeydir! Onlar Dhoti (bel çevresine bağlanan, bacakların çoğunu kaplayan tek bir parça giysi)
giyerler. Eğitimli insanlar bile sadece dhoti giyerler. Ülkede böylesine büyük bir lider olan Tilak'ın ya da Ranade (büyük bir lider) ya
da Agarkar (büyük bir lider) olduğunu görebilirsiniz - hiç kimse takım elbise ve bot giymemişti. Kimse kravat falan takmazdı. Tabii
ki, eğer devlet görevindeylerse, bu farklı bir şey. Ancak burada, bir devlet işinde çalışmak bile kişinin haysiyetinin ve statüsünün
altında görülüyordu. Maharashtra'da, bunun birçok kez yazıldığını, birçok kez yazıldığını bilmelisiniz, “Neden bir devlet işine
girmiyorsunuz?” Ve onlar iyi bir şey yaptıklarına bir örnek olarak üç-dört hükümet yetkilisinden bahsederlerdi. Ancak bir devlet



işinde, onur ve şan yoktur. Hiç bir şekildel! Babam, birileri için çalışmanın, aşağılık bir şey olduğunu söylerdi. Kendi mesleğine
sahip olmak daha iyidir. Ve bir devlet işi, istihdamın en düşük şeklidir. Kişinin karakterini yokeder. Ve bunun çok doğru olduğunu
gördüm. Şimdi, birisi IAS'ye (Hindistan İdari Servisi) girerse, o zaman bitti. Evlilik pazarında değeri artıyor - 30 lakh, 35 lakh(1
lakh=100,000). Kuzey Hindistan'daki bir IAS Görevlisi, büyük bir adam olarak kabul edilir. Burada öyle değil. Ama burada, bir insan
eğitilmişse, eğer bir âlimse, o zaman takdir edilir; ve en önemlisi de eğer ruhen sağlamsa. Bu çok büyük bir farktır. İşte bu yüzden
Delhi'nin ilk günlerinde bu insanların neyi anlayacağını merak ederdim. Ama Delhi'de Sahaja Yoga'nın bu kadar geniş şekilde
yayılmış olması çok şaşırtıcıdır; Lucknow'da da. İnanamıyorum! Kimin kutsamasıyla bu oldu? Bu insanlar İngilizlere karşı çok
kötüydüler. Şimdi onlara ne oldu? Nasıl dönüştüler? Shri Rama ve Shri Krishna'nın ilahi meskenlerini kurdukları yerde, Onların
kutsamalarının orada olduğunu hissediyorum. Bunun başka bir açıklaması yok. Özellikle bir hoşgörü yeri olan Lucknow’da - yiyin,
için ve eğlenin - hepsi hoşgörülü ve tasasızdılar ... Böyle insanlarla ne konuşacağımı bilemediğim için hep tereddüt ettim. Bütün
bu ilişkilerini, tartışmalarını anlayamadım. Maharashtra'dan geliyordum ve onların yaşam tarzlarını anlayamıyordum. Gelinle
dalga geçmek ya da kayınbiraderle dalga geçmek, bu Bana hiç mantıklı gelmemiştir! Ve şimdi orada Shri Rama ve Shri
Krishna'nın kutsamalarını, Kabir'in şiirini, Nanak Sahib'in kutsamalarını görüyorum. Oh! Bu Pencap halkı - Pencap'ta okudum ve
bu Pencap halkının beyinlerine Sahaja Yoga'nın asla girmeyeceğini hissettim! Ve şimdi şaşırdım! Çok şaşırdım! Çok fazla bhakti
ve çok fazla mutluluk ve neşe. Buna nasıl ulaştılar? Orada büyük public programlar yoktu, kimse büyük konuşmalar yapmadı.
Bütün bunlar nasıl oldu? Şimdi, Ben Maharashtra'da gerçekten çok çalıştım. Aman Tanrım! Pek çok köyü ve mezrayı ziyaret ettim,
çok çalıştım ama Maharashtra'da çok fazla yayılmadı. Kuzey Hindistan'da bulduğum kalite, Maharashtra'da yok. Bu gerçekten
şaşırtıcıdır. Maharashtra'daki tüm çabalarımın boşuna gideceğini düşündüm. Tam tersine onlar peşime düştüler! Bu yüzden, bir
şey keşfettim, orada bir sürü sahte guru var! Pek çok guru! Herkesin kişisel bir gurusu vardır; her evin bir gurusu vardır; Orası
Gurularla doluydu! Panchang'da (astrolojik takvim) bile, orada bile, her bir gurunun adı, doğum tarihi, yeri vb. kaydedilir! Aman
Tanrım - tamamen işe yaramaz insanlar. Elbette birkaç gerçek guru da vardı ama çok azdı. Çok az. Diğerleri, o kadar işe yaramaz
gurular ki, ya parayla ya da kadınlarla ilgileniyorlar! Bu kadar kutsal bir ülke olan bu büyük Maharashtra ülkesi, Devi Mahalakshmi,
Mahasaraswati, Mahakali ve Adi Shakti'nin farklı nitelikleri tarafından kutsanmıştır - hepsinin Mahashtra'da yeri vardır. Ve sekiz
Vinayaka ve Mahavinayaka, hepsi burada duruyor. Ortada olan bir şey şu ki, bu insanlar ahlaksız değiller, kirli düşünceleri yok,
ama dharmanın ne olduğunu anlama yetenekleri yok, kapasiteleri yok. Sadece tapınaklara gitmeyi, çanları çalmayı ve kurtuluş
için guruların peşinden koşmayı bilirler. Onlar çok fazla ritüel peşinde olan insanlardır. Onlarda, başkaca bir ahlaksızlık sorunu
yok. Ancak ritüelizm içine o kadar batmış bir haldeler ki, tüm bu alışkanlıklarının dışına çıkamıyorlar. Size durumun analizini bu
şekilde verdim. Hiçbir beklentim olmayan yabancılar – onlar her neyse, Ben, bunlar ne tür insanlar ki, diye hissediyordum, hiçbir
şeyden anlamıyorlar - ve onlar bu derece yükseklere ulaştılar. Ve Sahaja Yoga'ya geleceklerini hiç düşünmediğim Kuzey halkı ...
Dilli'ye (yani Delhi) Billi (kedi) derdim. Evliliğim Delhi'de gerçekleşti. Babam da Delhi'de yaşıyordu. Kuzey Hindistan'dan hiç
umudum yoktu. Ama bugün Delhi'de ve Delhi'nin daha kuzeyinde, Pencap'ta, U.P.'de, Rajasthan'da her yerde Sahaja Yoga'nın
yayılması çok şaşırtıcı bir şey. Ama Maharashtra, bu bir talihsizlik. Ve bu yüzden buraya gelmeniz çok önemli. Sizin chaitanya'nız
nedeniyle, burada birçok uyanış olabilir ve insanlar bunu hissedebilir. Buraya geldiğinizde, dikkatiniz de bu yere gelir ve bu sayede
Maharashtra'da bütün sahte gurular buraya yerleşmiştir - hala birçoğu vardır ... Maharashtra'da bir “Üçchal Bangdi Karle” sözü
vardır. Bunun çevirisini size söyleyemem. Bunları toplama ve atma işi yalnızca Chaitanya'nız aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
Özellikle bugün, İsa'nın saf kişiliğine, O'nun en saf yaşamına ibadet ederken, O'na saygı sunuyorsunuz, şunu kesinlikle
söyleyebilirim ki, o kadar çok sayıda sahte guru buraya yerleşti ki, eğer İsa burada olsaydı, onları bir kırbaçla kırbaçlardı - tüm bu
türden sahte guruların mallarını toplayıp kaçmaları gerekirdi! Ve kaçtıktan sonra nereye giderlerdi, bilemiyorum. Çok para
kazandılar ve birçok insanı kandırdılar. Ama buradaki insanlarda bir tür dar kafalılık, bir tür aptallık da var. Herhangi bir guru
gelirse, onun ayaklarına kapanırlar. Burada bir sürü "ayağa dokunan" adanmış kişi var! Yani bu, içimizde olan tek şey: kirlenme
kapasitesi! Nereden geldiğini bilmiyorum. Kim gelir ve bir şey öğretirse, bu bizim mirasımızdır: onlar "Gurudev geldi!" derler.
Maharashtra'nın manevi kültürünün tahrip edilmesinin nedeni, bu körü körüne takiptir. Ve şunu söyleyebilirim ki, bugün sizler
İsa'nın yaşamına, Onun sadeliğine, saflığına, masumiyetinin silahına, Shri Ganesha'nın gücüne ibadet ederken, O bu insanları
kesinlikle yok edecektir ve Maharashtra'da ruhsal uyanış bu şekilde gerçekleşecektir. Burada da insanlar o manevi hazineye ve
buradaki pek çok azizde var olan Param Tattwa'ya (İlahi öz) ulaşacaklar. Kundalini'den bahsetmeyen aziz yoktu. Buradaki bütün
azizler Kundalini'den bahsettiler. Bu topraklarda, her biri bir diğerinden daha büyük olan azizler yaşıyordu. Bu ülkede çok çalışmış
ve maneviyatı uyandırmaya çalışmış olan azizleri düşünüyorum. Ben bile burada başarılı olamadım. Ama buraya geldiğiniz için
sizi tebrik ederim. Buraya gelmeniz bu insanlara kesinlikle mantıklı gelecektir. Sahte guruların peşinden koştuklarını
anlayacaklar. Bunların hepsini size anlatıyorum çünkü birçok insan, "Anne,Ganapatiphule yerine, programınızı bizim yerimize
yapmalısınız" dedi. Ama Ben "Hayır! Siz buraya gelin!" dedim. Çünkü herkesin içinde bu uyanışı sağlamak sizin görevinizdir.



Maharashtra'da ruhsal uyanış zorunludur. Bu yüzden buraya gelmeniz gerekiyor. Ve bu da, burada (Ganapatipule) - Shri İsa
Mesih'in yerinde - gelişimizle biz onu onurlandırıyoruz. O, burada çok önemli. Size söylüyorum, O bütün bu sahte guruları
kırbaçlamak için eline bir kırbaç alacak ve onların işlerini bitirecek. Ama bugün O'nun yüce Tanrısallığına ibadet etmek ve
uyandırmak için buradayız. Ve O'nun gücüyle Maharashtra arınacak ve kutsal olacaktır. Ganesha'ya çok ibadet ediyorlar,
Ganesha'ya çok tapıyorlar ama Shri Ganesha kimdir, O neyi temsil etmektedir - bunların hepsini bilmiyorlar. Ben bunu
anlamıyorum. Bu karmaşaya o kadar bulaşmış durumdalar ki; onları serbest bırakmak için sizin buraya gelmeniz gerekiyor. Her
yıl gelmek ve İsa’nın doğum gününü kutlamak ve Ona ibadet etmek büyük bir girişimdir. Sonsuz kutsamalarım hepinize.
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Birthday puja (Hindi). New Delhi (Hindistan), 21 Mart 1999 (Hintçeden tercüme) Bu sevgiyi gördükten sonra kalbim doldu. Ve
sevginin, pek çok insanın içine çekildiği ve onların mutlu oldukları büyük bir güç olduğunu düşünüyorum. Bu o kadar şaşırtıcı bir
şey ki. Bu Kali Yuga’da sevginin bu büyüklüğünü hiç kimse göremezdi. Bunu gördükten sonra, sevginizi artırmayı hepinizin
öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu şey çok kolaydır. Ve bunu şu şekilde yapabilirsiniz - sabah ve akşam meditasyon
yaparak, siz aklınızda kıskançlık ve öfkeye neden olan kötü düşüncelerden ve küçük şeylerden incinirsiniz, tüm bu düşünceler
sona erer. Ve bundan sonra geriye kalan şey ise Nirmal prem’dir (Sevgi, şefkat). Bu sevgiyle tüm dünyaya yeni bir yaşam
verebilirsiniz. (İngilizce konuşma) Ben onlara Hintçe anlattım, bu sevgi, burada siz bir kişinin sevgisinin pek çok gözde tezahür
ettiğini görebilirsiniz. Ve Ben bu coşkuyu görünce, kalbim de büyük bir sevgi ile doldu, daha büyük bir sevgi ile doldu. Yani kişi bu
sevginin ne kadar güçlü olduğunu görebilir. İçten bir kalple sabah ve akşam günde iki kez meditasyon yaparsanız, her türden kötü
hisler, olumsuz düşünme ve kendinize zarar veren unsurlar Sahaja Yoga'da düzeltilebilir ve kontrol edilebilir. O zaman elbette ki
sizler saatlerinize bakmamalısınız, bunun tadını çıkarın, meditasyonunuzdan neşe duyun. Bu size, küçük küçük şeyler için
kendinizi kötü hissetmek yerine başkalarını sevmek için, başkalarını affetmek için öyle bir güç verecektir ki; siz kendinizi rahatsız
hissedersiniz çünkü kendi özsaygınıza meydan okuduğunu düşünürsünüz ya da bazende onların hatası olmayan şeyler için bizler
kimi insanlara karşı öfkeli oluyoruz. Yapılacak en iyi şey, diğer kişinin vibrasyonlarına bakmaktır. Vibrasyonlar kötü ise, kavga
etmeye gerek yoktur, bu daha fazla karışıklık yaratacaktır. Çok kötü vibrasyonları olan bir kişiyle, siz bu kişiyle mücadele
edemezsiniz, o kişiyi kontrol edemezsiniz. Ya da kendisine çok fazla önem veren bir kişiyi, siz onu yatıştırmaya ya da onunla
müzakere etmeye çalışmamalısınız ya da bazen de insanlar onun kendini beğenmişliğini pohpohlamaya çalışırlar. Bunu yaparak
onu daha da fazla şımartıyorsunuz. Bu yüzden yapılacak en iyi şey, sevginizi çok tatlı ve farklı bir şekilde ona göstermektir. Size
bir çok kez anlattığım bir örneği vereceğim, çok yüksek bir dağda yaşayan Gagangarh Maharaj'ı (Hintli bir mistik ve aziz) görmeye
gittim ve oraya araba ya da herhangi bir şeyle gitmenin bir yolu yoktu ve yürümek zorunda kaldım. Herkes Bana "Anne, neden
oraya gitmeniz gerekiyor?" dedi. Onlara, "Vibrasyonlara bakın. İyi vibrasyonlar geliyor, tamam mı? İşte bu yüzden gidiyorum",
dedim. Ama kendisi birçok insana Benden bahsetmişti ve onlara "Adi Shakti Bombay'da doğdu, siz neden bana geliyorsunuz?"
demişti. Onlarda bize anlattılar. Ben de "Bu adamı görmek zorundayım" dedim ve işte bu şekilde onunla tanışmak için onun
bulunduğu yere gittim. Şimdi, Onun yağmuru kontrol edebilmesi gerekiyordu. O yağmuru kontrol edebiliyordu. Yani, kendisi orada
bir taşın üzerinde oturuyordu ve Ben oraya vardığım sırada büyük bir sıkıntı içinde kafasını sallıyordu. Ve o kadar şiddetli yağmur
yağıyordu ki, onun yerine vardığım zaman Ben tamamen sırılsıklam olmuştum.  Bu yüzden onun yaşadığı mağaranın içine girdim
ve yağmura karşı büyük bir öfke duyarak geri geldi. "Anne, yağmuru kontrol etmeme neden izin vermediniz?" dedi. "Bunu ben
yapmadım" dedim. "Hayır, siz yaptınız; çünkü yağmuru ben her zaman kontrol edebilirim ve siz davetim üzerine bütün bu yolu kat
ederek buraya geldiniz ve bu yağmurun edepsizlik etmemesi gerekirdi", dedi. Ben de "Hayır, hayır, yağmur edepsizlik etmedi",
dedim. “Peki, ne oldu” dedi. Oldukça sinirliydi, bilirsiniz. Ben ona dedim ki,"Sen bir sakinleş, ne olduğunu anlatacağım.” “Bak
şimdi, sen Benim için bir sari aldın ve sen bir sanyasi’sin (çilekeş), ve Ben bir sanyasiden sari almam, bu yüzden yağmur bu
durumu kolaylaştırdı. Şimdi üstümdekilerin hepsi sırılsıklam oldu, bu yüzden senin sarini almam gerekecek.” Derhal, bakın, Bana
karşı muazzam bir sevgi hissetti, ağlamaya başladı ve ayaklarıma kapandı. Sonra dedi ki," Anne, şimdi ben sevginin
büyüklüğünün ne olduğunu biliyorum, sevginin sizi sıradan şeylerden ve yavan davranışlardan nasıl uzaklaştırdığını ve sizi sevgi
sağanağının tadını çıkarabileceğiniz bir yere götürdüğünü biliyorum." Bu size anlattığım hikâyelerden birisidir. Ama bütün olayın
arkasındaki esas şey şudur, sizler sevginizi, saf sevgi hünerlerinizi, saf sevginizi tecrübe etmelisiniz ve bu işe yarar. Öğrenmek
zorundasınız, yavaş yavaş bunu nasıl deneyeceğinizi öğreneceksiniz. Vazgeçmemelisiniz Bazı insanlar çok zordur, buna
katılıyorum – onlar çok, çok zordur. Ama en azından o kadar da zor olmayan insanlarda bunu bir deneyin ve şimdi Sahaja
Yoga'da olduğu gibi, iyi bir dostluğa ve çok sayıda arkadaşa ve ahbaplığa sahip olacağınız için şaşıracaksınız. İlk kez Delhi'ye
geldiğim zaman, bu yerden çok korktum, çünkü çok az sayıda Sahaja Yogi vardı ve onlar Beni getirdiler –onlar Benim pujamı
neden yapmak istediler bilmiyorum, Belki de Bombaylılar onlara bir şeyler söylemiş olabilir - ve kumkumu ve her şeyi onlar küçük,
küçük plastik şişeler içinde getirdiler - oh, Ba! Bilirsiniz, cehaletlerinden Ben gerçekten daraldım. Şimdi ne yapmalı? Ne olacak
şimdi?" dedim. Ama bugün, bakın, aynı Delhi çok büyük ve çok güzel ve çok hevesli bir hale geldi. Onları bayraklarıyla gördüm ve
sanırım Cabella'da bir ya da iki kez bu yapılmasına rağmen, burada böyle bir bayrak alayının düzenleneceğini bilmiyordum. Ama
onlar birbirlerinden nasıl da neşe duydular! Bu gerçekten de dikkat çekici. Eğer sevgiden keyif alıyorsanız, diğer insanları
sevmekten başka bir şeyden keyif almazsınız, kendiniz için değil. Aksine, bedeninizin, zihninizin, düşüncelerinizin, her şeyin
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kendiniz için değil de, başkaları için sevgi yaratmaya yöneldiğini göreceksiniz. Bütün tutum değişir. Bu sanki, karanlıkta siz hiçbir
şey göremezsiniz, ama küçük bir ışık bile varsa, bu her yere yayılır. Hiç kimse ışığa "ışığını her tarafa yayman gerekiyor" demez
ama o yayar. Aynı şekilde hepiniz aydınlanmış insanlarsınız, hepiniz sevgi ile aydınlanıyorsunuz ve bu sevginin ışığı kendiliğinden
yayılır, sahaj. Ayrıca Yuva Shaktilerimizin de dans etme ve eğlenme şeklini de çok sevdim. Bence bu çok büyük bir kutsama,
çünkü bugünlerde genç çocuklarımız, gençlerimiz yoldan çıkıyor. Onlar diğer ülkelerdeki kadar kötü değiller, ama onları
şımartmak ve onları Batılılaşmış, şımarık bir kişilik olarak adlandırdığınız bir şey haline getirmek için büyük bir eğilim devam
ediyor. Ama şimdi onların birçoğunun birlikte dans ettiklerini, kastlarını, inançlarını, her şeyi unuttuklarını ve birarada olmalarının
 tadını çıkardıklarını gördüm. Bu, bu ülkede ve her ülkede olması gereken bir şey, hepimiz birliği hissetmeli ve birbirimizle bu
birliğin neşesini duymalıyız. Eğer neşe duymazsak, okyanusun dışında kalan ve herhangi bir anda kurulabilecek bir damla
gibiyizdir. Ama eğer siz o okyanusun bir parçasıysanız, o zaman olan şey şudur, yanınızda taşıdığınız okyanusun her hareketini
yanınızda taşırsınız ve kesinlikle o okyanusun parçasısınız çünkü sizin ayrı bir kimliğiniz yok. Toplumumuzda ya da kültürümüzde
ya da davranışlarımızda, kişisel yaşamlarda ayrı bir kimlik oluşturan bütün bu şeyler tamamen engellenmelidir. Ve bu, aile
yaşamından ulusal hayata, uluslararası hayata dek birçok sorunu frenleyecektir. Bu nedenle, bizim ayrı bir evimiz, ayrı bir
devletimiz, ayrı bir ulusumuz olması gerek gibi tüm bu ayrıcı hissiyatı durdurmalıyız. Yavaş yavaş tüm uluslar bir olacaktır,
bundan eminim; çünkü harika zamanlar geliyor ve işlerin yönetiminde bulunan pek çok insan Sahaja Yoga'yı kabul edecektir.
Onlar Sahaja Yogayı bir kez kabul ettikleri zamanda işler çok farklı olacaktır. Bugün bu onlarda yok, Sahaja Yoga onlarda yok.
Onların bizim büyük sevgi hareketimiz hakkında hiçbir bilgileri yok, bu yüzden de her şeyde ayrı olmayı istiyorlar. Yarın, etraftaki
ısı ile kavrulacaklarını ya da belki yağmurla sürüklenip gideceklerini bilmiyorlar ya da belki de Toprak Ana onları içine çekebilir. Bu
yüzden hepimiz beraber olmalıyız, farklılar her ne olursa olsun. Farklı ailelerde doğarız - sonuçta, herkes tek bir ailede doğamaz.
Ama şimdi sizler Sahaja Yoga ailesine aitsiniz ve bu Sahaja Yoga ailesi birdir. O ayrı bir varoluşa veya ayrı bir özelliğe sahip
olmaya inanmaz. Hepimiz birbirimizle biriz ve dışarıda ne tür farklılıklar olduğuna aldırmıyoruz. Gerçekten çok etkilenmiştim,
çünkü şimdi yeni yıl hepimizin kabul etmesi gereken yeni bir meydan okuma ile geliyor, Kali Yuga bitti ve bizler Satya Yuga'yı
kurmalıyız; bütün bu değişik ülkelerden gelen hepiniz, kendi ülkenizde ve başka bir ülkede bunu nasıl yapabileceğinizi
düşünmelisiniz. Diğer bir ülkede olan sorunlar nelerdir? Dikkatinizi dışarıya koyun, kendi içinizde, benim buna ihtiyacım var, benim
şuna ihtiyacım var, benim ona ihtiyacım var, şekilde değil. Diğer insanların neye ihtiyacı olduğunu bilmeliyiz: onların ihtiyaçları
neler, toplumumuzdaki, ulusumuzdaki, dünyamızdaki insanlar neye ihtiyaç duyuyorlar? Bunları yazmanız daha iyi olur: onların
neye ihtiyaçları var? Bu daha iyi olur ve bu işe yarayacaktır; bu düzelmiş olabilir. Sahaja Yogilerin oturup, dünyanın neye ihtiyacı
olduğunu ve ne yapılması gerektiğini yazmaları çok önemli. Bugün burada sahip olduğumuz gibi bu türden homojen bir toplumu
gerçekten arzulamanız hepiniz için iyi bir fikir olacaktır. Ve bir gün bir olacağız, sevgimiz, dikkatimiz ve özenimizle insanların geri
kalanına rehberlik ve onlara liderlik edenler olacağımıza sizler şaşıracaksınız. Bu yüzden bu zaman önemli bir zamandır ve bu
zamanda hepimiz bu hatlar üzerinde düşünmeliyiz. Çok teşekkür ederim. Tanrı sizleri korusun. H.H.Shri Mataji Nirmala Devi
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Shri Hanuman Puja. Pune (Hindistan), 31 Mart 1999. Bugün Hanumanji'nin Jayanti'sini (Doğum Yıldönümü) kutluyoruz.
Hanumanji için ne demeliyiz! O çok güçlü ve bilgeydi. Buna (bu özelliklerine) eş derecede kendini adamış ve kendini vermişti.
Böylesine güçlü bir insan, genellikle sağ kanal olur. Kendisini öylesine asil biri olarak görür ki, kendisiyle mukayese ettiği zaman,
hiç kimseye önem vermez. Fakat Hanumanji özel bir Deitydir. O kadar kuvvetli, o kadar adanmıştı ki, güçlü olduğu kadar
kalitelerle dolu olan özel bir Deity idi. O dengeli gücün bedenlenmesiydi. Adanmışlığı kadar, güçlüydü de kendisi. Bu dengeyi nasıl
korudu? Ve anlaşılmaya değer bir şekilde, kendi içinde istikrarlıydı. Sahaja Yogada, aydınlanma aldığımız zaman, aynı anda
Sahaja Yoga’da birçok güç elde ederiz, denge kazanırız. Biz başkalarını seviyoruz. Sevgiyle ve sevginin gücünün yardımıyla,
işimizle meşgul olur ve işimizi yapmaya devam ederiz. Bu şekilde Shri Hanumanji çok güçlüydü. Onun Tanrısal güçleri vardı,
Onun Navadha (dokuz tane) gücü vardır, bunlara garima, (çok ağır olma yeteneği) ve laghuma (çok hafif olma yeteneği) denir.
İstediği kadar büyük veya istediği kadar küçük, bir atom kadar küçük olabilir. Tüm bu güçleri adanmışlığı sayesinde elde etti. Bu,
adanmışlığın ve gücün aynı şey olduğu anlamına gelir. Gücü olan ama adanmışlığı olmayan kişi, Rakshasa (Şeytan) olur.
Adanmışlığı olan ancak gücü olmayan kişi ise, delirir. Bu her ikisi arasında, orta yolda olan bir kişi, güç veya adanmışlık
diyebileceğiniz bu konuma ulaşır. Vücudunun her parçası bundan oluşmuştur. Bugün Onun bu özel niteliğinden dolayı yabancı
ülkelerde olduğu gibi anavatanımızda da Bajrang Bali'ye (Bajra veya Vajra- elmas, ang- beden, vücudu elmas kadar sert olan,
Bali-güce sahip olan) - (Bajrang Bali- Çok güçlü ve elmas kadar sert))ibadet ediyoruz. O kadar şaşırdım ki, genç oğlanlar, yabancı
ülkelerin çocukları, herhangi bir resim çizdikleri zaman, her şeyden önce, Hanumanji’nin resmini çiziyorlar. Onun özel kalitesi yarı
insan, yarı maymun olmasıdır. Bunun anlamı Onun hayvan ve insanın mükemmel bir karşımı olmasıdır. Yani içimizde evrimimizde
kaybettiğimiz her ne varsa ki, bunun içinde sevgi ve bağlılık var, Onun bunları kendi üzerine aldığıdır. Örneğin, gurunun sevgi
yolunda, gurunun seçtiği kişilerin, (genelde) bu kişilerin gurunun yoldaş olarak değerlendirdiği varlıklar olduğuna inanıldığını
görürsünüz. Bu yüzden onlar köpek (benzetmesi ile) değerlendirilirler. Bir köpek, gurunun öğrencisinde olduğu gibi kendisini
tamamen gurusuna adanmış ve kendi gurusu dışında, başka bir efendisi ve başka bir düşüncesi olmaması niteliğine sahiptir. Her
seferinde, efendisi için yaşamını feda eder. Aynı şekilde, evrimde büyüyen bir varlığın, bir insanla temas ettiği zaman öğrendiği
şeyin, tam bir özveri olduğu anlaşılmalıdır. Bu da, adanmanın içimizde doğal olarak doğduğu anlamına gelir. Özveri tohumu
içimizde peşinen tam olarak ekilidir. Bu konumda olmadığımız zaman, insan konumunda değiliz demektir, adanmanın ortaya
çıkışı o zamanlar daha fazlaydı. Adanmışlık köklerini bizlerde derin şekilde atar. Herhangi bir hayvanı bir örnek alın. Ondan
birazcık sevgi alırsınız, ona biraz sevgi verin, ona biraz şefkat gösterin, size çok yaklaşır, size saygı gösterir ve bu şekilde sizi
sever. Bir at için, bir atın binicisi yere düştüğünde veya binicisi ölmek üzere olduğu zaman, atın ona sadık kaldığını duymuş
olmalısınız. Aynı şekilde, bu filler içinde söylenir. Fillerin kararlılığı da müthiştir. Efendilerinin başını asla bir belaya sokmazlar ve
bir aslan veya başka bir hayvan efendisine saldırırsa, fil için saldıranla savaşmaya devam ederken ölse bile, bu daha iyidir ama o
efendisine dokunulmasına izin vermeyecektir. Bir usta ile, üstün kimse ve yüksek kalitedeki hayvanların bu ilişkisi, bu ilişki bizim
içimize önceden yerleştirilmiştir. Ve bu ilişki ile birlikte, o gücü de elde ederiz. Örneğin, filin savaş alanında mücadele etmeye
devam ederken öleceğini söyledim. Fil, sevgisi ve bağlılığı sayesinde de bu savaşma gücünü elde eder. Sahaja Yoganın sevgi işi
olduğunu ve Tanrısal sevginin gerçek olduğunu söyleriz. Fakat bu işi yaparken, onun içinde bu güç de var. Bunu bilebilir ya da
bilmeyebiliriz, bununla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olabilir ya da olmayabiliriz ama onun özünde bu da vardır ve bu Tanrısal
güçtür. İnsan, birisine saygı göstermek için onun önünde eğilir, bir kişiyi önemli saydığı için onun önünde eğilir, bütün nunlar onun
göstergesidir. Ama efendisine saygı duyduğu zaman, onun içinde efendisine verdiği önem vardır, ancak bununla birlikte, onun
gücüdür de bu. Yani, adanma ve güç iki farklı şey değildir. Onlar sadece bir ve aynıdırlar. Sağ elinizde güç varsa, sol elinizde de
adanmışlık vardır diyeceğiz. Güç ve adanmışlığın bu kaynaşması Shri Hanumanji'de güzel bir şekilde tanımlanmıştır. Bir yandan
O, Ravana'nın (Şeytan Kral) Lanka'sını (Bu günkü Sri Lanka)yakmaya gitti ve orada sadece Sitaji'nin önünde secde etti. Ve Sitaji,
'Hayır, sen Benim oğlumsun ve Ben oğlumun buyruğu üzerine buradan ayrılmayacağım. Kocam (Shri Rama)buraya gelmek ve bu
adamı yok etmek zorunda kalacak. Onu yok edecek (Ravana’yı), O zaman da Ben Onunla birlikte buradan gideceğim” dedi.
Hanumanji de, “Siz nasıl isterseniz!” dedi. Sita’yı sadece böyle tutup alabilirdi. Onun böyle güçleri vardı. Ama O, "eğer Anne böyle
söylüyorsa, o zaman tamam" dedi. Ve bundan sonrada, bu derece büyük olan bir savaş başladı. Buna gerek vardı. Şimdi, Shri
Ram'ın özel nitelikleri vardı. Son derece güçlüydü! Ve amacından asla sapmazdı. Sita’nın Swayamvar'ında (Antik Hindistan’da,
evlenme çağındaki kızın talipleri arasından kocasını seçmesi) ne yaptığını duymuş olmalısınız. Ama aynı Shri Ram, Ravana söz
konusu olduğu zaman bundan vazgeçmedi. Onu öldürdü. Tulsidas’ji (Goswami Tulsidas bir aziz ve şair) bu sahnenin güzel bir
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tasvirini verdi. Sonra Shri Ram, Ravana'nın on tane olan kafalarını oklarla sürekli olarak vuruyordu. Kafalar tek tek düşüyor ama
tekrar çıkıp, sonra yere düşüyor ve tekrar geri geliyordu. O zaman Lakshmana, "Ne yapıyorsun? Onu bir okla kalbinden vur, onu
kalbinden bir okla vurduğun an, derhal ölecektir, aksi halde nasıl ölebilir ki? Ölmez" dedi. Ok onu kalbinden vurmalı. Orada Shri
Ram'ın güzel bir betimlemesi var. O çok utangaç biriydi, çok utangaç. Shri Ram, çok güçlü, çok etkileyici olmasına rağmen, çok
asil bir insan olmasına rağmen, "Bak, buradaki problem Ravana'nın kalbinde Benim Sita’mın oturuyor olması. Bu yüzden onu
kalbinden vurmayacağım ama Ben tekrar tekrar onun başını kestiğim zaman, dikkati kesinlikle başına doğru kayacaktır. İşte o
zaman bir okla onu öldüreceğim", dedi. Normalde Onun için denir ki, yani Shri Rama’nın bir kişiyi sadece tek bir okla öldüreceği
söylenirdi. Ama şimdi sorunun ne kadar hassas olduğunu görüyorsunuz. Bu basit şekliyle, bir kocanın karısına duyduğu
sevgisidir. Kendisi bir güç okyanusu olsa da, ne kadar da çok sevgisi vardı! Hanumanji'nin, kendisinin sevgi okyanusu olduğunu
kanıtlayan örnekler varsa da, aynı zamanda O art niyetli, başkalarını rahatsız eden, başkalarını yok edenleri öldürmek içinde hiçbir
şekilde tereddüt etmez. Tüm bunlar Hanuman'ın bağlılığıyla ilgili bir gerçek olduğu kadar, aynı şey onun dayanma gücü hakkında
da dikkate değerdir. Ravana'nın yanlızca ateşten korktuğunu biliyordu. Bu yüzden Lanka'ya gitti ve orayı ateşe verdi. Lanka'yı
ateşe veren Onun gücüydü. Ve bu ateşle hiç kimseyi öldürmedi, kimseyi yakmadı. Ravana da yanmadı, hiç kimse yanmadı ama
Ravana korktu. İnsanlarda, acaba Ravana nasıl bir suç işliyor diye korktular. İnsanlar Ravana'nın yaptığı işlere tam bir rıza
göstermişlerdi. "O Ravana, bu onun iradesi. O ne yapmak isterse, bırakın yapsın. Biz kimiz ki, onu sorgulayacağız? Sonuçta
Ravana, Ravana'dır", dediler ama Lanka yandığı zaman, Lanka tamamen yandığında, insanlar bunun tehlikeli bir durum olduğunu
anladılar, çünkü Lanka ateşe verilmişti ve bizde yanabilirdik. Ateşin kalitesi, yukarı doğru gitmesidir, o aşağıya inmez. Yanarken,
herkes yukarıya doğru bakıyordu. Bütün Lanka yandı ama orada hiç kimse yanmadı. Hanumana bunu onları korkutmak için,
Ravana'nın büyük bir günah işlemekte olduğunu anlamalarını sağlamak için yaptı. Bajrang Bali'nin ne kadar anlayışlı ve dengeli
olduğu dikkate alınmalıdır. Aynı şeyi tarihte de görüyoruz. Çok güçlü olmuş herkesin, muazzam bir sevgisi vardı. Bir örneğe göz
atarsanız, Shivaji Maharaj örneği vardır. O güçlü olduğu kadar iyi huylu, çok disiplinli ve çok dengeliydi. Bu dengeyi elde
ettiğinizde, o zaman siz bir Sahaja Yogisiniz. Eğer gücü elde ederseniz, bu sizin sevginizde ve ilişkilerinizde, sizin bir şekilde
bunlardan vazgeçtiğiniz anlamına gelmez. Ama siz güçlüsünüz ve onun güzelliği şudur ki, Dokunulmazlar kastından (Hindular
arasında en aşağıdaki kast)olanlar, fakir ve mutsuz, mağdur olanlar, felaketle karşı karşıya olanlar, güvendedirler ......... Ve onları
rahatsız edenler, yok edenler, insanlara rahat vermeyenler, böylesi insanlara için, hiçbir şey yapmaya gerek yoktur. Onları sadece
bandhanların yardımıyla düzeltebilirsiniz. Varlığınızın içine aldığınız güçler, kötülüğün yok edilmesi için, tam olarak bu amaç için
kullanılmalıdır. Ama sizin gücünüzde Hanumanji gibi elinizde bir kılıç ya da gürz yok. Gürz dışta değildir ama içinizdedir.
Deneyinizi izlersiniz, kim musallat oluyor yada rahatsız ediyor, o kişiye topuzla saldırılır, elinize bir topuz alır yada almazsınız. Bu
şekilde, gıyaben güvendesiniz, güvenliğiniz garanti altındadır, ancak bununla birlikte, sizin diğer Sahaja Yogileriniz de güvendedir.
Şimdi, Shri Bajrangbali'nin oynayacağı büyük bir rol var. Siz Onun arkanızda olduğunu kadar, önünüzde de durduğunu
bilmiyorsunuz. Onun doğası tıpkı çocuklar gibidir. Çok saf ve çok sade ama böylesi bir bilgeliği ve her türlü erdemi bilir. Bu, O'nun
gücünün yanı sıra, çok fazla miktarda bir mutlak ayırt ediciliğe sahip olduğu anlamına gelir - çok bilgedir. Şimdinin bilgeliği bir işe
yaramaz ama her şeyi sevgiyle inceleyip anlayacak olan bu bilgelik, bilgeliğin bu özel bir formu Shri Ganesha ve Shri
Hanumana'dır. Her ikisinin de özelliği şudur, Hanumanji çok güçlü, çok hızlı bir deitydir ve Shri Ganesha çok sakindir ama ihtiyaç
anında her ikisi de büyük yok edicilerdir. Sahaja Yogiler için yok edici olmaya gerek yoktur. Hiç kimseyi yok etmeye gerek yok. Siz
sadece her ikisinin de, her an yanınızda olduğunu düşünürsünüz. Gerçekte, herhangi bir kişi sizi rahatsız ettiği zaman,
koruyucularınız yanınızda duruyor. Çoğu zaman, bakanların veya herhangi birisi, bir yeri ziyaret ettiğinde, bir güvenlik gücünün
onlara eşlik ettiğini fark etmiş olmalısınız. Sahaja Yogilerin güvenlik güçleri, her zaman onlara eşlik eder. Onlar da olan diğer
güvenlik ise, Ganaların sağladığı güvenliktir. Onların işleri artık çok farklı alanlara yönlendirilmiş çeşitli işlerdir ve aynı zamanda
çokta az bir iş. Ve bu işler, sadece sizin hakkınızda neler olup bittiğine dair, kendisi Ganapati olan (Ganaların kumandanı) Shri
Ganesha'ya bir mesaj vermektir? Nerede, ne yanlış gidiyor? Nereden saldırıya uğruyorsunuz? Ve nereden rahatsız ediliyorsunuz?
Belki de bilmiyorsunuz bile. Birisi size bilinmeyen bir şekilde saldırmaktan hoşlanabilir, o zaman bile, bu deitylerin her ikisi de
yanınızda durur ve Ganapati, Shri Hanuman'a hazır olmasını söylediğinde, Sahaja Yogilerin hiçbir şeyden korkmasına gerek
yoktur. Hiçbir şeyden korkmaya gerek yok Şimdi size bir hikaye anlatacağım. Bu çok şaşırtıcı. Teröristlerin bazı ayarlamalar
yaparak, Amerika'nın her yerinde çok sayıda bomba patlattığını duymuş olmalısınız. Size anlatacağım hikaye, Afrika'daki bir yer
hakkında. Burada bazı Sahaja Yogiler vardı ve orada bir bomba patladı. Bubombanın patlaması yüzünden herkes öldü ve Sahaja
Yogiler hiç zarar görmediler. Hepsi çok şaşırmışlardı. Onlara toz bile değmedi, Cabella'ya hiç gelmemişlerdi. Cabella'ya
geleceklerini dahi hiç düşünmemişlerdi. Ama bu olay gerçekleştiği zaman Cabella'ya geldiler. Ve geldikten sonra, “Anne, bizi
kimin koruduğunu, bizi kimin kurtardığını bilmiyoruz”, dediler ama bütün Sahaja Yogiler kurtulmuştu ve diğer insanlar öldüler...
Şimdi bu bir hadisedir, bu gerçektir. Ve bunun nedeni, sizin şimdi Tanrı'yı tanımış olmanızdır. Ruhunuzu Sahaja Marga'da



(kurtuluşa, aydınlanmaya giden üç yoldan her birisi, bhakti-marga, jnana-marga, karma-marga) aydınlattınız. Bu yeni dönüşümle
birlikte siz adanmış büyük birisi ve güçlü bir insan oldunuz. Artık kimsenin size dokunması mümkün değildir. Size bunun gibi
yüzlerce örnek verebilirim, Sahaja'da aydınlanmanızı aldığınız zaman, size kimse dokunamaz. Daha önce de azizler vardı. Onların
hepsi işkence gördü, mağdur edildiler, her tür şey oldu. Ancak mağdur edilmelerine veya işkence görmelerine rağmen pes
etmediler ve sadece bu da değil, her zaman korundular. Ve onlar insanları çok kızdıracak şeyler hakkında konuşurlardı. Onlar
krallara, imparatorlara ve herkese karşı, ne konuştuklarını düşünürlerdi. İnsanları korkutacak bu tür şeyler hakkında konuşurlardı
ama Hanumanji'nin güçleri yüzünden onlara kimse dokunamazdı. Kimse onlara vurmadı. Khwaja (Üstad) Nizzamudin Saheb
(Evliya Muhammed Nizamettin, 1238 – 1325, Mahbûb – e ilahi – Tanrının sevdiği olarak da bilinir) hakkında güzel bir hikaye var.
Bölgenin kralının ona, gelip huzurunda eğilmesini söylediği .. [anlaşılmıyor] .. O eğilmedi. "Hayır, senin önünde eğilmeyeceğim.
Sen kimsin ki?" dedi. Kral Çok kızmıştı ve eğer üç gün içinde gelip, önümde eğilmezsen boynunu keseceğim, dedi. O da, “Tamam,
kes boynumu! Bunu yapmayacağım çünkü sen benim önünde eğileceğim büyük bir aziz değilsin”, dedi. Sonrada geldi ve büyük
bir isyan başlattı, üç gün sonra kralın boynu vuruldu. Azizin boynunun vurulacağı gece, bu kralın boynu vuruldu, bunun nasıl
olduğunu kimse bilmiyor? Eğer tarihte olmasaydı, bu büyük azizler, Dharma'nın büyük takipçileri artık var olmayacaktı. Çünkü
Rakshasaların yöntemleri o kadar güçlü, zalim ve o kadar kapsamlı ki, onlar kesinlikle buna bir son verebilirlerdi. Ama onların
arkasında duran Tanrı’dır. Ve Tanrı, bir tarafta Hanuman ve diğer tarafta ise Ganesha’dır. O bu iki gücün bir araya getirilmesinden
meydana gelmiştir. O bir koruyucudur, O ilgilenir. Mewar’dan Rana Pratap’a ait bir öykü var.(Rajastan’ın Mewar bölgesinde 1545
-1597 yılları arasında yaşamış ve Moğolları direnmiş, kahraman bir Maharaja) Kral çarpışmak için bir savaşa gittiğinde, askerleri
onun yenileceğini düşündü. Bu yüzden de ona, "Geri dönün çünkü Mewar’in iyiliği için biz, hayatta kalmanızı istiyoruz", dediler. O
dinlemedi, "Hepiniz geri dönseniz daha iyi. Ben burada kalacağım çünkü Ganalar benimle birlikte duruyorlar", dedi. O da bir
Sahaja Yogi idi. "Gitmek istiyorsanız gidin. Ben bu şekilde burada duracağım, çünkü Ganalar benimle birlikteler", dedi. Önünüzde
ve arkanızda, her tür korumaya sahip olduğunuzu sadece anlayın. Ama bu korumayı alırken bir adamın sahip olması gereken şey
nedir? Bir Sahaja Yogi neye sahip olmalıdır? Çok ciddi ve kararlı bir insan olmalı ve hiç kimseden korkmayan biri. O hiç kimseden
kaçmaz. Oraya yapışıp kalır ve şeytani insanlar onun önündedirler. Hiçbir şey yapmasına gerek yoktur. O dönem bitti. Şimdi, siz
bir yerde durursunuz, diğer kişi ise kaçacaktır. Ne olduğunu anlamayacaktır. Sahaja Yogiler, buna benzer birçok tecrübelerini
yazıp gönderiyorlar. Aksi takdirde, bu yabancılar önünde Sahaja Yogayı yaymak, o kadar da kolay değildir. Ve Sahaja Yoga,
Müslümanlar arasında da yayılmaya başladığından beri, sevginin gücü olan bu Tanrısal gücün kendi içinde ne kadar gücü
olduğunu ve onun yardımıyla ne kadar iş yapılabileceğini anlayabilirsiniz. Ancak bu sizin, Hanumanji adına herhangi bir tacizde
bulunmanız anlamına gelmez. Bu hiç de öyle demek değildir. Örneğin günümüzde Hanumanji adını alan, Ganeshji veya Mahadevji
adını alan ve bu tür organizasyonlar yapan bu şekilde kuruluşlar var. Herhangi bir organizasyon yapmaya gerek yoktur. Siz
kendiniz bir organizasyonsunuz. Ne kimse size dokunabilir, ne de sizi yok edebilir. İlk olarak, bu kişinin kendi benliğini anlama
meselesidir, tüm kutsal kitaplarda Atmasakhshatkar'ın (Ruhun deneyimlenmesi, Aydınlanma) kendini tanımak anlamına geldiği
söylenmiştir. Kendini tanımak ne demektir? Bilmek, yani kimin önünüzde ve kimin arkanızda olduğunu bilmek demektir.
Koruyucunuz kim? Ve sizin insanlar için hissettiğiniz sevgi ve şefkat ve her zaman başkalarını nasıl memnun edeceklerini
düşünenler, örneğin (anlaşılmıyor) ben bütün dünyayı mutlu edeceğim. Herkesin kalbini neşeyle dolduracağım. Aklınıza gelen bu
düşünce ile, size zarar verebilecek kimsenin olmadığını anlamalısınız. Cesur olun! Kimse size zarar vermeyecek. Ve bunun için
sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bunun için kılıç tutmanıza gerek yok, gürz bulundurmanıza gerek yok Onlar zaten oradalar.
Onlar zaten geldiler, iyice hazırlanmışlar. Ve sizde yerleştiler. Kendinizi kuvvetlendirmenize gerek yok. Siz zaten öylesiniz. Bir Çin
hikayesi var, çok ilginç! Ülkelerinde horoz dövüşleri düzenlendi. Horoz dövüşü sürerken, birden öyle oldu ki, bir kral bir azize
gitmesi gerektiğini hissetti. Şimdi, horozlar bu azizden, dünya ile nasıl savaşılacağını öğrensinler diye çünkü bu aziz ne kimseyle
kavga eder, nede kimse ona dokunurdu. İnsanlar ondan kaçar ve onu selamlarlardı. Öyleyse, bu aziz için bu kadar özel olan şey,
onun bu kötü dünyada yaşıyor olması olmalı. Aziz ona, "Tamam! horozu buraya bırakın”, dedi. Bunun üzerine, kral bir horozu onun
yanında bırakarak geri döndü. Bir ay sonra, horozu geri aldı ve onu horoz dövüşünün sürmekte olduğu yere bıraktı. Bir sürü horoz
vardı. Onu, böyle bir avluya koydu. Ama bu büyük horoz ayakta durmaya devam etti. Şimdi bütün horozlar kendi aralarında kavga
ediyorlardı. Birbiri ardına horozlar, onun yanına gittiler. Bu horoz sadece ayakta durmaya devam etti. Hepsi ondan korkmaya
başladı ve horoz hiç tepki vermiyordu. O oldukça özel miydi? Ve sonunda, zarafet içinde ayakta durmaya devam eden bu horoz
kurtuldu. Yani bugün biz burada Hanumanji'nin pujasını yaparken, Hanumanji'nin gerçekte içimize yerleştiğini düşünmek
zorundayız. O bizim sağ tarafımızdadır. Buda, Onun Pingala Nadimiz üzerinde çalıştığı anlamına gelir. Pingala Nadimiz üzerinde
çalışır ve içimizde coşku yaratır ve bedenimizde savaş yolunu (warpath- Kızılderililerin savaşa giderken izledikleri yol) yaratır.
Ama onun yolu öyledir ki, bu savaş yoluyla birlikte, içinizde bağlılık hissedersiniz. Yani, gelen savaş yolu, onun yarattığı coşku,
içimizde sağ kanalımızda çalışır ve Hanumanji'nin dengeli gücünü absorbe etmediğimiz zaman, birçok hastalığa yakalanırız.



Örneğin karaciğer problemi, astım ve onun sıcaklığı düştüğünde, Hanumanji bu ısıyı kontrol eder. Ama ısı kontrol altına
alınmadığı zaman, tedavisi mümkün olmayan bu tür hastalıklar saldırırlar. Kan kanserine neden olabilir ve bağırsak sorunları
olabilir, bu da dünyadaki tüm sorunların sadece karaciğerin bozulmasından kaynaklandığını ve Hanumanji'yi takip etmediğimiz
için, karaciğerin bozulduğu anlamına gelir. Öfkelenmeye gerek yoktur. Ama sinirlenmek ve vurmaya başlamak, bunu yapmak ve
panik yaratmak için o kişiyi, şu kişiyi dövmek, Hanumanji'nin gücü bu değildir. Öfkelenmek söz konusu değildir. Kimseye kızmak
söz konusu değildir. Eğer siz Hanumanji'ye saygı duyarsanız, hiç bir şekilde buna gerek yoktur. O hiç kimseye kızgın değildir ama
insan her şeye kızar. Ego kapar. Hanumanji'nin hiçbir şekilde egosu yoktu. Sağ kanal bir insan çok egoisttir. İnsanın çok fazla
egosu vardır! Ne kadar egoist olduklarını görünce, Ben huzursuz oluyorum. Egonun bir anlamı yoktur, "Ben" ne demektir? Sıradan
bir insan bile, egoist olur. Ve birçok kral ve imparator da, egoist değildir. Bunun nedeni, varlıklarının içinde Hanumanji'yi
tanımayacakları şeklinde bir şartlanma olmasıdır. Hanumanji'yi tanır tanımaz, Shri Ram'ı tanırsınız. Şimdi, Bana eğer sağ
kanalsanız, astım olmamanız gerektiğini söyleyin çünkü Sahaja Yogaya göre Shri Ram sağ kalbimizde yerleşmiştir. Hanumanji'yi
tanımadığınız için, davranışlarınız ve dengeniz Onunki gibi değil, işte bu yüzden de Astım hastası oluyorsunuz. Shivaji'nin yeri
kalbinizdedir, aynı kargaşa var ve kalp krizi geçirebilir veyahut başka hastalıklara yakalanabilirsiniz. Sahaja Yoga'ya geldikten
sonra Hanumanji'nin önünüzde duran bir ideal olduğunu anlamalısınız. Ganeshji zaten oradadır. O, tıpkı küçük çocuklar gibi
masumiyetin enkarnasyonudur, çok masum ama çok bilgedir. Ve Hanumanji’nin sevgi dolu mutluluğunun mükemmel dengesi ve
bu deneyimle birlikte, Tanrısal güç de. Bunu akılda tutarak, bir Sahaja Yoginin karakteri veya yaşamı, dengeli olacak bir şekilde
olmalıdır. Kızgın olsanız bile, sessizliği gözlemleyin. Asla öfkelenmediğimi hissediyorum ya da belki sinirleniyorum ama Ben
farkında değilim. Ve sorun öfkelenmeden çözülür. Evet Ben size, "sen ne yapıyorsun?" diyebilirim. Bunun ötesinde pek bir şey
yok. İnsanlar suiistimal eder ve kötü sözler kullanırlar ama bu kendi sınırlarını aştığı zaman ve bu öfkelenme alışkanlığı sınırlarını
aştığında ve kişi ..... Adam çok öfkeli bir şekilde, sinirli bir havada orada oturuyor. Öfkesini gösteriyor. İnsanlar böyle oldukları
zaman, ciddi bir sorun ortaya çıkar ve onlar, Alzheimer denen ciddi bir hastalığa yakalanırlar. Öfke, Alzheimer'e neden olur.
Gereksiz yere kapıldığımız öfke. Şimdi anlamaya çalışın, birisi oğlunuzu tokatladı ve siz sinirleniyorsunuz. Kızmakla hiçbir şey
kazanılmaz. Aksine, acaba bu sizin oğlumuzun hatası mı diye düşünmelisiniz? Ya da o çocuğu biz, gereksiz yere sevgimizi
bahane ederek şımartıyor muyuz? Çocuk bu şekilde, asla denge sahibi olmayacaktır. Alzheimer çok ciddi bir hastalıktır. İnsan
çıldırır, ölmez bile, ne de kimsenin ölmesine izin verir, onlar istismar eder, bağırıp çağırmaya devam ederler. Sol kanalı çok fazla
catch eder, beyninde kendi şahsiyeti çok tuhaflaşır. Tedavisi Sahaja Yoga'dadır ama çok zordur çünkü onlar suiistimal etmeye
devam ederler. Onları düzeltmeye gidecek ve bunu kabul edecek kişiyi, onlar suiistimal edeceklerdir. Bu kişi doktorsa, eğer tacize
uğrarsa, bırakında cehenneme gitsin diyecektir. Ne yapacağım ki, onunla ben? Onlara olan şey budur, istemiyorlar. Anne biz
onları düzeltmeyeceğiz, bırakın gitsinler. Ne şekilde yaşamak istiyorlarsa, bırakın öyle yaşasınlar. Şimdi, Hanumanjinin bir sonraki
büyük düşmanları ise, sarhoşlardır. İçki içenler, Lanka gibi alevler içinde kalırlar. Deyin ki, siz içki içenleri görürsünüz, hiç kimse
onlarla konuşmaz, başka bir şey de yapmaz. O kişi gidip, on tane ayyaş toplayıp, içecektir. Ve şimdi, hepsi içki içerken, kendi
evlerinde yiyecek ve içecek bir şeyleri de yok. Deliler gibi içiyorlar. Hanumanjiye saygı duyanlar, içki içemezler, içemezler çünkü
bir yandan siz O'na saygı duyacaksınız ve diğer yandan da bunun tersini yapacaksınız, bu mümkün değildir. Bugünlerde içki
içmenin yükselişte olduğunu görüyorum. Ve Ben buna çok şaşırdım, kıdemli bir memur vardı, bir keresinde biz evine gittik, çünkü
her ikisi de kocamın arkadaşlarıydı. Ve karı koca, her ikisi de içerdi. Hava çok soğuktu. Bana "Gece burada kalın" dediler. Bende
"Tamam, kalacağız" dedim. Bütün evde sadece tek bir battaniye vardı. "Aman Tanrım!" dedim. Böylesine kıdemli bir memurun
evinde, sadece tek bir battaniye var. "Benim için önemli değil, Ben uyurum" dedim. O zamanda tek bir battaniyeyle, kocamı nasıl
idare edebileceklerini düşünüp, endişe ettiler. "Merak etmeyin. Ben ayarlayacağım" dedim. Kendileriyle ve kızlarıyla ilgili olarak
çok büyük bir sorunları vardı ama kızlarının herhangi bir sorunu olduğu konusunda hemfikir olmak istemiyorlardı. İçki içer içmez,
bizim kızımız en iyisi demeye başlayacaklardır, sen hiçbir şey söyleme onlara. O kızda, tam bir yıkım içindeydi, çünkü ana baba
sarhoşluğun etkisi altındaydı. Sarhoş olduklarında mantıklı değildiler. Kız tamamen mahvolmuştu. Sonunda ağlayarak Bana
geldi. Tamamen mahvolmuştu. Yani bu öyledir ki, içki içmekten kaynaklanan sarhoşluk, sersemlemeyi daha da arttırır ve bunda
kendini en fazla kaybettiren şey, bir insanın sevgiden yoksun olmasıdır. O kişi kimseyi sevmez. Bu yüzden de, bütün dinler içki
içmeyi yasaklamıştır. Ama bir örnek olarak, Hıristiyanlık dininde olduğu gibi, herkes bunu bir şekilde hallediyor. Onlar bunun,
Hindu dharam'da (dharam- dürüst ve dindar kişi), Hıristiyanlarda ve Muhammedilerde de bunun böyle olduğunu söylüyorlar. Yani,
onlar şunu söylüyorlar, İsa, bir düğüne gittiği sırada, burada düğün içkisi hazırlanmıştı. Bu kesinlikle uydurma! İşte biz bu yüzden
içiyoruz, derler. İngiltere'de, eğer biri ölürse, onlar içerler, eğer biri ölürse, o zaman bile içerler, buna şaşırdım. Eğer biri doğarsa, o
zaman dahi içerler. Ne anlama geliyor bu, Ben anlayamıyorum. İçme alışkanlıkları, bir kültür gibi oldu. Hangi içki içilmelidir, ne
zaman içilmemelidir, şudur, budur, hangi tip bardağın kullanılması gerekir şeklinde, içkiler hakkında kitaplar yazmaları gerekiyor.
Şimdi bu ayyaşların Benim gördüğüm durumu şu, sanıyorum ki onlar yarı insan ve kesinlikle yarı deliler. Onlar deli! Ama orada bu



kutsallaşıyor. Fransa'da bu en zirvede. Bu Fransa'nın kültürü oldu. Onlardan hiçbir şey öğrenmemize gerek yok. Şimdi içkiler
hakkında neler konuşurlar; İsa, o zamanlar oraya gittiği zaman, Ben bunu HEBRU'da (İbranice ?)okudum ki, insanlar eskiden
Draksha'nın suyunu içiyorlardı, yani bu onlar üzüm suyu içiyorlardı demektir. Yani İsa elini suya soktu ve sudan, üzüm suyu yaptı.
Hiç meyve suyu çürüyüp, yumuşamadan içki olur mu? Sahaj'da iki dakika içinde içki yapılabilir mi? Siz içkiyi çokça çürütmedikçe,
içki daha fazla çürüdükçe, o kadar daha pahalı olur. Son elli yıl boyunca çürümüşse, daha da iyidir. Ve eğer içki yüz yaşındaysa,
nadir bir içkidir. İçkilerle ilgili bu kavramlar sarhoşlar, ayyaş yazarlar ve içkici palavracılar tarafından yaratıldı. Sarhoşların bu
konferanslarıyla kaç kişinin aptallaştığını bilmiyorum ama herhangi bir ayyaşın dikilmiş bir heykelini hiçbir ülkede görmedim.
Yani, tüm bu insanlar sadece Shri Hanuman'a karşıda değiller, O'na saldırıyorlarda. Sonrasında da O, bu kişinin midesinde böyle
bir ısıya neden olarak, gücünü gösterir. Daha sonraysa kansere ve tüm bu hastalıklara neden olur. Daha ve daha fazla içki için! Bu
içki içme ve başkalarına içki ikram etmek, başlamış olan bir içki içme geleneğidir. Ben bundan korkuyorum. Hanumanji'yi
halledin, Onun ne yapacağını bilmiyorum. Onun hangi felakete yol açacağı tahmin edilemez. Korkarım ki bir gün bütün ayyaşları
denize atabilir, çünkü O, merhamet ve adanma sahibidir, her şeye sahiptir, ancak bu O'na karşı olanlar için sözkonusu değildir.
Örneğin, Shri Ganesha, eğer bir kişi kötü bir karaktere sahipse, birisi kötü davranırsa, o kişinin Mooladhara Çakrasına saldırılır.
Ama Hanumana’nın durumu farklıdır. İçki içerek kişinin kendi bilinciyle oyun oynadığını gördüğünde – bilinç kaybolur – o zaman
Hanumana onun peşine düşer. Evlerde anlaşmazlıklar, kavgalar ve çatışmalar olacaktır ve görüyorsunuz, yollarda kavgalar
olacaktır eğer siz .. (anlaşılmıyor) .. İki sarhoş birbirine vuracaklartır ve sonra bu, daha da yayılacaktır. Bu yüzden Sahaja Yogiler,
kutsal olmayan bir yer olan herhangi bir sarhoşun evini ziyaret etmemeli ve herhangi bir ayyaşla ilişki kurmamalıdır. Bu aynı
zamanda Sahaja Yogiler için de ölümcüldür çünkü siz bir yandan Hanumanji'ye saygı duyuyorsunuz ve diğer yandan gidip
sarhoşlara katılıyorsunuz. Özellikle Pune'de, kaç çeşit Hanumanjinin buraya geldiğini bilmiyorum, Pune'de yaşayan insanlar çok
uyanık olmalılar. Bir keresinde, bir Hanumanji grubu gelip Benden bir konferans vermemizi istediği zaman, Ben onlara
“gelmeyeceğim” dedim. Onlar "Neden Anne?" diye Bana sordular. Bende onlara, içki içtikten sonra saçma sapan film şarkıları
söylediklerini söyledim. Siz bu Maruti'nin (Rüzgar Tanrısı Vayu’nun, Vayudeva'nın oğlu olan Hanuman'a atıfta bulunan Sanskritçe
bir kelime) kim olduğunu biliyor musun? Ne zaman ki O hepinizin boğazını sıkacak, ancak o zaman öğreneceksiniz. Ganapati
programlarında, hiç kimsenin içki içmesine izin vermediklerini duydum. İçenleri uzaklaştırıyorlar. Bunu düşünün sadece,
cesaretlerine bakın! Hanumanji'nin önünde, bütün bu işleri Hanumanji'nin önünde yapıyorlar! Nasıl bir cesaret bu ve her şeyi
yaparak insanlar para kazandıklarını düşünüyorlar. Bununla uğraşanlar ve içenler, onun müşterisidir ve herkes bir şekilde kesin
biçimde işe yaramaz, batmış, tek bir kuruşu bile olmayan kişilerdir. İçki içmenin bu kadar çok neyi var yani çünkü Shri
Hanumanji'nin durumu budur. Hanumanji'ye karşı gelmenizin nedeni nedir? Onun gücü sağ kanalınız vasıtasıyla akar. Bunu
dengeli kullanın. Karaciğerinizi bozmak yerine, git onu boz, bunu boz. Hanumana kesinlikle üzülecektir. Bu durum, süptilde bunun
Hanumanji'nin işi olduğu anlamına gelir. Gerçekte insanlar bunu anlamıyorlar. Gerçekte bu öyledir ki, eğer siz içki aleyhinde bir
şey söylerseniz, insanlar sizi öldürmek için koşarlar. Eğer içki içmezseniz, içmediğiniz için sizin aptal olduğunu söyleyeceklerdir.
Oh! onun arkasında böyle büyük bir Hanumanji duruyor. Eğer sen ona saldırırsan, artık var olmayacaksın, yaşamını yitireceksin.
Bence insanlar eğer önceden vurmaya başlarlarsa ..... İnsanlar nasıl bu kadar saçma sapan bir şekilde konuşuyorlar? Aynı şeyi
defalarca tekrar edeceklerdir. Hemen hemen tamamen delirmiş haldeler, hepsi bir aradalar, parti veriyorlar ve hepsi kaçık. Bunun
yaygın olduğu her yerde, bu bir düğün veya düğün alayı olabilir. Şimdi, geleceği düşünen çalışan, düşünceli fakat herkes için
sevgiden yoksun bir kişide, onda sevgi duygusu yok, onun da başı derttedir. Çünkü Rama'nın müridinin, Hanumanji'nin olduğu
yerde, bunun yeri yoktur. Eğer siz harika bir çalışansanız, iyi iş çıkaran bir insansınız, hoş bir insansanız ama hiç kimseyi
sevmiyorsanız, bu yürümeyecektir. Herkesi sevmelisiniz ve işte bu yüzden İsa "Herkesi bağışlayın" demiştir. Siz kimsiniz ki,
affetmeyeceksiniz? Siz Hanumanji değilsiniz. Evet, Hanumanji sizinle birlikte ve O adanmışlığı esası içinde bu yüksek mevkiye
ulaştığı için, sizin için bir ideal teşkil eder. Her nerede ısı varsa, orada insanların beyni altüst olur ve sevgi bağı parçalanır. Herkes
böylesi bir Hanuman adanmışlığını, Shri Bajrangbali'yi selamlamalı ve Sahaja Yoga'dan aldığımız güçler her ne olursa olsun, bunu
dengede tutmamız gerektiğini anlamalıdır. Sevgi öyle bir şeydir ki, siz sevgi bağıyla büyük şahsiyetlerin dostluğunu
kazanabilirsiniz. Ben aynı şeyi yapmaya devam ediyorum çünkü garip insanlarla yüz yüze gelmek zorundayım. Şimdi, siz onları
öyle bir sevgi numarasıyla halledersiniz ki, o kişiler iyi olacaklardır. Bir keresinde bir yere gittim. Çok ünlü ama çok çabuk
sinirlenen bir aziz vardı; Onların hepsi çok kolay sinirlenirler, o zamanlar Ben tırmanıp, oraya gittim. Öfkeyle kafasını sallıyordu,
kendisi yağmuru kontrol edebildiği için egoistti. Ve Ben tırmanıp, oraya ulaştığımda, yağmurda sırılsıklam olmuştum. Şimdi,
büyük bir öfke içinde orada oturuyordu. Ben mağarasında oturdum. Gelip, oturdu. Çok kızgındı. "Islanmışsam bile, ne oldu ki?"
diye sordum. "Egomu indirmek için, yağmuru durdurmama izin vermediniz, çünkü ben onu durdurabilirim. Bende bu ego var",
dedi. Bende ona "öyle bir şey yok", dedim. "Sen bir azizsin ve Benim için bir sari satın aldın. Ben ise, bir azizden hiçbir şey
alamam. Ve sende, Bana hiçbir şey veremezsin. O zamanda Ben, ıslanmanın daha iyi olacağını düşündüm ve şimdi sariyi kabul



etmem gerekecek", dedim. Bunun üzerine gözlerinden yaşlar geldi ve ayaklarıma kapandı. 'Ne yapmalıydım yani?' dedim. Sadece
ıslanmam gerekiyordu. Aksi takdirde bunu Ben kabul etmezdim. Biraz ıslanmanın daha iyi olduğunu, o zamanda sariyi kabul
etmem gerektiğini söyledim.' O zaman, "Öyle mi?" dedi. Benim için sen şeftali renginde ve nauvari (dokuz yarda uzunluğunda
demektir, yaklaşık 8,3 metre) bir sari satın aldığını söyledim. Sen iyi bir şey yaptın çünkü Benim iç eteğimde ıslandı, bu yüzden
Ben bu nauvar'ı giyebilirim. Çok mutluydu. Yani, sevgi öyle bir şeydir ki, öfkeyle burnundan soluyan büyük insanları bile yere
indirir. Bunun çok daha eski örnekleri var. Size, "Basu" (Otur) dedikleri zaman, sizin bütün geceniz böyle geçecektir. Ve şimdi bile,
bu her gün bu şekilde olur. Sevgiyle konuşun. Ne önemi var? Eğer siz başkalarını severseniz, onların iyi nitelikleri size aktarılır ve
eğer birisinden nefret ederseniz, onun kötü nitelikleri size aktarılır. Bu, tamamen vermek ve almaktır. Bu kişi böyle, şu kişi şöyle,
kimi görürseniz, o kişi sizin için doğru değildir. Bu, pek çok insan için bir gelenektir. Bu onların kültürüdür, eğer bir kişi onun evine
gelirse, orada kalır, yemeğini yer, eğlenir ve her şey biter. O kişi oradan ayrılır ayrılmaz, o öyle kötü bir adam ki diye arkadan
yorumlar gelir, bir sonra gelir ve oturur, özellikle kadınlar arasında bu çok yaygındır. O kişi gelip, oturur. Çok hoşsunuz, çok iyisiniz
ve şimdi, gidebilirsiniz, derler. Evet, bu kişi  şöyle! Oh! bu dışsal sevgi işe yaramayacaktır. Eğer siz yapay sevgi yağdırırsanız, o kişi
bunu anlamıyor mu? Bir Sahaja Yogi olduğunuz için, kalpten sevme gücüne sahipsiniz. Ve bunu içinize çektiğiniz zaman, sevgi
ağacı kendi kendine çiçek açtığı zaman, başkalarına neşe vereceksiniz ve siz de bunun kokusundan neşe duyacaksınız. Sevgi
okyanusu dışında hiçbir şeyden hoşlanmayacaksınız. Öyleyse, Bajrangbali'den öğrenmeniz gereken şey, O'nun adanmışlığıdır ve
size verilen güç, eğer adanmışlığınız safsa, bu kimsenin size dokunamayacağı demektir. Hiç kimse size dokunamaz. Sahaja
Yoga'da bu türden binlerce örnek vardır. İnsanlar bunlara mucize diyorlar ama Ben bunun Shri Hanumanji'nin lütfu olduğunu
söylüyorum. Bu yüzden, Ben şimdi hepinize, kutsamalarımı ve sevgimi sunuyorum. Önce kendinizi sevin ve sonra da başkalarını.
Bu durum, benim oğlum, benim şuyum, benim buyum (sadece bu kişileri sevin) anlamına gelmez, Hayır! Hayır! Hayır! Bu özverili
sevgi demektir. Geri dönüş beklemeyen, bağlantısı olmayan sevgidir, sınırsızdır. Böyle bir sevgi gücü sizde var, onu kullanın.
Kucak dolusu kutsamalar! Anant Aashirvad (Sınırsız kutsamalar). Tanrı sizi kutsasın. H.H. Shri Mataji Nirmala Devi



1999-0401, Star TV Röportajı

View online.

Shri Mataji’nin Star TV Röportajı, Ataköy Marina Hotel, İstanbul, Türkiye, 01.04.1999 Muhabir : Bunlar bir bahçeden toplandılar,
çiçekçiden alınmadılar. Yogini: Onlar bahçeden Anne! Onlar bahçeden. Shri Mataji: Teşekkür ederim, çok naziksiniz. İsmi nedir?
Bu çiçeklerin ismi ne? Yogini: Çiçeğin ismini soruyor? Muhabir : Bilmiyorum. Shri Mataji: Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim. Lütfen oturun. Muhabir : Burada efsunlu bir hava var, sanki böyle bir fanusun içinde, belki
psikolojik, belki de ortamın yarattığı doğal havadan dolayı. İnsan burada değişik bir huzur duyar gibi hissediyor. Yogini : Burada
kendisini farklı hissediyor, farklı bir atmosfer belki de mistik görünümü yüzünden, kendisini çok rahat ve iyi hissediyor. Shri
Mataji: Çok iyi, kesinlikle iyi bir görüş. Yogini. Bu çok iyi bir şey, bunu hissetmeniz! Muhabir : Merak ediyorum, kendisi Hint
Okyanusunun derinliklerinden mi geliyor, yoksa Himalaya dağlarının zirvelerinden mi, geliyor. Yogini: Hint okyanusunun dibinden
mi yoksa Himalaya’ların tepesinden mi geliyorsunuz, diye merak ediyor. Shri Mataji: (Gülerek) Hindistan’ın göbeğindenim, evet
Oğlak’tan, bilirsiniz, Yengeç dönencesinden, Mekke’de Yengeç dönencesindedir. Yogini: Yengeç dönencesi? Shri Mataji: Evet,
Yengeç, siz ne diyorsunuz ona? (Yengeç dönencesi, Kuzey yarım kürede ekvatorun 23° 27' kuzeyinden geçtiği varsayılan
enlemdir. Güney enleminde yer alan Oğlak dönencesinin simetriğidir.) Yaklaşık 23 derece ve … Yogini: Yengeç dönencesinin
anlamı? Shri Mataji: Buna siz ne diyorsunuz, yaklaşık olarak, orada daha aşağıya gelir. Muhabir : Aslında bir espri yapmak
istemiştim. Kendisi çok derin bir insan olduğu için ve çok zirvede bir insan olduğu için kadar, derinliklerden, iç dünyası gelişmiş ve
o kadar büyük bir zirve de oturuyor ki, diye bir espri yapmak istemiştim. Yogini: Aslında, bu onun kalbinden geliyor! Bir espri
yapmak istedi. Sizin derinlerden geldiğinizi söylüyor, derinlik Sizin içinizden geliyor, böyle diyor. Shri Mataji: Bu bir gerçek.
Hindistan’ın çok derin bir kültürü var, çok derin bir kültür, spiritüel kültür, sizin Sufilerinizin olması gibi, bizim ülkemizde pek çok
azizimiz var. Muhabir : Acı ve sabrın şeyi nedir? içeriği nedir? Yani, bu olayın içinde acı ve sabır nasıl tanımlanır? Yogini: Günlük
yaşamda acı çekme durumu nedir? Yaşamda acı çekmenin anlamı nedir? Shri Mataji: Bu cehaletten kaynaklanır, cehalet
yüzündendir ve sizler dünyevi yaşamla çok ilgilisiniz, işte bu yüzden kendinizi cahil hissediyorsunuz ama eğer siz bunun üzerine
yükselebilirsiniz, hiç bir şekilde acı çekmezsiniz. Yogini: Bu modern zamanlardan sonra, teknolojiyle, insanlar kendi içlerinden ve
Tanrı’dan daha ve daha fazla uzaklaşıyorlar ve (Onunla) bağlantıda değiller. Shri Mataji: Modern zamanların acısını onlar çok
daha fazla hissediyorlar. Muhabir : Hayatta tesadüfler vardır, önemli tesadüfler vardır, bu tesadüfler aslında insana verilmiş bir
mesaj mıdır? Yogini: Hayatta tesadüfler var! Bu tesadüfler halka bir mesaj mı veriliyor? Shri Mataji: Elbette, elbette, bunlar
mesajdır, bize rehberlik edecek mesajlar. Yogini: Yani, insanlar bu mesajları aldıklarında, işaretleri doğru bir şekilde anlarlarsa, o
zaman Tanrı'ya daha ve daha da yakın olmak için Ona yönelebilirler, böyle mi demek istiyorsunuz? Shri Mataji: Bu gerçekten, siz
arzu edin, tüm bu sorunların neden ortaya çıktığını bilme arzusu, gerçeği bilme arzusu, görüyorsunuz, bu belirmeye başladığı
zaman, siz sırlar yoluna çıkarsınız. Yogini: Tanrı her zaman içimizdedir, ancak Tanrı ile aramızdaki mesafe, hayatımızda neler
yaptığımıza bağlıdır. Bu doğru mu? Shri Mataji: Evet, çünkü ruhunuzu hissedemezsiniz ve işte bu yüzdende, eğer kendinizi
hissedebiliyorsanız, eğer kendinizi tanıyorsanız, o zaman Kadir,-i Mutlak Tanrı'ya kesin olarak yakınsınız demektir. Muhabir : Yani
aslında o zaman ibadet, insan sabah evinden yola çıktığında, insana karşı yaptığı hareket, hayata karşı yaptığı hareket akşama
dönüp eve geldiğinde, o esnada, ellerini açıp bir dua etmesi, aslında günün bütün yaşantısı, insanın Allah’a olan ibadetleri oluyor.
Öyle değil mi? Yogini: Bu durumda, Tanrı'ya dua etmek, hayatımızı nasıl yaşadığımız, işleri nasıl yaptığımızdır ve hatta uyumadan
önce ellerimizi açıp dua etmemizin, aslında Tanrı'ya gerçekten dua etmek demek olduğu anlamına gelir. Shri Mataji: Bu doğru
ama kalbiniz temiz olmalıdır. Eğer kalbiniz temiz değilse ve sadece oturup Tanrı'ya dua ederseniz, Tanrı her şeyi bilir. Yogini :
Tanrı her şeyi bilir. Muhabir : Onun bildiğini de bizim bilmemiz gerekiyor. Onun bildiğini, bilmemiz şart. İnsan her zaman denetim
altında olduğunu hissetmeli. Yogini: Tanrı'nın içimizdeki her şeyi her zaman bildiğini bilmeliyiz. Shri Mataji: Evet, O hakkımızda
her şeyi bilir ve bizi seviyor. Tanrı bizi çok seviyor, bize rehberlik ediyor, ama eğer siz Onu dinlemek istemez, kendi sözlerinizi
dinlemek isterseniz ……… ?? sonrasında O size “tamam, sen kendin devam et” diyor. Muhabir : Film seyreder mi? Yogini: Film
izlemeyi seviyor musunuz? Shri Mataji: Bazen, iyi bir film varsa, evet izlerim. Yogini: Eğer güzel film varsa seviyorum. Muhabir :
Örneğin Titanik filmini izledi mi? Yogini: Titanik filmini izlediniz mi? Shri Mataji: İzledim, İzledim. Muhabir : Bir tesadüften
bahsetmek istiyorum bu arada, bir filmdi ama gerçeği yansıtan bir filmdi. Biliyorsunuz, Titanik battı, iki aşık vardı. O esnada Rose
suyun, salın üzerinde duruyordu. Yogini : Titanik filminde, Titanik battıktan sonraki bir kısımdan çok etkilendi, sadece kereste
parçalarına tutunuyorlardı ve yani, oğlan gece suyun içinde ve kız kütüğün üzerinde otururken su çok soğuktu ve ertesi sabah
oğlan donmuştu ve o zamana dek, yardıma ihtiyaçları olduğunu başkalarına duyduramadılar. Sonunda, tam son anda, hemen
yakınlarında, insanlar o anda yaşamakta olan sadece tek bir kişi olduğunu işittiler. Kız yaşıyordu. Bu Tanrı'nın bir lütfu mu? Shri
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Mataji: Her şey Tanrı'nın bir kutsamasıdır ve onların önemi olmayan şeylere nasıl da dikkat ettiklerine bakın, o zaman siz acı
çekersiniz. Muhabir : Hiç günah işlediniz mi? Yogini: Günahlarınız var mı? Shri Mataji: Ne? Yogini: Hiç günah işlediniz mi? Shri
Mataji: (onlara sadece bakıyor) Yogi: Günah, hiç günah işlediniz mi? Shri Mataji: Ben yapamam, çok zor! Yogini: Benim için
mümkün değil, yapamam. Muhabir : Böyle bir soru sorduğum için özür dilerim ama hepimiz Allah’ın bir kuluyuz. Belki bazen böyle
olaylar olabilir. Onun için seyirci de merak eder diye sordum. Yogini: Size böyle bir soru sorduğu için üzgün olduğunu söylüyor
ama hepimiz Tanrı tarafından yaratıldığımız için hata yapabiliriz. Bu yüzden Size hata yapıp yapmadığınızı sordu. Shri Mataji: Ben
yapmam, dünyevi bakış açısıyla belki, olabilir ama Tanrı'nın bakış açısıyla, hayır. Muhabir : Futbolu nasıl yorumluyor, ülkesinde
tuttuğu bir takım var mı? Yogini: Örneğin futbol. Futbolla ilgileniyor musun? Desteklediğiniz herhangi bir takım var mı? Shri Mataji:
(Gülerek) Ben asla hiçbir takımı, hiçbir yerde desteklemiyorum çünkü eğer bir takımı tutarsanız eğlenemezsiniz. Bir denge
tutturabilirsiniz, her iki taraf da farklı şeyler olduğu zaman. Ben asla takım tutamam ……… ?? Muhabir : Bir yerde bir laf duydum, bir
şarkıcı söylemiş, yani işte Ermeni’si var, Rum’u var, Müslüman’ı var, Hristiyan’ı var fakat yukarıdan yağan yağmur hepimizi
ıslatıyor. Yogini: Çok beğendiği bir söz duymuş. Ermeniler, Türkler, Hıristiyanlar var, her türden insan var ama yağmur hepsinin
üzerine eşit şekilde yağıyor. Shri Mataji: Onlar her zaman eşittirler. Bunların hepsi insanların meydana getirdiği farklılıklar.
Tanrı'nın ……yoktur? Çünkü aydınlanmayı sağlayan şey, hepinizin içinde Kundalini olmasıdır. Muhabir : Hepimiz Onun için biriz,
fakat biz yaptığımız hareketlerle, ben senden biraz uzağım veya ben sana biraz daha yakınım veya ben daha uzaktayım, Allaha
olan mesafemizi biz tayin ediyoruz aslında. O hepimizle aynı seviyede. Yogini: Tanrı bizleri eşit olarak yarattı. Tanrı ile aramızdaki
mesafeyi kişisel olarak yaratan yalnızca bizleriz. Shri Mataji: Çiçekler var, her çeşit çiçek var ama onlar aynı Toprak Ana üzerinde
büyüyorlar. Yani hiçbir farklılık yok ama onlar kendi çeşitlilikleri içinde, çeşitlilik yaratmak için, çeşitliliğin güzelliğini yaratmak için,
onların farklı renkleri var. Yogini : Bazıları siyah, bazıları pembe, bazıları pembe, siyah, kırmızı, farklı, farklı renklerde, insan. Shri
Mataji: Evet, öyle, biz de böyleyiz. Hiç birinin farkı yoktur. Onların hepsi çiçek, aynı şekilde bizlerde sadece insanız, hiçbir fark yok.
Muhabir: Özür dilerim, insanlar yani bu gün yaptıkları hareketlerle aslında yarını mı hazırlıyorlar? Yogini: İnsanlar bugün yaptıkları
şeylere göre mi geleceklerini hazırlıyorlar? Shri Mataji: Öyleler. Onlar arıyorlar, pek çok insan şüphesiz ki, gerçeği arıyor veya
hakikati arıyor. Yogini : Bu hayatta biz ne yaparsak yapalım, bu çocuklarımızı ve diğerlerini de etkiliyor …? Shri Mataji: ……. Yogini:
…………….. Muhabir : Ne tarz müzik dinler? Şimdi bir müzik duyuyoruz, bu herhalde Hint Müziği. Yogini: Ne tür müzik seversiniz?
Şimdi bunu dinliyoruz. Bu Hint müziği olmalı. Shri Mataji: Her tür, Mozart'ı severim, Vivaldi'yi severim, her tür müziği severim.
Müzik daha güzel, görüyorsunuz. Farklı türleri var, hepsi bu. Çılgınca yüksek sesli müziği sevmem. Bu kulağımı sağır ediyor.
Yogini : Aslında muhabir dedi ki, müzik kulaktan gelip kalbe girmeli, müziğin bir kısmı sadece kulaklarda kalıyor Shri Mataji: Hayır,
hayır. Yogini: Kalbe gitmiyor. Shri Mataji: Bu kalbinizi patlatır. Yogini: Anlayamadım Shri Mataji: patlatır, kalbinizi patlatır. Yogini :
İnsanlık için mesajınız nedir? Shri Mataji: Mesaj, hepinizin kendi içinde, sizin daha sonraki evriminizden sorumlu olan ve sakrum
olarak bilinen üçgen kemik içinde bulunan bir güce sahip olduğunuzdur. Ve bu sizde uyandırıldığı zaman, size içinizde yeni bir
farkındalık kazandırır, kolektif bilinçte olursunuz. Bu, sizin şu sahip olduğunuz bağlantıya benziyor (Muhabir ‘in elindeki
mikrofonu işaret ederek) görüyorsunuz, sizin Ruh olan bu İlahi Sevginin Gücü ile bağlantılı olmanız gerekiyor. Yogini : Sizin
Sahaja Yoganız için, bunun her şeyin cevabı ve anlamı olduğunu söyleyebilir miyiz? Shri Mataji: Tabii ki tabii ki. Çözüm budur,
çünkü tüm problemler cahil insanoğlu yüzünden meydana gelir, Tanrısal olanla bir kez bir olduktan sonra, tüm problemler
çözülür. Muhabir : Hanımefendi, Türk yemeklerinden, bunların dışında veya bunları mı seviyor, ne tarz yemekler seviyor? Yogini:
Muhabir size Türkiye'de ne yemekten hoşlanırsınız diye sormak istiyor. Normalde bütün yabancıların döner, kebap, şiş kebap
yemeyi sevdiklerini söylerler. Shri Mataji: Her türlü Türk yemeğini severim. Bence dünyanın en iyisidir. Muhabir: ………………… Yogini
: Her şeyin ne zaman, nasıl olması gerektiğine dair zamanlamayı kestirmenin bize düşmediğini söylüyor. Her şeyi yapan bir güç
var. Kendi yaşamında, 45 yaşına dek her şeyin çok zor olduğunu, olduğu yerde mücadele ettiğini söylüyor. 45 yaşından sonra, bir
şeylerin değişmesi gerektiğini söylediğini ve yeni hayatında, şu anda, Sizinle tanıştığı bu anın, hayatının en özel anı olduğunu
söylüyor. Bu, Tanrı'nın bir kutsaması ve bu yüzden size teşekkür ediyor. Shri Mataji: Çok teşekkür ederim. Böyle bir şey duyduğum
için çok teşekkür ederim. Benim için de, sizinle tanışmak (yoginiye bakarak) büyük bir zevk, çünkü kendisi çok hassas bir insan.
Yogini (Muhabire): Rahat oturun. Rahat mısınız? Shri Mataji: Serin esintiyi hissedebildiğiniz zaman, Yogini : Ellerinizde serin
esintiyi hissettiğiniz zaman söyleyin. Muhabir: Serin esinti mi? Yogini: Ruhun esintisi. Bu Ruhun esintisidir. Muhabir : Ruhun?
Yogini : Evet, Ruhun. Muhabir : …….. Yogini : Tanrısal gücün. Aynı zamanda başınızın üzerinde de hissedebiliriz. Muhabir : Evet.
Çok kuvvetli hissediyorum. Yogini : Çok güçlü bir şekilde hissediyor. Shri Mataji: Bu Tanrısal Sevginin her yeri kaplayan gücü.
Yogini : Başka insanların da Kundalinisi uyanabilir. Muhabir : Hızlı mıydı? Shri Mataji: Üçgen kemik bu (Muhabire Sahaj el
kitabından göstererek) Yogini : Bakın bu üçgen kemik, şu gösterdiği yer. Shri Mataji: Kundalini bu altı merkezden geçerek
yükselir. Yogini : Altı tane merkezin içinden geçerek yükseliyor. Shri Mataji: En sonunda Kundalini, bu altıncı merkezi deler ve o
zaman siz onu hissedersiniz. Yogini : Ve altıncıdan sonra başımızın üzerinden çıkıyor. Onun için serin esintiyi hissediyorsunuz.



Muhabir : Anladım. Shri Mataji: Bunu alabilir ve bunu hissedebilirsiniz. Muhabir : İmzalar mısınız? Shri Mataji: Tamam. Yogini :
Kağıtta sevgim ve kutsamalarımla. Mataji Nirmala Devi, yazıyor. Muhabir : Kalbimin üzerinde taşıyacağım. Yogini : Muhabir onu
kalbinin üzerinde taşıyacağını söylüyor. Kameraman: (Kapağında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Atatürk'ün resminin
bulunduğu kitabı filme alıyor) Yogini: Atatürk. Aydınlanmış ruh olarak Kabul ediliyor. Shri Mataji: Atatürk aydınlanmış bir ruhtu.
Yogini : ……………………………korkuyor Shri Mataji: neden korkuyor? Yogini: Bir kişinin ………………………… Yogini: Kameraman da almak
istiyor …………………………….. Shri Mataji: aydınlanmasını. Yogini : Evet. Shri Mataji: Neden olmasın? Çok ağır bir şey taşıyor. Onu bir
süre için buraya bırakabilir mi? Yogini: Çok ağır bir şey taşıyor. Buraya bırakabilir. Shri Mataji: (Kendi fotoğrafını göstererek) Bu
fotoğraf çekildiği sırada bir teknedeydik. 5 Mayıs günü. Yogini : Bu beş mayısta çekilmiş bir resim. Shri Mataji: Onlar orada
oturuyorlardı. Yogini : Bu resmimin etrafında oturan bir sürü insanlar varken çekilmiş bir resim. Shri Mataji: bu o gündü, bir kez
gerçekleşti ….. Mayısın beşi. Yogini : Bu ilk defa 5 Mayıs 1970 yılında, Salaşlara merkezini açtığı zaman Shri Mataji: Bu
Hindistan’daydı. Yogini : Hindistan’da çekilmiş bir resim. Shri Mataji: Bu çok sonra gerçekleşti. Yogini : Fakat bu resmin çekildiği
tarih, Shri Mataji: Oradaydık ve tekneyle gidiyorduk, aynı sırada bu gerçekleşti. Yogini : Bu resim, daha sonraki bir tarihte çekilmiş
bir resim. Yine beş mayıs. Yogini : Mayısın beşi. Shri Mataji: Evet, Mayısın beşi ama daha sonra, on yıl sonra. Yogini : 5 Mayıs, beş
yıl kadar, on yıl kadar sonra, yani 1980 yılında, aynı gün. Kendisinin Sahasrarayı açtığı gün çekilmiş bir resim. Muhabir : Etrafta bir
sürü insanlar var fakat onlar gözükmüyorlar resimde. Yogini : Etrafta oturan pek çok insan var ama… Shri Mataji: Onları
göremezsiniz. Hepsi yanlarda kayboldular. Yogini : Evet, etrafta oturan bir sürü insan var fakat onlar gözükmüyorlar resimde. Shri
Mataji: En son fotoğraf bu ama bunun öncesinde insanları gösteren ve sonra onların yavaş yavaş ortadan kaybolduğu başka
fotoğraflar da var. Yogini : Bu en son çekilmiş fotoğraf. Bundan bir kaç tane önce, bir kaç saniye önce çekilende insanlar
gözüküyorlar. Gittikçe insanlar bu şekilde, en sonunda gözükmüyorlar. Shri Mataji: Bu da üzerimde saree ile deniz kenarında
olduğum bir başkası ve bu ışık, kalpte belirdi. Kalbin üzerinde. Yogini : Burada da Shri Mataji, deniz kıyısında ayakta duruyor ve
tam kalbinin olduğu yerde ışık. Muhabir : Evet. Shri Mataji: Binlerce fotoğraf var, binlercesi. Yogini : Bu tip resimlerden binlerce
var. Shri Mataji: Bütün yüzüm ışıkla kaplıydı. Yogini : Burada, Shri Mataji: Çok kuvvetli bir ışık ama orada çiçekler iyi
durumdaydılar, onlara hiç bir şey olmadı.
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Easter puja. İstanbul (Türkiye), 25 Nisan 1999. Bugün hepimiz burada İsa’nın dirilişini ve bunun yanı sıra da sizin dirilişinizi
kutlamak için Türkiye'de, İstanbul'da toplandık. İsa'nın dirilişi bizim için harika bir mesajdı. Ölüme karşı kazandı ve ölü bedenden,
yaşayan bir beden olan, başka bedenle çıktı. Beden aynıydı, ama biri ölü bir bedendi ve diğeri ise yaşayan bir bedendi. Bu sadece
sembolik değildir, aslında bu Onun içinde gerçekleşti. Sonuçta, O Tanrısal bir çocuktu, O Tanrısal bir insandı. Aslında bu Onun
içinde oldu. Onun  ölümü sadece sembolik bir şey değildir ve O başka bir kişide yeniden diriltilmişti ya da, yaşayan bir kişide
diyebilirsiniz. Ona göre ölüm nedir? Ezeli varlıklar için ölüm yoktur. Ezeli olan birisi için ölüm yoktur. Bir süre için O sanki ölmüş
gibi görünebilir, ama asla ölemez. İsa böyleydi, O bu dünyaya ölümden yeniden doğmak için gelmiş olan çok, çok özel bir
enkarnasyondu. Şimdi bizler de, henüz aydınlanmış bir ruh olmadığımızda, henüz aydınlanmadığımız zaman, bizler de bu
anlamda ölüyüz, farkındalığımız çok, çok… söylemeliyim ki, kesinlikle donuk ve ölü. Çiçekleri görebiliriz, yüzleri görebiliriz, binaları
görebiliriz, şehirleri görebiliriz, bütün bunları görebiliriz. Tüm bu şeyleri görüyoruz ve farkında değilken, kesinlikle farkında
olduğumuzu hissediyoruz. Gerçek farkındalık, aklımızın sınırlarını aştığımız zaman, aklın ötesine geçtiğimiz zaman bize ulaşır ve
bu, ancak İsa'nın dirilişi sayesinde mümkün oldu. Tanrısal bir insan olduğu için Kendisini yeniden diriltti ama aynı zamanda
bizlerde dirildik çünkü Tanrısallık tarafından kutsandık. Şimdi, aradaki aklımız, Shri Jesus Christ tarafından kontrol edildi. O her iki
tarafta Agnyanızı kontrol eder. Şartlanmalarınızı kontrol eder ve egonuzu kontrol eder ve size bir denge getirir. Ama Agnya Çakra
dağılmaya başladığında, her tür fikri, bazen tepki veren, bazen koşullamaları kabul eden … yani o bir köledir, özgür bir şey değildir,
çünkü aklınız egonuzun veya süper egonuzun etkisi altında çalışıyor. Bu farkındalığımızın ölümüdür, yapamayız, ötesinde olan bir
şeyi anlayamayız. Bunun ötesinde bir yaşam olduğunu kabul edemeyiz. Bu… Şimdi gördük ki, hepimiz kişinin donuklaştığı bir
durumdayız. Kendimizi kötü hissediyorduk, endişeliydik, kavga ediyorduk ve “bu günlerde hayatımda bir sorun var”, diye
düşünüyorduk. Kesinlikle bizi köle yapan, köleleştiğimiz bir şey var. Kuşkusuz farkına vardık ve Gerçeği aramaya başladık. Pek
çok şekilde Gerçeği aramaya başladık, biliyorum, onların birçoğu da yoldan çıktı ... ve dengelerini kaybettiler ve tam bir vefat
durumuna düştüler. Ama birçoğunuz kurtarıldınız, İsa'nın yeniden dirilişinin büyük örneği sayesinde kurtarıldınız. O buna cüret
etmeliydi, bunu yapmalıydı ve O bunu halletti. O olmasaydı, Agnyamız bu kadar esnek olmazdı. O zamanlar olduğu gibi, eski
çağlarda insanlar çok şartlanmışlardı. Ve modern oldukları zaman ise, onlar egoyla doludurlar, ikisinin arası bir şey yoktur. Bizler
bu iki etki arasında hapsolduk, kesinlikle ölü insanlarız. Hiçbir şey için duyarlılığımız yok. Ben şimdi gördüm ki… bugün bile,
karşılaştığımız olayları görebilirsiniz, insanlar birbirlerini öldürmeye çok hevesliler. İnsanlar, insanları öldürmek istiyor, hayal
edebiliyor musunuz? Eşimizi, dostumuzu ve soydaşlarımızı öldürmemizin gerekmesi, öyle aptalca bir şey ki. Sonra öldüren
çocuklar da var, öldüren ebeveynler var, akrabalık kabul edilmiyor. Bu, farkındalığı tamamen ölü olan bir kişinin işaretidir.
Farkındalığımızda, en azından şefkat ve sevgi duygularımız olmalıdır. Ama bu kayıp, orada yok bu, bizde yok bu. Devam etmekte
olan bütün bu savaşları, onların çocukları öldürme şeklini, insanları yok etme şeklini okuduğunuzda bütün dünya alev alev.
İnsanların aklıselim sayesinde bir şeylerin düzeleceği yanlış bir düşünce tarzıdır. İnsanları yok ederek, bir şeylerin başarabileceği
çok ama çok yanlış bir görüştür. Sahaja Yoga'daki çalışmalarımız iyi gidiyor, söylemek zorundayım ki, insanların bu yok etme
yönündeki korkunç tavrı durmak zorunda. O zaman şu soruyu sorabilirsiniz: “Ne yapmalıyız, Anne? Bu yıkımı durdurmak için ne
yapılmalı?” Cevap İsa’nın yaşamındadır. Siz insanları yeniden diriltiyorsunuz, onları yeniden diriliyorsunuz, onları
aydınlatıyorsunuz, siz onları neyin doğru neyin yanlış olduğunu anladıkları bir duruma getirin, hissetmelerine izin verin, içinizdeki
şefkat ve sevgiyi hissetmelerine izin verin. Bu başladığı zaman, içimizdeki bu üçüncü güç harekete geçmeye başlar, egomuz da
düşer, koşullanmalarımızda azalır. Örneğin, eğer siz “Biz Müslüman’ız, başkalarını öldürme hakkımız var” diye düşünürseniz, “Biz
Yahudi'yiz, başkalarını öldürme hakkımız var”, diye düşünürseniz, tüm bu farklılıklar ve sahip olduğumuz bu tür ayrımcılık fikri çok
aptalcadır, çünkü siz insansınız, onlar da insan. İnsanları öldürüyorsunuz, yanlış bir şey yaptıkları ya da herhangi bir günah işlemiş
olmalarından dolayı değil, bunların dışında, ahmaklıklarından dolayı, onlar bu olduklarına, şu olduklarına inanıyorlar. Siz öyle
değilsiniz, siz sadece insansınız. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, her insanda Kundalini var, ayrımcılık yoktur, herkes, bir Müslüman,
bir Yahudi, bir Hindu, Hıristiyan, Sih, Zerdüşt olsanız da, herkes, herhangi bir isim verebilirsiniz. Şimdi kendimiz için sadece belli
bir mezhebi nasıl kabul ettiğimize bakalım! Diyelim ki, siz bir Hıristiyan ailede doğdunuz veya bir Hindu ailede doğuyorsunuz:
derhal içine doğduğunuz dinin bayraklarını etrafa dikmek için orada olduğunuzu düşünmeye başlarsınız. Siz o dinde, kendi
bilginiz olmadan, kendi izniniz olmadan, hiçbir anlayışınız olmadan doğdunuz. Öyleyse o dine siz nasıl mensup olabilirsiniz? Sizin
Kundalininiz var, diğer herkesinde Kundalinisi var. Yani siz her insanın Kundaliniye sahip olduğu insanlık dinine mensupsunuz,
yani siz insandan başka bir şey değilsiniz. Tüm bu yanlış fikirler: “Biz Hindu’yuz, biz Müslüman’ız, biz Hıristiyan’ız”, bunların hepsi
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insanlar tarafından yaratılmıştır. Demek istediğim, insan her şeyi yaratabilir ve insanların, insanın yarattığı bütün bu şeyleri
anlayacak bir beyni yoktur. Örneğin, Amerika da gördüğünüz gibi, onlar dernekler ve büyük organizasyonlar meydana getirirler ve
her şey, mutlak yanlışlığa, mutlak yanlış fikirlere, mutlak yıkıcılığa dayanır ama onlar bunları oluşturuyorlar, gruplar meydana
getiriyorlar, onlar buna sahipler, şuna sahipler… ve başarılı oluyorlar. Ama bunun bir neticesi var, onlar bilmiyorlar. Eğer siz Tanrı
tarafından yaratılmış olan insanlara karşı böyle yanlış şeyler yapmaya başlarsanız, hiç kimse onları yok edemez, o zamanda
bunun sonuçları vardır. Bir sürü, birçok ülke de, bir zamanlar, hükümdarlar, yüce kişiler şeyler olarak biliniyorlardı, onlar alaşağı
oldular. Şimdi çok zengin yerler olduğunu düşünen bütün bu ülkeler alaşağı olmak zorunda kalacaklar, hepsi aşağı düşmek
zorundadır, bu sizin başkalarını öldürebileceğiniz, sizin başkalarından daha yüksek olduğunuza inanma saçmalığınızın nihai bir
sonucudur sadece. Yani, başka bir saçmalık olan şiddet içermeyen bir yöntem başladı, bence, çünkü onlar sivrisinekleri ve
böcekleri de kurtarmaya başlarlar, bilmelisiniz ki sivrisinekler ve böcekler en büyük kan emicilerdir. Onlar sadece insan kanı ile
yaşarlar. Onlar gidip bu tür şeyler yaparlar, onları kurtarmanın ne yararı var? Yani, insanlar saçma, aptalca, salakça olan bir şeyi
benimser. Bunun sebebinin ne olduğunu bilmiyorum. Onların bir şeyleri kabul etme şekillerinin kesinlikle inanılmaz olduğunu
düşünüyorum. Sanıyorum ki bu onlara neyin doğru, neyin yanlış olduğunu düşünme özgürlüğü vermeyen kölevari bir zihniyet.
Bunun için bizde İsa var. Tamamen özgür olan, her türlü önyargıdan, her türlü baştan çıkarıcı şeyden, insanların takip ettiği her
türlü saçmalıktan özgür olan bir İsa’mız var, ama biri çıkıp şöyle diyebilir: “Anne, sonuçta, O Tanrısaldı!” O Tanrısaldı ve şimdi
bizlerde Tanrısalız. İnsanlara “Ne yapıyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Bu tür şeyleri yapmaya ne gerek var?” demek için tam bir
çaba, tam bir gayret sarf etmek için, bizler nasıl bir araya gelebiliriz.  Bir tarafta, aptallık yoluyla kitlesel imha, diğer tarafta ise
kendi kendini imha etme, diyebiliriz. İçki içmeye gidin, sizi tahrip eden diğer şeylere gidin, ahlaksız şeylere, yok oluşa çok kolay
ulaşılabilir ve insanlar bundan çok hoşlanıyorlar. “Bu yıkıcıdır”, diye konuştuğunuz zaman bundan hoşlanmıyorlar: Yani,
başkalarını yok etseniz ya da kendimizi yok etsek de. İsa başkaları tarafından yok edildi ve O, Kendisi yeniden dirildi, şimdi de
bizde aynı pozisyondayız. Birçok kez Sahaja Yoga'ya meydan okunduğunu biliyorum. Şimdi çok daha iyi, çok kötü değil… ona
meydan okundu ve çok fazla sorun vardı. Ama şimdi yumuşuyor, çünkü Gerçek budur, bu hakikattir, Tanrısallık işte budur. Sahaja
Yoga ile ilgili tüm bu garip fikirler de ölecektir, bu sadece sizin değil, aynı zamanda ideolojilerinizin de bir yeniden dirilişidir. Şimdi
ideolojiler değişti, farkındalığımızın aydınlatılması gerekiyor. Farkındalığımızda ışık olmalıdır. Bu, Sahaja Yoga aracılığıyla
insanlara aniden geldi: “eğer ışığınız yoksa, doğru yolda nasıl ileri gidebilirsiniz?” İsa'nın yaşamını, bunları nasıl atlattığını
anlatmak kolay değildir. Çok genç öldü ve vahşice öldürüldü, ama yine de bunların hepsi, O kendisini diriltti. Tüm bunları aştı, bu
zorlu sınavdan geçti. Yani, bizim için de, bizler Sahaja’nın Yoga sorunları içindeyken, kendimizi yeniden diriltme gücümüz
olduğunu bilmeliyiz. Hiç kimse bizi yok edemez, çünkü bizim kendimizi yeniden diriltmek için bir gücümüz var. Bu sahip
olduğumuz özel yeniden dirilme gücünü, her zaman anlamalı, hissetmeli ve üzerinde meditasyon yapmalısınız. Her ülkeden
insanlardan duyuyorum: “Hükümet şöyle yapıyor, hükümet böyle yapıyor!” Ya da onlar biraz sorun yaşıyorlar, onlar size tarikat
diyorlar, size şöyle diyorlar, size böyle diyorlar ve… tamam, bu önemli değil! Sizin göreviniz İsa’nın ayak izlerini takip ettiğinize
inanmaktır. Ve hiç kimse onu yok edemez! Tanrısal yaşam yok edilemez, bu İsa’nın yaşamının verdiği mesajdır. Bu beden yok
edilemediğinde, siz O'nun içindeki Tanrısal ışığı nasıl yok edebilirsiniz? Uzun zamandır Sahaja Yoga'da olan pek çok Sahaja Yogi
var burada, onların problemleri vardı ve birçok sıkıntı yaşadılar, bunda hemfikirim! Ama bütün bunlar azaldı. Ve şimdi öyle bir
yeniden diriliş noktasındasınız ki, bir süre sonra -şaşıracaksınız- Sahaja Yoga tüm dünyada yönetimi ele alacaktır. Dünyanın her
yerinde insanlar Sahaja Yoga'yı kabul edecekler ve kimi aptal insanların oluşturduğu bu azınlığının ortadan kalkacağı tüm
dünyada o kadar çok Sahaja Yogimiz olacak ki. Bunun için ne yapmalısınız? Bazen insanlar Bana şunu soruyor: “Ne yapmamız
gerekiyor?” İsa’nın dua ettiği İncil'i okumuş olmalısınız ve O dua ediyordu. Aynı şekilde, bizim de meditasyon yapmamız
gerektiğini söyleyebiliriz. Meditasyon sayesinde farkındalığımızda, yeni kişiliğimizde, kuvvetlenmiş kişiliğimizde büyüyeceğiz.
Meditasyon büyüyebilmemizin tek yoludur ve o zaman hiç kimse sizi yok edemez, çünkü hepiniz Tanrısal Sevgi tarafından
korunursunuz. Sizi kimin mahvedeceğine, size ne olacağına dair endişelenmenize gerek yok. Tabii ki, başlangıçta küçük bir
kışkırtma var, insanlar bu konuda biraz kötü hissediyorlar, bunda sorun yok! Ama aslında, sizi hiç kimse yok edemez. Bu inanca
sahip olun! İsa’nın organizasyonu yoktu; hiçbir şekilde O'nu destekleyecek Adi Shakti yoktu ama sadece Tanrısal kişiliği
sayesinde, Ona yönelen tüm problemlerden, tüm işkencelerden, tüm gaddarlıklardan kurtulmayı başardı. Yani şimdi, siz daha iyi
bir avantaja sahipsiniz, çünkü aydınlandınız. İlk olarak, O Tanrısal bir kişiydi ve bunları aşabildi. Sizin bunu yapmanıza gerek yok!
Kimse size işkence etmeyecek, kimse sizi hapse atmayacak, kimse sizi çarmıha germeyecek, kimse bunu yapmayacak, bu
mümkün değil. Ama zihinsel olarak, eğer üzülürseniz, biliyorum bazen üzülüyorsunuz, bazı ülkelerde insanlar üzülürler, çünkü
Sahaja Yoga'da oldukları için baskı altında olduklarını düşünüyorlar. Sizi temin ederim, kimse bunu yapamaz. Her zaman koruma
altında olduğunuzu bilmelisiniz. İsa ağabeyiniz olarak oradadır, bunu hep söyledim. Ama aynı zamanda Anneniz var ve bütün
Ganalar ve Melekler çevrenizde. Bunu gördüğümde şöyle düşündüm: “Şuna bakın, her ülkede Melekler ve Ganalar orada



olduklarını gösterdiler! “Korumanın öyle saf formlarına sahipsiniz ki. Yani öldürülmeniz ya da engelleriniz ya da onlara siz her ne
derseniz, size etki eden yıkıcı güçler için endişelenecek bir şey yok. İsa’nın yaşamından, bu modern zamanlarda hiç kimsenin
aydınlanmış bir ruhu yok edemeyeceğini bilmelisiniz. Olduğu şekli ile onlar asla yok edilmediler. Öldürülen, işkence gören pek çok
azizimiz vardı, ama bakın, onlar hala her yerde şiir, manzume, aynı zamanda kutsama olarak varlar, onlar bitirilmediler. Onlar ölü
değiller, öyle görünse de artık değiller ama isimlerini anmakla ve hatta onları çağırmakla bile, çalışıyorlar. Onlar orada kendi
ruhlarındalar ve yardım ediyorlar. İsa tarafından garanti edildi ki, Onun yeniden dirilişi ile bizler yeniden dirilmiş insanlarız. Tabii ki,
bedenimiz de değişti. Yeniden dirilişten sonra, çakralarınızın, iyileştirme ve kutsamalar için çalıştığını biliyorsunuz. Davranışımız,
zihinsel tutumumuz da değişir ve egonuz da azalır. Sadece buda değil, şartlanmalarımız da ortadan kalkar. Özellikle Ben o kadar
mutluydum ki, diyelim ki, belli bir dinde doğmuş olan insanlar var, onlar o dinde neyin yanlış olduğunu derhal görürler, sanki
dönüp bakıp toplumlarının resmini görür ve neyin yanlış olduğunu bilirler. Ve bu düzeltmeler üzerinde meditasyon yapmaya
başladıklarında, bu işe yarar, toplumlar düzeliyor. Bakın, bu sözde dini fikirler kendi tuzaklarına düşüyor ve hepsi sahte oldukları
için hepsi düşecektir. Bu gerçek din değildir. Din bizim içimizdedir ve bu saf din, küresel bir dindir. Çözüm şu şekilde geliyor:
varsayalım savaşlarınız var… din adına yapılan savaşlar, özellikle de Tanrı adına. Ve din adına onların savaşları var. Peki, şimdi ne
oluyor? Gerçekleşen bütün bu savaşlar, Gerçeği yok edemez, Gerçeği yok edemez. Bu, İsa’nın yeniden dirilişinin başka bir
mesajıdır. Yapamazsınız! Bugün bu insanları yok ettiğinizi düşünebilirsiniz, ama onlar oradalar. Tüm azizler, yaşamda yeniden
dirilen bütün büyük insanlar her zaman oradadırlar. Onların korumaları oradadır, rehberlikleri oradadır, onların orada olduklarını
bir şekilde görebilirsiniz. Yani kişinin ölüm korkusu olmamalıdır. Ölüm korkusu ortadan kalkmalıdır. Birçoğu aynı şeyi söyledi,
“Sonuçta ölüm nedir ki?” Ölümün kendisi ölür. Bu yüzden kişi ölümden korkmamalıdır. Şimdi kaçınız yeniden dirilişinizden önce
ölümden korktunuz, ama şimdi korkmuyorsunuz değil mi? Ölümün ne zaman geldiğine, ne olduğuna, sözüm ona ne şekilde yok
edileceğinize aldırmazsınız. Siz yok edilemeyeceğinizi biliyorsunuz. Kalbinizin kalbinde, hepiniz yok edilemeyeceğinizi çok iyi
biliyorsunuz. Yok edilme korkusu ortadan kalkıyor, buna şüphe yok ama tek bir şey var, oda şefkat. Tüm bu kötü şeylerin
gerçekleştiğini ve insanlara işkence edildiğini gördüğünüzde, zihniniz… görüyorsunuz… bunu kabul edemez. Buna tepki vermeye
başlar ve başkalarının acısını hisseder, bu muazzamdır! Fakat bunun bir sonucu olarak, irade gücünüz, bunlar üzerindeki
düşünceniz, gözyaşlarınız bile güçlüdür ve gereksiz yere acı çeken insanlara teselli getirebilir. Bunu denemelisiniz. Sadece şefkat
ve sevgi hissi ile işler düzelecektir. Şimdi, yaptığımız gibi, meditasyon yapıyoruz. Ama öyle bir şefkat ve öyle bir sevgiyle
meditasyon yapabiliriz ki, gözyaşlarınızın dahi bu derece zalim,  aptal olan ve birbirini öldüren bu insanlar üzerinde bir etkisi
olabilir. Ancak, şimdi sizin tek bir birey olmadığınızı bilmeniz önemlidir, siz global bir kişilik, küresel bir şahsiyet haline geldiniz.
Siz bir birey değilsiniz, küresel bir şahsiyetsiniz ve burada otururken bütün küresel sorunlar üzerinde çalışıyorsunuz. Artık siz
sadece kendi çocukları, ailesi, şu, bu için endişelenen küçük bir insan değilsiniz, hayır! Sizin zihniniz, dünyanın bütün sorunları için
otomatik olarak çalışacak şekilde genişledi. Ne zaman ki bir kadın için, gazeteleri okuyorum, özellikle kadınlar nadiren gazete
okurlar, onlar bu kâğıtları okumanın aptallık olduğunu düşünüyorlar. Ama ben okudum, okudum ve dikkatimin üzerinde olduğu
şeyleri okudum. Bunun işe yaradığını gördüm! Fakat hepiniz bir araya gelin, eğer bütün yıkıcı güçleri düzeltmenin sizin
sorumluluğunuz olduğunu anlarsanız, onları düzeltmek için, büyük bir sorun olduğunu düşündüğünüz noktalarda toplu olarak
meditasyon yapmamız gerekir. Şimdi sorun esas olarak dinlerden kaynaklanıyor, esasen. Şimdi, eğer hepsi yeni dine, küresel
dinin içine atlayabilirlerse, onların hepsi birdir. O zaman savaşamazlar çünkü tek bir din var. Fakat onlar tek bir dine sahip olmak
istemiyorlar çünkü savaşmak istiyorlar. Onlar kavga eden horozlar. Ama eğer Sahaja gelirlerse, eğer aydınlanırlarsa, o zaman
birbirlerini öldürmekten değil, başkalarını yok etmekten değil, sadece birbirlerini sevmekten neşe duyarlar. Ve yalnız olan, bir
başına olan İsa’nın yaşamından öğrenmek zorunda olduğumuz şey budur. Onun arkasında böyle bir kolektivite yoktu. Ama O
nasıl da güçlüydü, ölümle savaştı ve Agnya'nın seviyesinde onun içinden çıktı! O olmadan, Sahaja Yoga'yı çalıştıramazdık. O
hayatını feda etmediği sürece, Kundalini Agnyanın içinden geçemezdi. Ve kolayca kurban etti, hayatını feda etme görevini kabul
etti ve sonra da yeniden dirildi. Söylemeliyim ki, insanları düzeltmek için, “Herkesi affedin. “Affetmek o kadar güçlü bir şeydir ki,
ölümle bile savaşabilirsiniz, o zaman neden affetmiyorsunuz?”  diyerek çok sıkışmış olan Agnya kanalının içinden geçti. Pek çok
insan şöyle diyor: “Anne, biz affedemeyiz!” Ve Ben yüz kere söyledim:“ Affetmiyorsanız ne yapıyorsunuz?” İsa’nın yaşamının
mesajı, O'nu rahatsız eden tüm insanları unutması, onları affetmesidir. Hatta dedi ki: “Ey Tanrım, lütfen onları affedin, çünkü onlar
ne yaptıklarını bilmiyorlar!“ Çarmıhta, işkence gördüğünde, hakaret edildiğinde bunları söyledi, ne diyordu? “Onları affet, onlara
acı, onlara sempati duy çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar!“ Tanrı'nın Oğlu'nu öldürüyorlar ve onlara ne olacak? Nereye
gidecekler? Onların durumu ne olacak? Bu bizim için büyük bir mesajdır, çarmıhta bile: “Affet, ey Tanrım, ey Baba, onları affet!“
dedi. Aynı şekilde bizde insanları affetmeliyiz. Bizim affetmemizin gerekli olması İsa’nın yaşamından dolayı çok önemlidir. Onun
affedişi en büyük öneme sahip olan şeydi. Tüm dünyanın anlayabilmesi için affetmek zorundasınız. Nasıl affedeceğinizi
öğrenirseniz, şaşıracaksınız, bu dünyadaki savaşların yarısı bitecektir! Şimdi, binlerce yıl önce bir şey oldu. İnsanlar hala



savaşıyorlar, hala savaşıyorlar, düşünün bu şeyler yıllar önce oldu, bu yüzdende onlar bizim düşmanlarımız. Eğer İsa insanları
gerçekten affedebiliyorsa, biz daha doğmadan bile önce, her ne olduysa, neden böyle bir grup kurmalıyız ki, neden? Çünkü
insanlarda nefret denilen bir şey var, onlarda nefret var, bunun için nefret, şunun için nefret, hatta küçük şeyler için bile: “Ben
sevmem, ben severim!“ derler. Bu çok yaygın, özellikle de bu günlerde. Gençken “Ben sevmem, ben severim!“ diye böyle bir şey
söylemememiz gerekmiyordu. Söylememiz gerekmiyordu ama şimdi özgürlükleri onların bu şekilde konuşmalarına imkân verdi:
“Onu sevmem, bunu sevmem, şunu sevmedim, ben o kişiden hoşlanmıyorum!“ Siz kimsiniz ki? Başkalarını yargılarken kendiniz
için ne düşünüyorsunuz? Nasıl takdir edeceğinizi bilmiyorsunuz, nasıl neşe duyacağınızı bilmiyorsunuz,  sadece “ben sevmem!“
demeye devam ediyorsunuz. Diyelim ki hoşlandınız, ne yapacaksınız? Sevseniz de sevmeseniz de aynı şey! Ama sadece egolarını
göstermek için, “bu şekilde olmasını sevmem, severim!“ diyorlar. Çünkü sevgi yok! Eğer sevgi varsa, o zaman her şeyin tadını
çıkarabilirsiniz. Biz asla “onu sevmem, bunu severim” demeyeceğiz. Eğer gerçekten “ben keyif alıyorum, ben her şeyden neşe
duyuyorum” derseniz, kesinlikle neşe duyacaksınız.  “Onu sevmem, sevmiyorum, sevmiyorum!“ diyerek kendinizi kapatıyorsunuz,
sanki bunu söylemek için büyük bir uzman ya da bir kişi, bir yargıçmışsınız gibi! Batı'da şunu söylemeleri çok daha belirgindir:
“Ben onu sevmem, bunu sevmem!“, bu çok dikkate değerdir. Tabii ki, Doğu'da, diyebilirim ki Hindistan'da, eğer biri çıkıp böyle
derse, insanlar o kişinin sadece gösteriş yapmaya çalıştığını söyleyecektir. Yüzüne karşı! Ama gösteriş yapmak kötü bir davranış
olarak kabul edilmez. Bu Batı'da terbiyesizlik olarak görülmüyor. Bir şeyden utanmak kötü bir davranış olarak kabul edilir, ama hiç
kimse bir şeyle övünmenin edepsizlik olduğunu düşünmez. İsa bir şeyle övündü mü? Asla! Hiçbir şeyle övünmedi, ama insanların
kutsal yerlerde bir şeyler sattıklarını görünce, ne yaptı? Onları bir sopayla dövmeye başladı, çünkü bu yanlıştı, kesinlikle hatalıydı,
o yerin kutsallığına aykırıydı. Ama O “ben bunu sevmem!" demedi. Hayır! O sadece tapınağın içinde veya kutsal bir yerde bir şeyler
satma sistemini onaylamadı, tamamen. İnsanlar oraya ibadet etmek için gidiyorlar. Para odaklı olmayan bir zihne ihtiyaçları var.
Siz meditasyon yaparken paraya yönelim olmamalıdır. Bugünün en büyük sorunu budur. Her şey para odaklı. Çok pahalı bir
arabayı beğenir ve bu yüzden sahip olmak istersiniz. Allem edip kellem edip o arabayı alıp içinde oturacaksınız. Bir hırsız
olabilirsiniz ama gösteriş yapmak için pahalı bir araba satın alırsınız, belki de bir hırsız olduğunuz için, bu sebeple  kişiliğinizi
saklamak istiyorsunuz. Yani gerçeğe uygun bir hayat yok, bunların hepsi gösteriş yapmak ve kendi hadsizliklerini düşünmek.
Ama ölüm kapınıza geldiği zaman, ne yapacaksınız? O zaman, tüm bu sözde başarılarınızla ve sözde gösterişinizle
titreyeceksiniz. Ölüm karşısında sadece titreyeceksiniz ama bir Sahaja Yogi bunu yapamaz! O şöyledir, eğer ölümün gelmesi
gerekiyorsa, gelmesi gerekir! Ölüm tehlikeli bir şey diye, o titremeyecektir, ölüm onun gidip dinlenebileceği bir yerdir.
Aldırmayacaktır, hiçbir şeye aldırmayacaktır çünkü o bunun üstündedir, o yok oluşun üstündedir. Yani, o hiçbir şeyi umursamaz,
onun wayand’ının (çeltik tarlası) başına ne gelirse gelsin, o kolayca teslim edecektir. Bizim Kabir’imiz var. Kabir, birçok şiir yazdı,
çoğunlukla da ölüm hakkında. “Ölüm geldiğinde, tek bir kelime etmedim, kavga etmedim, yaptığım şey ne oldu, üstüme bir çarşaf
attım ve uyudum!“ dedi. Bazen ölümü ne kadar da hoş bir şekilde tarif etti ve o zaman Kabir, Bana İsa’yı hatırlatıyor. İsa tüm bu
şeyleri nasılda yumuşak bir şekilde atlattı ve sonra öldüğü zaman, bütün elementler titrediler. O elementlerin üstadıydı.
Sallandılar, deprem oldu ve her tür şey oldu. Elementler, O'nu değil, O'nun ölümünü hissettiler! Var oluşun özü olan böylesine
büyük bir Tanrısallığın böyle öldürüldüğünü hissettiler. Onlar O'nun yaşama geri döneceğini de bilmiyorlardı. Onlar da bunun
farkında değildiler, ama İsa biliyordu. Herkesin bu kadar şok olduğu, bu insanları duygusuzlaştıran şeyden çıktı. Onun ölümünün
kendisi bizlere güç veriyor, bizim ölümümüz yoktur, bizler yeniden dirildik ve yeniden diriliş bizimle. Bizler oturtmalıyız, Sahaja
Yogamızı, meditasyonumuzu oturtmalıyız. Bu çok önemlidir. Geçen gün bir bayanla tanıştım. Hayatındaki bir mucizeden, nasıl
kurtulduğundan bahsetti. Ölmek üzereydi, bir kaza geçirdi... Ama kocası kazayı atlatamamasına rağmen, bu bayan nasıl
kurtarıldı.Ben de, “Ne demek istiyorsunuz, nasıl oldu bu?” dedim. “Anne, bu Shraddha'dan başka bir şey değil!“ dedi. Shraddha
adanmadır, teslimiyettir. “Teslimiyet, çünkü ben teslim oldum!“ dedi. Ama Ben,“Nasıl?” dedim. “Bunu, bilmiyorum, ben sadece
teslim oldum. Çok rahat hissediyorum, çok canlı hissediyorum ve teslim olduğumu bildiğim zaman korkudan kurtuldum, ruhuma
tamamen teslim oldum!“ Ve meditasyon yaptığımız zaman öğrenmemiz gereken şey budur, teslim olmamız gerektiğidir.
Muhammed buna “İslam” dedi. Onlar herne kadar teslim etmeseler de İslam, teslim olmak anlamına gelir - aksi takdirde bakın, bu
sizin kendi global tabiatınıza, daha yüksek olan tabiatınıza teslim olmak zorunda olmanızdır. Tükenip gitmemelisiniz, bu dünyevi
kargaşa ve dünyevi şeyler içinde kaybolup gitmemelisiniz. Bu, İsa’nın bize güç veren bir timsalidir. Ve o bizimledir, O her zaman
bize rehberlik edecek, O bizimle ilgilenecektir sadece bu da değil, bize güç verecektir. Sonsuz yaşama karşı olacak olan herkesi
yok edecektir. Saçma sapan şeyleri yok edecektir. Ve şimdi görüyorsunuz Kali Yuga'da din ve kavgalardan bahseden tüm bu
kurumlar nasıl yok ediliyor. Otomatik olarak, biz hiçbir şey yapmadık. Kendi kendilerine, yaparken bitiyorlar, çünkü Gerçek yok,
içinde Ruh yok ve Ruh olmadan geriye kalan ise, ölü bedenden başka bir şey değildir. Sahaja Yogiler için anlayış, bizlerin para
odaklı, beden odaklı, duygu odaklı değil, ruh odaklı olmamızdır ki bu neşe veren bir şeydir. Ve bu yönelimle en mutlu, en sevgi
dolu, en güzel insan olmanıza şaşıracaksınız.  Etraftaki insanlar hemen, bu adamda bir şeyler var, bu hanımda bir kıvılcım var, bu



hanımda veya beyde bir tür bir kıvılcım var, o bizden çok farklı diye anlayacaklardır. Bu kısa sürede fark edilebilir. Şimdi, İsa'nın
zamanında, çok az insan fark edebiliyordu, çünkü onlar aydınlanmış değildiler çünkü onlar insan seviyesinin çok altındaydılar,
bunu söylemeliyim. Ama sizler değilsiniz! Sizler kesinlikle farkındasınız, modern zamanlarda doğdunuz ve şu anda İsa’yı
düşündüğümüzde, bir yaşamın ne olduğunu, Onun ne kadar büyük bir kişiliği olduğunu, bu tür bir işkenceye maruz kaldığını
bilmeliyiz. Onların hepsini İsa kısa sürede yok edebilirdi. O çok güçlüydü, çok güçlü bir kişilikti ama bunu yapmadı! Onları affetti.
Size affedilebilirlik mesajı verdi, bu çalışabilecek en büyük güçtür. Şimdi de, siz kendinizi bu affetme fikrine teslim etmeli ve
gerçekten affetmeye çalışmalısınız. Şaşıracaksınız, çok huzurlu, çok mutlu hissedeceksiniz ve size işkence eden kişi de bunun
farkına varacaktır. Şimdi yapmamız gereken şey, insanları dönüştürmektir. Bizim işimiz budur. Onları dönüştürmeliyiz. Bizler
dönüştük. Bir noktadayız, yeniden dirildik diyebiliriz. Tüm dünyayı yeniden diriltmeliyiz, bu bizim işimiz, böylece tüm bu kavgalar,
tüm bu tartışmalar, tüm bu sahtelikler bitmiş olacaktır. Bizler için, bizim için bunu yapan İsa liderimizdir. Sıradan bir insan olarak
geldi, sıradan bir insan gibi yaşadı, tüm bu güçler O'nun içindeydi. Onları asla yok etmek için kullanmadı. Aynı şekilde, biz de sevgi
ve şefkatle yapabiliriz, ölümlerimizden gerçekten çıkabilir, kuşkularımızdan, yıkıcı doğamızdan çıkabiliriz. Bu yıkıcı tabiat Yogiler
için en tehlikeli şeydir. Sahip olduğumuz tek umut budur, Sahaja Yogiler yeniden dirildiler. Bildiğim tek şey şudur, eğer çok fazla
Sahaja Yogimiz olursa, bu dünya değişecektir. Bu dünya değişmelidir. Ama sizin ilerlemeniz devam etmelidir, siz daha ve daha
fazla ilerlemelisiniz, geri gitmemelisiniz. Orada buradaki küçük şeyler için endişelenmeyin! Çok büyük bir sorumluluğunuz var ve
bu sorumluluk insanları dönüştürmektir. Bu sizin hakkınız. Kaç kişiyi dönüştürdünüz, kaç kişiyi değiştirdiniz? Erkekler ya da
kadınlar için her şey yolunda. Sizler insanları değiştirmelisiniz, bu sizin işiniz ve sizin İsa’dan aldığınız güçtür, onları
değiştirmelisiniz, onları Sahaj Nirmal Dharma olarak adlandırdığımız bu yeni mutluluk ve sevinç dünyasına dönüştürmek
zorundasınız. Eğer bu işe yararsa, eğer gerçekten işe yararsa, dünyayı düşünün, bizim için ne kadar da güzel olacaktır! Bu tür yeni
bir girişime kalkışmak ve kaç kişiyi getirebileceğini bulmaya çalışmak her Sahaja Yogi'nin görevidir. Umarım bir dahaki sefere, şu
anda ev sahipliği yapan bu sekiz ülkeden gelen insanların sayısını ikiye katlayacağız. Hepinize bütün sevgimi sunuyorum. Harika
günler bizi bekliyor. Şimdi bizler sadece sorumluluğumuzu anlamalıyız. Esas şey, bizim kaç kişiyi dönüştürdüğümüz, kaç kişiyi
yeniden dirilttiğimizdir. Rekor budur, o ne değildir, sizin kaç Puja katıldığınız ve bütün bu şeyler değildir. Bu o kadar da önemli
değildir. Pujalar sadece size güç vermek, size kuvvet vermek içindir, ama sizin işiniz bunlar değildir. Bu sizin işiniz değildir. İşiniz
için ihtiyacınız olan gücü Pujalardan elde edebilirsiniz ama eğer bu gücü kullanmazsanız, o zaman bu ne işe yarar ki? Şimdi,
yeniden dirildiğinizi ve başkalarını yeniden diriltmeniz gerektiğini hatırlamayı size bırakıyorum. Bu tam bir kargaşa ve yıkım
zamanı, bu çok, çok önemli bir mücadeledir. Tanrı sizleri kutsasın!
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Public Program. Levent Kırca ve Oya Başar Tiyatrosu, Maçka, İstanbul (Türkiye), 26 Nisan 1999. Gerçeği arayanların önünde
eğiliyorum. Sınırlı bir zamandayız, bu çok önemli. Şu anda, o kadar çok kargaşa, o kadar çok sorun, o kadar çok savaş var ki, her
türlü sorgulama, değerler sistemimiz içinde gerçekleşti. Ve bu konuda kesinlikle şok olduk, çok sarsıldık. Sorun ne? Bu neden
oluyor? Bunu bulmaya çalışmalıyız. Ve eğer bir çözüm varsa, ona ulaşmaya çalışmalıyız. Sorunlar var çünkü insanlar kendilerini
tanımıyorlar ya kendilerini çok fazla düşünüyorlar, çok fazla Egoları var ya da çok fazla şartlanmaları var. Sıkıntılı olmadığını
söyleyebileceğimiz hiçbir koşul yok, çünkü onlar tüm saçmalıkları körü körüne kabul ediyorlar. Şimdi sorunu görüyoruz, diyelim ki
belli bir dinin içine doğduk ve sadece bize söylenen her şeyi takip edip, yapmaya başlıyoruz. İnsanlara Kuran-ı Şerifi okuyup
okumadıklarını soruyorum. Çok azı gerçekten okumuş ve tamamen, bazen bunun temsili olduğunu düşünüyorum. Bu, İslam'a ve
Muhammed Sahibe de kötü bir şöhret getiriyor. Bize göre, Muhammed Peygamber çok, ama çok büyük bir Ruhtu. Biz ona “Adi
Guru” diyoruz, yani bu Dünya'da doğmuş olan ezeli üstatlardan birisi. Şimdi, Onun gibi büyük bir ruh, kendisinin Tanrısal olduğunu
söylemez. Ben buna inanamam ama sanırım O kendisinin Tanrısal olduğunu söylemedi. Belki de, eğer birisi onun Tanrısal
olduğunu söylerse, o zaman insanlar bu Tanrısal şahsiyetin hayatına kast edebilecekleri içindir. Ve Ona ne kadar işkence ettiler,
Ona ne kadar çok sıkıntılılar yaşattılar, sonsuz. Birisi kalkıp, böylesine Tanrısal bir kişi, neden acı çekti ki diyebilir, O acı çekmedi
ama cahil insanlar yüzünden ıstırap çekmiştir, çünkü onlar kesinlikle kördüler. Onun nasıl harika bir insan olduğunu bilmiyorlardı.
Böylesi büyük azizlerin hepsi acı çektiler. Azizler tüm dünyada acı çektiler çünkü insanlar aziz olmanın ne demek olduğunu
bilmiyorlar. Her şeyden önce onların kendilerini bilmeleri gerekir. Bir kez kendilerini tanıdıkları zaman, Muhammed Sahibin ne
olduğunu da anlayacaklar. Onlar da Kuran'ı – Şerif’i (Kutsal, şerefli) bilecekler. Bu Kuran'da kesinlikle çok nettir ama insanlar
bunu dinlemek istemezler, sizin de bunun için yapacağınız bir şey yoktur. İsa’da “kendinizi bilin” dedi. Bu kadar yüce olanların
hepsi bize “kendimizi bilmemizi” söylemişlerdi. Kendilerini tanımayanların, onlar hakkında konuşmaya, onları kınamaya veya
onlar için korkunç şeyler söylemeye hakları yoktur. Siz kendinizi tanıdıktan sonra ancak, onların ne kadar harika olduklarını ve
Kuran-ı Şerifin ne kadar önemli bir kitap olduğunu anlayacaksınız. Böylesine harika bir kitabı okuyanlar bile, her tür saçma sapan
şeyi yapıyorlar. Onları kendi açgözlülükleri üzerinde hiçbir kontrolleri yoktur. Şehvetlerini kontrol edemezler, aynı zamanda çok
acımasız da olabilirler. Bu nasıl olabilir? Kur'an-ı Şerif gibi harika bir kitabı okumuşsan, sen nasıl böyle biri olabilirsin? Çünkü tüm
bu okunanlar kalbe gitmiyor. O Rahmetten (Tanrı’nın acıması, bağışlaması) bahsetti, Ona Rahim olan (Bağışlayan, merhamet
eden) dedi. Rahmet nerede? Herhangi bir yerde onu görüyor musunuz? Tanrı adına hepsi birbirlerini öldürüyorlar. Yani gerçeğin,
hakikatin, Tanrısallığın bu gün içinde olduğu durum budur. Şimdi, gerekli olan şey öncelikle sizin kendinizi tanımaktır. Bunu
sağlamak üzere içinize, ister Hindu, ister Müslüman, ister Hristiyan, yada her ne olursanız olun, üçgen kemiğin (sakrum kemiği)
içine, Kundalini denilen bu özel güç yerleştirilmiştir. Onların her birinin bir kalplerinin olması gibi, içlerinde bu güce de sahipler. O
halde biz farklı olduğumuzu nasıl söyleyebiliriz? Hepimiz insanız, buna şüphe yok, ancak (bir) azizin gücü her insanda vardır. Bu
nedenle, bu dini yada şu dini takip etsek de veya bu ülkeye yada şu ülkeye mensup olsak da, hepimizin yükselebileceğini kabul
etmeliyiz. Bu Kuran-ı Şerif de de yazılmıştır, bu sadece Benim sözlerim değildir, biz insanların aynı olduğumuz her yerde
yazılmıştır. Eğer bu böyleyse, eğer durum buysa, neden hepimiz kendimizi tanımayalım ki? Bu modern zamanlarda kendinizi
tanımak çok kolaydır, çünkü bu modern zamanlarda kendimizi bilmemiz gerektiği gerçeği saygı görmüştür. Eğer öyleyse, durum
buysa, neden hepimiz kendimizi bilmeyelim ki? Kendi özünüzün bilgisine sahip olmalısınız. Dışarıda olan her şey için bilginiz var
ama peki ya kendi özünüz? Kendinizi bildiğiniz zaman, hepinizin daha üstün, tek bir büyük şahsiyetin parçası olduğunuza
şaşıracaksınız. “Allah hu Akbar” dediğimiz zaman, yaptığımız şey şudur, biz biriz, biz daha üstün olan tek bir şahsiyet içinde bir
olduğumuzu söylüyoruz. Sadece “Allah hu Akbar” diye düşünerek, siz aydınlanma almadınız, büyük bir daha üstün olanın parçası
olmuyorsunuz. Çağlar boyunca, yüzyıllar boyunca sadece bağırmaya devam ediyorsunuz, böyle yapmakla daha üstün olanın
parçası olmayacaksınız. Bunun için, kendi benliğinizi bilmeli ve her yeri kaplayan Ruhun Gücüyle bağlantı kurmalısınız. Bazı
Sufileriniz var, ama onlar aydınlanmış ruhlar oldukları için, onlara hiç kimse inanmadı. Özellikle ülkenizde, Kendinizi bilmeniz
gerektiğini size söylemeye gelen çok büyük insanlar vardı, ama kaybolduk, bu modern zamanlarda tamamen kaybolduk.
Neredeyiz? Ne için kavga ediyoruz? Hiçbir şey bilmediğimiz zaman, kendi anlamımızı bilmediğimiz zaman, nasıl bir kör dövüşü
yapabiliriz? Bu nasıl mümkün olabilir? Hepinizin aydınlanmanızı almanız, kendi öz bilginize ulaşmanız, kendi Benliğinizi tanımanız
çok mümkündür. Eğer fanatik biri dahi olsanız, Beni dinleyin. Çünkü bu sizi kurtaracaktır, çocuklarınızı kurtaracaktır, herkesi
kurtaracaktır, herkesi kurtarır, Türkiye’yi kurtarır ve tüm dünyayı kurtaracaktır. Başkalarından edindiğiniz bu sınırlı fikirlerin üzerine
yükselmelisiniz. Bu Ruhu deneyimlemek için içinizde bir hissiyatınız olmalı. Bu olmadan Muhammed Peygamber veya İslam
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hakkında hiçbir şey bilemezsiniz. İslam teslim olmaktır, bu saldırganlık demek değildir. Kime teslim olmak? Tanrı'ya, onun
gücüne teslim olmaktır, sevginin gücü budur. Tanrı bizi sevdi ve bu yüzden bizi yarattı. Eğer biz bu sevgi gücüne sahip
olmasaydık, eğer biz Onun sevgi gücüne sahip olmasaydık, hiç bir namazın yada hiç bir şeyin faydası olmazdı. Kıldığınız namaz,
kendi Kundalininizin uyanışından başka bir şey değildir. Kendi öz bilginizden sonra, namaz kıldığınızda bile, bunun büyük bir
anlamı olduğunu anlayacaksınız. Bu serin esintiyi bir kez hissetmeye başladıktan sonra, Onlar buna Kutsal Ruh dediler ya da siz
buna Ruh da diyebilirsiniz, namaz kıldığınız zaman, bu esinti artmaya devam eder, siz daha ve daha da fazla yükselmeye devam
edersiniz. Aksi takdirde dilediğiniz kadar namaz kılabilir, uyanabilir ama bunu yapamazsınız. Ve bir tohum, filizlenmelidir, aksi
takdirde büyüyemez. Aynı şekilde sizin Kundalininiz de bir tohumun baharda açması gibi uyanmalıdır. Bu filizlenme olmaksızın,
yapay şekilde siz nasıl büyüyebilirsiniz? Öyleyse lütfen önce bu filizlenmenin gerçekleşmesine izin verin ve sonra da namaz kılın,
akmakta olan ve vibrasyon dedikleri bu Chaitanya'nın muazzam bir şekilde nasıl arttığına şaşıracaksınız. Sonrasında Kuran-ı
Kerim okuduğunuzda da, bu vibrasyonlar muazzam bir şekilde artacaktır! Sizler çok hızlı büyüyeceksiniz. Tanrı adına yaptığınız
her şeyde, siz bunların hepsinin gerçek olduğu deneyimine sahip olacaksınız, bunun içinde gerçek vardır. Ama tohumun
filizlenmesine izin vermelisiniz. Bu olmadan, sizde tıpkı herhangi bir diğer maddenin olduğu gibisiniz. Kadir-i Mutlak Tanrıya
aldırmadan her türlü yanlış şeyi yapan, sahte dünyada suni bir şeyler yaşayan. Siz sadece kendi özünüzü bilmekle kalmayacak,
aynı zamanda bu bilgiden elde ettiğiniz tüm güçleri de bileceksiniz. Elde ettiğiniz ilk güç, inanılmaz derecede bir yaratıcılıktır.
Türklerin yaratıcılıklarıyla tanınmaları gibi, onlar öyle güzel bir sanat ortaya çıkaracaklar ki, Global düzeyde bu, tüm dünyaya hitap
edecektir. Şimdi, bunun doğası gereği siz son derece ahlaklı olursunuz. Bu konuda çok katı olmanıza gerek yok ama sadece çok
ahlaklı biri olursunuz. "Bunu yapma, şunu yapma!" diye, her ne denilirse denilsin, size hiçbir şey söylenmeyecektir çünkü şimdi
Ruhunuz aydınlandı ve ruhun bu ışığıyla, sizin için neyin iyi, neyin rahatsız edici olduğunu siz biliyorsunuz. Şimdi, Muhammed
alkol içmeyin dedi, biz size içki içmeyin demiyoruz, çünkü eğer Ben böyle bir şey söylersem, buradaki insanların yarısı çekip gider
ama kendiniz için yapıcı olan bu bilgiyi edindikten sonra, kendiniz içki içmez, alkol almazsınız, uyuşturucu kullanmaz, sigara
içmez, bedeninize zarar verecek hiçbir şey kullanmazsınız. Çocuklarınıza “şunu yap şunu yap” demenize gerek yoktur, bu
otomatik olarak gerçekleşir. Kendinizi yanlış bir şey yapmaktan alıkoymak için, hiçbir şey yapmanız gerekmeyecek şekilde bu
denli güçlü olmanız çok şaşırtıcıdır. Sonra, neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda da çok duyarlı olur ve yanlış olanı kabul
etmezsiniz. Bu aydınlanmış olan ayırt edicilik, sizin içinizdedir. Sonrada her şey için, yemek için, para için, bunun için -şunun için,
tüm bu açgözlülük işi kontrol altına alınır. Her şeyden önce, çok, çok sevgi dolu bir insan olursunuz. Sizin kendi sevginize
inancınız var ve sevginizin başarılı olduğunu görürsünüz ve bunun nasıl işlediğine hayret edersiniz. Şimdi sizin son yargılama
dediğiniz bu zaman geldi. Şimdi, eğer siz dini doğru benimserseniz, eğer kendinize dair doğru anlayışı elde ederseniz, yani en
yüksek değerde olan yükselişe karar verdiğinizi bilmelisiniz. Kendinizin son derece sevecen, müşfik, bağışlayıcı bir kişi olmasını
deneyimleyeceksiniz ama bunu yaparak zayıf olmaz, aksine çok güçlü olursunuz. Tüm pozisyonlarına rağmen, Sufilerinizin nasıl
kendi hakikat yolları üzerinde kaldıklarını görmediniz ama şimdi yalnız değilsiniz, yalnız değilsiniz. Tüm dünyada onlardan
binlercesi var. Onlar sizin her yerde olan erkek ve kız kardeşleriniz. Sizinle nasıl ilgilendiklerine, sizin için nasıl da endişe
ettiklerine şaşıracaksınız, her şeyi kaplayan bu güçle bir olduğunuz zaman, karşınızdaki diğer kişi kimdir ki? Örneğin, eğer bu
parmağa herhangi bir şey olursa, bütün vücut tepki verir. Aynı şekilde tüm Sahaja Yogilerde, dünyanın her yerinde kendisini
tanımış olan bütün insanlar, hep birlikte tepki vereceklerdir ve onların iyi dilekleri İlahi Güç vasıtasıyla harekete geçecektir. Yavaş
yavaş tüm bu yıkıcı tabiat ve insanların sahtelikleri de ortadan kalkar. Farkındalığınızda da, kolektif bilinç olarak adlandırılan
başka bir boyut geliştirirsiniz. Yani ne yaparsınız, siz parmak uçlarınızda başka bir kişiyi hissedebilirsiniz. Kendinizi de parmak
uçlarınızda hissedebilirsiniz. Muhammed'in söylediği şey buydu, Kıyam zamanı elleriniz konuşacak ve size karşı şahadet
edecektir. Size, sizde neyin yanlış olduğunu söyleyecekler, parmaklarınız size, sizde neyin yanlış olduğunu, bedeninizle, zihninizle
söyleyecektir, parmak uçlarınızda her şeyi bilebilirsiniz. Şimdi, eğer sizdeki bu kusurları nasıl düzelteceğinizi biliyorsanız,
herhangi bir kişinin problemlerini de düzeltebilirsiniz, çünkü onlarda da neyin yanlış olduğunu parmak uçlarınızda
hissedebilirsiniz. Burada oturarak Ankara'da, belki de Londra'da veya herhangi bir yerde olan herhangi birisi için, bunu
hissedebilirsiniz ve eğer nasıl düzelteceğinizi biliyorsanız, burada oturarak o kişiyi düzeltebilirsiniz. Kısacası, bilimsel dille, biz
sizin Ether'in daha süptil olan tarafına, Etherin en süptil olanının süptiline girdiğinizi söyleyeceğiz. Çakralarınız aydınlanırken, beş
elementin hepsinin daha süptil olan tarafına girersiniz. Nihayetinde altıncı merkez, Agnya dedikleri merkez, bir kez aydınlanırsa, o
zaman son derece bağışlayıcı olursunuz. Tepki vermezsiniz, her şeyi bir şahit gibi izlersiniz. Elbette ki, Ben şimdi bu halının çok
iyi bir şekilde yapılmış olduğunu görüyorum, bu yüzden normalde Benim tepki vermem gerekiyor. Bunun maliyeti ne kadar, siz
bunu nereden satın aldınız, halıyı kim yaptı, tüm bu sorular gelecektir ama Aydınlanmadan sonra, siz sadece bunu yapan
sanatçının yaratıcılığını seyredip, bunun tadını çıkarırsınız. Kavgacı tabiatınızda azalır çünkü tepki vermezsiniz Sonuncusu olan
Kundalininin yükseldiği bu limbik alanda siz huzurunuza ve neşenize kavuşursunuz. Neşe tek bir şeydir, mutluluk veya mutsuzluk



değildir. Bu sizin düşüncelerinizin, zihninizin üzerine çıkmanız anlamına gelen neşedir sadece ve siz tam bir huzur içindesinizdir.
Mesela suyun içinde duruyorsanız ve orada dalgalar varsa korkarsınız ... Ama bir suyun içine girmeniz durumunda, o zaman
dalgaları izleyebilir ve onların tadını çıkarabilirsiniz. Ama yüzmeyi bildiğinizi varsayalım, suyun içine atlayabilir ve pek çok
başkasını kurtarabilirsiniz. Yani şimdi Sahaja Yoga tüm dünyada seksen ülkede çalışıyor. Ve çok büyük bir şekilde,
aydınlanmasını alan bazı insanlar oralara gitti ve başkalarına aydınlanma verdi. Bunun için ödeme yapmak zorunda değilsiniz, Bu
doğal bir süreçtir, yaşayan bir süreçtir, bunun için siz ne kadar ödeme yapardınız? Yani bu herhangi bir ödeme olmadan
gerçekleşti, işte sahtelik bu şekilde ifşa edilebilir çünkü siz her tür sahtelik için ödeme yaparsınız. Şimdi bütün bunların bedelini
kimin ödediğini sorabilirsiniz. Bunu Sahaja Yogilerin ödediğini söylemek zorundayım. Usulen Ben öderdim, çünkü ailemden gelen
para var ve kocamdan da gelen para var ama şimdi, Sahaja Yogiler ödemek istiyorlar. Bizim aydınlanmamız için, bu salonu
kiralıyoruz, Anne siz neden para ödeyesiniz ki?, diye düşünüyor onlar. Salonun parasını ödeyebilirler ama aydınlanma için ödeme
yapmazlar. Son merkez kırıldığında, yedincisi olan bu merkez, Her Yeri Kaplayan güce bağlanır. Şimdiye dek, bu her şeyi kaplayan
gücün varlığını hissetmedik. Ama aydınlanma aldıktan sonra, siz onu hissedersiniz, bu serin esintiyi, Ruhu. Başlangıçta eğer çok
sıcaksa, bunun için herkesi affetmelisiniz, kimseye öfkelenmemelisiniz ve bu çok kolay işliyor. Burada Bana soru da sormak
isteyen insanlar olduğunu biliyorum, şimdi sadece sorgulayan aklınızı sessizleştirin. Önce aydınlanmanızı alın ve sonra
sorabilirsiniz. Bu serin esintiyi parmak uçlarınızda hissetmelisiniz, bu yüzden kendinize inanın ve hepiniz bu ruhu
hissedebilirsiniz, sizi temin ederim, bunu yapabilirsiniz. Yani bu en fazla beş ila on dakika alır, Ben halledeceğim, gitmek
isteyenlerin gitmesini rica edeceğim, gidebilirler, başkalarının rahatsız etmeyin. Ben sadece bunu zorlayamam. Bunu siz
istemelisiniz. Eğer buna sahip olmak istiyorsanız, alabilirsiniz. Ona sahip olmayı arzu etmelisiniz çünkü çalışan şey saf arzudur,
rekabet yok, sorun yok, hiçbir şey yok. Sadece ayakkabılarınızı çıkarmanız gerekiyor. Çünkü Toprak Ana çok saftır ve bize çok
yardım eder. Bekleyebilir misiniz, biraz bekleyebilir misiniz? Bunu biraz daha sonra yapabilirsiniz. Bu dikkati dağıtmayın. Her
neyse, size hiçbir şey yapmanızı söylemeyeceğim, düşünmeyin bile demeyeceğim ama otomatik olarak siz zihninizin ötesine
geçersiniz ve bakın, daha sonra buna burulma alanı denildi, buna burulma alanı adı verildi. Şimdi şöyle yapmalıyız, tıpkı namaz
için yaptığımız gibi, hepsi bu ... Rahat olun, ayakkabılarınızı çıkarın ve iki ayağınızı birbirinden ayrı tutun. Şimdi sağ elinizi kalbinize
koyun ve Yüce Tanrı'dan af dileyin, eğer yanlış bir şey yaptıysanız, sadece kalpten af dileyin. Ama kendinizi suçlu hissetmeyin.
Hatalar yapılabilir, bu yüzden şimdi af dileyebilirsiniz, bu yüzden kendinizi hiç bir şekilde suçlu hissetmeyin. Eğer kendinizi suçlu
hissederseniz, sol taraftaki bu merkez rahatsız olur. Bu böyledir ve biz suçlu hissetmezsek o zaman enerji geliyor. Şimdi lütfen
sağ elinizi Bana doğru uzatın ve başınızı öne eğin ve kendiniz bakın, başınızdan soğuk veya sıcak bir esinti geliyor mu? Şimdi
eğer sıcaksa affetmelisiniz, herkesi affedin. Şimdi lütfen sol elinizi Bana doğru tutun, başınızı öne doğru eğin ve bıngıldak
kemiğinizden soğuk veya sıcak bir esinti gelip gelmediğine kendiniz bakın. Şimdi lütfen her iki elinizi de Bana doğru uzatın ..
Lütfen, parmak uçlarınızda veya avucunuzda veya bıngıldak bölgenizde serin bir esinti var mı bir bakın. Sadece bakın, bu ruhtur.
Kalbinizden bir soru sorabilirsiniz, bu İlahi güç ruh mu? Bunu sorarak, daha fazla serin esinti alırsınız, bu sayede, evet bu ruh
diyebilirsiniz. Bunu daha önce hiç tecrübe etmedik, bu ruhtur. Yani onu ılık olarak da hissedebilirsiniz. Bu serin esintiyi parmak
uçlarında, avuç içlerinde veya bıngıldak kemiği bölgesinde hissetmiş olanlar, lütfen ellerinizi kaldırın. İşte bu, Türk insanı bu kadar
harika. Tanrı sizleri korusun. Söylemem gerekir ki, özellikle sizler en iyi insanlarsınız, size aydınlanma vermek de çok kolay .. Özel
olan bir şey var. Avrupalılarla, elimi kırmam gerekiyor, sizlerle böyle değil. Çok nazik ve duyarlısınız, bu yüzden Tanrı hepinizi
kutsasın. Sizin için bir şarkı söylemek istiyorlar ve siz sadece alkışlayın, tamam mı? Yani hayret edeceksiniz ki, vibrasyon
artacaktır. Hiçbir şey hissetmemiş olanlar buraya gelebilirler, biz onların üzerinde çalışıyoruz. Mahamaya Mahakali şarkısı
çalındı.
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Sahasrara Puja, “Farkındalığımız, Paramchaitanya olmalıdır” Cabella Ligure, (İtalya), 05 Mayıs 1999. Sahastrar Puja yapmak için
burada toplandık. Sahastrar, ‘sahastr’ kelimesi, Sanskrit dilinde, ‘bin tane’ anlamına gelir. Ve beynimizde aydınlanmış olan bin
tane taç yaprak vardır. Tabii ki doktorlar bu noktayı tartışıyorlar ama siz boş verin onları. Bu taç yapraklar aydınlanmamız için
hazır halde tutuldular ve bunlar gerçekten de sinirlerdir, beynin aydınlanması için orada bulunan bin tane sinir. Bu sayede
Kundalini yükseldiği zaman, bir taç yaprak gibi olan ve burada gördüğünüz gibi, bu alevlerin şekli gibi olan, bu bin tane siniri
Kundalini aydınlatır. Ona işte bu yüzden ‘Sahasrara’ adı verilir. Sahasrara’nın merkezinde, insanoğullarında burası çok önemli bir
merkezdir çünkü burası, düşündüğümüz ve hoşlanmadığımız her ne varsa durdurmaya çalıştığımız yegâne merkezdir. “Buna
hayır, şuna hayır” demeye başlarız. Küçük şeylerde bile, birileri “ben bu halıyı sevmedim”, “ben bu evi sevmedim”, ben bunu
sevmedim” diyebilir. Bu dilin kendisi şunu gösterir, - kimsin sen? Siz ilk önce bunu bulun! Ama bu Sahasrara, bu beyin açılmadığı
ve Kundalini, Paramchaitanya ile bir olmadığı sürece, siz kendiniz olamazsınız. Bundan önce, neyin iyi neyin kötü olduğu
hakkında tam bir cehalet içindesinizdir. Bu beyin için, siz her ne düşünürseniz, iyi olan budur, siz de onu yaparsınız. Ama gerçekte
neyin iyi olduğunu bilmezsiniz çünkü sizler gerçeği bilmiyorsunuz. Şimdi , bizim sahip olduğumuz bilinci anlamamız gerekiyor:
hayatta olma bilinci, sahip olduğumuz birçok şeyin bilinci ve her şey hakkında sahip olduğumuz sözde bilgiyi. Tüm bu bilinç
karaciğerin yakınında depolanır –bilginiz için- bu diyagramdan. Ama sonra, bu bilinç yükselmeye başlar, daha ve daha yükseğe.
Sonra da siz farkına varırsınız. Evrimsel süreçte farkına vardınız, şeylerin farkındasınız. Beyniniz vasıtası ile değil, siz bunun
farkında oldunuz. Nasıl? Düşünerek değil, anlayarak veya görerek değil ama siz farkında olursunuz çünkü beyniniz şimdi çok çok
duyarlı bir şekilde çalışmaya başladı. Bu sayede bir tür korkunun veya belki de bir tür iyiliğin veya herhangi bir şeyin sadece
farkında olursunuz ama bu daha öteye bile gider. Farkında olan bilincin büyümesi, bir kişiden hoşlanmaya veya sizin birisinden
hoşlanmamaya başladığınız, daha ileri bir noktaya gider. Ama bu kesin olan ve sizin emin olduğunuz bir şey değildir. Birisinden
hoşlanmazsınız çünkü onun belli bir tipte yüzü, belki de belli bir tipte gözleri veya belki de bir şeyleri vardır. Veya belki de, siz çok
hoş birilerini biliyordunuz, bu nedenle de bu imgeyi siz başkalarına transfer etmeye başladınız. Bu transfer edilmiş görüntülerle,
birisini sevebilir veya ondan nefret edebilirsiniz. Sonra da aslında anlamlı bir dayanağı olmayan bir şekilde, “ben bundan nefret
ediyorum, ben şundan nefret ediyorum” demeye başlarsınız. Ondan nefrete edersiniz çünkü belki de, belki de o kişi, şu şu kişi
birisine benziyordur. Şimdi bununla daha ileriye giderseniz ve o zamanda şunu görürsünüz, şu şu kişi ile ben bir şeyler hakkında,
kişiler hakkında konuşmuyorum, şu şu kişi beni incitti, negatif bir şeyler yaptı. Bu nedenle siz, bu kişiden nefret etmeniz
gerektiğini hissetmeye başlarsınız. Şimdi o kişiden nefrete etmeye başladınız. Bu nefretle, ben bu kişiye nasıl zarar veririm gibi
yeni kabiliyetler geliştirirsiniz. Sonrada bu kişiyi nasıl ortadan kaldıracağınızı, onun hayatını nasıl çekilmez hale getireceğinizi
düşünmeye başlarsınız. Sonra bu kişiyi dövebilirsiniz, bu kişiye bağırabilirsiniz, bu kişiyi öldürmeye çalışabilirsiniz. Her şeyi
yapabilirsiniz. Yani farkındalık ışık olmayan, diğer bir karanlık yöne doğru gidiyor çünkü ışıkta siz böyle bir şey yapmazsınız. Işıkta
herkesi görürsünüz, herkes oturuyor, siz ne kadar uzakta olduğunuzu, nerede oturduğunuzu bilirsiniz. Eğer dışarıya çıkmak
istiyorsanız, nasıl çıkıp gideceğinizi biliyorsunuz. Ama ne zaman karanlıktaysanız, sadece anlamazsınız ve başka türlü
açıklanamayacak bir şekilde davranmaya devam edersiniz, bunun dışında, çünkü siz bir insansınız. Hayvanlar bunu böyle
yapmazlar. Hayvanlar üzerinde bir sınırlama var. Hayvanlar, eğer onlar bir şeyi yanlış bulurlarsa, bir şeyleri kesinlikle zararlı
bulurlarsa, o zaman saldıracak veya kaçacaklardır ama onlar bir türde bir nefret veya başka bir şey taşımazlar. Ancak korku
izlenimlerini taşıyabilirler, bu olabilir, kendilerine bir tür zarar vermiş olanları. Ama insanlar hayvanlar gibi değildirler. Birinden
nefret etmek gibi bir şey için, her hangi bir özel nedenleri yoktur. Ama neden bu çalışır çünkü onlar egoları ile meşguller. Egoist bir
kişi ne isterse yapmaya hakkı olduğunu düşünür. Herhangi bir kişiyi öldürebilir, herhangi birisini bombalayabilir, ne isterse
yapabilir. Ama bunu yapmayan birisi, başka bir türdedir, o korkar, birilerinden korkar. Farkındalık devam ediyor. Bu süptil bir
farkındalıktır çünkü eğer birisinden korkarsanız, onun evine gitmeyeceksinizdir, caddede ondan uzak duracaksınızdır, elinizden
gelen her şeyi yapacaksınızdır. Yani diğer insanlar hakkındaki her tür bilgi de, aklınızda birikir. Sonra da bu şey kolektif seviyede
çalışmaya başlar çünkü “bu grup çok kötü, bunlar iyi, bunlar kötü, onlar mükemmel” diye düşünürsünüz, bu çalışır. Kendi
aklınızda, birilerinin bir grubu var ve diğer grup daha iyi veya başka grup daha iyi diye düşünürsünüz. Ve kolektif olarak, o zaman,
bütün davranışlarınızı, farkındalığınızı çözmeye başlarsınız. Tıpkı insanlar karar verdiğinde, örneğin, onlar siyah insanların
bitirilmesi gerektiğine karar verdikleri zaman, bunun üzerine tüm beyaz insanlar bir araya gelebilirler. Ya da Hitler zamanında
olduğu gibi: O Almanlar dışında, diğer bütün insanların işe yaramaz olduğuna karar verdi. Bu yüzden de insanları kendi düşüncesi
ve fikirleri etrafında topladı. Ve bu kolektif farkındalık ortaya çıktı, nasıl olduğunu bilmiyorum, ama bu birçoklarının kafasına
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giriyor. Asla itiraz etmiyorlar, asla doğru olup olmadığını sormuyorlar. Böylece bu gittikçe daha da fazla büyüyor ve daha sonra bu
- böyle bir duygunun farkındalığının – buna böyle diyebilirsiniz – bu duygu ülkeye özgü hale geliyor. Ancak bunun doğru olup
olmadığı anlaşılmamıştır, bilinmemektedir. Öyleyse, önemli olan, sizin gerçeği bilmenizdir, tam olarak neyin doğru neyin yanlış
olduğunu bilmenizdir. Bunun için, dediğim gibi, içinizde Kundalininin bu büyük gücü var. O bütün bu merkezlerden geçer ve her
şeyden önce, Kundalini onları aydınlatır ve bu sayede farkındalığınız aydınlanır. Ve Sahasrarayı deldiğinde, sizi Bilgi olan, Sevgi
olan, Gerçek olan, bu Her Yeri Kaplayan Güç ile birleştirir. Yani, bundan sonra, derhal bilirsiniz - bazı insanlar hemen bilmezler
ama bazıları bunu yapar- şimdiye kadar ne düşündüysek, onların iyi olmadıklarını, yanlış olduklarını, her neyseler bunu düşünerek,
bizim kendimizi başkalarından ayırmamız ortadan kaybolur. Bu tamamen ortadan kalkar ve o zaman siz, farkındalığın kendisinin,
farkındalığın kendisinin pek çok başka koşul tarafından yönetildiğini anlarsınız. Örneğin, nerede doğdunuz, ebeveyniniz size ne
öğretti, hangi deneyimleri yaşadınız. Ve o zaman, bunların tümünün yanlış olduğunu anlarsınız çünkü bu Gerçek değildir. Her ne
şekilde duygularınız varsa, başka birisi için veya başka bir ulus için her ne fikirleriniz varsa, bunların hiç birisi doğru değildir.
Çünkü sizin Sahasraranız uyandı, Her Yeri Kaplayan Güce bağlandı. Bu nedenle bu içinizde akmaya başlar. Bu aydınlanmış
farkındalık, varlığınızın, beyninizin içine akmaya başlar ve sonra da sinirlerinize, bu farkındalığı hissedebilirsiniz. Bir şeyi bir kere
bilmek isteyince, bunun doğru mu yanlış mı olduğunu – mutlak doğru veya yanlış. Bu bir görecelilik meselesi değildir – siz
sadece ellerinizi bu kişiye veya bu şeye veya her ise ona doğru tutarsınız, derhal bu vibrasyonlarla, bileceksinizdir. Yani bu
vibrasyonlar nedir, bu Paramchaitanya’dır, parmak uçlarınızdan akmaya başlayan şeye biz, ‘Brahmachaitanya’ deriz. Şimdi siz
hangi çakraların catch ettiğini, onların iyi mi kötü mü olduğunu bilmeye başlarsınız ve sağduyunuz son derece düzelir. Sizi
yanılgılara ve yanlış tipteki bir yaşama sürükleyen beyin, kendisini derhal düzeltir. Örneğin, ben büyük bir hendeğin bulunduğu
yerde, gözlerim kapalı bir şekilde yürüyorum. Hendeği göremem. Sadece yürüyorum ve aniden gözümü açıp, hendeği görür ve
derhal bunun yanlış olduğunu bilirim, bırakıp, uzaklaşırım. Sahasraranız aydınlandığı zaman, aynı şekilde bu sizinde başınıza
gelir. Topladığınız bilgi her ne ise, her neyin doğru olduğunu düşünüyorsanız, rüyanız her ne ise, yaşamınızdaki hedefiniz neyse,
bütün bu özlemleriniz, eriyip gider. Ve sonrasında gerçeği kabul eder ve her şeyde gerçeği görmeye başlarsınız. Bu realiteyi kabul
etmediğiniz sürece, sizde diğer bu kalabalıklarla beraber gideceksiniz. “Bu insanlar böyle diyorlar, o zaman bizde bunu yapalım”.
“Onlar böyle diyorlar, o zaman hadi bunu yapalım”. Ama bunun doğru olup olmadığını, sizin için iyi olup olmadığını, ya da bunun
size faydası olacak mı, bunu göremezsiniz. Bu tür bir şey tüm dünyada çok yaygın ve işte bu yüzden de, bu kadar fazla problem
var. Çünkü gerçeği bilmiyorlar. Gerçeği bir kez bildiğiniz zaman, problemleri çoğu sona erebilir, çünkü beynin kendisi problem
yaratıyor. Her şeyden önce bu, her tür gaddarlığı, vahşeti, her şeyi yapıyor, sonra da kendisini haklı çıkartıyor ve sonra hatta daha
da kötü şeyler yapıyor. Bütün bunlar, onların günah dedikleri şey, şimdi Sahaja Yoga’da bu bitti. Beyniniz her ne ile kirlendiyse,
şimdi temizlendi, onda bilgi var ve bu bilgi sayesinde neyin yanlış neyin doğru olduğunu bulabilirsiniz. Bu noktaya kadar tamam
ama sonra, doğru olan neyse, doğrudur, yanlış olan ise yanlıştır, bunu tamamen anlamak zorundasınız ve bizler yanlış olan hiç bir
şey yapmamalı, her zaman doğru olan şeyi yapmalıyız. Bu noktada karar vermeliyiz. Şimdi biz sadece doğruyu yapmalı ve asla
yanlış yapmamalıyız. Bu, ne zaman aklınıza gelirse, başlatacağı şey sizin azminizdir, bu bizim adanma, teslimiyet dediğimiz
şeydir. Bununla, tüm sahte fikirlerinizi, tüm sahte kibrinizi, bu güne dek yaptığınız bütün diğer şeyleri bırakır ve derhal çok farklı bir
kişi, çok güzel bir kişi olursunuz. Şimdi daha önce size hiç olmamış olan ama şimdi başınıza gelecek olan üçüncü şey ise, şöyle
hissetmenizdir. Ben aynı konumu başka insanlara vermedikçe, bu tamam olmayacaktır, onlarla konuşmak benim için tamam
olmayacak diye hissetmenizdir. Bu nedenle kız ve erkek kardeşlerinizle konuşmaya başlarsınız. Sonra başka insanlarla
konuşmaya başlarsınız ve sonra da bütün bir ulusla Sahaja Yoga hakkında konuşmaya başlarsınız. “Ben çok şey elde ettim,
bende bunlar var, şimdi bunu siz neden almayasınız?” ama konularak, tartışarak, münakaşalarla, vaazlarla bunun olmasını
beklerseniz, onlar asla almayacaklardır. Çünkü beyinleri, size anlattığım gibi, aynı onların, hala cehaletle doludur. Bu yüzden de
yapmanız gereken şey, onların Kundalinilerini yükseltmektir. Kundalinilerini bir kez yükseltirseniz, beyinleri açılır, o zamanda
sizinle aynı çizgide olurlar. Onların ne iyidir, ne kötüdür diye endişelenmelerine gerek yoktur, kendileri bunu bilirler. Şimdi, çok
önemli olan şey budur. Bu dünyayı düzeltmek çok önemlidir, hepiniz neyin yanlış, neyin doğru olduğunu bilmelisiniz. Neyin yanlış,
neyin doğru olduğunu bilmek için Paramchaitanya aracına sahipsiniz. Bu güç hareket etmeye başlar ve gördüğünüz gibi bu gün
Sahasrarası açık pek çok insan var. Yani Sahasraranın açılışı evrimsel sürecin en önemli parçasıydı. Diğer tüm evrimsel süreçler
insanoğullarını hangi seviyeye getirdi? Savaşlarımız oldu. Pek çok ülkeyi, pek çok insanı gerçekten mahvettiğimiz, her türde
aptalca programlarımız oldu. Şimdi siz Her Yeri Kaplayan güç ile bir olduğunuz zaman, bu Saf bir güçtür. Bu Nirmal bir güçtür-
kesinlikle saf olan güçtür. Bu size nasıl hareket etmeniz, nasıl yaşamanız ve neye sahip olmanız gerektiğine dair tam bir anlayış
ve tam bir hissiyat verir. Bu aydınlanmanın olduğu şeydir, onlar söylerler ama şunu söylemeliyim ki, sizlerin hala sahip olması
gereken başka şeyler var. Ve en önemli şeyde, sizin tamamen farkında olmanızdır – Ben tekrar “farkında olmak” kelimesini
kullanıyorum, dünyanın global dönüşümünün bu büyük planının neresinde durduğunuzun farkında olmanızdır. Sizin pozisyonunuz



nedir? Bu global dönüşüm için siz ne yapmalısınız? Pozisyonunuz nedir? Nerede duruyorsunuz? Sizin yapmanız gereken iş nedir?
“Ben bir şeyler yapmalıyım” şeklindeki bu mecburiyet hissi sizde olmalıdır. Bu rahatsız edici olmayan, tüyler ürpertici olmayan ve
çok huzur verici, neşe verici olan bu mecburiyet duygusu sizde başladığı zaman, “ben başkalarının da kendisini bildiğini görmek
istiyorum” dersiniz. Onların kendilerini bilmeleri için, her şeyden önce siz, kendi çakralarınızı bilmek zorundasınız. Evet, pek çok
insan aydınlanmasını aldı, biliyorum, çok hızlı bir şekilde aldılar ama kendi çakralarını oturtamadılar. Kendi çakralarını görmeliler,
neden çakralarınızda problemleriniz var. Problemleri olduğunu bilecekler ama yine de, buna bakmadan, buna dikkat etmeden
devam edeceklerdir. Onlar için bu, bir tür “aklımda” tarzı bir şey, buna şöyle diyebilirsiniz. Bendeki bu problemler önemli değil. Ben
Sahaja Yoga için çalıştığım sürece neyin önemi olabilir ki? Bu sadece başkaları için değildir, sizin içindir de. Çakralarınızı
düzeltmeniz önemlidir. Sizler için en önemli şey budur ve sonrasında siz kendi öz bilginize sahip olacaksınız, bu anlamda
kusurun ne olduğunu, nerede hata olduğunu bileceksiniz. Ben neyi yanlış yapıyorum? Ben ne yapmalıyım? Ve sonra bunu
düzelttiğiniz zaman, bu merkezleri düzelttiğiniz zaman, tüm dünya hakkındaki farkındalığınız gerçekten de tamamen aydınlanır.
Şimdi bu muazzam bir şeydir - bu olağanüstü bir şeydir çünkü eğer bu çılgın dünyayı bizim çok makul bir şeye dönüştürmeniz
gerekiyorsa ve onların hepsine de aydınlanma vermemiz gerekiyorsa, bu işin ne kadar büyük olduğunu, kaç kişi olduğunu
düşünün, bizim bunu yapmaya ihtiyacımız var. Ama bu konuda arzu gücünüz yeterince güçlü ise, siz kendinizi bunu yapmaya
mecbur hissedeceksiniz. Ama biz normalde zaten buna mecburuz çünkü bizler evlerimizi ayakta tutmalıyız, para kazanmalıyız,
bunu yapmalıyız, şunu yapmalıyız. Sizler bunu yapabilirsiniz. Ama sizin yaşamınızdaki esas mesele, insanları dönüştürmek,
global barış için bu dönüşümü halletmektir. Tam bir dönüşümün gerçekleşeceğinin daha önceden kehanet edilip edilmediğini
bilmiyorum ama onlar dönüşüm hakkında konuştular. Bu kısmını bilmiyorum ve kaç kişinin dönüşüm geçireceği hususunda
kafamı yormuyorum ama dönüşümden sonra sizler durulmalısınız. Her şeyden önce huzurlu biri olup olmadığınızı görmelisiniz,
kalbinizde huzur var mı? Eğer kalbinizde huzur yoksa, o zaman siz bir Sahaja Yogi değilsinizdir. Eğer heyecanlanırsanız ve
insanlara bağırmaya başlar, bütün bu şeyleri yaparsanız bu sizin bir Sahaja Yogi olmadığınız anlamına gelir. Sizin çok ama çok
huzurlu bir tabiatınız olmalıdır, bu çok önemlidir. Şimdi bu huzurla birlikte orada bulunması gereken şey, saf şefkattir. Ne
yapıyorsanız, bu sizin yaranınıza değildir, çünkü sizler bu güç tarafından başkalarına iyilik yapmaya, onları dönüştürmeye mecbur
bırakıldınız. Onların beyinlerini düzeltmek, sizin başkaları için yapabileceğiniz en büyük iyiliktir, onlar hastalıklarından kurtulurlar,
problemlerinden kurtulurlar. Hepsi buradadır. Ama olan ilk ve en önemli şey şudur, onlar da başkalarını dönüştürme gücünü elde
ederler. Başkalarını dönüştürme gücünü elde ettiğinizde, bunu ziyan etmemelisiniz, bunu kendiniz için kullanmamalısınız. Bu
büyümenin tam olmadığı anlamına gelir. Bunun hakkında konuşmak zorundasınız, bunu anlatmak zorundasınız ve bunu
çalıştırmak zorundasınız. Her ne zaman mümkünse, bunu çalıştırmalısınız. Global bir seviyede bunu, tam olarak bir dönüşüm
geçirebilecek insanlara yayabilmemizin yolu budur. Problemlerimizin tümü, Hindistan’da veya başka bir yerde de olsa, insanlar
nedeni ile meydana gelmektedir çünkü onlar aydınlanmadılar. Eğer aydınlandıysanız, her hangi bir kavga, tartışma ve bunun gibi
problemleriniz olmayacaktır. Eğer aydınlandıysanız, o zaman başkalarını sanki kendinizmiş gibi düşünür ve kafanızı onlar için
yorarsınız. Artık kendinizi düşünmezsiniz. Eğer aydınlandıysanız, o zaman kafanızda herhangi bir zorbalık yoktur. Bu günlerde din
adına, her şey adına çok fazla şiddet var. Eğer onların hepsi Sahaja Yogi olurlarsa, bu şiddet kolayca düzeltilebilir. Düşünün, eğer
hepsi Sahaja Yogi olurlarsa, nasıl kavga ederler, ne için? Yani din oradadır ama tüm bu dinlerin üzerinde, hepinizin bir olduğu
Sahaj Yoga dini vardır. Ve sonra, bütün bu din kavgaları kaybolacaktır. İnsanoğulları olarak sahip olduğumuz yegane problem bu
değildir, bizim çok ciddi başka problemlerimiz de var. Şu ki, bizim bir arzumuz var. Bizler çok aç gözlüyüz. Kendimizi diğer
şartlara göre ayarlayamayız. Tam bir konfor içinde yaşamak istiyoruz, şudur, budur. Ama bundan sonra siz her yerde
uyuyabilirsiniz, her yerde yemek yiyebilirsiniz, yemek yemeğe ihtiyacınız yok. Siz bütün bu ihtiyaçların, bütün bu taleplerin
üzerinde bir kişi olursunuz, kesinlikle. O zaman endişe etmezsiniz, kaygılanmazsınız. Ne için kaygılacaksınız? Diyelim ki, bir
yerlerde kayboldum ve araba yanlış istikamete gidiyor, tamam, ben bu tarafa gitmeliyim, işte bu yüzden ben böyle gidiyorum.
Bunun için üzülecek ne var ki? Hayatınızda üzüldüğünüz küçük, büyük pek çok şey olur. Ama şimdi, Sahasrara’nın bu kutsaması
ile şaşıracaksınız, Paramchaitanya’dan gelen yardım vardır ve bu muazzam bir yardım demektir çünkü o global olarak hareket
eder, bireysel olarak hareket eder, toplumlar üzerinde çalışır, uluslar üzerinde çalışır çünkü bir Tanrı vardır – bizim Divine
dediğimiz, sürüp gitmekte olan Tanrısal bir oyun var. Ve bu Tanrısal oyun, insanların kendilerini düzeltmeye başladıkları olağan
üstü güzel oyunlar oynar. Bu yüzden asla sinirli olmamalısınız, asla üzgün olmamalısınız, çünkü içinizde Tanrısal gücünüz var ve
o düzeltecektir. O her şeyi düzeltebilir. Demek istiyorum ki, geçenlerde kendisine bir kamyonun çarptığı bir oğlan vakamız vardı
ve onun akciğerlerinin ezildiğini söylediler. Şimdi, akciğerleri ezilmiş birilerinin normale döndüğünü kimse işitmemiştir. Oğlan
sadece normale dönmekle kalmadı, normal şekilde de nefes almaya başladı ve şimdi iyi. Bu sadece, bu iş sadece
Paramchaitanya tarafından yapıldı. Sizin hiç bir şey yapmanız gerekmez. Önünüze gelen herhangi bir problemde, o size
gerçekten dokunmadan önce, Paramchaitanya tarafından halledildi. Ama siz kendinize tamamen inanmak zorundasınız ve



kendinizin aydınlanmış bir ruh olduğunuza inanın. Hiç kimse sizi incitemez. Eğer sizi incitmeye çalışırlarsa, tamam, bir süre için
acı çekebilirsiniz. Ama aynı zamanda da, cefayı hissetmez ve bundan kurtulursunuz. Böyle bir güvenlik, böylesine bir uygun
rehberlik oradadır. Her türlü saldırıdan ve yaptığınız her tür hatadan da korundunuz. Bunun hepsi büyük bir Bilgi Bilgisayarı gibidir.
O bilir. O ne yaptığınızı ve ne yapmamanız gerektiğini bilir. Nereye gidiyorsunuz ve sizin yolunuz ne olmamalıdır. O bilir, o bilir, her
şeyi, hakkınızdaki her şeyi bilir. O zaman bu durumda siz bunun farkında olmalısınız. Bu sizin aydınlanmış ruh olduğunuzun
farkında olmanız gerektiğini söyleyeceğim bir konumdur. Sizler farklısınız, çok eşsizsiniz. Sizler aydınlanmış ruhlarsınız. Sıradan
insanlar değilsiniz ve sizler bu Paramchaitanya tarafından korundunuz. Hiç bir şey sizi değiştiremez. Hiç bir şey sizi rahatsız
edemez, hiç bir şey size hükmedemez. Çünkü sizi bu Paramchaitanya’nın farkında da değilsiniz, işte bu yüzden biraz endişe
ediyorsunuz. İnsanlar bazen Bana yazarlar, “kız kardeşimde yanlış giden bir şeyler var”, bunun gibi bir şeyler. Eğer bunu ona nasıl
bırakacağınızı biliyorsanız, Paramchaitanya ile nasıl bir olduğunuzu, bunun parçası olduğunuzu biliyorsanız, her şey düzeltilebilir.
Bu Paramchaitanya size bakar. Çok bilinçli bir çaba içinde olmanıza gerek yoktur. Çok bilinçli bir çabaya gerek yoktur. Yaşamı
olduğu gibi kabul edin. Olduğu şekli ile, yaşam her ne ise, kabul edin. Misillemede bulunmayın, kızmayın, üzülmeyin. Sadece kabul
edin. Sizi rahatsız etmekte olan aynı yaşamdan keyif alacaksınız. Bunun keyifli kısmını göreceksiniz. Ve tüm problemlerinizin
üstesinden geleceğinizi görmeniz çok güzel bir yol olacaktır. Tüm düşmanlarınızın üstesinden geleceksiniz. Ve çok taze bir
şekilde, güzel bir varoluşunuz olacak. Bu yüzden şimdi, hepiniz Sahaja Yogiler olarak, bu çok yüce bir pozisyondur. Bunun birlikte,
eğer mütevazı iseniz, alçak gönüllü iseniz, o zaman bunu gördüğünüze şaşıracaksınız, Paramchaitanya ile kesinlikle irtibatta
olacaksınız, sadece bu da değil, siz kendiniz Paramchaitanya olacaksınız. Bu Paramchaitanya ile her şeyi yapabilirsiniz. Ne
yapabileceğinizi size söylememe gerek yok, çünkü bazılarınız Bana inanmayabilir. Ama işte Benim tecrübe ettiğim şey budur,
eğer siz Paramchaitanya iseniz, eğer Paramchaitanya olduğunuzu biliyorsanız, o zaman bu sizin asaletinizi korur, pozisyonunuzu
korur, dünyanızı korur, size bakar. Söylenilen veya arzu edilen her ne ise, sadece onu elde edersiniz. Arzularınız da değişir.
İstekleriniz aptalca şeyler için değil, çok asil olan bir şeyler içindir. Sizin insanları dönüştürmek istemez, Sahaja Yoga işi yapmak
istemeniz gibi. Siz yapmak istediğiniz, bundan hoşlandığınız ve bunu düşündüğünüz zaman, bütün bu arzular tamamen yerine
gelir. Bu bir şeydir, hatta bir şeyleri görmektir, eğer bir şeyler görür ve bundan dolayı şaşıp kalırsanız, Paramchaitanya derhal
bunu üzerine alacaktır, problemleriniz olmayacaktır, problem yoktur. Çünkü tüm bu zorluklara karşı ve yaşamdaki sözüm ona
garipliklere karşı bizim tepki verme şeklimiz bir oyun olur, sadece bir oyun. Hayret edersiniz. Baktınız ve bitti. Şuna bakın ve bitti.
İşte ışık bu şekilde karanlığın içine dalar ve karanlığı bitirir. Karanlık bitti ve problemlerimiz de bitti. Ve işte farkındalığımızın
olduğu şey işte budur. Farkındalık Paramchaitanya olmalıdır, o zaman tüm fikirleri elde edersiniz, her şey Tanrısaldır. Ama
sadece bu da değil, Divine’in yardımı ile de, Divine’in bütün çözümlerine de kavuşursunuz. Bu muhteşem bir şeydir. Ve her şey
sakinleşir, her şey oturur ve tüm bunları izlerken şaşırırsınız, siz bütün bu şeyleri yapmanın merkezindesiniz. Yaptığınızın farkında
değilsiniz ve siz busunuz. Bu ego düşüncesi sizde kaybolur ama siz her şeyin etrafınızda olduğunu görürsünüz ve sonrada bunun
nasıl olduğuna hayret edersiniz. Tüm yaşam şekli değişir, bütün anlayış değişir ve siz mutluluk, neşe ve başkalarının bilgisinin
büyük bir kaynağı olursunuz. Hiç bir şey için ders çalışmanıza gerek yoktur, çok fazla şey bilmenize gerek yoktur ama siz her şeyi
bileceksiniz, yanlış olan nedir, doğru olan nedir. Ve ancak o zaman “bu doğru değil” diye tam bir otorite ile bir şeyleri
anlatabilirsiniz. Bu gün olduğu gibi, bir noktada ekonomik durum ve modern zamanların ekonomisi üzerine bir tartışmamız oldu.
Ben, “bunların hepsi yanlış çünkü bu kendi kendisini yok eden bir şey” dedim. Bu ulusları yok eder, eğer sizin ulusunuzu değilse, o
zaman diğer ulusları. O zaman sizin aile yaşamınızı da yok eder. Bu sizin değerler sisteminizi yok eder. Sizi tamamen yok eder.
Öyleyse ne tür bir ekonomi bu? Bu sadece bir show, sadece bir balon gibi. Her an patlayabilir. Çok zengin insanlar gördüm, çok bir
şey olan, kendilerinin hadsiz olduklarını düşünen ve sonrasında onlar iflas ettiler. Fena halde iflas etmiş olanlar ise, zengin
oldular. Yani bu, onların bir kıyıdan diğer kıyıya atladıkları, bir tür kargaşa ama siz bu değilsiniz. Siz bu dramayı izlersiniz. Siz tüm
bu dramayı izlersiniz ve huzurla her şeyi görebilirsiniz, sakin bir şekilde. Daha fazla sayıda böyle insanlar yaratmak sizin için zor
değil, bu dünyayı dönüştürmek zor değil. Zamanı geldi, sadece uygun zaman. Uygun zaman gelince, çiçek açma zamanı gelince,
pek çok çiçeğin meyve olması gibi. Bunun gibi, hepiniz olmalısınız. Sahaja Yoga’yı yaymak için tohumlar yaratmak sizin işinizdir.
Sizler, Paramchaitanya’nın sizinle birlikte olduğu, kesinlikle onun sizin bir parçanız olduğu, size ihtiyacınız olan bütün yardımı,
gereken bütün itibarı ve aynı zamanda gereken şahsiyeti de size verdiği bir farkındalık seviyesindesiniz. Tanrı hepinizi kutsasın.
H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
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Adi Shakti Puja. Canajoharie, Amerika. 20 Haziran 1999. Hepinizin bu kadar uzak, çılgın kalabalıktan uzakta bu yerde toplanmış
olduğunu görmek Benim için büyük bir keyif. Burası vibrasyonları olan, o kadar güzel bir yer ki. Shri Mataji: Onlar sizi işitemiyorlar.
Şimdi Beni duyabiliyor musunuz? Sahaja Yogiler: Evet. Shri Mataji: Tamam, şimdi tamam. Bu yeri, çok kalın bir Amerikan
gazetesinden aniden seçtim. Vibrasyonlar gazeteden dışarı fırlıyorlardı ve Bende “nedir bu, nereden geliyor?” dedim. Ve küçük bir
ilan vardı, Bende “gitmemiz gereken yer burası” dedim. Buranın çok fazla vibrasyonu var, ilanda bile. Yani yol göstermenin nasıl
olduğunu hayal edebilirsiniz. Vibrasyonlardan kaynaklanır ve işte bu şekilde Ben buradaydım ve bu yer Tanrısal Güç tarafından
seçilmişti. Bu sadece bir günde oldu. Böylesine mucizevî bir şey bir günde oldu. Bunu bulmak bile onların çok fazla zamanını
alıyordu ve Ben onlara aniden “almak daha iyi olur” dedim. Her şey halloldu ve şimdi biz, çok güzel bu atmosferde buradayız.
Tabii ki, Kızılderililerin sürüldüğünü biliyorsunuz ve saklanmak için onlar buraya geldiler. Burada kendilerini saklıyorlardı, bu
sayede ezilmeyecek ve sonsuza dek yok edilmeyeceklerdi. Bu dönem bitti şimdi, hükmetmek, birilerinin toprağına girmek ve orayı
işgal edip, bunu da büyük bir hülya sayma devri bitti. Bunların hepsi bitti şimdi, insan anlayışı çok daha öteye gitti ve onlar bunun
günah olduğunu, bunun yanlış olduğunu,her ne yaptıysak bunların yanlış olduğunu anlıyorlar ama bu insanlar artık yok. Ve
Tanrının çocukları olan bu insanların çocukları ve bu çocukların torunları, onlar böyle düşünürlerdi, hiç bir şekilde bundan
hoşlanmıyorlar çünkü birilerinin toprağını bu şekilde almaya ve kendi toprağınızmış gibi işgal etmeye hakkınız yok. Tabii ki toprak
hiç kimseye ait değil ama yine de nerede doğduysanız, burası sizin toprağınızdır ve toprak burada doğanlara, onun sahiplerine ait
olmalıdır. Ama bu tür bir saldırganlık asırlardır devam ediyor. Şimdi bunu bitirmenin zamanı geldi, nihai olarak: bu tür bir macerayı
bırakmanın, birilerinin toprağına veya evine girip, onu işgal etmeyi sona erdirmenin. Ama başka türde bir saldırganlık var, şimdi
görüyorum, bu da insanların aklına girmek – konuşmaları vasıtasıyla, her tür saldırganca davranışları ile insanların aklına girmek.
Aklın kendisi bir köle olur. Şimdiki zaman böyle sanırım, insanların neyin doğru neyin yanlış olduğunu düşünmek ve hatta doğru
şeyleri benimsemek için bile özgürlükleri yok. Çevrede olan her ne varsa, ahlaksızca olan ne varsa, yıkıcı olan ne varsa, onlar
bunu kabul etmeliler. Kişi kabul etmelidir çünkü sanırım hala, modern zamanların bütün bu tehlikeli işlerine karşı durabilecek
kadar yeter sayıda Sahaja Yogimiz yok. Bu saldırgan sahte gurularda göreceğiniz başka bir türde var – özellikle de Amerika’da.
Amerika parası olduğu için gerçekten de lanetlenmiş, dünyadaki bütün dolandırıcılar buraya geldiler. Düşünün! Para sahibi
olmanın kendisi bir kutsama değildir. Onların hepsi buraya geldiler, zenginleri yağmaladılar ve kendilerine çok fazla para yaptılar.
Bu tür bir istismar çok tehlikelidir, çok daha fazla, çünkü akıl mahvolur. Mahvolmuş pek çok insan gördüm, özelliklerde arayış
içindeki pek çok kişi mahvoldu. Umarım onlar tekrar doğar ve aydınlanmalarını alırlar. Arayış orada, buna şüphe yok ama her tür
engel oluştu, her tür baştan çıkarıcı şey orada. Ve bu yüzden, tüm bu arayışa rağmen, samimi bir arayışa, dürüst bir arayışa
rağmen, bunların neden olması gerektiğini Benim açıklayamayacağım tuzaklara yakalandılar onlar ama bu oldu – kişi bunu
görmelidir. Bu sizi çok sefil, mutsuz bir hale getirir ama yine de birçoğu hala orada, eğer bunu denerseniz, bu kurtarmamız
gereken bu dünya için çok, çok büyük, çok büyük bir azat etme olacaktır. Ve bu Son Yargılamada, o seviyeden, daha fazlasını
kurtarabileceğinizden emin olduğum bu yeni seviyeye yükseldiniz. Her bir kişi, en az bin kişiyi kurtarabilir. Ve eğer birçoğunuz
bunu yapmayı denerse, tümüyle kurtarmamız gereken bu dünya için çok, çok büyük, çok büyük bir kurtuluş olacaktır. Bu yüzden,
kişi her Sahaja Yoginin ilk görevinin başkalarını kurtarmak, Sahaja yoga hakkında konuşmak, Sahaja Yoga’yı farklı yerlerde
çalıştırmak olduğunu bilmelidir. Örneğin şimdi, Ben buna hayret ettim, onlar taciz edilmiş çocuklarda çalışıyorlar. Onlar
Hindistan’da da varlar, hapishane, ordu gibi farklı yerlerde çalışıyoruz. Yani sizler her türlü aktivitenin içine girebilirsiniz, her
türden agresif yerlere girebilir ve insanları kurtarabilirsiniz ama en kötüsü bu sanırım, Batı ülkelerinde masumiyet saldırı altında,
özellikle de Amerika’da. Masumiyet saldırı altında ve bu çok tehlikeli bir şey çünkü çocuklar bu değişimi çok küçük yaşta
geçiriyorlar, sonra ne olacak onlara? Bu nedenle biz, bütün bu masum çocukları düşünmeliyiz, onlar için ne yapabiliriz? Onları
nasıl kurtarabiliriz? Bunu nasıl halledebiliriz? İlgi kendinizden, başkalarına doğru kaymalıdır. Aydınlanma aldınız, tamam, kendinizi
düzelttiniz, kendinizi kesinlikle mükemmelleştiriyorsunuz, bunların hepsi var orada, ama şimdi, ne yapmalı? Bu aydınlanma ne
için var? Bu başkaları içindir. Şimdi, Sahaja Yogiler kendileri için değil, başkaları için yaşamalıdır. Onlar tüm enerjiye sahipler,
onlar tüm desteğe sahipler ve onlar tüm kutsamalara sahipler. Bu yüzden bizler başkaları için yaşamalıyız. Başkaları için nasıl
yaşarız? Bu çok basittir, bu ilgili olmaktır, her şeyle ilgilenmektir. Toprak Ana ile ilgilenmelisiniz, komşularınızla ilgilenmelisiniz,
dünyadaki tüm acı çekenlerle ilgilenmelisiniz. Eğer gazeteyi okursanız, nasıl şeyler olduğuna, insanların nasıl acı çektiğine
şaşarsınız. Temel olarak anlamak zorundayız ki, dönüşüm gerçekleşmedikçe biz dünyayı değiştiremeyiz. Ve hepiniz başkalarını
değiştirebilirsiniz, bu nedenle de sizin göreviniz budur, diğer insanları dönüştürmek ve Tanrısal Sevginin ne olduğunu onlara
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anlatmaktır, sizin işiniz. Çalışabileceğimiz tek yol, sevgidir. Bu saldırganlığın karanlığına girmesi gereken ve birçok yeri, birçok
kalbi, birçok insanı aydınlığa kavuşturan büyük bir fener gibi bir şeydir. Bu bir okyanustur, Yücelik Okyanusu. Bu Tanrısal Sevgi
öyle büyük, öyle güçlü ve aynı zamanda o kadar da yumuşaktır ki, doğada ağaçların nasıl büyüdüğünü görürsünüz. Her bir yaprak
güneş ışığını alır, her ağacın kendi yeri vardır. Tabiattan çok fazla şey öğrenmeliyiz çünkü doğa bu sevgi ile sarmalanmıştır.
Tabiatta saldırganlık yoktur, o tamamen Tanrısal sevginin kontrolü altındadır. Bu anlayışla şunu da bilmelisiniz ki, Sahaja Yogiler
bulurken, sizin tavrınız nasıl olmalıdır, nasıl hareket etmelisiniz, onlarla nasıl konuşmalısınız, onları nasıl anlamalısınız, sevginizi
nasıl ifade etmelisiniz. Şimdi bu kesinlikle mümkündür. Korkmamalısınız, utangaçlık hissetmeyin ama tatlı bir şekilde onlarla
konuşabilir, onlarla iletişimde olabilir, onlara anlatabilirsiniz. Çünkü zamanı buydu, bu olacaktı. Adi Shakti’nin gelmek zorunda
kalmasının nedeni budur. O olmadan, bu mümkün olmayacaktı. Diğer tüm enkarnasyonlar buradaydılar, ama ilk olarak, onlar
sadece bir çakradaydılar, bir diğer nokta ise, onlar etrafındaki insanlarla, başkalarıyla kendilerini belirlemek zorunda kaldılar.
Denediler ve hallettiler ama bu kelimenin tam anlamıyla işe yaramadı. Bu yüzden de hepsinin Onun içinde olduğu Adi Shakti
gelmek zorundaydı. Hepsi bizimle birlikteler, her zaman sizin ulaşmak istediğiniz her şeyi yapmanıza yardım etmeyi istiyorlar. Bu
orada sizinle, bu kutsal vibrasyonlar sizinle birlikteler. Yapmak istediğiniz her tür iş için, yapmayı istediğiniz her tür Sahaj iş için,
size rehberlik etmek üzere, size yardım etmek için, sizi desteklemek için, sizi sevmek için kesinlikle orada olacaklar. İnsanların bir
kere Sahaja Yoga için çalışmaya başladıkları zaman, insanların nasıl, her açıdan nasıl kutsandıklarına şaşıracaksınız. Bu yüzden
kişi kendi aklında bütün hayallerinin gerçekleşeceğine karar vermelidir. Yani tek şey şu ki, yapmanız gereken şey tek şey şu,
hayatınızın amacının Sahaja Yoga’yı yaymak olduğunu bilmektir. Hatta birçok Sahaja Yogi Bana yazar, “Anne, şu oluyor, bu
oluyor” diye. “Babam şöyle, annem böyle” diye ama çok az bu. Hemen hemen bitti bu şimdi. Böyle mektuplar yazarlardı,
söylemeliyim ama şimdi sanırım hepsi mükemmelleşti ve artık yazmıyorlar. Bu her yerde ışığın olduğu, tabiatın kesinlikle sizinle
birlikte olduğu eşsiz bir zamandır. Doğanın nasıl davrandığını, size nasıl yardım ettiğini ve desteklediğini ve sizin için her şeyi
nasıl halletmek istediğini görebilirsiniz. Bu sadece hissedilmeli ve anlaşılmalıdır, sizler çok özelsiniz ve sizler, her biriniz tüm
yardıma sahipsiniz. Bu bir kişi, iki kişi değil, bu on kişilik grup değil. Bu bütün hepiniz için. Sanki bütün okyanus size yardım etmek
için orada, pek çoğunu kurtarmanız için sizin yüzmenize yardım ediyor. Çok derin olan ve bütün dalgalarının sizi kurtarmaya
çalıştığı, sizi neşe krallığında yüzdüren böyle bir okyanusu görmediniz. Bunların hepsi sizin başınıza geliyor çünkü bir amaç var.
Bu sadece siz puru-punya’lar (Çok miktarda - iyi, hayırlı şey) ve bütün bu şeyleri yaptığınız için değildir. Pek çok kişi daha önceki
yaşamınız nedeni ile bizim bunu elde ettiğimizi söyler. Bu doğrudur. Nedeni bu olabilir. Ama sonuç şu ki, sizler insanlara
aydınlanma vermeye muktedirsiniz ve yapmanız gereken şey de budur. Bu vahşi tabiat içinde bütün bu yolu geldiniz. Bu vahşi
doğanın içinden ancak siz yükselebilirsiniz ve dünyadaki bütün insanları sizler kutsayacaksınız. Özellikle Amerika tekrar ve tekrar
kutsanacak çünkü o Virat’tır, o Shri Krishna’nın toprağıdır çünkü insanlar her zaman sizi izlemeye, sizi kopya etmeye çalışacaklar.
Eğer siz alırsanız, içinizde sahip olduğunuz farklı lotusların kutsamalarını alırsanız diyebiliriz, bunu alabilirseniz bir şeyler
düzelecektir. Buna şüphe yok. Ama sizin bir şeyler yapmanıza ne demeli? Bu konuda bir şey yapmanıza ne demeli? Ve çok önemli
olan, budur. Şimdi, kendiniz hakkında yapmanız gereken tek şey, kendi faaliyetlerinizi, hangi faaliyetleri yaptığınızı bulmaktır. Ne
yaptığınızı ve ne yapabileceğinizi bulmaktır. Meditasyon yaptığınız zaman kendinizi düşünün, ne kadar büyüdünüz? Ne yaptınız?
Başkalarına ne verdiniz? Neye sahipseniz, onu dağıtmadığınız sürece artmayacaktır. Bu temel bir yasadır ve çalışır. Aydınlanmış
ruh olan, çok iyi olan, Sahaja Yoga hakkında her şeyi bilen ama henüz kendisinden o kadar da emin olmayan, demeliyim ki, o
kadar da derin olmayan insanlar gördüm. Bunların hepsi, eğer siz ancak, kendiniz, yeni Sahaja Yogiler yaratıyorsanız ve daha
fazla sayıda Sahaja Yogi yaratıyorsanız, popülerlik için değil, onların iyiliği, bütünün iyiliği için bunu yapıyorsanız, ancak o zaman
bu mümkündür. Benden Amerika’ya gelmem ve kalmam istendi, bu sayede Amerika çok düzelecekti. Yani şimdi, Ben buradayım.
Buraya geldim, burada kaldım ve kesinlikle bütün dikkatimi koyuyorum. Çünkü Amerika olan bu çakra, bu çok önemli, çok, çok
önemli. Ve çok önemli olan bu ülke, çok aptalca şeyler yapıyor. Politikaya girin demeyeceğim, hayır. Her hangi bir pozisyona gelin
ve bir grup kurun demeyeceğim, hayır. Ama sizlerde güçleriniz olduğunu bilmelisiniz. Düşüncenizin, arzunuzun bile güçleri var.
Bunları denemeye çalışın. Bunu bir kez denediğinizde, sadece bu şeylere koyduğunuz dikkatle bile, bu hallolacaktır. Eminim işe
yarayacaktır. Bütün insanların kurtuluşuna kesinlikle yardımcı olabilecek bir ülke burası ama aksine, o diğer tarafa gidiyor. Demek
istiyorum ki, Amerikan kültürü, Amerikan kültürünün ne olduğunu hiç bir şekilde anlamıyorum. Bir şey için, bir şey söylüyorlar ve
başka bir şey yapıyorlar. Geleneksel olarak günlerden beri birlikte inşa edilen, herkes tarafından kabul edilen uygun bir değer
sistemine sahip değiller. Değer sistemi öyle dolanmış, öyle burulmuş ki sadece bir Sahaja Yogi asaleti ile, büyüklüğü ile bu
dolaşıklığı giderebilir. Komik fikirleri var ve bu komik fikirler gözünüzü yıldırmamalı, onların aptal olduklarını, yıkıcı olduklarını ve
tüm iyi kaliteleri yok edeceklerini bilmek, sizi durdurmamalıdır. Şunu bilmelisiniz ki, Amerikalıların sorumluluğu her hangi bir
Sahaja Yoginin sorumluluğundan çok daha büyüktür çünkü onlar Tanrısal güç tarafından en yetkin insanlar, en etkili insanlar
olarak kabul edilir ve böyle sayılırlar. Tanrısal güç şunu düşünür, sizler daha ileri gidebilirsiniz, çok şey yapabilirsiniz. Ve haydi



bakalım. Bu bizde güç ve makine olması gibidir ama eğer makine çalışmıyorsa, güç ne işe yarar ki o zaman? Yararsızdır. Bu
nedenle makine çalışmalıdır ve çalışıyor da, yayılıyor ama bizde çabalarımızı ikiye katlamalıyız. Burada bir tür sosyal çalışma
yapmayı düşünüyordum, böylece bu devam edecek ve birçok insanın gözüne çarpacaktır. Daha süptil seviyede çalıştık ama
şimdi yüzeyde çalışmalıyız. Daha süptil olan seviyede biz oradayız, biz buna ulaştık ve daha fazlasına da ulaşabiliriz. Ama
bundan çıkmalı ve yüzeyde ne yapabileceğimizi düşünmeliyiz, böylece insanlar Sahaja Yoganın ne olduğunu ve insanlar için ne
yapabileceğini görürler. Bu sizin şahsi tutumuzdur, kolektif tavrınızdır, ulusal tavrınızdır. Bunların hepsi yüzeysel olan atmosferi
değiştirecek, böylelikle daha da süptil olacaktır. Bunu pek çok yerde söylüyorum ama sanırım bu pujada bunu söylemek önemli,
eğer siz gerçekten de Adi Shakti ile yüzleşiyorsanız, o zaman güçlerinizin sınırsız olduğunu bilmek zorundasınız. Sadece bu
güçleri savunmalısınız. Bu sabit bir güç değildir. Onun içinde bir hareket var ve doğru türde bir hareket var. O nereye gireceğini,
nasıl çalışacağını biliyor. Şimdi bu yere bakın. Beni böyle bir yerde düşünür müsünüz? Ama Ben, bu sadece aklımdaydı, elbette
söylemeliyim ki, burada bir yerimiz olmalı, çünkü Amerikan Sahaja Yogilerin buluşacak bir yeri yoktu, hepsi bu ve bunu nasıl elde
ettiğimize bakın! Ancak bütün bunları yapma arzusu, süptil seviyenizde orada olmalıdır ve sonrasında bu işe yarıyor. Bu bir sihir
gibi çalışıyor, size söylüyorum. Şimdi kendinize inancınız var ve buna karar veriyorsunuz. Çok kolay bir şekilde, bu inanılmaz
derecede kolay bir şekilde başarıldığı için çok mutluyum. Kesinlikle, büyük bir şey yapılmadı. Bunu elde etme yöntemimiz o kadar
basitti ki, tıpkı sanki bir başka Sahaja Yogi gibi, bize satacak olan kişi aşağıya geldi ve çok heyecanlandı. Ve sadece bize sattı,
bitti. Onu ikna etmek için hiç bir şey yapmamıza veya onunla konuşmamıza veya fiyatı indirmemize gerek kalmadı. Hiç bir şeye
gerek olmadı. Burayı bize sattı. Aynı şekilde, süptil seviyede her ne arzu ederseniz, bu kendisi hareket eden, nereye gideceğini
bilen, nereye nasıl gireceğini bilen korkunç bir güç haline gelir ve bu şeyleri yapar. Bu hepimizin deneyimlemesi gereken bir şeydir
ve tam bir kendine güvenle çalışır. Bu bizim sahip olduğumuz sevgidir, sahip olduğumuz ilgidir. Bu bize aydınlanmayı veren
güçtür ve bu, başarıların zenginleşmesini sağlayan güçtür. Eminim burada olan hepiniz, bunun nasıl yapıldığını anlayacaksınız.
Yani, bu kadar çabuk. Bu, sadece bizim neler yapabileceğimizi, neyi başarabileceğimizi size anlatması gereken şeylerden bir
tanesidir. Ve cehaletin Mayası (illüzyonu) içinde kaybedilen birçok insanı düşündüğünüzde, gerçekten bu kaygıyı içerde
hissetmeliyiz ve “Bu insanlara nasıl yardım edebilirim?” diyen bu arzuyu hissetmeliyiz. Bu İlahi Güç, bu Güç nasıl gelecek diye bir
kez düşününce, siz şaşıracaksınız. Küçük şeyleri ve küçük problemleri unutun, onlar hiçbir şey değiller. Sizin arkanızda öyle güçlü
bir şey var ki. Bütün bu evrenin yaratıldığı, her şeyin yaratıldığı ve daha sonra da sizin yaratıldığınız ve yapılan her şey doğrudur.
Fakat bu Gücün yaptığı en büyük şey, Sahaja Yogiler yaratmaktır. En büyük şey budur. Bilgiye sahip olanlar, saf bilgiye sahip
olanlar ve kalplerinde İlahi sevgi olanlar, bu ne kadar muazzam bir kişiliktir! Sadece bunu bir düşünün ve siz o sevgiyi ifade etmek
için tüm imkanlara sahip olacaksınız. Bu yüzden, Tanrı sizi kutsasın!
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Public Program. Washington DC (USA), 24 Haziran 1999. Gerçeği arayan herkesi selamlıyorum. Her şeyden önce bizler gerçeğin
ne olduğunu bilmeliyiz. İnsanlar her yerde arıyor, arıyor, arıyor ve arıyorlar. Ama onlar ne aradıklarını ve arayışlarının ardından ne
elde etmeleri gerektiğini bilmiyorlar. Bu arayış sizi farklı yönlere yönlendirebilir. Bunların bazıları çok tehlikeli ve tamamıyla
yanıltıcı olabilir. Ve birçoğu, bunu yaşamış ya da hissetmiş olmalıdır. Eminim bunu yaşamış olan birçok kişi vardır ama onlar geri
dönebilecekleri bir yolun olmadığını düşünüyorlar. Arayışın anlaşılması çok kolaydır, bu kendinizi bilmek istemenizdir. Her zaman
deriz ki: Ben bunu istiyorum, bunu beğendim, ben şu, ben bu. Ama bu “ben” kimdir? Nedir bu? Bu kendim dediğim kimdir? Ben
neyim? Kendim hakkında bir şey biliyor muyum? Kendimize dair çok yüzeysel bir bilgimiz var. Herkes bunu söyledi, bütün dinler
bunu söylediler: “Kendini bilmelisin.” Bununla ilgili olarak arada bir fark yoktur. Aslında eğer özüne inerseniz, bütün dinlerde,
aralarında fark yoktur. Zaman içinde bazen bir yerde, bazen de başka bir yerde biraz bunun üzerinde durulmuştur. Ancak asıl
mesele, sizin kendinizi tanımanızın gerekiyor olmasıdırr. Nasıl kendinizi bilirsiniz, mesele budur. İnsanlar size şunu söyleyecektir:
şunu yap, her şeyi bırak, aileni bırak, her şeyi bırak. Bu tür bir elbise giy, saçını kes veya başını tıraş et ve tüm bu saçmalıkları yap.
Bu çok dışsaldır. Biraz kafanızı çalıştırırsanız, her şeyin dışsal olduğunu görürsünüz. Bu çok yüzeyseldir, hiçbir anlamı yoktur.
Peki, ne olmalı? Evrimdeki son atılımından bahsediyoruz. Bunu nasıl başarırsınız? İnsan konumuna gelene dek geliştiğiniz zaman,
bir şeyi, içimizde eksik olan bir şey olduğunu kesin olarak bilmeliyiz. Aksi takdirde dünya çok güzel bir yer, yaşamak için bir
cennet olurdu ama insanlarda bir sorun var, nedir bu? Bu evrim sayesinde nasıl ortaya çıktığımızı anlamaktır. Ve insan olarak,
içimizde hayvan evresinden kalan birçok şey vardır. Konuşma şeklimiz, başkalarını ezmeye çalışma şeklimiz, başkalarına
hükmetmek için onlarla konuşma şeklimiz. Her şeyi zorla almayı isteme şeklimiz, sadece yemeğimiz için endişelenmemiz. Tüm
bunlar aslında, asil bir insan özelliği değildir. Bunların hepsi, o hayvan içgüdüsünden geliyor. Tamam. Bunu kabul etmeliyiz çünkü
insanız, o yüzden onlar orada olacaklardır. O kadar da korkutucu bir şey yok ama düşüneceğimiz bir şey daha var. Ve düşünüyor
ve düşünüyor ve düşünüyor ve kendimizin bir sonu olmadığını düşünüyoruz. Bazen bunu protesto etmemiz gerektiğini de
düşünüyoruz. Bazen çok vahşi olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Tüm bunlar insan aklımızdan kaynaklanıyor. Hayvanlar sadece
şiddet olsun diye, bir şeye şiddet uygulamazlar. Şiddet uygulayacaklar, tamam. Fakat bu kendi amaçları için bazı hayvanları veya
bir şeyi öldürmeleridir. Ama burada gruplarımız var ve sadece şiddetten hoşlanan insan grupları var. Bu, insan farkındalığındaki
başka bir gelişmedir, bence, bizler başkalarının mahvolmasından hoşlanıyoruz ama aynı zamanda bir arayış da var. Bu insanların
kendi evrimlerini geçirmeyi istediklerinin, daha iyi bir kişiliğe dönüşmek istediklerinin, tam olan bir şey olmak istediklerinin
işaretidir. Buna nasıl ulaşırsınız? Şimdi şunu söylemek zorundayım ki, evrimimizi insan seviyesine ulaştıracak kadar başarılı
olamadık. Bu yüzden daha yüksek bir farkındalığa ulaşmak için aramızda bazı ayarlamalar olmak zorundadır. Ve bizim farkında
olmadığımız düzenleme budur. Ve bu düzenleme, sizin içinizdeki güçtür. Bu sizin kendi gücünüzdür. Bu gücün uyanışı sayesinde
size bu son atılımı sağlamak için, zaten size bundan bahsedilmişti. Bu vardır, bu oradadır. Ve kendini tanımaktır, aydınlanma
almak her insanın hakkıdır. Sahaja, Saha, sizinle birlikte doğan anlamına gelir. Onun sizinle doğmuş olması bir haktır. Ve
aydınlanmamızı almamız gerektiği şeklindeki temel haklarımızı neden toplumdan istemiyoruz. Sizinki hangisidir? O zaten içinize
yerleştirilmiştir. Hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur, elbette bunun için ödeme yapamazsınız. Kendi evriminiz için şimdiye dek ne
kadar ödediniz? Ve bu farklı insanlarda, nasıl farklı olabilir? Çünkü her insanda Kundalini adını verdiğimiz bu güç vardır. O kişi
beyaz, siyah, sarı, mavi veya her ne renk olursa olsun. İster kuzeyden isterse güneyden olsun, her hangi bir yerden. İster bu ülkeye,
isterse şu ülkeye mensup olsun. Onların hepsi, kendi Kundalinilerinin içine yerleştirilmiş bu güce sahipler. Ben herkesin kalbi
olduğunu söylesem bile, öyleyse neden farklılıklarımız var? Ama bu akıl. Bu farklılaşmayı, bu insan zihnini yaratır ve bu sorunlar
elbette ki bunlar, bizim ülkemizden değildir. Onlar grubumuza ait değiller ve hayvanlar gibi, bizler yine gruplar oluşturuyoruz.
Farklı gruplar, bilmiyorum,mezhepler. Bazı insanların çatalları ve kaşıkları bu şekilde yerleştirmelerinden dolayı, onlar bir grup
oluşturuyorlar. Bazı insanlar kahve içiyor, bu yüzden onların böyle bir grubu var, anlıyor musunuz? Grup oluşturmakta çok iyiyiz.
Bu da hayvan içgüdüsüdür, bence, böyle aptalca şeylerden hareket ederek gruplar oluşturmaya çalışıyoruz. Ve sonra,
savaşlarımız olabilir çünkü savaşmalıyız. Biz bir grubuz, biz harika bir şeyiz, bu yüzdende başkalarıyla savaşmalıyız. İçimizde
olan tüm bu içgüdüler, kalıtsaldır. Bize geldiler. Onlar bunun genlerimizde olduğunu söylüyorlar. Yine de, genleri değiştirebilir
miyiz? Kişiliğimizi daha yüksek bir şeye dönüştürebilir miyiz ve Ben size bunun için içimizde bir gücün olduğunu söyleyebilirim,
hepiniz bu güce içinizde sahipsiniz. Ve o size ne veriyor? Size anlattığım gibi o altı merkezden geçer, onu besler ve nihayetinde
bıngıldak kemiği bölgesini deler. Biz buna gerçekleşme ya da vaftiz diyebiliriz ve bu Tanrısal sevginin her şeyi kaplayan gücüne
bağlıdır. Ben yine, sevgi, Tanrısal şefkat diyorum, Tanrısal sevgi. Yani siz her yeri saran bu güce bağlanıyorsunuz. Eğer bir
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doktora kalbimizi çalıştıran kimdir diye sorarsanız, o bunun otonom sinir sistemi olduğunu söyleyecektir ama nedir, bu oto
kimdir? Bütün bu şeyleri kim yapıyor? Yaşayan bütün bu işleri kim yapıyor? Bu çiçeklere bakın, güzeller. Bu çiçekleri kim böylesine
farklı yaptı, farklı çiçekleri? Toprak Ana farklılıkları nasıl yapıyor ve O, bütün bu çiçekleri nasıl veriyor? Bunu düşünüyor muyuz?
Biz bunu kıymetini bilmeden kabul ediyoruz. Tüm yaşayan işleri olduğu gibi kabul ediyoruz, ama bu Tanrısal güç tarafından
yapılır. İnanın bana. Etrafımızda bizi koruyan, bize bakan, bize rehberlik eden ve bunların hepsinin üzerinde, bizi seven bu Tanrısal
güç var ve o bize önem verir. O, her yeri saran bu gücün kutsamalarını hepimizin almamızı istiyor ama eğer bağlantıda değilseniz,
bunu nasıl yapabilirsiniz? Örneğin, bu cihaz ana şebekeye bağlı değilse, yararsızdır. Bu bir işe yaramayacaktır, işte bu yüzden
hepimiz, her yeri kaplayan bu güçle bağlantıda olmalıyız. Eğer bunu anlarsak, bu bir şeydir. Bilebilirsiniz de, ama kesinlikle siz
bunu elde etmeye muktedirsiniz. Yapmanız gereken dışsal bir şey yoktur. Bunu bırakmak, şunu bırakmak veya dua etmek gibi
değildir veya orada olan gibi bir şey değildir bu süreç. Yaşayan süreç çalışır ve siz aydınlanmanızı elde edersiniz. Tek şey şu ki,
eğer aydınlanma almanız gerekiyorsa sizin aydınlanmanız gerekir. Aydınlanmayan bir mumun, başka bir mumu aydınlatamaması
gibi, ama aydınlanmış tek bir mum, çok sayıda mumu aydınlatabilir, aynı şekilde sizde dünyada bulunan çok sayıda kişiyi
aydınlatma gücünü elde edersiniz ve sadece bu da değil, pek çok gücü elde edersiniz. Ama en büyük güç, sizin onunla insanlara
yardım ettiğiniz, insanlarla ilgilendiğiniz şefkat ve sevgidir. Neyse ki şimdi ülkenizde tıbbi kurumlar, onlar Sahaja Yogayı kabul
ettiler, çünkü o çalışır, saldırır ya da merkezleri, vücudumuzdaki temel merkezleri besler, diyebiliriz. Bu merkezler fiziksel, zihinsel,
duygusal ve ruhsal varlığımızdan sorumludurlar ve o bunu aydınlatır ve bu aydınlanma ile kesinlikle iyileşirsiniz. Sahaja yoga ile
birçok insanın tedavi edildiği bir gerçektir. Hindistan'da da bir hastanemiz var ve orada başka bir hastanemiz daha olacak, belki
de Amerika'da ödeme yapmanız gerekmeyen bir hastanemiz olabilir. Bu sizin kendi gücünüz olduğu için, sadece yediğiniz
yemeğiniz ve bunun gibi bir şey için ödeme yapabilirsiniz, ama ,tedavi için değil. Sizin olan bir şey için, ne kadar ödeyebilirsiniz?
İşte sizin insanlara söyleyeceğiniz şey, ne kadar güçlü olduğunuzdur. Diğer taraftan bazıları son derece öfkelidir, bazıları ise son
derece depresiftir. Bu ikisi arasında kalan bir şey yok ama bu güçle siz çok şefkat dolu olursunuz. Sonra dikkatiniz, kendinizden
başka insanlara yönelir. Başkaları için siz neler yapabilirsiniz? Onlara nasıl aydınlanma verebilirsiniz ve aniden çevrenizde çok
fazla çok yıkıcı güç olduğunu, çok fazla rahatsız edici güç olduğunu, çok fazla sorun olduğunu keşfedersiniz, aniden disiplini fark
edersiniz. Eğer insanoğlunu dönüştürebilirseniz, ama bu bir dönüşüm sorunu değildir. Bunun, bir evrimsel süreç sorunu olduğunu
söyleyebilirim ve bu gerçekleştiği zaman, tamamen dönüştüğünüzü fark edersiniz. Ve binlerce insan dönüştürülmelidir. Binlerce
ve binlercesi, milyonlarca ve milyonlarcası, ama bir şekilde Amerika'nın spiritüellik için farklı bir yaklaşımı var. Eğer Ben para
almazsam, o zaman onlar Bende yanlış bir şey olduğunu düşünüyorlar. Para almak zorundayım. Onlar Bana çok şey söylediler,
bazı uzmanlar geldi ve Bana anlattılar. Bana tüm ekonomiyi ve anlamadığım bütün bu şeyleri açıkladılar. Ve onlar bunun
satılabilir olması gerektiğini düşünüyorlar. Bu tür bir şeyi anlayamıyorum, İsa’ya siz ne kadar ödeyeceksiniz? Aziz olan herhangi
bir kimseye ne kadar ödeme yapacaksınız? Çünkü bu değer ücretlendirilemez, paha biçilemezdir. Sizin için en kıymetli şey,
kendinizi tanımanızdır. Eğer kendinizi tanımıyorsanız, çılgınca bir düşünme telaşı içinde, döner ve döner ve hala dönersiniz.
Şaşıracaksınız ki, Einstein bile, bundan bahsetti, görecelilik teorisini bulmaya çalışıyor ve bulamıyordu. Bahçesine gitti ve sabun
köpükleriyle oynuyordu ve aniden bilinmeyen bir yerden geldi, onun anlattığı şey buydu, görecelilik teorisi onun aklına geldi ve bu
bilinmeyen alana bir isim verdi, ona bir isim verdi ve bu isim Benim için kusursuz değil ama o, sizin faydalanabileceğiniz, gelecek
nesil için anlayabileceğiniz, gelecekteki bilim insanı için, fikirleri oradan alacağınız bir alanın var olduğunu söylüyor ve bunun için
sizin bir tür kişiliğe sahip olmanız gerektiğini söyledi, fikirlerin geldiğini algılayabileceğiniz bu burulma alanı. Eğer siz bu alana
girebilirseniz, gerçeğin ne olduğu konusunda tam bir fikir edinebilirsiniz. O bunu cognitif (idrakle, kavramayla ilgili) olarak
adlandırıyor, bunun cognitif bir bilim olduğunu söylüyor ve böyle bir kişi, size bilimsel olarak test edebileceğiniz pek çok şey
söyleyebilir ve siz bunların kesinlikle doğru olduğunu göreceksiniz. Ve onun başına gelen şeyde buydu çünkü kendisi aydınlanmış
bir ruhtu ve Newton gibi birçok insan da, onlar aydınlanmış ruhlardı. Abraham Lincoln aydınlanmış bir ruhtu, ama onlar
başkalarına anlatamadılar, çünkü kimse onlara inanmazdı ve onlara bir şeyler anlatmaya çalışan herkese onlar işkence ederlerdi.
Her aziz, yani gerçek aziz demek istiyorum, işkence gördü, her bir sufi işkence gördü. Ülkemizde özellikle azizlere çok kötü
muamele edilmiştir. Diğer ülkelerde de. Neden? Çünkü onlar sadece tek kişiydiler ve belki de insanlar kıskanıyorlardı, onlar nasıl
bu kadar çok şey bilebilirlerdi, onlar nasıl bu kadar çok şey hakkında konuşabilirlerdi? Şimdi tüm bunları, şimdi sadece düşünün,
eğer ben çok basit bir şey yapmışsam, sadece bir iki kişiye vermek gibi bir gelenek ortada varken, Ben bir iki kişiye aydınlanma
vermenin bir faydası olmadığını düşündüm, şimdi bunun işe yaramayacağını hissettim. Bunu kitleler için yapmalıyız. Ve Benim
tam olarak yaptığım şey, kitlesel aydınlanma verebileceğim bir yöntem bulmaktı. Hepsi bu, basit bir şey, işe yarıyor ve çok iyi
çalıştı. Söylediğim gibi, Amerika'da onlar sadece insanoğlunun başka bir başarısını düşünüyorlar, onlar parayı biliyorlar. Yani
para, para, para, her şey para, bu yüzden para olmadan maneviyatı bile anlayamazlar. Ama Rusya gibi bir yerde, diyebiliriz ki, Rus
halkı, Rus halkında sizlerin sahip olduğu özgürlük yoktu ve orada onlar her taraftan baskı görüyorlardı. Bildiğiniz gibi, orası her



şeyiyle komünist bir ülkeydi ve bu komünizm altında onlar tamamen ezildiler. Sonuç olarak kendi içlerine döndüler ve içeride
çözümler bulmaya çalıştılar ve Beni gördükleri zaman, Sadece Beni görerek, binlercesinin nasıl geldiğini bilmiyorum, sadece
Rusya'da binlerce, binlerce ve binlerce insan var. Ayrıca diğer bazı ülkelerde, demek istediğim, burada görüyorum, sadece
Rusya'da bizim bulmamız lazım, onları bir salona sığdıramazsınız. Büyük bir çadırımızın olması ya da bu tür şeyler yaptıkları
olimpiyat mekânlarına sahip olmamız gerek. Sorun şu ki, biz “bunu ben kendi başıma bulabilirim” fikrinden vazgeçmeliyiz. Bu fikir
çok yaygındır, ama bunu yapamazsınız. Aydınlanmış bir kişiden almanız gereken, tek gelişme budur. Bu noktada, ben bunu kendi
kendime yapamıyorum, diyerek alçakgönüllü olmalısınız, yolumu kendim bulabilirim, diyebilirsiniz, ama bulamazsınız,
kaybolacaksınız. Hâlihazırda kendisi aydınlanmış olan birisini bulmalısınız. Şimdi, aydınlanmış birisini nasıl bulabilirsiniz. Nasıl?
Çünkü aydınlanmadan sonra mutlak gerçeği, parmak uçlarınızda bilirsiniz, başka birisinin çakra merkezlerini hissedebilirsiniz.
Eğer bir kişi şüpheli birisiyse, siz bunu hissedebilirsiniz. Birisi sizi aldatıyorsa, bunu hissedebilirsiniz, her şeyi, parmaklarınız
konuşur. Muhammed Sahibin söylediği şey buydu: Yeniden Diriliş zamanında elleriniz konuşacaktır. Açıkçası, el nasıl
konuşabilir? Bu nasıl olur? Çünkü bu beş parmağın hepsi çakra merkezleridir, altıncı ve yedinci merkez. Biri fiziksel tarafta, diğeri
ise fiziksel ve aynı zamanda zihinsel olan taraftadır, yani sağ kanal ve duygusal taraf ise sol kanaldadır. İçimizde insanların
anlamadığı iki farklı sistem vardır, onlar içimizde bulunan iki kanaldır. Otonom sinir sistemi dediğimiz şeyin merkezinde,
parasempatik sinir sistemi vardır, ama iki tane, sol ve sağ sempatik sinir sistemi vardır. Ve bunlar sistemlerdir, sizde neyin yanlış
olduğunu parmak uçlarınızda tam olarak bildiğiniz, aydınlanmış iki tane sistem. Hangi merkezler catch ediyor, bu da sizin kendi
bilginizdir. İnsanlar delireceklerdir, ama delirdiklerini bilemeyeceklerdir. Kanser olacaklar ama kanser olduklarını bilmeyecekler.
Bu gösterge, size sizde neyin yanlış olduğunu söyler. Şimdi, eğer siz merkezlerinizi nasıl düzeltebileceğinizi biliyorsanız,
başkalarının merkezlerini de düzeltebilirsiniz. Sonra ulaşılan başka bir şey ise, sizin kolektif bilinçte olmanızdır. Bu sizin
başkalarının merkezlerini kendi parmak uçlarınızda hissedebileceğiniz anlamına gelir. Başka insanları parmak uçlarınızda
hissedebilirsiniz. Diğer kişi kimdir? İşte bizim düşündüğümüz şey budur. Ama hiç kimse öteki değildir. Bizler tek bir spritüel
kişiliğin parçasıyız. Ve bir kişinin bir problemi olduğunda, biz derhal bir problem olduğunu biliriz çünkü bunu parmak uçlarınızda
hissedebilirsiniz. Bu gerçek bilgidir, bu bir şekilde kitap okumak ya da böyle bir şey değildir, bu sizin kendi içinizdeki gerçek
bilgidir, kendinizi bildiğiniz, kognatif bilim dediğimiz, içinizde çalışan şeydir. Herhangi bir şeyi anlamak için, dışarı çıkıp hiçbir şey
okumak zorunda değilsiniz. Kendi varlığınız, söylemeliyim ki, size neyin ne olduğunu söyleyen tam bir bilgisayardır. Kim nedir? Ne
olduğumuz hakkında hiçbir fikrimiz yoktur. Bize hangi potansiyele sahip olduğumuza dair bir fikir verilmedi. Bu çok muazzamdır.
Bu muazzamdır ve eğer bu işe yararsa, sizin için, aileniz için, çocuklarınız için, şehriniz için, ulusunuz için ve tüm dünya için
çalışacaktır. Yani bu zihinsel olarak değil, kendi içinizde kolektif bir anlayış olmalıdır. Zihinsel anlayış sadece geçicidir, geçip
gider ama bu bir gerçekleşmedir, tekrar ve tekrar bunu söylüyorum, bu içinizdeki bilginin gerçekleşmesidir, sonrasında onlar
sadece bundan bahsederler. Çakraların, merkezlerin kelimeleriyle konuşurlar. O kişi budur, o kişi bunlara sahip, bunlara (anlam
belirsiz) parmak uçlarımda sahibim ve bu size her şey için mükemmel bir cevap verir. Sonra size bakar, sizi korur, söylediğim gibi
size rehberlik eder ve sizi doğru şekilde, doğru yola yönlendirir ve onun bunları başarma şekli harikadır. Bu yüzden biz her şeyden
önce, başkalarına gerçekten yardım edecek ve ilgilenecek olan aydınlanmış bu özel kişiliğine sahip olmamız gerektiğini
anlamalıyız. Bu sadece konuşmak değildir, bu sadece okumak değildir, sadece sahte bir guruyu takip etmek değildir, bu sizin
kendinizi izlemenizdir ki, bu sizin kendi kendinizin efendisi olduğunuzu gösterir. Siz kendinizin efendisi olursunuz ve siz her şey
hakkında her şeyi bilirsiniz. Bu sadece birkaç kişi için değildir, dediğim gibi, bu hepinizde bulunan potansiyeldir. Bu sadece siyah
insanlar, beyaz insanlar için değildir, bu aynı zamanda eğitimsiz, köylerde yaşayan, hepsi içindir, çok sade olan insanlar içinde bu
işe yarıyor ve o çalıştığı zaman şaşıracaksınız, o sizi dönüştürür ve başkalarını da dönüştürür ve siz bu hususta emin olursunuz.
Kendinizden şüphe etmezsiniz, çünkü parmaklarınızın ucunda mutlak bir bilgi var. Bu sizin içinizde olan ve elde etmeniz gereken
bir şeydir. Tabii ki bunun için şunu bilmelisiniz, şu ana dek buna sahip olduğunuzu bilmiyordunuz. Bu tutumu gösterdiğiniz
sürece, bu işe yarayacaktır. Ben zorlayamam, Sahaja Yoga, kimseyi aydınlanma almaya zorlayamaz, bu zorlanamaz. Bunun
istenmesi gerekir. Siz kapıyı çalıncaya dek, bu işe yaramayacaktır. Bu sadece bunu gerçekten isteyen ve aydınlanma almak
isteyen insanlar için işe yarar. Sonuç olarak herhangi bir sorumluluğunuz yoktur. Bu sadece her yeri kaplayan, sizin için her şeyi
yapan gücün sorumluluğudur. O size bakar, size rehberlik eder ve sizi doğru yerlere, doğru şartlara götürür ve sizi şaşırtacak
şekilde sizi yönlendirir. Bu nasıl olur? O nasıl çalışıyor? Nasıl hallediyor? Hiçbir mucizeye terk edilecek bir anlam kalmayacaktır.
Ancak bu mucizeler, bir şeyden elmas gibi bir şey çıkarmak gibi değildir, ancak bu koşulların nasıl da değiştiği, insanların nasıl
değiştiği, nasıl olup bu kadar sevimli bir kişilik haline geldiğiniz, bir mucizedir. Bu konuda kaç konuşma yaptığımı bilmiyorum ve
bunun sonu yoktur. Fakat şunu söyleyebilirim ki, sizler aydınlanmanızı almalı ve programlarımıza, her nerededüzenleniyorsa
katılmalısınız ve bunun içinde büyümelisiniz çünkü siz tohumun filizlenmesi gibi, büyümek için biraz zaman ayırmalısınız ama
ağaç haline gelmek zaman alır. Ama zor bela en fazla bir ay ve orada da, siz ödeme yapmak zorunda değilsiniz. Hiçbir şey



ödenmek gerekmediğini size tekrar söyleyeceğim, sadece kendinize biraz zaman ayırın ve bu işe yarayacaktır. Bunun ustası
olduğunuz zaman, neler yapabileceğinize şaşıracaksınız. En fazla bir ay. Bazı insanlar bu sadece alıyorlar ve bir şeyi yapmak
zorunda değiller onlar sadece bilirler ama insanların çoğu bunu yapmalıdır. Bu her şeyi geliştirir: düşünme kapasiteniz, bu
anlamda beyinleriniz aydınlanır. Çok büyük kalbi olan bir şahsiyet olursunuz ve bizim zenginlik olarak düşündüğümüz diğer
şeyler, bütün bunlar bunun sayesinde meydana gelir. Bu sadece annenizin size, en tepesinde biraz çikolata ile ..... vermesine izin
vermenizdir. Ama asıl önemli olan, sizler kendinizi bilmek zorundasınız. Ne kadar harikasınız, bu her annenin çocuğunun
bilmesini istediği bir şeydir. Bu Benim Amerika'daki yegâne arzumdur, eğer bu şekilde yayılırsa, bunun hepsi büyük bir şey
olacaktır, tüm dünya için bu, büyük bir hareket olacaktır. Tanrı sizi korusun. Teşekkür ederim.
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Guru Puja “Mutlak Bilgiyi Özümsemek” Cabella Ligure (İtalya), 1 Ağustos 1999. Cabella’ya gelmemizden bu yana 10 yıl geçti.
Dolayısıyla bu 10 yıl boyunca Sahaja Yoga da nasıl geliştiğimizi tahmin edebilirsiniz. Şimdi bugün Guru Puja yapacağız. Söylemiş
olduğum gibi, sizler gurularsınız ve kendi gurunuz olarak Bana ibadet etmek istiyorsunuz. Tamam. Ama kişinin anlaması gereken
şey siz guru olduğunuzdur, buna şüphe yok çünkü sizde bilgi var, sizde mutlak bilgi var. Ve böylelikle diyebiliriz ki siz guru
oldunuz, bu şüphesiz. Fakat kişi Kundaliniyi yükseltebildiği, başkalarına aydınlanma verebildiği bir konuma ulaştığını anlamak
zorundadır. Aynı zamanda mutlak bilginin ne olduğunu da biliyorsunuz. Mutlak bilgiyi bilmek önemlidir ama onu özümsemek çok
daha önemlidir. Mutlak bilgiyi bilmemize rağmen onu o kadar da iyi özümsüyemiyoruz. Bu da bizim onun derinlerine inemediğiz
anlamına geliyor. Bunun nedeni nedir? Hepimiz aynı mirastan yani hayvan krallığından geldiğimizin farkına varmalıyız. Sizler
hayvan krallığından evrimleştiniz. Bu yüzden hayvan krallığının saldırganlık, hükmetme, hırçınlık, korku, gücü ele geçirmek gibi
özellikleri içimizde duruyor. Bunlar bizim mirasımız ve içimizde duruyorlar. Sizler değilsiniz şüphesiz, halen Sahaja Yogada
olmayanlar, diğerlerinin mallarını ele geçirmek istiyoruz. Onlar önce toprakları ele geçirdiler, sonra onları köle yapmak üzere
insanları yakaladılar. Sonra bunlarla da tatmin olmadılar böylece krallıkları, mücevherleri ve tüm bu şeyleri zapt etmeye
başladılar. Yani sadece ele geçirmek. Onların hiçbir yasal hakları yoktu ama hala ele geçiriyorlardı. Bu, bu çok saçma, insanlık dışı
görünüyor fakat mirasınız gereği bu durum var. Şimdi kıskançlık gibi başka şeylerde var. Hayvanların içinde bunların çok az bir
kısmı var, onlarda bizde olduğu kadar fazla kıskançlık yokken, biz bu kıskançlığı kendi reaksiyonlarımız ve düşüncelerimiz
nedeniyle miras aldık. İnsanlar kıskandılar ve diğerlerini aşağı çekmek istediler. Eğer kendileri bir şeye ulaşamamışlarsa
diğerlerini aşağıya çekmeyi isterler. Bu tür bir kıskançlık, insanları ele geçirdiğinde, onlar kıskançlık adına yapılmış herşeyin doğru
olduğunu düşündüler. “Biz diğer insandan aşağıdayız. Diğer insanların bazı yetenekleri bizde yok” şeklinde bunun çok
farkındaydılar ve kıskançlığın arkalarındaki bu güç nedeniyle o kişilere boyun eğdirdiler. Şimdi problem şu ki insan olmamıza
ragmen, tıpkı hayvanlar gibi kudurmuşuz, kızgınız ve canımız sıkılıyor. Buna ilave olarak, düşünmeleri nedeniyle insanlar
reaksiyon gösterirler. Düşünebilirler ve bu düşünme ile tüm bu miras kalmış özellikler saptırılabilir. Tıpkı bir insanın, başka bir
insanı kontrol altına almak istemesi gibi. O zaman bir hayvan gibi doğrudan hareket etmezler, nasıl yapacağı üzerine düşünür ve
bir araç, bir metod bulur. İnsanlarda en büyük problem onların hala miras almış oldukları çok zorba bir huyları var. Bu vahşi huy
kontrol altına alınmalı, görülmelidir. Sevmediğiniz, kendi isteğiniz dışında, buna benzer bir şeyde olabilir, bunu gördüğünüzde
hemen hiddetlenirsiniz. Hemen şimdi gördüm, kafur yerine şekerleme koymuşlar. Şekerlemeye kibrit tutuyorlar, gördüğünüz gibi
onun içine bir kibrit çöpü sokuyorlar. Şekerleme ateş almayacaktır. Denerler, denerler, ateş almaz. Böyle olunca Ben “nedir bu? bir
bakayım” dedim. O bir şekerlemeymiş. Eğer kafuru olsaydı hemen alev alırdı. Dolayısıyla bir insanın kalitesi de, benzer bir yolla
bilinebilir. Eğer en ufak bir provakasyonla, eğer kişi öfkelenir ve sinirlenirse onun kalitesi bir gurununki kadar iyi olmaz. Guru
olarak, hiddetlenmememiz, öfkelenmememiz gerek, başkalarına baskı yapmaya çalışmamalıyız. İnsanlar “Fakat o zaman ne
yapmalıyız” şeklinde sorarlar. Bizim sevgi dediğimiz, başka bir metodumuz var. Sevgi. Öfkeli olmak yerine o insana sevgi ve
şefkat gösterirseniz, meydana gelen şey sizi kızdırmaz ve diğer kişiyi de öfkelendirmemiş olursunuz. Öfke, öfkeyi çeker. Eğer
birisine öfkelenirseniz, o kişi belki de sizden korktuğu için hemen size sert cevap vermeyebilir, böylede olabilir; fakat kalbinde
zihninde “birgün sana göstereceğim” şeklinde bir intikam hissi besleyecektir. Dolayısıyla Sahaja Yoga da problemleri çözmemizin
tek yolunun sevgi olduğunu lütfen hatırlayınız. Şimdi bir şey kötü gitsin, diyelim ki aşramda siz o kişiye öfkelenseniz ne olacak? O
kişi, belki size karşı garez besleyebilir. Eğer o kişi Sahaja Yogi ise bunun yapılacak kötü bir şey olduğunu fark edebilir. Fakat eğer
o kötü bir Sahaja Yogi ise ve olanı anlayabilecek kadar donanımlı değilse, o zaman ne yapacak? O sadece “bu kişi beni aşağıladı.
Kasten beni aşağıladı ve ondan intikam almalıyım” diye hisseder. Hayvanlar arasında bu tarz bir hareket çok azdır. Bazı hayvanlar
dışında, hayvanlarda intikam alma duygusu olduğunu sanmıyorum. Derler ki eğer bir yılana zarar verirseniz, size geri gelmesi
biraz vakit alır, söylenenin hepsi budur. Ve işte bu, yılanın özelliklerinden birisi olan bir şeydir. Fakat tüm bu değişik kategorilerden
geçtik, bu hayvanların bazı kalitelerini hala içimizde taşıyor olabiliriz, hatta bir yerde yılan bile olabiliriz. Eğer yılan içimizdeyse, biri
bizi incittiğinde tüm hayatınız boyunca onu hatırlayacaksınız. Eğer içimizde bir yılan varsa, “Beni incitti, bir gün onu doğru yola
sokacağım, intikamımı alacağım”. Fakat şimdi, eğer içinizde bir kaplan varsa, çok acımasız olabilirsiniz, en küçük bir şeye
kızarsınız, sinirlenirsiniz. Şimdi bu bizim hayvan seviyesinde olduğumuz ve almış olduğumuz mirasımızın içimizde hala çalıştığı
iyi bir durum değildir. Dolayısıyla kendimizi gözlemlemeliyiz. İyi gurular olmalıyız ve iyi bir guru olmak için çok huzurlu, şefkatli,
sevecen tabiatlı olmalıyız. Herşeyden öte, kişi bazı insanlarda bundan daha çok olduğunu ya da bazılarında bundan, bazılarında
ise şundan olacak şekilde insanların bu mirasa sahip olduğu anlamalıdırlar. Bu yüzden eğer birisine kızarsanız, bunun ona ya da
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size bir faydası olmaz. Fakat eğer sevgi dolu ve şefkatli olursanız ve o kişiye problemin ne olduğunu ve sizin ne yapmak
istediğinizi anlatırsanız, Ben derim ki durum iyileşir, o kişi kesinlikle gelişir ve sevginizi hisseder. Tabii ki bazen, böyle bir kişiyi
affetmekte gerekir. Böyle bir insan kesinlikle affedilmelidir. Bu eğer kişi yanlış yaparsa, her türlü yanlışı yapıyorsa, siz onu
affettiniz ve hala aynı şeyleri devam ettiriyorsa, bu o anlama gelmez. “Affedilmişin” anlamı “unutulmuştur”. Şu ve şu kişi yanlış
davranıyor, unutun gitsin, unutun, tamamıyla unutun. Bir guru için, yani bir Sahaja Yogi guru için bu önemlidir. Demeliyim ki diğer
gurular böyle değiller, onlar kesinlikle, sanırım fazlasıyla öfkeli mizaçlılar ve insanlara kızgın olmaya alışmışlar. Bir keresinde bir
guru ile karşılaşmıştım ve Bana “Anne, siz onlara karşı çok merhametlisiniz. Ve bu merhametle siz iyi insanlar yaratamazsınız.
Ben bunu çok yaşadım,” dedi. “İki insanı guruhaline getirdim ve bunlardan biri para içinde kayboldu. Ben , “Tamam, ikinciye ne
oldu?” dedim. “Ve ikincisi ise kadınlarda kayboldu”, dedi. Bende “Tamam şimdi, eğer kaybolmuşlarsa kaybolmuşlardır fakat eğer
sen onları sevgin, şefkatin ve nezaketinle ile hayata geri döndürebilirsen, en iyisi sen onları hemen ikna et.” Böylece
kaybolanlardan biri….(kesinti) Dolayısıyla bir guru olarak onların miraslarından ayrılamadıkları sonucunu çıkarmalısınız. Fakat
ikinci problem daha da kötüdür, çünkü insanlar düşünebilirler. Tabii ki hayvanlarda düşünebilir fakat bu her zaman bir
şartlanmadır. Ne tür bir şartlanmaları varsa, hayvanlar ona göre davranırlar, fakat onların insanların geliştirdiği şekilde bir egoları
yoktur. Dolayısıyla gurular da, çok kötü bir ego geliştirebilirler. Diğer gurularda gördüğüm ilk ego şudur, Bana “Biz çok şey yaptık,
bu hale gelebilmek için çok çalıştık ve başkalarına niye Aydınlanma vermeliyiz ki?” dediler. Ya da eğer onlar Aydınlanma
almışlarsa “Onlar ne yaptı ki, neden Aydınlanma alsınlar ki?” diyorlar. Bu onların kendi mevcut durumları, onu nasıl elde
ettikleriyle, diğerlerinin bunu nasıl elde ettiğinin bir kıyaslamasına dönüşüyor. Bu yüzden her tür işkenceyi uyguluyor ve problem
yaratan hareketler yapıyorlar. Örneğin, müritin tepe üstü durmasını isteyebilir, ailesinden ayrılmasını sağlayabilirler, onu bunu yap,
şunu yap derler. Onları döveceklerdir, hatta dövebilirler de. Uzun bir süre su içinde kalmalarını, tek ayak üstünde durmalarını
isteyebilirler. Bu şekilde onları cezalandırırlar ve kötünün daha kötüsü olarak sopa yada taşla dövebilirler. Onlar böyledirler. Onlar
konuşmak istemezler, başka bir insanın söylemesi gereken şeyi yada arayış içinde olanlara karşı nasıl davranılması gerektiğini
anlamak istemezler. Tüm bu öfke ve diğer şeyler daha önceleri makul olabilirdi ama Sahaja Yoganın gelişinden sonra, bunun
gereksiz olduğunu bilmelisiniz. Sizi takip edenlere herhangi fiziksel bir ceza vermek tamamen gereksizdir. Hatta şimdi
takipçinize zihinsel bir cezada verilmemelidir. Tıpkı takipçilerine her şeyi söylemeye başlayan insanlar gibi, Ben diyorum ki, bir
lider var ve lider öğrencide yanlış bir şey bulsun, sonra o zaman “Şimdi sen şöylesin, senin baban böyleydi, büyükbaban da
böyleydi, senin büyük büyükbaban da böyleydi, ve şimdi sende böylesin”, demesine benzer ya da onu incitecek başka türden
şeyler. Başka bir insanı inciterek, ona yardım edemezsiniz. Diyelim ki yürürken yaralandınız, yürüyemezsiniz. Ruhani
yükselişinizde de, aynı şekilde eğer yaralanırsanız, daha ileri gidemezsiniz. Dolayısıyla insanları yaralamamak çok önemlidir. Bir
kez diğerlerini yaralamaya başlarsanız, demek ki iyi bir guru değilsinizdir, müriti anlayan ve ona karşı gerçekten nazik olan biri
değilsinizdir. Sahaja Yogada bu bütünüyle farklı bir şeydir, çünkü Sahaja Yogaya herhangi bir kefaret ödemeden, herhangi bir
şekilde suçluluk dolu bir farkındalık, günah çıkarma, benzer şey olmadan ulaştınız. Hiç bir şey olmadı. Olduğunuz halinizle
aydınlanmanızı aldınız. Kimse tepe üstü durmak, kocasını, karısını, ailesini terk etmek gibi, bu tür bir şey yapmak zorunda olmadı.
Her nasılsanız, her ne elbise giyiyorsanız, her ne şartlar altındaysanız, size aydınlanma verildi- bu bir gerçektir. Bunun için bir
ödeme yapmak, kendinizi zorlamak, her hangi bir şey yapmak zorunda kalmadınız. Her neredeyseniz, sadece oturarak
aydınlanmanızı aldınız. Bundan sonrasında, bu çeşit bir olay sevgi, şefkat gücünüz olduğunu size kanıtlamalı. Sevginizden dolayı
size aydınlanmanız verildi. Biz bunu hiç anlamadık. Varsayalım insanlara Aydınlanma vermek için hevesleniyoruz, köylere gitmek,
oralarda çalışmak ve onlara aydınlanma vermek istiyoruz. Niçin? Bunu neden yapıyoruz. Bu ün için, herhangi bir ödül yada
herhangi birşey için değil, bu hissettiğiniz ve kalbinizde olan sevgiden dolayıdır, “ben niçin her şeyden neşe duyuyorum? Diğerleri
neden neşe duymuyorlar?” Ve insanlara aydınlamalarını almaları için, onlara yardım etmek için, zahmete giriyorsunuz. Şimdi
daha büyük bir insan oldunuz ve endişe duyuyorsunuz. Başkaları zarar görüyor, yanlış yolda ilerliyorlar, yanlş şeyler yapıyorlar ve
bu sizi çok, çok üzüyor ve onlara yardım etmek istiyorsunuz. Ve sahip olduğunuz bu anlayışla, kendisine karşe sizin bir guru gibi
davranmanız gereken bu insanlarla nasıl ilgilenmeniz gerektiğini bileceksiniz. Çoğunlukla, o kişiye sizin sert bir şeyler söylemeniz
gereksizdir. En fazla yaptıkları hataları, duydukları zaman şoka girmeyecekleri şekilde, çok yumuşak bir tavırla onlara
söyleyebilirsiniz. Bağımlılık konularını da aynı şekildedir: şimdi bir kişinin çok fazla bağımlılığı olsun, diyelim ki aileye, karısına,
çocuklarına yada birisine karşı. Ve Sahaja Yogaya geldiklerinde, onların hala aynı derecede bağımlılıkları sürmektedir. Tamam, bir
şey fark etmez. Fakat bu bağımlılıkla ne kadar ilerleyebilecekleri, bunun ne kadar devam edeceği hususu önemlidir. Siz bağımsız
olmalısınız. Eğer Ben dersem, olamazsınız, bu bir konumdur, bu siz bağımsız olduğunuz zaman gerçekleşen zihnin bir
konumudur. Fakat iş onlar için bir şey yapmaya geldi mi, zahmete girip onlara yardım edeceksiniz Fakat siz bağımlılığı olan bir
insan değilsiniz? Şimdi bağımlılığı olan bir insanın tanımı nedir? Bağımlı insan, başka bir insan için kaygılanan, diğer bir insanı
düşünen, Sahaja Yogayı düşünemeyen, sadece bağımlı olduğu insanı düşünen kişidir. O zaman da çok bu kişi hassastır, onun



erkek kardeşine, kız kardeşine, yada birisine herhangi bir şey söylemeyemezsiniz, söylerseniz zıplar. Bağımlılık aynı zamanda
onun sahip olduğu isimdir de. Diyelim ki, onun belli bir ismi olsun, diyelim ki, yada büyük bir makamı olsun, peki o ne yapar? Hiç
bir şekilde onu sorgulayamazsınız, hiç bir sözle ona kafa tutamazsınız, çünkü kendisini o makamla o kadar fazla tanımlanmıştır
ki, kendisinin hayatta bir çok önemli mevkiye ulaşmış çok büyük bir insan olduğunu düşünür. Buna o kadar bağımlıdır ki gurunun
da buna saygı göstermesini ister. Şimdi, bu problemi çözmenin yolu nedir? Diyelim ki birisi karısına çok bağımlı olsun, örnek
olsun diye söylüyorum, o kişi ile tartışmamalı, münakaşa etmemelisiniz, kesinlikle, çünkü o bu aşamaya hala yavaş yavaş geliyor.
Böyle bir kişi kesinlikle mükemmel bir Sahaja Yoi değildir. Böyle bir durumda siz ne yapmalısınız? Eğer karısına bağımlıysa,
bırakın öyle kalsın. Fakat Divine bunu halleder ve o ne düşünüyorsa, yapıyorsa ve aldığı kararların tamamen yanlış olduğunu fark
eder. Ve kendisi bunu bir kez fark ederse, ondan sonra bağımlılığı biter. Fakat eğer siz ona birşeyler söylemeye devam ederseniz,
bu hiç bir zaman çalışmaz. Dolayısıyla insan olarak anlamalısınız ki, biz her ne isek ve hatta Sahaja Yogiler olarak dahi
problemlerimiz var. Ve bu çok yavaşça olmalı, yavaşça çözülmelidir, tartışarak değil, bir şeyler söyleyerek değil, sevgi ve şefkatle
olmalıdır. Eğer bir insan için sevgi duyuyorsanız, şaşıracaksınız ki, insanların %99 ı sevgiye değer verir. Bu demeliyim ki, insanların
üçüncü kalitesidir. İlki onun mirasıdır, ikincisi düşünmesi ve üçüncüsü olarak sevgiye değer vermesidir. Her hangi bir insan
severse, diğer kişi de bu sevgiye değer verir, çünkü o kişi “bu özel insan beni seviyor, zenginliğimi, güzelliğimi, benim bir şeyimi
değil, beni seviyor” şeklinde düşünür. Ve sevginin bu çeşidi, bu onu bağımlı olduğu kişiden kolaylıkla tamamen bağımsız kılacak
bir şeydir. Nasıl? Şimdi eğer birisini beğenirseniz, eğer birisini severseniz, ona bağımlı olmamalısınız, bu çok garip görünebilir.
Sahaja Yoga da zihin öyle bir haldedir ki, siz tamamen bağımsız ve tamamen bağımlısınızdır. Nasıl? Örneğin, şimdi Benim bir
kızım olsun, yani Ben ona bağımlı değilimdir, ona asla telefon etmem, onun canını sıkmam; çünkü Sahaja Yoga’da siz bu kişinin
ne durumda olduğunu bilirsiniz. Eğer vibrasyonlar iyiyse neden telefon edesiniz ki? Niçin onunla konuşasınız ki? Niçin bir şey
isteyesiniz ki? Gerek yoktur. Sadece vibrasyonlarla, siz o kişinin nasıl olduğunu bilirsiniz. Ve bu sizin tamamen bağımsız
olduğunuzu gösterir. Fakat vibrasyonlar o kişi hakkında ciddi bir durum olduğunu işaret ediyor ya da gösteriyorsa, ne yaparsınız,
ona tam bir dikkat koyarsınız, tam bir dikkat. Siz, tam dikkat koyarsınız, bağımlılık değil. Yani bağımlılık problemi çözmez.
Problemi çözen dikkattir. Fakat bağımsız değilseniz, dikkatiniz bağımlı bir dikkattir. Bu dikkat herkes için uygulanabilir bir dikkat
değildir, bu yapışmış bir dikkattir, tamamen kendinizi onunla tanımladığınız kişiye yapışmış bir dikkattir. Anlamaya çalışın.
Dolayısıyla kendinizi bir kişi ile tanımlanmak, aslında ne diyebiliriz, bu o kişiye dikkat koymak değildir. Ve sonrasında dikkatiniz
çalışmaya başlar. Eğer o seviyede iseniz, sizin dikkatinize ihtiyaç duyan bu belirli insana, siz ne zaman dikkat koysanız, o zaman
bu çalışır. Fakat eğer sürekli olarak bağımlı olduğunuz bu insana dikkat koyarak zamanınızı harcarsanız, dikkatiniz yorulacak ve
çalışmayacaktır. Bu demeliyim ki, büyük bir paradokstur, eğer birine bağımlıysanız, dikkatiniz çalışmaz. Ve eğer o kişiye bağımlı
değilseniz, başka herşeyi yapabilirsiniz: Şimdi bir konuşma yapmalısınız, tamam konuşmayı Ben yapıyorum; sonra yemek
pişirmem gerekiyor, ben yemek yapacağım, bu, şu, o ve bu. Fakat eğer her zaman bu kişiyi düşünüyorsanız, her zaman o kişi ile
bağlantınız olsun istiyorsanız- bu gerekli değildir. O kişi için tamam, o kişi için bu kadar endişelenmenin ne gereği var? Herşeyin
ötesinde siz Sahaja Yoga yapmalısınız, bir çok şey yapmalısınız, bir çok kişinin Kundalisini yükseltmelisiniz. Şimdi siz, bir yerdeki
bir insana bağımlı hale geliyorsunuz, bu çok iyi bir şey değildir. Bu çeşit bir dikkat yüzünden, dikkatiniz de işe yaramaz hale
geliyor, tamamen işe yaramaz bir hale geliyor. Dolayısıyla, bırakın dikkatiniz özgür olsun. Dikkat bağımlılıklarınızla
sınırlandırılmamalıdır. Dikkat tamamen serbest olmalıdır ki, otomatik olarak çalışsın, otomatikman ve şaşıracaksınız ki, dikkat
koymasanız bile dikkat çalışacaktır. Sevgiden başka bir şey olmayan bu ruhani dikkate sahip olmak, böylesine büyük bir şeydir. O
sadece çalışır. Onun nasıl davrandığına şaşırırsınız. Benim hakkında konuştuğum başka bir dünyadır, bu sıradan dünya değildir
fakat daha yüksektedir, orada dikkatiniz çalışır ve öyle güzel çalışır ki, siz nasıl çalıştığına şaşırırsınız. Ama siz onu
bağımlılıklarınızla sınırlandırmamalısınız. Eğer dikkat sınırlandırılırsa, sizin çok sınırlı bir çevreniz olur, sadece size bağımlı kişiler
vardır ya da siz o kişilere bağımlısınız. Bu yüzden kendinizi böyle tanımlanmamak doğru değildir, bir guru bunu çözmelidir. Şimdi
10 mürit ve bir guru olsun ve guru içlerinden sadece bir tanesini sevsin. Guru onun en iyisi olduğunu düşünür ve o kişi
cesaretlendirilmeli ve mümkün olan yardımın tümü o kişiye verilmelidir. Fakat bu işe yaramaz. Ama tam tersisine, guru, “bu kişi
zaten iyi birisi, zaten oldukça yükseldi, çok derinleşti.” Bu yüzden dikkatimi iyi durumda olmayan diğerlerine koyayım, onlarla
konuşayım, onlara çok tatlı bir şekilde, sizde yükselmelisiniz”, demelidir. Orada siz, yükselememiş, hala mücadele eden diğer
kişilerle konuşmalısınız. Onları anlamalısınız. Onların ne yaptığını fark etmelisiniz. Onlar neden gelişmiyorlar ya da dikkatlerinde
yükselmiyorlar. Problem nedir, niçin Divine onların içinden akmıyor? Bunun için bulacağınız sebep, bu insanların dikkatlerinin iyi
olmamasıdır, çünkü dikkatleri sürekli olarak başka birisi odaklanmıştır. Onlar bu odaklanılması gereken şey, sanki kendi
sorumluluklarıymış gibi hissederler. Bu sadece bir mazeret ileri sürmektir, “görüyorsunuz, doğal olarak ben bunun için ve şunun
için endişelenmeliyim”,derler. Fakat eğer siz dikkatinizi gerçekten tek bir kişiye yada 10 kişiye sabitlemezseniz, dikkatiniz bütün
dünya ile ilgilenir. Tüm bilgiyi alır ve aynı zamanda durumu düzeltilmek için yapılacakla ilgili tüm bilgiyi de verir. Dolayısıyla kişi



sizin kesinlikle kızmayacağınız, rahatsız olmayacağınız, hayal kırıklığına uğramayacağınız bu konuma yükselmelidir.Siz bir durum
gördüğünüzde ne olur ve bunun içine girmezsiniz. Durumu görürsünüz ve siz ondan uzaktasınızdır. Böylelikle problemi daha iyi
şekilde çözersiniz. Fakat eğer siz problemin bir parçasıysanız, o zaman çözemezsiniz. Bu şöyledir, Ben kavga edenlerin problemi
çözemeyeceklerini anlatıyordum fakat kavga etmeyenler problemi çözebilirler. Dolayısıyla bu anlaşılması oldukça basit bir şeydir,
eğer siz kendinizi birisiyle ya da bir şeyle tanımlıyorsanız ya da buna bulaşırsanız, kaybolursunuz. Dolayısıyla dikkatimiz her
zaman özgür olmalı ve nerede ihtiyaç duyuluyorsa geniş şekilde kullanılmalıdır. Bu, kişinin ulaşması gereken bir konumdur. Eğer
zihnin bu haline ulaşırsanız, bu Benim size onun hakkında her istediğinizi yapabilirsiniz demem anlamına gelmez, bu sadece
zihnin bir konumudur. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz. Sadece içgözlem sayesinde. İç gözlem sayesinde problemlerinizi çözmek için
yardıma ihtiyacınız olduğunu anlayacaksınız. İlk şey, yani problem sizin kendinizle nasıl yüzleşeceğinizdir, çünkü bu hususta biraz
utangaç yada belki öfkeli olabilirsiniz. Zamanı gelince bu öfkenin hiç bir anlamı olmadığına şaşıracaksınız. Onun hakkında kasıtlı
davranmak isterseniz o zaman bu çalışmaz, fakat eğer Sahaj olursanız, çalışacaktır. Bu şekilde ikinci noktaya geliyoruz, dikkatten
ayrı olarak, bizler herşeyi Paramchaitanyanın ellerine bırakmalıyız. Bırakın problemi Paramchaitanya çözsün.“Problem bu? Bırak
Paramchaitanya problemi çözsün. Biz ilgilenmiyoruz.” Her şeyi çözmesi için Paramchaitanyata verirsiniz, böylece siz içinde
olmazsınız, siz ondan uzak olursunuz. Eğer acı çekmemizin nedeninin, başkalarının bizim için sorumluluk duyması olduğunu
anlayabilirsek bunlar çok, çok basit şeylerdir. Herkes kendisinin sorumlu olduğunu düşünüyor, kendilerinin bizim için bu
sorumluluğu alması gerektiğini söylüyorlar, birileri de ona bu sorumluluğu alması gerektiğini söylüyor. Tüm bu şeyler onları
endişelendiriyor, ve günümüzde çok kompleks bir topluma sahip olmamızın nedeni budur. Onlar sadece düşünmenin neden
olduğu bir sürü hastalıktan dolayı acı çekiyorlar. Sürekli olarak bu düşünme hali ile, birisi hakkında düşünmekle, bir problem
hakkında düşünmekle, hiçbir yere varamazsınız. Bu noktada yapmanız gereken şey, onu Paramchaitanya’ya bırakmanızdır. Eğer
bu Paramchaitanya’ya giderse, o halleder, problemi çözer. Şimdi size bir şey anlatacağım, bir deneyim. Bu kez Ben
Amerikadaydım. Orada bir puja yapmak istedim. Dolayısyla “Tamam, onlar puja için gelsinler. Eğer gelmek isterlerse, bu güzel
olur”, dedim. Sonra onlar Bana “Anne biz puja için hediye getirmek istiyoruz. Hediyeleri nasıl getirebiliriz?” dediler. Bende “Bu çok
kolay. Getirmeyin!” dedim. Fakat onlar bunu dinlemediler. “Biz getirmeliyiz ve gümrük bize problem çıkaracaktır ve bunu, şunu
yapacak” dediler. Biraz ileride, sadece tek bir bina vardı, mezat satışı yapılan başka bir bina daha vardı. “Bu güzel! Biri buna
bakabilir” dedim. Yani, Ben içeri girdim ve çok ucuzdu, inanılmazdı, çok çok pahalı şeyleri damping fiyatına buldum. Bunun orada
olmasına şaşırdım. Onlara “tüm bu şeyleri Ben satın alabilirim. Size ödeme yapacağım ama bütün bunları siz Canajoharie’ye
getireceksiniz” dedim. Kabul ettiler, “Tamam, bunları Canajohaire’ye getireceğiz”, dediler. Ve tüm bunları güzelce paketlenmiş
olarak getirip, Sahaja Yogilere verdiler. Gümrük yada başka bir şeyle ilgili hiçbir problemimiz olmadı; ödemeyi de orada yaptım.
Nasıl, gördünüz, bir şeyler en önemli şeyin ne olduğu anlaşılarak düzeltilebilir, bu da sevgidir. Fakat sevgi gerçektir ve gerçek
sevgidir. Eğer siz birisi için sevgi duyuyorsanız, hakiki sevgi, o zaman bu kişi için yapmak istediğiniz herşey kesinlikle apaçık
olacaktır çünkü o şey içten olacaktır. O kişiye söylemek istediğiniz herşey kesinlikle net, düzgün olacaktır çünkü kesinlikle
içtendir. Dolayısıyla birisiyle ilgilenirken, sizde tamamen içten olmalısınız. Tabii ki onu incitecek şeyler söylemek isteyebilirsiniz,
fakat o kişi üzerinde etkisi olacak, hiç bir şekilde diğer kişiyi incitmeyecek yollar ve metodlar kullanmalısınız. Dolayısıyla Sahaja
Yoga da bu tür gurulara çok ihtiyacımız var çünkü Sahaja Yoga çok yayıldı. Dolayısıyla her şeyden önce huyumuz uygun bir hale
getirilmelidir. Bir gurunun böyle bir işi olmaz, demek istiyorum ki bir Sahaja Yogi gurunun, her ne olursa olsun hiç bir durumda,
kesinlikle öfkeli olmakla bir işi olmaz. Eğer onlar bunu gerçekten bu derece yapabilirlerse, demek istiyorum ki, o bizim,
kaygılarımızın bir çoğunu, problemlerin bir çoğunu, yarattığımız karışıklığın çoğunu ortadan kaldırır. Tüm bunlar kolaylıkla
çözülebilir. Fakat önce kalbimizde saf sevgi olmalıdır, bir kazanımdan yada bir çeşit ödülden gelen sevgi değil, eğer bizde saf
sevgi varsa o zaman yapmak istediğiniz herşeyi kolaylıkla gerçekleştirirsiniz. Bu sonsuza dek gidebilecek kadar oldukça uzun bir
şeydir.(konu) Çünkü herşeyin ötesinde, gurular görevlerinin ne olduğunu ve niçin guru olduklarını bilmeliler, guru olmaları önemli,
çok önemli bir pozisyondur. Ve bu pozisyonu, takipçileri için muazzam bir anlayışlarının olduğunu ve amaçlarınının net olduğunu
göstermek için kullanmalılar. İnsanlar onun için neden böyle, böyle şeyler yapıyor diye şüphe duymamalılar, düşünmemeliler. Bu
gizemli bir şey olmamalı, kesinlikle apaçık olmalıdır. Bugün size tüm bunları anlattım çünkü bugün 10 yılımızı, Cabella’da 10.
Yılımızı tamamladık. Cabella, Bana karşı son derece kibar davrandı. Sahaja Yogaya çok sayıda insan getirdiler, çok sayıda insan
diyorum. Burası çok uzak bir yer, herkes burayı ihmal etmiş ve “Yaşamak için nereye gidiyorsunuz?” ve buna benzer şeyler
dediler. Fakat bu, sadece burada çalıştı ve bu Sahaja Yoganın mucizevi, mucizevi şeyler yaptığının, çok iyi bir göstergesi olarak
kabul edilmelidir. Fakat en önemlisi, siz vibrasyonları bilmelisiniz. Eğer vibrasyonları bilmezseniz, bunu yapamazsınız. Örneğin,
Ben Cabella’ya ilk geldiğimde herkes bana “ Anne, burası çok ıssız, etrafta mafya var. Sadece altı yedi tane ev var. Nereye
gidiyorsunuz? Nedir bu?” dediler. Hepsi Beni uyardılar. Yani Ben buraya geldim ve hemen Belediye Başkanına “Orayı satın
alacağım ve parayı yarın ödeyeceğim” dedim. O, çok şaşırdı: Bunu nasıl yapardım. “Sakın endişe etmeyin, tamamen mükemmel



bu” dedim. Vibrasyonlarda öyleydi. Vibrasyonlarla, buranın harikulede bir yer olduğuna karar verdim. Ve herkes o zaman
cesaretimi kırmaya çalışırken, herkes korkunç olan çok büyük resmi gösterirken vibrasyonlar bana çok yardım etti. Fakat şu
anda, mafia nerede şimdi? Gitti, bitti. Şimdi, birşey hakkında bilmek için meditasyon yapmalı ve apaçık olması gereken
görüşünüzü geliştirmelisiniz. Bu sizin belli bir şey hakkında, sizin belli fikirlerinizi yansıtan bir görüş olmamalıdır, açık bir vizyon
olmalıdır. Sahaja Yogayla kişi Tanrıçanın korumasının başının üstünde olduğunu bilmelidir. Hiçbir şey sizde kötü gitmez, size hiç
birşey olmaz, herşey hallolur. Eminim bu deneyimi kendiniz de elde edeceksiniz. Göreceksiniz, Sahaja Yoga hakkında konuşmak
öyledir ki, siz sadece meditasyon konumunda olacaksınız, sadece meditatif ve bir gün hepinizin bunun gibi, sadece meditasyon
konumunda olmanız gerektiğini hissedeceksiniz. Ve bu meditatif mizaç yada konum her neyse, vibrasyon yayar. Sizin için, işiniz
için, hayatınız için, herşey için (vibrasyon) yayar ve sizin için yollar yaratır. Kimseyle mücadele etmek, kimseyle kavga etmek,
kimseyle tartışmak zorunda değilsiniz. Sadece meditasyon yapmayı deneyin ve size tarif ettiğim, tamamen sevgi ve şefkatle
sarmalandığınız bu konumu gerçekleştirmeyi çalışın. Tanrı hepinizi kutsasın. Anlaması önemli olan bir şey var, bir diğer insan
kalitesi olsa da, her şeyde uçlara gitmemelisiniz. Örneğin eğer akılcılarsa, onlar herşeyi akla uygun bir hale getirmeye çalışıyorlar,
“bunu yapamam, şunu yapamam.” Buna benzer birşey sürüp gidiyor. Bunun ikinci kısmı ise, onlar çok duygusal oluyorlar ve öyle
duygusal oluyorlar ki, duygusallık adına yanlış şeyler yapmaya başlıyorlar. Bu iki şeyin üstesinden gelmelisiniz. Eğer bunun
üstesinden gelemezseniz, ne faydası var? Kendinize Sahaja Yogi demenizin ne faydası var? En azından, bu kadarını yapmalısınız.
Uçlara gitmekten sakınmalısınız. Kendinize bakın. Eğer uçlara giderseniz, hiçbir şey çalışmaz, bir taraftan kanser olursunuz,
korkunç hastalıklara yakalanırsınız. Diğer taraftansa, çok akli bir kişi olursunuz ve Sahaja Yoga kafanıza giremez. Dolayısıyla her
zaman dengeyi tutturmalısınız. Ve bu dengeyle, örneğin birisi, bir Sahaja Yogini olsun ve çok yanlış bir şey yapsın, o zaman
duygusal olarak bağımlılık göstermemelisiniz, “Oh Anne, nedir bu? Ve biz onu affetmeliyiz.” Hayır! Siz ona “Vibrasyonlarını
geliştirmeli ve dengeye gelmelisin. Ve bir kez dengeye geldiğin zaman, senin durumunu değerlendireceğim. O zaman ben bunun
böyle olup olmadığını söyleyeceğim”, demelisiniz. Fakat eğer onun dengesi yoksa, akli davranır, duygusal şeylere gider ve bu
duygusal işler sizi sanki psikolojik bir vakaymış gibi saçma sapan şeylere götürür. Ve bir kişi, bu duygusal şeyleri yapmasından
dolayı çok, çok yanlış şeylere yönelebilir hatta nörötik ya da buna benzer şarkılar söylemek gibi şeylere yapabilir. Tüm bu
duygusal şeyler size her yere sürükleyebilir. Bu yüzden duygusal olmaya gerek yoktur. Sevmelisiniz. Ve sol taraf diğer bir aşırılık
diyebileceğiniz bir taraftır. Bir taraf bu duygusal taraf diğeri ise akılcılıktır. Bu akılcılık içinde tıpkı Hitlerin yaptığı gibi herşeyi
yargılamaya başlarsınız. “Hayır bu doğrudur, benim yaptığım şey doğrudur” dedi. Bir şeyi kafasına soktu ve şimdi “bu doğrudur”,
dedi. Bu akılcılıktır. Dolayısıyla herşey uygun şekilde dengelenmelidir ve yaptığınız şey herneyse bunun uygun sonuç verdiğini
görmelisiniz. Sizlere tekrar tekrar çok teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun. Tanrı sizi korusun H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
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Shri Ganesha Puja. “Toprak Ana’ya saygı göstermek zorundayız”, Cabella Ligure (İtalya), 25 Eylül 1999. Bugün Shri Ganesha'ya
ibadet etmek için burada toplandık. Hepiniz onun ne kadar güçlü bir Deity olduğunu biliyorsunuz. Onun gücü kendi
masumiyetinden gelir. Küçük çocukları gördüğümüz zaman dayanılmaz şekilde otomatik olarak onlara doğru çekiliyor ve onları
sevmek, öpmek ve onlarla birlikte olmak istiyoruz. Ve onlar çok masumlar, son derece masumlar ve Shri Ganesha'ya ibadet
ettiğimiz zaman, gerçekten masum olup olmadığımızı bilmeliyiz. Bu günlerde insanlar son derece hilekâr bir hale geldiler ve ne
kadar hilekâr olduklarına da aldırmıyorlar. Masum ve sade olan diğer insanlara karşı her tür hileli numarayı yaparlar. Herkesin çok
kurnaz olduğu bu modern zamanlarda, yaptıkları her şeyin doğru şey olduğunu söyleyerek, kendilerini her zaman haklı
çıkarabilirler. Bu kurnazlık, kimi insanların her tür fiziksel problemle karşılaşmaları açısından çok cezalandırıcı olan sağ kanalın
diğer aşırılıklarına, sizi sürükleyebilir. On ların elleri felç olabilir veya bacakları felç olabilir. Ayrıca, karaciğer işleyişleriyle ilgili ve
bütün bunlarla ilgili, başka sıkıntılar yaşayabilirler. Tüm bunlar ortaya çıkar. Sonra, onları cezalandırmak için psikosomatik bir
hastalık da ortaya çıkabilir. Şu anda, bu sorunlarınız olduğu zaman, sağ kanaldan dolayı acı çeken bütün bu insanlar, Shri
Ganesha'ya ibadet etmelidir. Mesela bugünlerde hepinizin hayatı çok meşgul. İşinizle son derece meşgulsünüz ve söylemeliyim
ki, normalden çok daha fazla iş yapıyorsunuz. Ama siz Tanrı'nın çok büyük bir işini yaptığınızı düşünüyorsunuz. Sonuç olarak Shri
Ganesha ihmal edildi ve böyle bir kişi, ya çok kuru ya da rahatına çok düşkün birisi haline gelebilir. Bu iki şeyden birisi ortaya çıkar
ve kişi kendisinin nereye gittiğini bilmez. Sizi ortada, Sahaja Yoga'da tutan tek şey, Shri Ganesha’nın Pujasıdır, Shri Ganesha’ya
ibadet ederek her zaman merkezde olabilirsiniz. Sağ kanaldan gelen tüm bu hastalıklar, Shri Ganesha Puja ile tedavi edilebilir.
Şimdi, insanların Shri Ganesha'ya ibadet etmelerinin çeşitli yolları var ama onu hatırlamanın basit bir yolu var, Onun fotoğrafının
önünde oturun ve ondan vibrasyon alın. Kendinizi dengeleyebilmenizin en iyi yolu budur. Çok fazla endişe var, mücadele ettiğiniz
çok fazla şey var. Bunların hepsi Shri Ganesha tarafından etkisiz hale getirilebilir. Masum olmasına rağmen, O son derece zekidir
ve yardımınıza geldiği zaman şaşırırsınız. Nasıl çalıştığına, bütün engelleri ve tüm endişelerinizi sizden nasıl alıp götürdüğüne
hayret edersiniz. Yani çok sade bir Tanrı olmasına rağmen, O sahip olduğumuz en önemli Tanrıdır. Mooladhara çakra çok, çok
karmaşıktır. Sanırım en karmaşık çakralardan birisidir, çünkü birçok haresi vardır, birçok bölümü vardır. Her zaman titreşen ve
salınan diyebiliriz. Bunları istikrarlı hale getirmek için, kesinlikle Shri Ganesha'ya adanmış olmaya çalışmalısınız. Shri Ganesha,
size söylediğim gibi, Jesus Christ olarak enkarne olmuştu ve İsa da çok masum bir kişiydi. Eğer masum olmasaydı, çarmıha
gerilmezdi, ama O başkalarının kurnazlığını görmek için, tilki gibi birisi değildi. Kendi müridi Onu aldattı ve bu kişinin kim
olduğunu biliyordu, onun kim olduğunu asla söylemedi. Eğer yaşamına bakarsanız, masumiyetin güzelliğiyle dolu, çok sade bir
kalbi olan bir şahsiyet, çok iyi bir kişiliktir ve yanlış bir şeyin olduğunu gördüğü her yerde, onunla savaşmak için dışarı çıkardı.
Aynı şey Shri Ganesha’da vardır. Shri Ganesha’nın kutsamaları, bir tür engele ya da 'Sankata denilen şeye' (Tehlikeleri ortadan
kaldıran Tanrıça) – (bu ifade, insanların iyi tavsiyeleri dinlemeleri gerekir, yoksa mahvolurlar anlamında da kullanılır) özel olarak
eğilimi olan herkes için bu çok önemlidir. Buna Sankata Vimochan-(kefaret) denir, sizi hayatta karşılaşılan bütün engellerden
kurtarır. Birçoğunuz farklı sıkıntılar ve engeller karşısında ve farklı şekillerde, çok çok zor zamanlarınızda, Onun size nasıl yardım
ettiğini deneyimlediniz. O bir Ganapati olduğu için, meseleleri çok iyi yönetmek Onun tarzıdır. Ganapati, Gana'ların Lordu
anlamına gelir. Size anlattığım gibi bizim içimizde Ganalar var. Bunlar küçük moleküller şeklince çok güzel bir şekilde içimize
yerleştirilmişlerdir, herhangi bir sorun olup olmadığını rapor eden küçük, küçücük organik moleküller. Onlar beyne, bir sorun
olduğunu bildirirler ve sternum kemiği onların ikamet ettikleri yerdir ya da siz buraya Tanrıça Durga'nın tahtı diyebilirsiniz.
Dolayısıyla, her ne zaman herhangi bir sorun meydana gelirse, bir sorunla karşılaşırsak, sternum kemiği titreşmeye başlar ve
Gana olan bu moleküller bilgiyi alırlar. Tıbbi terminolojide bunlara Antikor denir. (Antikorlar, yabancı moleküllerin yol açabileceği
zararlı etkilere karşı organizmayı erkenden uyararak koruma sağlarlar.) Sonra da, bu Ganalar saldırırlar, onlar belli bir yeri
hedefleyebilirler de. Sorunları nasıl hedef alacaklarını ve ona nasıl saldırıldığını bilirler, kişi Ganalar tarafından sadece tıbbi olarak
acı çeken insanlara yardım edildiğini düşünebilir, bu doğru değildir. Ayrıca zihinsel olarak rahatsız olan, zihinsel olarak acı çeken
insanlara da Ganalar yardım ederler. Bu Ganalar, problemleri hedef almakta o kadar başarılıdırlar ki, bazen bu işlerin nasıl
yapıldığına şaşırıyoruz. Örneğin birisine, bir yerlerde bir çocuğun başına bir şey geldiğini söyleyin. Şimdi ailesi Anne için ağlamaya
başlıyor ve deyin ki, Anne Durga’dır, o zaman ne olur, hemen o yere koşarlar ve mucizevî bir şekilde çocuğu iyileştirirler, onlar
buna mucizevî bir şekilde diyorlar. Hayatınızda olan bir sürü mucizevî şeyi sizler açıklayamazsınız, ama hepsi Ganapati’nin
Ganalarından kaynaklanır. Ganalar da Onun gibi küçükler, çok aktifler ve çok uyanıklar. Asla uyumazlar. Her ne zaman, her hangi
bir sorun oluşursa, Ganalar gidip o soruna saldıracak ve onun için bir çözüm bulacaklardır. Nasıl hareket ettikleri ve nasıl
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bilgilendirildikleri inanılmazdır. Bu şekilde gerçekleşmiş bir sürü örnek verebilirim. Örneğin, Amerika'daki ashramlarımızdan
birinde, yüzme havuzunda boğulan bir çocuk vardı. Hepsi yüzme havuzuna atlıyorlardı, yüzme havuzu fikrini pek sevmedim
çünkü orada çocuklar vardı. Yani bir çocuk havuza düştü ve yaklaşık birkaç dakika suyun içinde kaldı. Hiç kimse çocuğun orada
olduğunu bilmiyordu. Yani sonra çocuğun bedenini bulmaya çalıştılar ve sonrasında, onun orada olmadığını fark ettiler, nereye
gitmişti? Sonrada onun yüzme havuzunda olduğunu fark ettiler. Bunun üzerine çok korktular ve biz bu çocuğu kurtarmanız için
size sadece dua ettik, Anne siz bu oğlanı kurtarın dedik, dediler. Şaşırtıcı bir şekilde, Ben asla hiçbir Aşramı telefonla aramam,
adresi bile bilmem ama kendi kendime bu numaraya telefon etmek istedim. Ben kimsenin numarasını bilmem ve telefon
ettiğimde liderlerden biri oraya geldi ve Ben ona çocuğun suya düştüğünü ve kurtulacağını bildiğimi söyledim. Kimse Bana bir şey
söylemedi. "Endişelenmeyin, çocuk mükemmel bir şekilde iyi olacak", dedim. Sonra çocuğu havuzdan çıkardılar ve doktorlar
tarafından da tedavi edildi ama aynı zamanda vibrasyonlarla da tedavi edildi ve bu çocuk bugün tamamen iyi durumda ve
doktorlar onun asla hayatta kalamayacağını söylemişlerdi. Hayatta kalma şansı olursa da, her zaman ölü bir beden gibi komada
olacak dediler. Bu sefer Amerika'ya gittiğimde bu oğlanla tanıştım. Yani, bunun gibi olan çok şey oluyor ve insanlar Bana “Anne,
bu sizin 'kripa'nız (Tanrısal Lütuf) diyorlar, olan şey sizin kutsamanız, diyorlar. Bir bakıma bu çok uzaktan, şunu söylemeliyim ki,
ama bu Shri Ganesha yüzünden. Şimdi Shri Ganesha’nın bir başka kalitesi ise, Anne’ye karşı son derece itaatkâr olmasıdır.
Shiva’yı, Vishnu’yu bile, O hiç kimseyi tanımaz. Ona göre Annesi her şeydir. Bu yüzden babası Shiva ile savaşabilir, herkesle
savaşabilir, çünkü o tam olarak itaatkâr ve kesinlikle çok hızlıdır 'Tatpar', (harekete geçmeye hazır, çalışkan) Anne'nin arzusunun
ne olduğunu çabucak anlar ve halleder. Bunun dışında Onun tarzı çok masum, sade ve bir çocuk gibidir ama işi muazzamdır.
Şimdi, Ganalar da çok masum insanlardır, çok masumdurlar ama siz belirli bir sorunla ilgilenmelisiniz, dediğiniz zaman, onlar son
derece süratliler ve çok hızlılar. İçindeki bir başka şey ise, Onun iffetli insanlara, hayatlarındaki en önemli şey iffet olan insanlara
karşı saygı duymasıdır. Onun tarafından iffete çok ibadet edilir. Bu sadece kadınlarda böyle değildir, O erkeklerde de iffet
olmasını bekler. Aydınlanma aldıktan sonra sizler kesinlikle iffetli insanlar olmalısınız, genç kadınlarla ve genç erkeklerle iletişim
kurmanın ve iffetinizi bozmanın çok kötü bir yöntemi diyebileceğiniz bir şekilde, sizin her tarafta gezinen gözleriniz olmamalıdır.
Gözleriniz bile temiz olmalıdır, düşünceleriniz bile temizlenmelidir. Bunun için iç gözlem yapmalı, hangi hataları yaptığınızı ve ne
tür iffetsiz bir davranışa sahip olduğunuzu kendiniz için görmelisiniz. Kendinizi düzeltmeniz ve Shri Ganesha'dan sizi affetmesini
istemelisiniz. Affedilmeyi isterseniz, O her şeyi affedebilir. O sizi affedecek kadar masum ve güzeldir ama bu çok önemli bir
şeydir. Tüm ahlakımız, iffetle ilgili fikrimize bağlıdır. Çok iffetli olmalıyız. Pek çok din geldi ve onlar iffetten bahsettiler fakat onlar
için yazılanların herhangi bir temeli, herhangi bir şekilde uygun biçimde icra edilmeden, dinler artık o kadar işe yaramaz bir hale
geldiler ki. Her tür şeyi yapıyorlar ve kendilerine Hindu, Müslüman, Hıristiyan, her türlü din diyorlar. Aslında dinler tamamen
başarısız oldu ve işte bu yüzden, Shri Ganesha onların peşinde. Shri Ganesha ile ilgili bir başka şey ise, Onun Toprak Anadan
yaratılmış olmasıdır. O kesinlikle Toprak Ana'dan yaratılmıştır. Yani eğer kara büyü yapan ya da aşırı tutuculuk gösteren ve
insanlarının çok kötü ahlaklı olduğu bazı ülkelerinin vatandaşlarından hoşlanmıyorsa, o kişiler için problemler yaratır. O, Toprak
Ana'ya depremler yaratmasını söyler. Deprem, iffete saygı duyulmayan yerlerde, köktendinciliğin olduğu yerlerde ve kara büyüye
ibadet eden insanların bulunduğu yerlerde gerçekleşir. O, bu tür insanlara Annesi aracılığıyla saldırır. Yani Toprak Ana da anlar.
Şimdi, birçok deprem geçirdik, biri Türkiye'de, biri Tayvan'da, ama tek bir Sahaja Yogi bile ölmedi. Yani Shri Ganesha onları korur.
Onun ayırt etme gücü var ve O sadece bu tür insanları, o insanları yok etmeye çalışıyor ve daha önceleri de, böyle olan insanların
birçoğunu yok etti. Aynı zamanda O, Toprak Ana'nın güçlerine sahiptir, manyetiktir, insanları kendine doğru çeker, bizim çocukları
çok kolay şekilde kabul etmemiz gibi, insanlar onu kolayca kabul ederler. Bu, Onun kendi içinde sahip olduğu manyetik güçtür.
Şimdi, bu mıknatısın kuşlarda, aynı zamanda birçok hayvanda da bulunmasına ama özellikle kuşlarda bulunmasına
şaşıracaksınız. İşte onlar, gitmeleri gereken yönü bu şekilde takip edebilirler. Uçuyorlar, deyin ki Sibirya'dan, Avustralya'ya kadar
bütün bu yolu uçuyorlar. Nasıl uçuyorlar? Ve yine aynı yere geri dönüyorlar. Bu balıklarda da vardır. Balıklar, söyleyin, tepelerden
gelen bazı sularda da bulunurlar, yani bir süre sonra yeniden bu düzlüklere geri gelirler ve yine bunun nasıl olduğunu Tanrı bilir,
onlar kendi yerlerine geri dönerler. Yani aynı yere geri dönmek ancak yönü bilmenin bir yolu varsa mümkündür. Ama onlar yönü
biliyorlar, yön duyguları var, ayrıca kendi kaliteleri ile sınırlanmışlar. Örneğin bir yılan, bir yılan olacaktır, bir köpek ise bir köpek
olacaktır ve bir aslan da aslan olacaktır. Fakat insanlar, onlar belki de içlerinde bütün hayvanlara sahipler. Yani onlar herhangi bir
şey olabilirler, bunu söyleyemezsiniz ve herhangi bir şey olabileceklerini itiraf etmek için onlar çok kurnazdırlar. Ve bir kez böyle
bir şey haline geldiklerinde, insan olmalarına rağmen, bu insanların nasıl bu kadar düşük bir seviyede olabileceklerine şaşarsınız.
Ama bu böyledir, çünkü Ganesha onların hayatlarında saygı görmedi. Bu yüzden herhangi bir seviyeye, herhangi bir yere
gidebilirler. Hindistan'da, Latur'da yaşadığımız çok büyük bir depremi size diğer bir örnek olarak anlatıyorum. Latur'da, Shri
Ganesha'yı alıp denize ya da bir nehrin suları içine koydukları Shri Ganesha festivalinin on dördüncü günüydü. İşte orada,
Latur'da, bu insanlarda güzel bir Shri Ganesha heykeli var. Onlar heykelin önünde dans ederler ve şimdi bu çok garip filmlerden ya



da başka bir şeyden, çok pis, çok kötü bir müzik çalmaya başladılar. Bu o kadar kötü ki, buna dayanamıyorsunuz. Çok kötü ve bu
Shri Ganesha'yı üzüyor. Sahip oldukları bir heykelin önünde onlar bu şekilde bir şeyler yapıyorlar ve heykelin önünde dans
ediyorlardı. Fakat heykeli suya sokup, eve döndükleri zaman sarhoş oldular ve sarhoş olduklarında, bu içki ile Jai Ganesha, Jai
Ganesha diyerek dans etmeye başladılar. O zaman toprak kıpırdadı ve deprem onların hepsini toprağın içine çekti. Hepsi yerin
içinde kayboldular. Bunun dışında, bu tür şeyleri yapan başka birçok kişi daha Toprak Ananın içine çekildi. Aşramımız oradaydı,
bir tür merkezdi ve merkezin çevresinde çok güzel bir arazi vardı ama O, bu araziye dokunmadı. Etrafta oldukça uzun bir mesafe
var, büyük bir boşluk oluştu ve merkezin çevresinde her tarafta Toprak Ana’da bir açıklık vardı ve kimse zarar görmedi: Hepsi
evdeydiler, iyiydiler. Ama bu oldu, ashramımıza hiç dokunmadı ve işte ashramımız bu şekilde kurtuldu ve tek bir Sahaja Yogi bile
ölmedi. Korumanın Shri Ganesha ve Onun Ganaları tarafından, bu korumanın nasıl sağlandığı gerçekten çok dikkat çekicidir. Bu
yüzden Onun Ganalarına saygı duymalıyız, çok önemli olan şey, onların içimizde olduklarını, içimizde hareket ettiklerini görmektir.
Onlar sizin ne tür bir insan olduğunuzu görürler ve Shri Ganesha'yı yanlış davranışlarınızla yerinden çıkarmaya çalışmanız
durumunda, onlar sizin tekrar normale döndüğünüzü görmeye çalışıyorlar. Size birçok kez şans verirler ama o zaman bile siz
kurnazlığınızla ve ego fikirlerinizle devam ederseniz, Onun tarafından çok kötü şekilde darbe alırsınız ve bu en büyük,
söylemeliyim ki, sizin için en büyük felakettir. Bu yüzden Shri Ganesha'ya ibadet etmek zorundasınız ama Ben her zaman
söylüyorum ki, bunlar, bu zanaatkâr diyebileceğimiz insanlar tarafından yapılmış olan her Shri Ganesha'ya ibadet etmeyin. Çünkü
onların ne tür bir zanaatkâr olduğunu Tanrı bilir. Para uğruna Ganesha imal ediyor olabilirler ve onların iffet hakkında hiç bir
fikirleri olmayabilir. Bu Ganesha'ları böyle insanlar yapar ve sonra sizde bu Ganeshalara ibadet edersiniz, bunların bize hiç bir
faydası olmaz. Bu yüzden Muhammed Sahib, herhangi bir idole ibadet etmeyin demiştir, çünkü bu idoller, onları yapmak için
yetkisi olmayan insanlar tarafından yapılmışlardır. Onlar Swayambhu değiller. Toprak Ana tarafından yaratılmadılar, sadece
onlardan para kazanmak isteyen insanlar tarafından kopyalandılar. Yani işte bu yüzden nasıl bir idol edinmiş olursanız olun,
diyelim ki dükkânlardan, bunlara ibadet edilmesine gerek yoktur, buna ibadet edilmez, her ne ise herhangi bir idole ibadet
edilmez. Yani orada olan ne olursa olsun, ibadet etmemeliyiz, çünkü o idol çok kötü vibrasyonları olan, hile yapan, çok kurnaz ve
haddi olmadığını düşünen biri tarafından yapılmıştır. Böyle bir kişiden bir Shri Ganesha satın alırsanız, bu size zarar vermez ama
size yardımı da olmaz. Evde dekorasyon için bulundurabilirsiniz ama ibadet için değil. Gerçek Shri Ganesha'nın fotoğrafı yok,
fotoğrafı yok. Toprak Ananın içinden çıkan sekiz tane Shri Ganesha var. Onları gördüm. Fakat bu yerlerde bulunan pujariler,
rahipler korkunçlar, onlar korkunç insanlar. Onlardan birine gittim ve o Bana “ben astım oluyorum, felç oluyorum, bu nasıl olur,
ben Shri Ganesha’ya ibadet ediyorum, atalarım Shri Ganesha’ya ibadet ettiler ve O bize bunu nasıl yapar” dedi. Ben de dedim ki,
sadece iç gözlem yapın, siz ne tür bir yaşam sürüyorsunuz, ne yapıyorsunuz, Shri Ganesha’nın Pujarisi olmaya gerçekten layık
mısınız? Ve o zaman fark etti. Dedim ki, “Seni şimdi iyileştireceğim. Tamam, ama sonra sen masum biri olduğunu göreceksin.
Başka birini kurnazlıkla alt etmeye değil, masum bir yaşam sürmeye çalışın, çok kurnaz ve zeki olmaya çalışmayın. Shri
Ganesha’nın (yaratabileceği) sorunları, ne kadar engel çıkarabileceği veya size ne kadar sorun yaratabileceği, sizi ölümünüze ne
kadar yaklaştırabileceğini, bunları gerçekten sayamıyorum bile. O çok güçlüdür çünkü Onun tüm enerjisi Annesinin Tanrısal işi
içindir, bütün enerjisi. Hiçbir şey yapmaz, hiçbir şey istemez. Onun tüm enerjisi bunun içindir ve O basit olanı ister, Modaka
(Ganesha’nın pirinç unu tatlısı, sembolik olarak bu gıda, giyecek ve barınak gibi sadece temel ihtiyaçları temsil eder)
diyebileceğiniz şeyi ister, Hindistan cevizinden yaptıkları bir şeyi ister. Yediği şey budur. Vücudu öylesine süptil ve o kadar, o
kadar güçlüdür ki dağlar ardına dağlar devirebilir. Sadeliği, tatlılığı ve masumiyeti ile insanları gerçekten değiştirebilir. Çok sert
insanlar değiştirilebilir. Gördüğümüz gibi onun sembolü doğru yönde bir Swastikadır. Ama Swastika ters yönde ise, o zaman bu
yok edebilir. Başlangıçta Hitler tarafından kullanıldığı zaman doğru yöndeydi ve başarılı oldu. Ama sonra ne oldu, şablonlar vardı
ve onlar şablonları diğer tarafından kullanmaya başladılar. Yani sol taraftandı ama onlar öbür türlü kullanmaya başladılar ve
sonrasında hepsi yok edildiler. Shri Ganesha’nın Swastikasının ne kadar güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca şimdi, eğer siz
Swastikaya sağ taraftan sola doğru bakarsanız, bunun aslında karbon atomunun görünüşü olduğunu kanıtladık. Karbon
atomunda Swastika vardır ve bu çakranın tamamı karbon atomlarından oluşmuştur, hepsi seri bir şekilde yerleştirilmiştir. Şimdi,
ona eğer sağ taraftan bakarsanız, şimdi bunu kanıtladınız, sol taraftan sağ tarafa doğru bakın, gördüğünüz şey Omkar’dır. Eğer
sağdan sola doğru bakarsanız, Swastika'yı görürsünüz ve aşağıdan yukarıya doğru bakarsanız da, o zaman bir haç gibi görünür.
Yani bu Shri Ganesha'nın İsa olarak enkarne olduğunu ve Onun tüm dünyada ibadet edilen kişi olduğunu kanıtlar, zaten okursanız
bu Devi Mahatmayam'da yazılır, onun hakkında, onun nasıl bir yumurta haline geldiğini ve yumurtanın yarısının İsa olduğu ve
yumurtanın diğer yarısının ise Shri Ganesha olduğu, bunların hepsi orada açıkça yazılmıştır. Tüm bunlar orada var ama
anlayamıyoruz çünkü kafamız karıştı. Bunun zaten orada yazıldığını doğru şekilde görmek istemiyoruz. Yani İsa'ya ibadet
edenler, onlar aynı zamanda Shri Ganesha'ya ibadet ederler ve İsa'ya her ne söylüyorsanız, siz bunu Shri Ganesha'ya
söylüyorsunuz. Onlar iki tane değiller, tekler ve kesinlikle birbirleriyle birler. Size İsa hakkında söylediğim her şeyi, keşfetmeye



çalışabilirsiniz ve siz bunu kanıtlayacaksınız. İsa'nın bu iki parmağında olduğu gibi (işaret parmağı ve orta parmak), bu parmak
(işaret parmağı) bizim Shri Krishna dediğimiz Vishuddhi anlamına gelir ve bu da (orta parmak) Vishnu’nundur, bu da Onun
babasının Vishnu olduğu anlamına gelir. Bu Onun babasının Vishnu veyahut Shri Krishna olduğu anlamına gelir. Bu işareti O çok
açık bir şekilde yapıyordu, neden başka parmakları kullanmadı ve neden sadece bu iki parmağını kullandı. O, Shri Vishnu ve Shri
Krishna olan babasını işaret ediyordu. Eğer Shri Ganesha'nın vibrasyonlarına bakarsanız, Benim ne söylediğimi anlamak kolaydır.
Onun vibrasyonlarına bakar ve onu düşünürseniz, Agnyanızın açılmasına şaşıracaksınız, düşüncesiz kalacaksınız, çünkü O İsa’dır
ve O Agnyadadır. Bu yüzden bu her şeyi açar ve Agnya'yı yıkmakla ilgili tüm aptalca fikirler, bunlar ve hepsi etkisiz hale gelir
çünkü siz kendiniz görürsünüz, sadece Shri Ganesha'nın ismi Agnyanızı açabilir. Agnyadan gelen kurnazlık kesinlikle bitti, artık
kurnaz biri değilsiniz. Kendi alnınızda bu masumiyeti gördüğünüz zaman, kendinize şaşarsınız ve tüm bu fikirler sadece kaybolup
gider. Başkaları için çok kurnazca ve zararlı olan bir şeyi düşünemezsiniz. Agnya tamamen açıldığı zaman kesinlikle değişmiş
olursunuz. Hepimizin sahip olduğu Mooladhara çakranın, doğru bir şekle sokulması çok büyük bir lütuftur. Yere oturmanızın da
çok faydası olur, çünkü Shri Ganesha'nın annesi Prithvi'dir, dünyadır, Toprak Anadır ve işte bu yüzden biz Toprak Ana ile
ilgilenmeliyiz. Toprak Ana ile ilgilenmiyoruz. Toprak Ananın değerini anlamıyoruz. Aslında Hint kültüründe sabah kalktığınız
zaman Toprak Anaya Namaskar demek zorundasınız çünkü bunu söyleyerek ben sizin önünüzde eğiliyorum, diyorum, Toprak
Anne çünkü size ayaklarımla dokunuyorum. Toprak Anne'ye karşı böyle bir saygı göstermelisiniz, o zaman bunu kötüye
kullanmayacaksınız, bugünkü kirlilik sorunları, bu ve bunun gibi problemleriniz olmayacaktır. Bu, bizim Mooladhara olarak sahip
olduğumuz çakra olan Shri Ganesha'nın, annesinin Toprak Anne olduğunu bilmememizden kaynaklanıyor. Bunu anlarsanız, ne
yapılacağını da anlayabilirsiniz. Toprak Ananın kendisiyle ilgilenmeliyiz, onu yüceltebilir, onu güzelleştirebiliriz, her tür şeyi
yapabiliriz ama Toprak Anayı sömürme şeklimiz yanlış bir düşüncedir, bu çok yanlış çünkü bu kirlilik bize zarar veriyor. Ağaçları
kesmek, annenin ürettiği her şeyi kesmek ve sadece para için kullanmak çok yanlış bir şey. Kişi şunu düşünmelidir, bir ağacı
kestiğiniz zaman siz oraya yeni bir tane dikmelisiniz. Bu Toprak Ana'nın güzelliğidir, tüm bu yeşillikler, her şey Toprak Ana'nın
güzelliğidir. Birçok insanın bahçeyle veya doğaya ilgisi yoktur, hiç ilgisi yoktur. Nasıl yaşadıklarını bilmiyorum ama onlar bahçeye
veya doğaya hiç ilgi duymadan yaşıyorlar. Doğa o kadar güzel ki, sadece doğaya bakın, asla kokmaz, asla kirlenmez, her yaprak o
kadar düzenlidir ki, her biri güneş ışığı almalıdır. Bu konuda bir tereddüt yoktur. Onlar çok iyi organize edilmişlerdir, her şey çok
güzeldir ve hiçbir hayvan tarafından da tabiat asla yok edilmemiştir. Şaşıracaksınız. Hayvanlar da yok etmezler, en fazla ot ya da
bir şey yiyebilirler ama normalde hayvanlar hiçbir ağacı yok etmezler, Toprak Anayı bizim kendi kullanımımız için yok etmemizi
andıran bir şekilde, hiçbir şeyi onlar yok etmezler. Bunun için atılan çığlık her ne olursa olsun, Toprak Ana'ya saygı duymamız
gerektiğini anlamalıyız. Toprak Ana, bizim yani, sizin en yaşlı Sahaja Yogi diyebileceğiniz Shri Ganesha’nın kendi annesidir. O asla
yoga yapmak zorunda değildi ama her zaman Yoga'dadır. O, sahip olduğumuz en büyük Yogidir ve her zaman doğru şeyleri
yapar. Asla yanlış bir şey yapmaz, asla ve Onun mümkün olan büyük Tanrıların herhangi birisinin konumuna ulaşma kabiliyetine
sahip olduğunu söyleyebilirim. O sahip olduğumuz en büyük Tanrıdır ve Ona gerçekten ibadet etmeliyiz. Bütün Deitylere Onun
vasıtasıyla ibadet edilir, onlar mutlu ve keyifli olurlar. Bugün olan şey şu ki, bugünlerde, bir tür saygınlık için modern zamanlarda
nasıl da utanmaz hale geldik, iffetimizi nasıl da rahatsız ettik. Eğer herhangi bir şekilde onurumuz varsa, iffetli olacaksınız ama
kendinizi onursuzlaştırıyorsunuz ve günahkâr hale gelerek çok, çok akıllı ve modern olduğunuzu düşünüyorsunuz. Bu modern
zamanlarda devam eden tüm bu günahkâr eylemler kesinlikle yanlıştır ve bizler bundan tamamen nefret etmeliyiz. Buna
yaklaşmamalısınız çünkü bunların hepsi yanlıştır ve işte Shri Ganesha bu şekilde öfkeleniyor. Anlayışta dürüstlük çok önemlidir,
önemli olan esas temelimiz nedir, bu iffetimizdir. Hindistan'da otuz iki bin kadının iffetlerini korumak için kendilerini yaktığını
biliyorsunuz. Ben de aynı aileden geliyorum ve nasıl bir cesarete sahip olmak zorunda olduklarını, nasıl bir inanca sahip olmak
zorunda olduklarını tahmin edebilirsiniz, eğer iffetimizi kaybedersek, hayatımız ne işe yarar ki? Yani onlar iffetlerine önem
verdiler, iffetin hepimizin sahip olması gereken en önemli şey olduğunu göstermek için onlar çok fazla fedakârlık yaptılar. Bu
sadece kadınlar için değil, erkekler için de önemlidir, erkekler için önemi çok daha fazladır. Shri Ganesha çok önemli bir şeydir
çünkü eğer erkekler Shri Ganesha'ya saygı duymazlarsa çok fazla sayıda hastalıkla karşılaşabilirler. Shri Ganesha'ya dikkat
edersek sağlığımız en iyi halinde olurdu, çünkü O her zaman vücudumuzu onarır. Her zaman ilgilenir, bizi korur ve Shri
Ganesha'mız Mooladhara'dadır. O Kundalinimize bakandır, Kundalinimizi korur. Bize bir şey olursa, bu durumda Kundalini hemen
yükselir ama onu destekleyen, onu ayakta tutan, dik halde tutan kişi, Shri Ganesha'dır. Bunu çalıştırır. Aydınlanmamızın temeli
olan Kundalinimizin koruyucusudur. Yani siz, Shri Ganesha'nın ne kadar önemli olduğunu bilmeli ve kendiniz hakkında bilgi sahibi
olmalısınız, Shri Ganesha'ya gerçektende adanmış olup olmadığınıza dair kendinizde iç gözlem yapmalısınız? Biz eğer; bunun için
ne yapıyoruz? O zaman bütün bu pis şeyler için gerçek bir nefret geliştireceksiniz. Onları sevmeyeceksiniz, böyle insanları
sevmeyeceksiniz. İşte bir Sahaja Yogi böyle yapmalıdır. Çocuklar bildiğimiz üzere en iyileridir. Çocuklar çok tatlı, çok müşfik, çok
sevgi dolu ve çok güzeller. Aynı şekilde Shri Ganesha'nın da orada olduğunu da bilmeliyiz. Masumiyetiyle gerçekten masum olan



Odur ama sizi son derece koruyan, çok koruyucu olan Odur. Bu yüzden masumiyetimize önem vermeye ve ona zarar vermemeye
çalışmalıyız, çünkü böylesi masum olan insanlar bazen aldatılırlar, onların üzerinde baskı kurulur, her şey olur ama bunun bir
önemi yoktur. Masum insanlara baskı yapanların hepsi acı çekecektir. Bütün dünyada, gördüğünüz gibi, bu konuda büyük bir
kargaşa var, insanlar bundan bahsediyorlar, masum sade insanların baskı görmemeleri gerekiyor. Bu oldu ama bunların hepsinin
değiştirilmesi gerekli, bu sona erdirilmeli, yoksa aksi takdirde insanlar var olamazlar, gittikleri her yerde onların bir sürü insana
baskı uygulamaları gibi. Amerika'da, Amerikan Yerlisi olarak adlandırılan çok sayıda Kızılderilinin olduğunu görünce şaşırdım.
Hepsi o kadar fazla baskı gördüler ki, farklı yerlere kaçmak zorunda kaldılar ve sonra Ben bu yere, Canajoharie'ye gittim.
Vibrasyonların çok iyi olduğunu gördüm. Bu onların çok masum, sade insan oldukları anlamına gelir ve o zamanlar oraya giden
Amerikalılar onların kökünü kazımaya çalıştılar. Bu yüzden de onlar, Canajoharie gibi yerlere gidip, saklandılar, ama
Canajoharie'nin öyle inanılmaz vibrasyonları var ki, şuna bakın dedim, yıllar geçti ama hala orada yaşamış ya da çalışmış olanlar,
kesinlikle buranın tadını çıkaran Kızılderililerdi. Bu yerlilere, Amerikan Yerlileri diyoruz. Ama onlar çok sade ve masumlar ve bence
onlar spritüel insanlardı çünkü Anneye ibadet ederlerdi. Her zaman Anneye ibadet ederler. Diğer ülkelerde bile bunu görüyorum
ama Avustralya'da onların çok laik olduklarını görmek Beni mutlu etti. Onlarda pek çok Maori (Yerli Polinezya halkı) var ve bütün
bu insanlar var ve hepsini teşvik ediyorlar ve onların bu kadar yetenekli olmaları çok şaşırtıcı. Avustralya'da hakları konusunda,
siyasi haklarında onlarında eşit olduklarını göstermek için, onları bu konuma getiriyorlar. Bu çok iyi bir girişim. Avustralya'da
ortaya çıkan Ganesha, Uluru’dur, bu Shri Ganesha'ya benzeyen çok büyük bir dağdır. Ayrıca onun aşağıya inen çok büyük bir
gövdesi var. Vibrasyonlar onun Toprak Anadan çıkan Shri Ganesha olduğunu kanıtlayacaktır. O birçok yerde ortaya çıktı, Shri
Ganesha sadece orada değildir. Ama Ben orada, burasının gerçekten de kaynak olduğunu, vibrasyonların kaynağı olduğunu
hissettim. Bu işte böyle. Ve Avustralya'da Ben Ona teşekkür ediyorum çünkü sadece Onun sayesinde Sahaja Yoga çok iyi ve
kolayca çalıştı ve Hükümet de bizi hiç rahatsız etmedi ya da onlarla ilgili bir sorun olmadı. Bunun neye faydası olduğunu
bilmiyorum ama belki de orada, çok büyüyen Sahaja Yoga'yı koruyan Uluru olarak Shri Ganesha’dır. Her yerde aynı şekilde, her
nerede olursanız olun Shri Ganesha'ya ibadet etmelisiniz ve siz mucizevî bir şekilde başından sonuna dek yardım göreceksiniz.
Size mucizevî bir şekilde yardım edilecektir ama ilk önce siz Shri Ganesha’nın kendisi olan iffetimiz için bir şeyler yapın. Tanrı sizi
kutsasın.
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Navaratri Puja. Cabella Ligure (İtalya), 17 Ekim 1999. Bu akşam Devi’ye Puja yapmak üzere toplandık, -Ona Devi yada Durga
diyebiliriz. O sıkıntı yaratmaya, engel çıkarmaya çalışan ve hatta nazik ve iyi insanların büyümesini engellemeye çalışan, negatif
güçleri öldürmek üzere çok çeşitli formlar almıştır. Bilebildiklerimiz içinde, Onun çok sayıda rakşasayı ve kötülük yapanı yok
ettiği, çok farklı formları vardı. Hatta bilmediğimiz ise şudur, geçirdiğimiz Dünya Savaşları sırasında O doğru tipteki insanları
korumak için oradaydı. İşte O bu şekilde tüm o (iyi) insanlar, zalim ve şeytani insanların kötü niyetli, gayri meşru planlarından bu
şekilde kurtuldular. Kötü insanların bir nefret etme kapasitesi ve onların mümkün olan her yolla nefretlerini ifade etme
kapasiteleri vardır. Onlar gerçekte şeytani olarak kötü olarak doğdular ve aynı zamanda, şeytani olmuş olanlar da var. Şeytani
olarak doğdukları zaman, onları dışarı atabilirsiniz, onların tarzı tamamıyla çok agresiftir ve olaylar karşısında onlar çok
kindardırlar. Fakat nefretin sınırı yoktur, kesinlikle sınırı yoktur. Çünkü eğer nefret ederlerse, eğer birisinden nefret ederlerse, o
zaman sırf bu nefreti haklı çıkarmak için, her tür şeyi söyleyeceklerdir. Sadece haklı çıkmak için. Fakat bazen, haklı çıkmak dahi
istemezler. Sadece nefret ettiklerini hissederler ve nefret etmeleri onlar için temel bir hak gibidir. Fakat bu güçler, bazen de
insanlara işkence yapmak ve onları rahatsız etmek için, ortak bir şeytani kişilik yaratmak üzere bir araya gelirler. Onlar kendilere
herhangi bir isim verebilirler. Kendilerine, herhangi bir şey diyebilirler, fakat kesin olarak, onlar yüzde yüz kötüdürler ve bu tür
insanlar için Her şeye Kadir Tanrının hiçbir acıma ve şefkati yoktur. Bunlar yok edilmelidirler. Ve onları yok etmek, tamamen sevgi
ve şefkat dolu bir Anne olan Tanrıçanın işidir. Tanrıçanın bu insanları öldürmek zorunda olması çok çelişkili gözüken bir şey
olmakla birlikte, daha büyük bir fayda sağlamak anlamında, bu gibi kötü insanların hepsinin, tamamen yok edilmesi önemlidir.
Fakat onlar yok olmazlar, sanki belli bir süre için hapse girerler. Tıpkı böyle, belli bir süre için cehenneme giderler, acı çekerler ve
tekrar çok daha güçlü olarak geri dönerler ve tekrar iyi, aziz gibi olan insanları rahatsız etmeyi denerler. Bu çok yaygın bir tarzdır,
onlar dünyanın her yerindeler. Onlar çok iyi bir insan formunda, nazik bir insan formunda yada “Tanrı hakkında çok şey bilen” bir
kişi formunda dünyaya gelebilirler yada hatta onlar size Aydınlanma verebileceklerini de söyleyebilirler. Her türlü yalanı
söyleyebilmeye muktedirlerdir çünkü onlarda bu kötü güç, kötülük yapabilme gücü vardır. Bu sayede her türlü yanlışı yaparlar ve
“biz böyleyiz, ve biz şöyleyiz” ve “size onu yada şunu verebiliriz” diye beyan ederler. Aslında insanları mahvetmek için dünyaya
gelmişlerdir. Bizde bu yanlış insanlardan çokça var ve bir çok aptal insanda onları takip etti. Onlar asla birbirleri aleyhine
konuşmadılar. İsa, “şeytan kendi evi aleyhinde konuşmaz” demiştir. Onlar sanki, hepsi tek bir evin içindeymiş gibidirler. Ve
yaşadıkları bu tek evin içinde, kendi kolektivitelerini yada kardeşliklerini rahatsız edecek bir şey konuşamazlar, konuşamazlar.
Kardeşlik öyle büyüktür ki, her nerede olurlarsa olsunlar, beraber olduklarını bilirler. Bu sadece gözünüzde canlandırın. Bütün bu
kötü insanların bir araya gelmeleri ve bu şekilde davranmaları çok şaşırtıcıdır. Bu şekilde onlar çok kolektiflerdir. Varsayalım ki,
bir kişi bir arazinin belirli bir kısmını almış olsun, bu kişi sonrasında orada tahakküm kurar ve bir diğeri de, başka bir yolla bunu
yapmaya başlar. Üçüncüsü de bunu benimser. Hiç bir rekabet yoktur. Nihai amaç, şöyle veya böyle yada başka bir yolla, Tanrının
yaratımını, en sonunda Aydınlanmalarını alacak olan ve Gerçek hakkında bilgiye sahip olacak, dünyanın iyi insanlarını yok
etmektir. Kali Yuga sırasında bu çeşit bir atmosfer en kötüsüdür ve insanlar basit olabilirler, iyi mizaçlı olabilirler belki ama, çok
sayıda aptal, kafası çalışmayan insan var. Fakat onlar, bu insanların şeytani işlerinin içine çekilirken, bazen iyi insanlarda onları
takip ediyor. Onlarda, onları takip etmeye çalışırlar. Bu çok şaşırtıcıdır. Niçin iyi insanlar, neyin iyi neyin kötü olduğunu
anlamıyorlar ki? Çünkü bir çok iyi insanda eksik olan şey, ayırt ediciliktir ve bu nedenle yanlış şeyler yapıyorlar. Ve sonra sanki, her
ne yaparlarsa doğru bir şeymiş, en iyi şeymiş, bunun kanıtı onlarda varmış gibi, sürekli olarak kendilerini haklı çıkartıyorlar. Şimdi
bildiğiniz gibi, Kali Yuga da bunlardan çok vardı ve bir çoğu bu dünyadan gittiler ve onlar şimdi bizi sıkıntıya sokamazlar. Fakat bu
ne olduğu açığa çıkmış olanlardan, hala biraz daha var. İnsanlar onları öyle teşhir ettiler ki, hiç kimse diğer bir kimseyi, her hangi
kanıt olmadan teşhir edemez. Fakat onlar o kadar cesur, o kadar güven dolular ki, ne istiyorlarsa yapabilirler ve kimse onların ne
olduğunu açığa çıkarmayı denemez, onlar bu kişiye kesinlikle zarar vereceklerdir. Onlar birkaç şey yaparlar. İlk önce aklınıza
yanlış fikirler sokarlar. “Biz büyük insanlarız, biz buyuz, biz şöyleyiz, bizi Tanrı gönderdi” derler. Her çeşit şeyi söyleyeceklerdir
ancak söyledikleri şey hakkında bir kanıt yoktur. Ve insanlar, “siz bu nasıl söylüyorsunuz? Kanıt nedir?” diye sorup, asla kanıt
istemezler, bu yüzden çözüm Sahaja Yoga’dır. Sahaja Yoga’da sizde deneyim var. Sizde kanıt var. Sonra, siz onun içinde
büyüdünüz. Hemen büyük bir Sahaja Yogi olamazsınız, bu bir gerçek, olgunlaşmanız gerekir. Bu bazı insanlar için biraz zaman
alır. Başkaları için biraz daha fazla zaman alabilir. Önemi yok fakat olgunlaşırsınız. Bu arada eğer siz bu düzmece insanlara
gitmeyi denerseniz, sizi tekrar yetiştirmenin bir yolu yoktur. Özellikle Sahaja Yoga’da yükselmiş olanların sanırım. Eğer düşerlerse
onlar çok alçak seviyede bir noktaya düşerler. Sonra, sıradan bir Sahaja Yogi bile “Anne ona bak! Taa nereye gitmiş”, diyebilir.
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Dolayısıyla tüm bunlar olurken, bizim işimiz, kendi içimizdeki Mahakali’ye ibadet etmektir. Çünkü, O ne yapar? Belki biz çok
farkında değiliz. Onun ilk ve en önce yaptığı şey, bizi korumaktır. Nerede olursanız olun, ne yapıyor olursanız olun, hangi
tehlikenin içinde olursanız olun, her ne şekilde olursa, yaşamın içinde tehlikeli bir konumda olun, O sizi korur. İlk şey, Onun sizi
korumasıdır. Bana yazan tüm bu insanlar, nasıl korunduklarını, nasıl iyileştirildiklerini, kendilerine nasıl yardım edildiğini anlattılar.
O budur, onlar bütün bunların, hepsinin, sizin içinizde bulunan Mahakali gücü nedeniyle olduğunu bilmeliler. O sizin içinizdedir.
Mahakali’ye ibadet ederken, siz kendi içinizde bulunan Mahakali’ye ibadet ediyorsunuz. Kusura bakmayın ama şunu bilmelisiniz
ki, Mahakali çok hassas bir kişiliktir. O çok hassastır. Eğer birisine yanlış bir şey yapmaya çalışırsanız, O size (doğruya
yönelmeniz için)rehberlik edecektir. Size bir çok yolla: “Bu yanlış, sen ne yapıyorsun? Neden bazı insanlara karşı yanlış
yapıyorsun?” diyecektir. Fakat eğer siz pişman olmaz ve normal halinize geri dönerseniz, sizi bırakır. Mahakali sizi bir kez
bırakırsa, hemen tehlikeye maruz kalır ve her çeşit kötü şeye karşı meyilli bir hale gelirsiniz. Diyebilirim ki… .. “Bebeğin nesi var?” .
Yani Ona ibadet ettiğiniz zaman, Ondan ne istersiniz? Sizi korumasını istersiniz. Kendi ayırt ediciliğiniz içinde, kendi hatanızla,
yanlış bir şey yapıyor olabilirsiniz. Sizin için iyi olmayan, sizin için çok tehlikeli olan bir şey yapabilirsiniz. Fakat O sizin tüm bu
tehlikelerden kaçınmanız için, siz yön veren kişidir. O hayatınızı korur, bedeninizi korur, bedeninizdeki tüm organları korur, O
yaşamdaki tüm emniyeti size verendir. Onun krallığında, kendinizi tamamen emniyette hissedersiniz. Hiçbir şeyden asla
korkmazsınız. Onun krallığını terk ettiğiniz için, oradan çıktığınız için, bunun sebebi budur, işte bu yüzden korkarsınız. Fakat eğer
siz, Onun güzel rehberliği ve kutsamaları altındaysanız, herhangi bir şeyi yaparken, asla korku hissetmezsiniz. Asla yanlış da
yapmayacaksınız. Siz yanlış bir şey yapmaya kalkar kalkmaz, O elinizi tutacaktır. O, gerçekten size yol gösteren kişidir. O aslında
bize, varoluşumuzu verendir. O olmadan, biz var olamayız çünkü O Shri Shiva’nın Gücüdür. O bize bir çok şey verir. Örneğin bize
rahatlama, uyku verir. Size Gerçeği verir. O size, neyin Gerçek olduğunu, neyin olmadığını söyler. Bazen insanlar egoları etkisi
altında çok fazla kalırlar ve her zaman “Ben her ne düşünüyorsam, gerçek budur” diye inanmaya başlarlar. Sonrasında, bir ‘maya’,
bir çeşit karışıklık yaratarak buna dikkat çeken O’dur, siz “nedir bu?” diye düşünmeye başlarsınız. Yani Ona bize ‘Bhranti’ veren de
denir bunun illüzyon demektir. O aynı zamanda sizi illüzyonlara sokandır. Size anlatır, sizi illüzyonlara sokan odur ve en sonunda
sizi illüzyonlardan çıkaran da Odur. Sizi rahatlatan O’dur, çünkü sizin tüm sorumluluklarınızı O üstlenir. Sizin tüm problemlerinizi
üstlenir. Tüm problemleri çözen O’dur. Tüm problemlerimizi ona bırakmayı unutan bizleriz. Eğer problemleri sadece Ona terk
ederseniz, tüm problemleriniz halledilecektir. Sadece buda değil, hatta kendinizi gerçekten kutsanmış hissedersiniz. Bu sadece
fiziksel değildir, zihninizi endişelerden tamamen arındıracak şekilde aklidir de. O endişe etmez ve sizin endişe etmenizi de
istemez. Eğer endişe ederseniz, endişenizle onu reddettiğinizi, onu Kabul etmediğinizi size göstermeye çalışır. Endişe etmek çok
yaygın bir şeydir ve insanlar “oh, ben endişelendim” demekten gurur duyar. Anneniz “Sakshat Mahakali” iken, siz nasıl olur da
endişelenebilirsiniz. O bütün şeytanları öldürebilir. Onların hepsini bitirebilir. O işlerin nasıl yapılacağını bilir. Ve siz onun önünde
bir çocuk gibiyken, olaylar karşısında nasıl endişe duyarsınız? Yani tüm endişeleriniz bitti. Sizin için O endişelenir, sizin kendiniz
için endişelenmenize gerek kalmaz. Onun özelliği budur. Onun (sağladığı)güvenlik çok muhteşemdir, kendisi öyle güven doludur
ki, ihtiyaç duyduğunuz tüm güven hissini size verir. Onun ayağına tutunabilirsiniz. Onun görüntüsüne veya herhangi bir şeyine
tutunabilirsiniz. Hatta ona dua edebilirsiniz. Pek çok insan sadece Ona dua ederek iyileştiler çünkü O sizi iyileştirir. O sizin çok
karmaşık (komplike) hastalıklarınızı tedavi edebilir. O tedavi edebilir. Şimdi, O neyi sever? Mahakali ışığı sever. Ona gece ibadet
edilir çünkü bu durumda ışığı açabiliriz (koyabiliriz). O aydınlanmış insanları sever. Işığı da sever, güneşi sever. O tamamen
aydınlatılmış ve parlatılmış şeyleri sever. Şey denilen insanları duymuş olmalısınız, onlara ne demeli bilemedim fakat özellikle
Batıda, onlar bunları kullanırlar. Onların büyük dişleri var. (Seyirciler arasından biri “vampirler” diye bağırdı.) Ve onlar öyleler ki,
hayal edin, güneş altında var olamıyorlar. Güneş ışığı yükselir yükselmez, onlar sadece gidip uyumak isterler. Evet onlar Güneşe
bakamazlar, çünkü ışığa dayanamazlar. Şimdi, orada olan nedir, bu Mahalaksmi’nin oradan ayrılmasıdır. Mahakali onları terk
etmiştir. Ve Mahakali ayrıldığı zaman, onlar korkarlar. Ve bu gibi insanlar, onların korktuğunu bilen bu insanlar (vampirler)
tarafından saldırıya uğrar. Güneşin kendisi, bu Mahakali durumunu halletmek için çok önemlidir. Fakat halihazırda olduğu gibi,
özellikle Batıda biz çok çalışıyoruz ve çok fazla Güneş odaklıyız ve Güneşe ibadet ediyoruz. Yaptığımız her şey, Güneşe ibadet
etmektir ve aynı zamanda çok fazla sağ kanala gidiyoruz. Sonra Bize dengeyi veren O’dur. Bizi tamamen rahatlatarak ve
koruyarak dengeyi veren O’dur. Bazen rekabetçi oluyor ve yapamayacağımız bir şeyi yapmak isteyip, gerçekten endişe ediyoruz.
Sonra üzülüyor ve ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sonra bize uyku veren O’dur. Yani uyuduğumuz zaman O bize bakar, bizi yatıştırır
ve problemlerimizi bizden uzaklaştırır. O bir çok şey yapıyor. Fakat biz onun için ne yapıyoruz, bunu görmeliyiz (fark etmeliyiz).
Esas şey, bizim Ona ibadet etmemizdir. O çocuklarının kendisine ibadet etmesini sever, öyle ki bu seviyede, O onlarla bir olabilir.
O onlara(çocuklarına) şefkatini, sevgisi verebilir ve tüm kötülüklere karşı onlara koruma verebilir. Fakat hala tam oturmamış
olanlar, tamamen Mahakali’nin güvenli bölgesine ait olmayanlar, saldırıya uğrayabilirler. Ve bir kez onlar bu bölgeyi terk ettikleri
zaman, kötü bir şekilde yaralanabilir, öldürülebilirler, her şey olabilir. Yani Kali Yuga’da, çok tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz. Bu



yüzden her şey olabilir. O nedenle çok dikkatli olmalıyız. Zihnimizi nasıl çalıştığını görmek için izlemeliyiz. Bu size ne öğretiyor?
Bu size ne söylüyor? Elinde oyuncak olduğunuz bu şeytani kişinin planının ne olduğunu anlamaya çalışın. Siz nasıl onun elinde
oyuncak olursunuz ve onun yapmanızı istediği şey her neyse, bunu nasıl yaparsınız? İkinci olarak Mahakali’nin karşı olduğunu şey
ise, egodur. Günümüzde en büyük problem egodur. Ego gösteriş yapacaktır: “hayır hayır, ben bunu yapabilirim. Ego der ki: “Ben
bunu hallederim.” Ego der ki: “bu yapılacak” Fakat insanlar, bakın, onlar egoya teslim oluyorlar. Egolarının bu kadar güçlü olması,
onlar için büyük bir tatmin konusudur. Ve onlar Mahakali güçlerini dinlemek istemiyorlar. Örneğin dışarıdaki çocuğu ele alın
(Anant). O Beni istiyor, bakın. Çocuklar böyledir. Sizi bir an için bile bırakamazlar. Sizler çocuklar gibi olmalısınız. Gerçekten de,
bu çocuklar gibi masum olmak, en iyi yoldur. Mahakali masum insanları sever. O kendisi Masumdur. O masum insanları sever ve
siz masum olduğunuz için sizinle daha çok ilgilenir. Siz kurnaz değilsiniz. Siz egonuzu diğerleri üzerine oyun oynayan …….. çok
fazla değilsiniz.. Eğer masumsanız O size yardım edecektir. O kesinlikle size yardım edecektir. Fakat bu ego kontrol altına
alınmalıdır çünkü bu Onun sahip olduğu en büyük düşmandır. O sizin egonuzu sevmez. O sizin egosuz olmanızı, masum olmanızı
ister. Bildiğiniz üzere ilk O gelmiştir ve Shri Ganesha’yı O yaratmıştır, biz bu yüzden Shri Ganesha’ya ibadet ediyoruz. Biz masum
olmalıyız. Bunun anlamı: biz iyi yada kötü yada herhangi bir şey yapmayı planlamıyoruz, herhangi bir eğilimimiz (arzumuz) yok,
demektir. Biz sadece … Bu zamansız(zamandan bağımsız) bir eylemdir. Siz sadece yapacağınız, yapmayacağınız, ne yapmanız
gerektiğiyle ilgili endişe etmezsiniz. Bu tür bir şey değildir. Siz sadece eksiksiz masumiyetiniz içinde var olur, neşe duyar ve
diğerlerinin neşe duymasını sağlarsınız. Eğer evde bir çocuk varsa, bu çocuk 100 kişinin dans etmesini sağlayabilir. Bu böyledir.
Çünkü çocuklar masumiyetin gücüne sahiptir ve bu, Mahakali’nin saygı duyduğu bir şeydir. Biz bazen insanların nasıl bizi
kandırdıklarını hissediyoruz. Bizleri nasıl kandırdıklarını. Onlar nasıl tüm bu, demeliyim ki, bu saldırganlığı onlar nasıl yapıyorlar.
Bazen nasılda yalan söylemeyi deniyorlar. Onlar tüm bu şeyleri yapacaklar ve hala sizden, çokça bir beklenti içinde olacaklardır.
Fakat tüm bu olanlar, oluyor, olacak. Siz bu şeyler için endişe etmemelisiniz. Masumiyetinizi korumalısınız ve tamamen
korunuyor olmanıza şaşıracaksınız Nasıl? Çünkü Mahakali çevrenizde olacaktır. Eğer masumsanız size bakacaktır. Masum
insanlar öfkelenmezler. Öfkelenmeye ne gerek var ki? Masumiyetin, demeliyim ki, onun kendine ait gücü, kuvveti vardır. O son
derece güçlüdür. Zalim bir adam bile, bir çocuk gördüğü zaman, biraz dahi olsa, bunun farkına varır: “Burada bir çocuk var.” Tüm
dünya çocuklara hiç bir şekilde eziyet edilmemesi ve onların sıkıntıya sokulmamalarının gerektiğinin farkındadır. Neden? Çünkü
çocuklar çok masumdur. Dolayısıyla masumiyet kalitesinin gerçekten de size çok faydası olacaktır çünkü Mahakali, masumiyet
kalitesi[ys1] ni takdir eder. Sonra, Onun sizde sevdiği başka bir şey ise, şefkattir. Birbirimize duyduğumuz şefkat. Birbirimize
duyduğumuz sevgi. Aynı zamanda başkaları için hissetiğimiz yardımseverlik duygusu. Bu, onun sevdiği bir şeydir. Eğer siz bir
Sahaja Yogi iseniz, eğer Aydınlanmış bir Ruhsanız, O her zaman sizinle birliktedir. Fakat O sorar: “Şefkatinle sen ne yapıyorsun?”
Kaç insana aydınlanma veriyorsun? Kaç insanı iyileştiriyorsun? Kaç insana yardım ediyorsunuz?” O ne yaptığınızın tamamen
farkındadır. Demeliyim ki, Mahakali’nin yaptığınız her şeyi bilmesi, Onun muazzam bir gücüdür. Her şeyi! O sizin zihninizi bilir. O
kalbinizi bilir. O sağlığınızı bilir. O her şeyi bilir. Aslında O, her şekilde küçük çocuğun iyiliğini sağlayan Annedir. Bu şekilde O,
çocuğun bir şey yapmayacağını bilir. O (çocuk) çok masumdur. Yani sanki, siz çok küçükken annenizin size bakması gibi. Aynı
şekilde, Mahakali de size bakar. Sonra da, Mahasaraswati gücü içeri gelir ve O sizi eğitir. O size bilginin diğer düşüncelerini verir
budur, şudur gibi…. Fakat içinizdeki çocukla ilgilenmek, masumiyet ve şefkatinize göz kulak olmak, bu Mahakali gücü tarafından
yerine getirilir. Yani O, Kendi çocuğu için fazlasıyla hassastır. Hiç kimse Onun çocuğuna dokunmaya cesaret edemez. Onun için
herkes çocuk gibidir. O özellikle Aydınlanmış Ruhların, Mahakali onların çocuk olduklarını ve hiç bir şekilde incitilmemeleri
gerektiğini düşünür. Onların başına hiçbir şey gelmemelidir. Her zaman onları takip eder. Birisi çıkıp “Eğer Mahakali tek bir kişi
ise, onların hepsini nasıl takip ediyor?” diyebilir çünkü o omnipresent’dir(aynı anda her yerde olabilen). O her yerde mevcuttur. O
yaşamınızın her alanında vardır. Özellikle Sahaja Yogilerle, iniş çıkışlarda onları takip eder. Her yerde, siz her ne yapıyorsanız.
Kaza yaptıysanız, O sizi kurtarmak için oradadır. Eğer kalbinizin derinliklerinde ona gerçekten ibadet ederseniz, O tıpkı
arkanızdaki bir melek gibidir ve size hiç bir şey olmaz. Bir kazanç yada başarı için değil, onun kutsamaları için. Onun kutsamaları
çok büyüktür ve insanları zenginleştirir. Onlar bu dünyayı zenginleştirirler. Mahakali’nin kutsamalarından dolayı onlar her şeyi
zenginleştir. Tabii ki, ondan sonra Mahalakshmi gelir. Onun özelliği budur, öyle ki Mahalakshmi prensibinde siz bir nevi bağımsız
biri olursunuz. “Her şeyin ötesinde, bütün bu dünya nedir ki?“ siz bunu bulmaya başlarsınız ve bir çeşit bağımsızlık(bağımlı
olmama) duygusu oluşur ve “daha iyi olan bir şeyler olmalı, bunun ötesinde başka bir gerçek olmalı”, diye düşünmeye başlarsınız.
Özellikle kötü insanlar tarafından zulme uğramış insanlar, hep böyle düşünürler. Öyle ki: “Bizi bunun üzerine yükselecek
(kurtaracak) biri olmalı”, derler. Şimdi burada, Yükseliş Tanrıçasının prensibi olan siz bulunan Mahalakshmi prensibi gelir. Sizde
öyle fikirler yerleştirir ki: “Sıradaki ne? Ne yapmalıyız? Her şeyin ötesinde bu yaşamımızın sonu mu? Yaşamımızın amacı nedir?
Bu dünyaya niye geldik? Bu dünyada yaşamamızda özel olan şey nedir?” Tüm bu temel sorular yükselmeye başlar ve kişi arayışa
başlar. Bununla birlikte, Mahalakshmi prensibinin insanların anladığından çok, çok, çok farklı olduğunu anlamanız gerekir. Onlar



eğer arayış içindeyseler, bunun anlaşılabilir, zihinlerinden süzülebilir yada rasyonel yada bilimsel olması gerektiğini düşünüyorlar.
İşte onlar gerçeği ararken bu şekilde hareket ederler. Bu mümkün değildir. Mahalakshmi prensibi şöyledir: siz Gerçeği, ve
Gerçeği, ve Gerçeği, ve onun dışındaki hiçbir şey bilmemeyi, en samimi şekilde arzu etmelisiniz. Bu şekilde düşünürseniz, başka
bir şeye yönelmezsiniz. Bir çok insan uyuşturucu alıyor, böyle düşünerek, böyle yaparak Aydınlanmalarına ulaşabileceklerini
düşünüyorlar. Bu yanlış bir fikirdir. Kendi farkındalığınızdan nasıl uzaklaşırsınız? Böyle başarabilir misiniz? Farkındalık en önemli
şeydir. Eğer farkındalık alemine girebilirseniz, temel farkındalığın kaybedilmemesi gerektiğini anlamak zorunda kalırsınız. Eğer
temel farkındalığınız, içki içerek yada uyuşturucular yada insanların yaptığı tüm bu şeylerin içinde kaybolursa? Onlar bunları
yaparken, aradıklarını düşünüyorlar, işte bu yüzden bunları yapıyorlar. Dolayısıyla bazen yanlış şeyler yapmak için ‘arayış’
bahanesini kullanıyorlar. Bunun kendinize dönük bir intikam gibi olduğunu düşünüyorum öyle ki, şimdi ‘arayış’içinde olduğunuz
düşünüp, siz kendinizden intikam almayı mı istiyorsunuz. Bu gerçek arayış değildir. Gerçek arayışta kişi, sadece meditasyon
yapmalı ve doğru yolun ne olduğunu bulmalıdır. Fakat bu sadece, bazı kitaplar okuyarak ya da bazı sahte guruları dinleyerek
olmaz. Aslında, Kundalininin uyanışı, kişinin Gerçeği bilmesinin tek yoludur. Bunun başka bir yolu yoktur. Fakat kimse onlara
bunun Kundalini uyanışı olduğunu söylemez. Onlar size: “Biz bu yere, sonra şu yere, sonra da o yere gideceğiz sonrasında daha
da fazla gidilecek yer var”, derler. Ve en sonunda, nereye geliyorsunuz? Başladığınız yere. Bu tıpkı bir yerden bir yere gitmek
gibidir. Bir yanlıştan başka bir yanlışa, başka bir yanlışa,… başka bir yanlışlığa. En sonunda arayış içinde olan bir çok kişi,
kayboldu. Bir çoğu kayboldu çünkü belli bir tipte olanlar… bunun değerli(bedelli) olduğunu, arayışın değerli olduğunu
düşünüyorlar, çünkü guruya siz bunun için çok miktarda para ödeyebilirsiniz. Demek istiyorum ki guruyu satın alabilirsiniz. Ve
böylelikle: “Tüm zengin insanlar aydınlanmış oluyor.” Olan bu şey, ne anlama geliyor. Fakat Ben bu iyi insanlar oranının, sadece
zenginler içinde olduğunu düşünmüyorum. İyi olan insanlar, iyidir. Zengin olsun yada olmasınlar, mesele bu değildir. Fakat bu
tarz insanlar, sanıyorum ki paralarının süptil(görünmeyen)egosu nedeniyle: “biz bunu satın alabiliriz, şunu alabiliriz” düşüncesiyle
onlar bir kişi etrafında toplanmaya çalışıyorlar. Bir keresinde Amerika’daydım ve bir hanım Beni görmeye geldi ve Benim spiritüel
bir insan olduğumu bilmiyordu. “Şimdi, Amerika’ya gelen çok iyi bir guru var” dedi. Bende “Gerçekten mi? O ne yapıyor” dedim. O,
“Şimdi indirime girdi” dedi. Bende “gerçekten mi?” dedim. “Ona yarı ücret ödüyorsunuz ve o size kutsamalarını veriyor. Tamam
mı?” Bir sonraki hafta ise, “Şimdi indirim dörtte bire geldi, eğer esas miktarın dörtte birini ödersen, o size ‘eksiksiz’ bilgiyi veriyor”,
dedi. Bende “ Bu nasıl tam karşılığıymış gibi oluyor? Bu karşılıklı orantıda değil!” dedim. “Sen ona yarım ücret ödüyorsun, oda
sana yarısını veriyor ve şimdi sen ona dörtte birini veriyorsun ve o sana tamamını veriyor” dedim. Bayan, “İşte budur” dedi. “ bu
çok muhteşem, görüyorsun, bütün mesele bu” dedi. Bende “ Gerçeği satın alabileceğini düşünen tüm bu insanlar, ona
ulaşamazlar. Siz onu satın alamazsınız. Kundalininin uyanması için siz para ödeyemezsiniz. Hayır! yada siz bunun için bir ödeme
alamazsınız. Aydınlanma kesinlikle Tanrısal Lütuftur ve bunun için para alamazsınız. Onu satamazsınız. O satılacak kadar ‘ucuz’
değildir. Eğer bunu anlarsanız Mahalakshmi gücü çalışmaya başlar. Ve Mahalakshmi gücü gerçekten hakiki arayış içinde olan,
gerçekten samimi şekilde arayış içinde olanlar için yaratılmıştır. Çok güzel hareket eder ve çalışır öyle ki, onlar bir çeşit çok, çok
kendiliğinden bir şekilde meydana gelen Aydınlanma gerçekleştirirler. Bu spontane Aydınlanmayı, hepiniz aldınız. Himalaya’lara
gitmenize gerek kalmadı. Buna benzer bir şey yapmak zorunda kalmadınız. Tüm bunların hepsi bitti. Siz bunu gerçekleştirdiniz.
Önceki yaşamlarınızda bunu gerçekleştirmiş olmalısınız. Şimdi bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Onu alabilirsiniz, onu sadece
burada oturarak alabilirsiniz. Dünyanın her neresinde olursanız olun, onu alabilirsiniz ve bu çok hızlı yayılıyor. Şimdi Sahaja
Yogayı yayma işi de, Sahaja Yogilerin işidir. Şimdi, Mahalakshmi ve Mahakali’nin, her ikisinin ele ele birlikte gittiği anlaşılmalıdır.
Ne zaman ki, bakın, Mahakali sizi kutsadığında, sizinle birlikte olduğunda ve siz onun Krallığında olduğunuzda, Mahalakshmi öne
çıkar ve aydınlanmanızı almanıza kesinlikle yardım eder. Size yardım etmek için, problemlerinizi dahi iyileştirir. Demek istiyorum
ki- siz ona bunun finansal tarafı da diyebilirsiniz yada her şekilde, bütün problemleri O çözer. Onun çözdüğü en büyük sorun, sizin
en büyük arzunuz olan Aydınlanma almaksa, bu size bahşedilmiştir. Dolaysıyla aralarında herhangi bir rekabet yoktur. Bu üç güç,
birlikte çalışırlar ve her neye ihtiyaç varsa, onlar bunu hallederler. Fakat yardımın nereye gitmesi gerektiği hakkında yol gösteren
Mahakali’dir ve bu nedenle Mahakali gücüne çok saygı duyulur. Halihazırda O, bir çok şeytanı ve çok sayıda rakşasayı öldürdü ve
hala daha fazlası var, bazıları yaşıyorlar fakat eminim ki hepsi bitirilecekler. Bu korkunç şeylerin hiçbiri var olmayacak. Fakat
bizler, yine de çok dikkatli ve uyanık olmalıyız ve biz bu insanlarda neyin yanlış olduğunu bulmalıyız. Ne yapıyorlar ve neyin
propagandasını yapmaya çalışıyorlar? Öyle bir şekilde olgunlaşmalısınız ki, siz bütün bu şeytani kişiler hakkındaki her şeyi
bilmelisiniz. Bu yanlış yapan insanların ne yaptığını bulmalısınız. Bakın bu çok kolaydır çünkü siz aydınlandınız. Ve bu
aydınlanmış dikkatinizle, kesinlikle hangi organizasyonda, hangi şeytani kişide, kötülük yapanda, neyin yanlış olduğunu
bulacaksınız. Bu olacak.. en iyi yol meditasyon yapmaktır. bir şekilde saldırgan olmak değil. Fakat meditasyon yapmak ve
Mahakali’den “Yok et! Dünyayı yok ettiği için onu yok et. Sen lütfen onu yok et” şeklinde istemektir. Bu Onun işidir ve O bunu
yapmayı sever, fakat birinin ona söylemesi ve bunu Ondan istemesi gerekir. Bu çok iyidir, çünkü onlardan çok sayıda var, siz



işaret edene dek, muhtemelen Onun dikkatini oraya koyması mümkün olmayabilir. En iyisi, sizin Ondan, size yardım etmesini
istemektir, kişisel bazda, ulusal bazda, belki de kolektif bazda ya da belki de global bazda. İşte bu, budur. O her yerde vardır. O
global olarak ulaşılabilendir. Her yerde. Siz herhangi bir renge, herhangi bir ırka, herhangi bir ulusa, her şeye mensup olabilirsiniz
ama O içinizde her zaman vardır. Ve Ona ibadet etmek, Onu uyandırmak sizin yapmanız gereken tek şeydir, bu sizin yegane
görevinizdir. Eğer içinizde uyanırsa, alçakgönüllü bir insan olursunuz. Siz işlediğiniz hataları görür ve onlar için kendinizi kötü
hissedersiniz. Suçlu hissetmeyeceksiniz ama kötü hissedeceksiniz, öyle ki: ben asla bir daha böyle bir şey yapmam, diyeceksiniz.
Ben büyük bir yanlış yaptım. Ve sonra onu düzeltmeye çalışırsınız. Bunların hepsi kalbiniz saf olduğu zaman, çok güzel bir şekilde
çalışır. Kalbiniz saf olmalıdır. Eğer kalbiniz saf değilse, eğer Sahaja Yogayı başkalarıyla rekabet için yada bir çeşit materyal
kazanımlar için yapıyorsanız, bu işe yaramayacaktır. Bunu siz, tıpkı masum bir davranış gibi, annesini seven ve ona ibadet eden
küçük bir çocuk gibi, Annenize ibadet eder gibi yapmalısınız. Bu, annemizi nasıl sevmemiz gerektiği, onun rehberliği ve koruması
altında nasıl olmamız gerektiğini hissettiğimiz, çok yalın bir ilişkidir. Bu sizin çocukluğunuzda bildiğiniz ve eğer Anneye gerçekten
ibadet ederseniz, çocukluğunuzun size geri döndüğü çok yalın bir şeydir. Tanrı sizleri korusun. H.H. Shri Mataji Nirmala Devi [ys1]
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Diwali puja. Delfi (Yunanistan), 7 Kasım 1999. Yunanistan'da, özellikle Delfi'de Diwali'yi kutluyor olmamız çok, çok uğurlu ve
hayırlı. Bunun çok eski bir tarihi var ve bildiğiniz gibi Athena burada yaşıyordu. O Ezeli Anneydi. Sanskritçe "Atha", "ezeli" anlamına
gelir. Yani bu yer tarif edilmiştir, Puranalarda bile “Manipur [göbek] dvipa [ada]” olarak tanımlanmıştır. Manipur, Nabhi'dir. Ayrıca
Sanskritçe Manipur kelimesi de Nabhi Çakra anlamına gelir. Bu yüzden o Manipur dvipa olarak tanımlanır, "Manipur e dvipa"
olarak yazılır. Bu Puranaları, bunları eski zaman kitaplarını düşünün - Tanrı bilir kaç yaşındalar, en azından sekiz bin veya belki
daha fazla olmalılar - ve onlar Yunanistan'ı Manipur dvipa olarak tanımladılar, Nabhi'nin yeri ve Adi Shakti'nin bulunduğu yer, işte
Athena budur. Yani, bu onlar tarafından nasıl biliniyordu – belki burulma (torsion)alanından, derdim; ama çok açık bir şekilde
yazılmıştır ve burada bulduğumuz şey Nabhi'deki Athena'nın yeridir. Athena da, Ezeli Annedir, Kendisini, öncelikle denizde, yani
Nabhi'nin kendisinde ifade ettiğini, söylerler. Tüm işini oradan yaptı. Şimdi diyebiliriz ki, O'nun hareketinde, O varoluş olarak
indiğinde Shri Ganesha'yı yarattı, sonrada sağ tarafa gitti ve Mahasaraswati'yi yarattı, tüm evreni diyebiliriz, yarattığı tüm bu
yaratıkları yarattı. Ve sonra O indi, indi ve Kundalini olarak yerleşti; ama aşağı inerken de, bizim yükselişimiz için gerekli olan
Mahalakshmi Prensibini yarattı. Bu Onun hareketiydi, ancak Kendisinin Nabhi'de enkarne olduğu söyleniyor, çünkü belki de tüm
bunları yaptıktan sonra Nabhi'de enkarne oldu ve ayrıca Ganesha'nın Kundalinisinin Nabhi'de olduğunu görüyoruz. Nabhi'de
enkarne oldu, böyle derler, çünkü ilk saf bilgi, bir kişinin veya hayvanın veya herhangi bir kişinin saf arzusu, açlıktır. Bu
Nabhi'dedir. Ve O bu açlığı doyurmak, yönlendirmek ya da ele almak istiyordu ve Nabhi'ye ilk gelişinin nedeni bu olabilir. Şimdi
Athena olarak sahip olduğumuz bu Ezeli Anne'nin de elinde bir Kundalini var, ayrıca O'nun bir tridenti (üç dişli mızrak) var. Bütün
bunlar, doğduğunda Nabhi Çakradaki kötü güçlerle savaşması gerektiğini bildiğinin işaretidir. Bütün bu tarih, Yunan mitolojisinde
gerçekten çok açık bir şekilde gösterilmiştir, ancak daha sonra bu mitoloji, her şeyi nasıl bozacağını bildikleri için insanlar
aracılığıyla çok, çok yanlış bir yol izledi. Yani yaptıkları şey tüm Tanrıları ve Tanrıçaları birer insan gibi göstermekti ve
Hindistan'da bulunan birçok Tanrı burada da var, onlar Yunan mitolojisinde bile temsil ediliyorlar. Ancak Hint tanrıları çok saf ve
gerçekten Tanrısaldır ve bir aziz gibi sayılırlar, ancak burada Onlar insan seviyesine indirilmiştir. Ve oradaki pek çok Tanrı, Hint
Tanrılarından biraz farklı gösterildi, çünkü onlar Tanrıyı insan yaptılar. Yavaş yavaş, birinden diğerine doğru sapma göstermesi
çok şaşırtıcı. Hindistan'da bile bu yapıldı ama kalıcı değildi çünkü bizim Puranalarımız var. Bu yüzden insanlar onu mahvetmeye
ve bozmaya çalıştığında, Puranalarımız olduğu için, hal normal durumuna geri döner. Ama Puranalara, İncil, Kuran gibi ya da bu
türden diğer dini kitaplar gibi tapınılmaz, onlar sadece eski zamanların tarihini anlatırlar; ve bunun anlaşılır olduğunu görmek
gerekir, bu açıklanabilir, insanlar bunu bilebilirler. Ama Manipur dvipa’yı anlatma şekilleri gerçekten harikaydı ve Büyük İskender
zamanında bile Yunanistan çok müreffeh, son derece güzel bir devletti. Çünkü onunla birlikte buraya gelen şairlerden biri olan
Chand Bardai (Hintli bir şair)tarafından bu anlatılmıştır ve bu şeylerin ne olduğu tüm detaylarıyla anlatılmıştır. Ve ayrıca Adi
Shakti'nin, çok açık bir şekilde Ezeli Anne'nin bir tapınağı olduğunu ve orada oturan bir Ganesha olduğunu tarif etti. Bunu tüm
detaylarıyla anlatmış. Ayrıca tapınağa giden basamakların üç buçuk tane olduğunu söylüyor. Üçü tanesi büyük ve sonuncusu ise
yarım. Ve eğer yaparsanız, onları tüm dünyaya yayarsanız, bu üç buçuk sarım yapılabilir. Ayrıca çok net bir şekilde burada Shri
Ganesha'nın swayambhusu, bir swayambhu olduğunu söyledi. Ve ayrıca Delfi Kahini içinde, Nabhi Çakra'da Tanrıların
konuştuğunu söylerler. Tüm bunlar Hindistan'da, İskender'in Hindistan'a gelmesinden çok önce, çok, çok daha önce anlatıldı ve
bundan dolayı, çok daha büyük bir uyum olabileceğini anlayabiliriz, belki; belki de bir sürü insan yurtdışına gidiyordu, belki de
buraya geliyordu ya da tüm Puranaların yazılmış olduğu burulma bölgesinden (Bakınız relativite teoremi)geliyordu. Yani kesinlikle
içinde bulunduğumuz yer, kadim bir yer, tanımında doğrudur ve her şey, buna şüphe yok ama daha sonra bozulma geldi, bu
gerçekleşti. Ayrıca burada Kundalininin orada olup olmadığı ve çakraların da boyandığı meselesi var. Ama Hıristiyanlık
geldiğinde, onlar “bunların hepsi uydurma, unutun gitsin” dediler ve işin diğer yüzünü görmek istemediler. Ve işte bu şekilde, bu o
kadar da temiz ve net olmayan bir tür tarih oldu. Athena'ya olan inanç azaldı, tüm Tanrı ve Tanrıçalara olan inanç da azaldı ve bu
hale gelmeye başladı, aslında güzelce yok oldu da diyebiliriz. Yunanistan'ın durumu buydu. Şimdi tekrar geri döndük. Nabhi olan
Lakshmi Puja için “Manipur e Dvipa” da güzelce oturuyoruz. Lakshmi sudan çıktı, buna şüphe yok ama Athena, Lakshmi'nin
Annesidir. Her yeri kaplayan O'dur ve O Lakshmi'yi yarattı ve bu Lakshmi, burada hüküm süren O'dur ve O çok tezahür ediyordu.
Ve burada güzel şeyler yarattı, çünkü onlar çok zengin insanlardı, Yunanlılar çok zengindi; ve her türlü şeyle uğraşıyorlardı,
özellikle ticarette, sonra gemicilikle de. Gemicilik onların en önemli işlerinden biri ve Ben kocamla buraya, kendisi gemici olduğu
için geldim. Ve havaalanında bakanın eşinin, diğer bir başka bakanın daha eşinin, Başbakanın eşinin olması beni şaşırttı.
Şaşırdım, onlar normalde gelen hiçbir hanımefendiyi almaya alana gitmezler. “Hayır, hayır” dediler. “Kocalarımızın bize
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söylediklerini görüyorsunuz, 'Gerçekten kesinlikle, kusursuz bir şekilde kadınsı ve çok hayırlı ve çok dingin bir bayan görmek
istiyorsanız, o zaman bu kişi Bayan Srivastava'dır.” Bu yüzden Beni görmeye geldiler, düşünebiliyor musunuz! Artık dünyadaki
kadınlarda bir dinginlik fikri yok ama bu hanımlar Beni görmeye geldiler, “bu asude hanım da kim diye geldiler?” Ve Bana çok iyi
baktılar ve ardından bir seçim de yaklaşıyordu. Ama Bana söylediklerini unutmuyorum ve çok saygılı bir şekilde Bana “Bu
dinginliği Siz nasıl geliştirdiniz?” dediler. “Ben geliştirmedim dedim. O sadece vardı. Sakin görünmek ya da herhangi bir şekilde
bunu çözmek için hiçbir şey yapmadım. Bunun için bir güzellik salonu yok ama bu bende doğuştan gelen bir şey ama eğer siz
bunun dinginlik olduğunu sanıyorsanız”, dedim. Onlar da, “Hayır, hayır, bütün erkekler 'O, bu korkunç günlerde bile son derece
sakin kalan bir insan' diye Sizi bize övdüler”, dediler. Şimdi, Diwali çok önemli çünkü bugün en karanlık gün, en karanlık gece ve en
uzun gece ve onu bitirmek için ışıklar koydular. Şimdi atmosferdeki her şey çok karanlık, siyah ve güneş gitti. Bu yüzden onlar
bütün bu ışıkları yaktılar. Aynı şekilde, bu Kali Yuga, şimdi, Kali Yuga'yı bir gün olarak düşünebilirsiniz. Çok karanlık, korkunç, bir
sürü sorunu var, hayatımızı perişan ediyor ve bu hayatla nasıl başa çıkacağımızı bilmiyoruz. Şu anda gerekli olan şey, insanları
aydınlatmak. Kali Yuga şu an en kötü halinde. İnsanların, Tanrı adına bile yaptıkları şeyler şok edici. Ama bu, bizim tüm yön
duygumuzu kaybettiğimiz Kali Yuga. Hangi yöne gideceğimizi bilmiyoruz. Her tür yanlış şeyi yapıyoruz ve her şeyin yolunda
olduğunu düşünüyoruz, sonuçta yanlış olan ne var ki? Onların söylediği tek şey – “Sorun ne ki?” Onlara “bunu yapmayın”
diyorsunuz. “Bunda yanlış olan ne ki?” diyeceklerdir. Ve bu sayede her insan çok, çok bireyci bir hale geldi. Bir bakıma değiller,
çünkü onlar bir modayı takip ediyorlar, bir tarzı takip ediyorlar – yani değiller, onlar köle – ama kendilerinin çok bağımsız
olduklarına inanıyorlar, özgür insanlar olduklarına inanıyorlar, her istediklerini yapabilirler. Kali Yuga'daki bu özgürlüğün veya bu
özgürlük fikrinin bir sonucu olarak, onlara olan şey, aşırı derecede çirkin olmalarıdır. Kali Yuga'da yaptıkları şeyler inanılmaz.
Rahip olduklarında bile, kiliselerdeler, bu şey, o şey, nasıl da bu kadar korkunç şekilde ahlaksız oluyorlar ki, Tanrı adına, Tanrı'nın
bu çatısı altında, bunun nasıl olabileceğine inanamıyorlar? Ama başladı, bu Kali Yuga. Ve bu Kali Yuga'nın bitirilmesi gerekiyor.
Peki gecenin karanlığını gidermek için biz ne yapıyoruz, ışıklar koyuyoruz. Aynı şekilde insanlar da aydınlatılmalıdır. İnsanların
kalbinde ışık olmalıdır. Onlar aydınlanınca, bizim cehaletimiz yüzünden çektiğimiz bu karanlık sona erecek ve mutlak bilgiye
sahip olacağız. Bu, onların sözünü ettikleri yeni bir çağdır, tam olarak şimdi burada, burada öyle bir şekilde işleyecek ki, tüm
aydınlanmış kişilikler birlikte olacak ve onlar ışığın ne olduğunu, gerçek bilginin, gyana’nın ne olduğunu bileceklerdir. Dolayısıyla
bizim yolumuz bir bilgi yoludur: sevgi olan bilgi, şefkat olan bilgi. Anlamamız gereken şey budur, Kali Yuga'nın tüm bu
çatışmalarının ve sıkıntılarının giremeyeceği başka bir alana, arenaya geldiğimizdir. Dışarıda yağmur yağıyor, içeride hiçbir şey
yok - bu böyle, artık sadece özgür değiliz, yaptığımız her şey özgürlükten başka bir şey değil; bizi alçaltan, gerçekler üzerindeki
hakimiyetimizi kaybetmemize neden olan hiçbir şeye bağlı değiliz. Böyle bir kişilik meydana getirildiğinde, o zaman ne olur, Kali
Yuga'nın tüm bu fikirleri ortadan kalkacaktır ama bunun aynı zamanda Son Yargı olduğunu da söylemeliyim. Gerçeği kabul edip,
hakikatte oturanlar ve hakikatte büyüyenler kalacaktır, diğerlerinin hepsi yok olurlar – bu zaten söylendi. Bu sanki içinde iyi
beslenmiş, bol su olan ve sevgi alan, ayrıca insanlara çok şey veren ağaçların olduğu bir bahçe gibi, görüyorsunuz. Diğerleri yandı
ve bitti. Aynı şekilde ilk önce sevgiyi kabul etmeli, sevgiyi almalı, kendinizi o sevgiyle beslemeli ve sonra da başkalarına
vermelisiniz. Kali Yuga'nın lanetlerinin üstesinden gelmenin basit bir yolu budur. Kali Yuga, o derece karanlıkla dolu ki, birbirimizle
çarpışmaya başlıyoruz. Örneğin hepiniz burada oturuyorsunuz. Aniden karanlık olur. Başkalarına çarpışsanız da, çarpışmasanız
da, nasıl hareket edeceğinizi,kiminle oturduğunuzu, hiçbir şeyi bilmiyorsunuz, aynı şekilde, kalpteki karanlıkla, zihninizdeki
karanlıkla, nerede olduğunuzu, ne yaptığınızı bilmezsiniz ve ne yapmanız gerektiğini bilmediğiniz bir şekilde, tıpkı delirir gibi
birbirinize çarpmaya devam edersiniz. Kali Yuga işte budur. Onu tanıyan ve ondan çıkan Sahaja Yogi'dir. Aksi takdirde, hala aynı
çevrenin, aynı dengesizlik çemberlerinin içine düşüyorsanız, sizde tıpkı diğer insanlar gibi olursunuz. Kali Yuga ile ilgili olarak
başka bir şey de şudur, size vursalarda veya yok edilseniz bile, onlar kendilerini suçlamazlar. Başkalarını suçladığınız, kendinizi
asla suçlamadığınız, bu diğer bir korkunç davranış şeklidir. Kendinize vurmanız sizin kendi hatanızdır. Bu sizin yanlış yaptığınız
bir şeydir ve işte olan şey budur. Bu, bizim illüzyon dediğimiz şeydir, bhrama dır ve bu ilüzyonun ortadan kalkması gerekiyor. Ve
Kali Yuga için, onun yanılsamalar çağı olduğu söylenir ve bu yanılsamanın içine düşerseniz bitersiniz ama illüzyonları görürseniz
gerçeği aramaya çalışırsınız. Bu nedenle bugün arayış çok güçlüdür, çünkü onlar bunun bir yanılsama olduğunu hissedebiliyorlar.
Gerçek bu değil, onlar biliyorlar. Ve bunun gerçek olmadığını bir kez anladıkları zaman ne yaparlar? Gerçeğin ne olduğunu,
doğrunun nerede olduğunu bilmek ister ve onu bulmaya çalışırlar. Kali Yuga'da, arayış böyle başladı. Kali Yuga hakkındaki hikaye,
Nala'nın karısı Damayanti'nin, Kali'nin yarattığı ve yine bu aynı yanılsamalar nedeniyle ondan ayrıldığı, diğer bir Purana’da,
“Damayanti Purana” da anlatılır. Bir gün Nala, bu korkunç Kali'yi yakaladı ve ona "seni şimdi boğacak ve işini bitireceğim" dedi.
Kali, "Pekala, bunu yapabilirsin, ama önce benim önemimi, mahatmyamı dinle – benim nasıl bir önemim var, neden oradayım"
dedi. Bunun üzerine Nala bekledi. Kali, "Şimdi kabul et, eğer beni dinlersen sana anlatırım" dedi. Ben ne zaman ki geleceğim ve
dünyaya hükmedeceğim - yani ne zaman Kali Yuga olacak – o zaman insanlar bhranti'ye girecek, bu yanılsamalar anlamına



geliyor. Onlar bunun gerçek olup olmadığını bilemeyecekler ve sonrasında gerçeği aramaya çalışacaklar. Ama sadece insanlar,
yani ormana gidenler ve her şeyden vazgeçenler değil; ama onlar başka bir tipte olacaklar, bunu yapanlar, bu tür arayışlar içinde
bulunanlar, Kali Yuga'da doğacaklar ve onlar normal ev halkından insanlar olacaklar ve her türden yanılsamanın içine girecekler.
Ve bu ilüzyona girdikleri zaman ve ancak o zaman, bunun gerçek olmadığını anlayarak, aramaya başlayacaklar ve işte o zaman
gerçeği arayacaklar. Ancak o zaman, Aydınlanmalarını alacaklar.” Bunu çok net bir şekilde söyledi, binlerce yıl öncesini
kastediyorum. Yani Kali Yuga, insanların Aydınlanmalarını alabilecekleri, kendi özlerini tanıyacakları, gerçeği bilecekleri zamandır.
Bu çok uzun zaman önce söylendi ve bunun şimdi gerçekleştiğini görebilirsiniz. Yani bunun olması için gereken zaman buydu,
çünkü eğer siz Satya Yuga'daki gibi iyiyseniz ve tüm bunlar varsa, bu durumda siz aramazsınız; sadece kabul edin, itaatkarsınız,
iyi insanlarsınız – bitti. Ama Kali Yuga'da siz gerçekten mutlak gerçeği aramaya başlarsınız ve bu yüzden bu ışıklar, o karakteri
tasvir eder ya da aydınlanmakta olan ruhu tasvir eder diyebiliriz. Yani hepiniz aydınlanmış ruhlarsınız. Benim için Diwali budur.
Eğer insanlar aydınlanmışlarsa, bu Diwali'dir: onlar Kali Yuga'nın tüm bu karanlığını ortadan kaldırırlar ve hepiniz Kali Yuga'nın
güzelliğini ve sevincini yaşarsınız. Diwali'nin çoktan başlamış olması çok, çok semboliktir. Birçok ışığımız var ve ışığın azlığından
dolayı değil ama bizim daha fazla ışık almamız gerekiyor; neden daha fazla ışık alıyoruz, neden bunu istiyorsunuz? Çünkü hepsi
kurtarılmalıdır. Çabamız hepsini kurtarmaktır, çok zordur, bu çok zordur ama şimdilerde, aydınlanmış ruhların sanki tohumlar gibi
gidip, kendilerini nasıl çok uzak yerlere ektiklerini ve orada zenginleştiklerini, orada çok güzel, koku veren ve başkalarına gölge
veren ağaçlar olduklarını görebilirsiniz. İşte bu yüzden her türden insanın uyandığını ve onların aydınlanmış ruhlar haline geldiğini
ve başkalarını da uyandırdığını görüyorsunuz. Tüm bu süreç çok iyi yapılandırılmış mı, sanki öyle görünüyor ve iyi çalışıyor.
Şüpheli olan tek şey, kaç tanesinin Sahaja Yoga'ya geleceği ve bizim kaç tanesini kurtarıp kurtarabileceğimizdir? Tek sorun bu ve
siz buna hazırlıklı olmalısınız, her biriniz “her gün en az bir ruhu, her gün bir kişiyi kurtaracağım” diye karar vermelisiniz. Diyelim ki,
bir nehirde veya denizde boğulan bazı insanlar var. Ne yaparsınız? Hepiniz kurtarmak için koşturursunuz. Onun hayatını
kurtarmak için her şeyi yapıyorsunuz. Aynı şekilde, bütün insanların hayatını kurtarmamız gerektiğini anlamalıyız ve bunun içinde
çok çalışmalıyız. Şimdi, bu yanılsamadan gerçeğe olan bu yükseliş sırasında, uygun bir şekilde yüzleşmemiz gereken bazı
sorunlarımız var. Bundan kaynaklanan sorunlardan birisi de, dedikleri gibi, açlıktır. Para için duyulan açlık olabilir, yemek için
olabilir, her şey için olabilir. Şimdi, eğer paraya karşı bir açlık varsa, bu asla doymak bilmez olduğu için kalıcı olarak [içinize]
yerleşecektir, onu asla tatmin edemezsiniz. Ama modern zamanlarda insanlar sadece deliriyorlar, size söylüyorum, para için
gerçekten çıldırıyorlar. Başkalarında olup olmaması onların umurlarında değildir, başkalarında bu rahatlık var ya da yok, ama
onlar sadece gösteriş yapmayı seviyorlar, gösteriş yapmak istiyorlar - çok zenginler, çok iyiler - ve tüm egolarıyla her tür şeyi
yapıyorlar. “Yanlış bir şey yok; yanlış olan nedir ki? Bunun nesi yanlış?" Bu, sahip olduğunuz en büyük engellerden biri, bu egonun
dikte ettiği zihninizdir ve bunun ne olduğunu, şunun ne olduğunu bile doğrulamadan sizin hemen bunu yapmaya çalışmanızdır.
Yani zihin bhranti altındadır, illüzyon içindedir ve o zaman sizin bunu anlamanızın birçok yolu vardır. Bu yüzden size, Sahaja
Yoga'da eğer onlar aydınlanmalarını almayı isterlerse, canları nereye isterse keyifle her yere gidebilirler dedim. Bu harikalar yarattı
çünkü o gün siz, daha güçlü bir ruh halindesiniz ve yanlış olan şeylerden kaçınıyorsunuz. Şimdi çoğunuz Sahaja Yoga'da
büyüdünüz ve tamamen dönüştünüz. Bunu görmek çok güzeldir. Ben şey gibi çalışmadım… Pek bir şey yapmadım, sanmıyorum;
Bir şekilde aydınlandım, bu çok uzak bir ihtimal ama Ben hiçbir şey yapmıyorum. Eğer hiçbir şey yapmadan aydınlanma alırsanız
ve eğer siz “bunu ben yaptım” derseniz, buna inanamam. Bu nasıl olabilir ki? Ben hiçbir şey yapmadım, deyip, sadece
Aydınlanmanızı aldınız. Ama şimdi gördüğümde, o zaman düşünüyorum ve sizin ne kadar güzel şarkı söylediğinizi, ne kadar
güzel bir şekilde tatlılaştığınızı ve birbirinizle ne kadar güzel bir şekilde dost olduğunuzu fark ediyorum, artık ikna oldum ve sizin
Sahaja Yoga'yı oturtmanızın fazla zaman almayacağını hissediyorum. Kendimizi Sahaja Yoga'ya çok daha açmamız gerektiğini
anlamamızın zamanı geldi. Ve diğer sorunların da orada olduğunu görüyorsunuz. Sanki sorunları varmış gibi, Bana “Anne, yazılı
kanunlar olmalı” diyorlar. Hayır dedim. Bunu siz deneyimlerinizle de bilebilirsiniz.” Örneğin geçen gün bir Lakshmi Prensibi
olduğunu söyledim. Şimdi Lakshmi Prensibinin nasıl ortaya çıktığını görelim. Çok basit, eğer bilmek istiyorsanız bu çok kolaydır,
çok basit. Çünkü bu Lakshmi çok değişkendir, chancala [hareketli]. Bir uşağa yüz rupi verdiğinizde, o parayla hemen meyhaneye
gider ve içer: Lakshmi öldü; siz ona Lakshmi verir vermez, o adam bir bara gidip içmeye çalışır. Yani Lakshmi'nin ne durumda
olduğunu hayal edebilirsiniz. O çok iyidir ama aynı zamanda sizi cezbeder de. Sizi çok cezbeder. Yani, bilirsiniz, izlemelisiniz: ne
kadar paranız varsa, bankaya koymalısınız ya da her ne isterseniz onu yapın, ama hepsini harcamayın. Bunu sadece yapmayın.
İkinci olarak şunu da bilmelisiniz, eğer tüm kapılar kapalıysa ve siz Lakshmi'yi bir kapıdan içeri alırsanız, O içeride kalacaktır, buna
şüphe yok, O kalacaktır; eğer siz cimriyseniz kalır, ama çürür çünkü çıkışı yoktur. Bu yüzden, eğer siz diğer kapıyı da açarsanız,
sadece bu Lakshmi'nin dışarı çıkabilmesine değil, aynı zamanda çok daha fazla hava alabilmenize, dışarıdan çok daha fazla
özgürlük alabilmenize de şaşıracaksınız, çünkü siz diğer kapıyı açtınız. Tek bir kapı ile siz sadece deneyimlersiniz, içeriye hiçbir
şey gelmez. Bir kapıyı açıyorsunuz, hava gelmeyecektir, hiçbir şey içeriye girmeyecektir ama siz ikinci kapıyı da açıyorsunuz, o



zaman odanın içinde taşkın akıntılar olduğunu göreceksiniz. Aynı şekilde para sahibi olmak isteyen bir kişide, önce elindeki
parayı harcamayı öğrenmelidir. Ve bu Kali Yuga'da, kutsamalardan birisi budur, çünkü Kali Yuga'nın işi şüphe yaratmak,
yanılsamalar yaratmaktır, böylece bhramat (ilüzyon) yaratmaya devam edecektir. Ama eğer siz gerçeğe bağlı kalırsanız, o zaman
bu işe yaramayacaktır, çalışmayacaktır. Bu nedenle, her zaman bir test alanı içinde olduğumuzu anlamak önemlidir. Bu sizin
sadece şahit kalmanız gereken bir şeydir. Lakshmi'nin sadece aldatmakla, bir şeyler kapmakla, yalan söylemekle ilgilenen bir
adamın evinden nasıl kaçmak istediğini görmek çok ilginçtir. Yani Lakshmi onunla kalmaz, oradan uzağa gider. Tüm bunlar
etrafımızda oluyor. Bunların hepsi kabadır, hepsi oradadır - korkunç! Görüyorsunuz, görmek için, zihninizin hareketini açıkça
görmelisiniz. Nereye gidiyor, nerede düşünüyor? Lakshmi düşünmemeniz gereken bazı şeyleri düşünmenizi sağlayan biridir.
Dediğim gibi insanlar içki içmeye başlayacaklardır, yarışlara gidecekler, çok içeceklerdir yani her şeyi yapacaklardır. Neden?
Çünkü paraları var, şimdi bir yerde harcamak zorundalar ama onlar bunu gerçek iyiliğe, gerçek başarıya, yatırım olmayan şeylere
koyacaklardır. Ve işte bu yüzden böyle, çok fazla para harcayan, savurganca çok fazla para harcayan insanlar var. Yani israf asla
ve asla sizi hedefinize ulaştırmaz; ve sizin hedefiniz, Ruh olmak üzere varlığınızın gerçekleştirilmesidir. Bunun anlaşılması çok,
çok süptildir. Yanlış bir şey yapmadığınızı düşünüyorsunüz; bu da ne? – sonuçta, ben yanlış olan veya ciddi bir şey yaparken
vücut tepki vermelidir, ama hayır. Hiçbir şey tepki vermeyecek, ne zihniniz ne de bedeniniz. Görüyorsunuz, bunca yıldır Benim
deneyimim çok basitti, hala Lakshmi Prensibi ile ilgilenen bazı Sahaja Yogiler var: Sanki Beni aldatmak istiyorlar, Sahaja Yoga'dan
para kazanmak istiyorlar. Bir de kendi aralarında iş yapmak isteyenler var. Hepsi çok kötü şekilde başarısız oldular, o kadar kötü
bir şekilde başarısız oldular ki, onlar müflis gibiler ya da hapisteler ve daha başka bir sürü şey. Bu nedenle, bir Sahaja Yogi ile asla
iş yapmayın. Bir Sahaja Yogi için, Sahaja Yogilerle iş yapmamak çok önemlidir. Eğer bu basit prensibi anlarsanız, Sahaja Yoga ile
iş yapmayacaksınız. Elbette Benimle de iş yapamazsınız. Yani bu, insanların yapmaya başladığı çok, çok basit bir şeydir. Örneğin,
iki Sahaja Yogi tanışırlar: biri diyelim ki Japonya'dan, diğeri de Amerika'dan. Ve onlar, “Oh, sen bir Sahaja Yogisin, ben de bir
Sahaja Yogiyim. Bana sahte bir kağıt verebilir misin yada bana bir rapor verebilir misin?” şeklinde size sorular sormaya devam
ediyorlar. "Ama neden? Bunu istemiyoruz. Bunu yapmak istemiyoruz." Onlar sizinle ilgilenmiyorlar, sizin sahip olduklarınızla
ilgileniyorlar. Ve bu insanlar sizinle iş kısmı ile ilgili olarak iletişim kurmaya başladıkları zaman, bu durum sizin çok akıllıca ve
zekice öğrenmeniz gereken bir şeydir. Sahaja Yoga'da, Aydınlanma ile ilgili işler dışında onların aralarında başkaca hiçbir işleri
yoktur. Eğer bu noktayı anlarsanız, bu küçük şeyi, oldukça yanıltıcı olan para kısmı ortadan kalkacaktır. Eğer teslim olursanız, her
şey güzelce çalışır, ama aksi halde teslim olmasanız bile bu iş halledilebilir; çünkü siz sonucu görüyorsunuz ve inciniyorsunuz,
başınız dertte ve bu yüzden bırakıyorsunuz. Yani her ne olursa olsun, bu bizim izleme sistemimizdir – çakralardan biri diyebilirim
– burada açıkça görebilirsiniz: izleyerek. Açıkça ne kadar başınızın belaya girdiğini görüyorsunuz, bu yüzden de pes ediyorsunuz
ama bunu yapmadan önce, vibrasyonlarımız vasıtasıyla bunu görmek için çok iyi bir yolumuz var. Sadece vibrasyonları hissedin
ve kendinizi görün: eğer vibrasyonlar iyiyse, bu durum hoş ve iyi. Eğer iyi değillerse, o zaman sizde bir şeylerin yanlış olduğunu
bilmelisiniz. İstediğiniz herhangi bir insanı yargılayabilirsiniz, herhangi bir papazı yargılayabilirsiniz ya da bu milyonerlerden
herhangi birini ve tüm bu şeyleri görmek istiyorsanız, bunları yargılayabilirsiniz, ama önce şunu öğrenmelisiniz: O, kişi mükemmel
bir Sahaja Yogi midir, değil midir? Bu bireylerle olur. Kolektivitede de olabilir. Kolektivitede insanların çok yanlış yönlendirildiğini
gördüm ve negatif olan bir kişi, negatif olan diğer bir kişiyi hemen bilir ve sonra bu diğer negatif olanı ele geçirir, her ikisi birlikte
çalışmaya başlarlar. Bu yüzden, Sahaja Yoga'da Aydınlanmanızı aldığınızı, her şeye sahip olduğunuzu, çokça paraya sahip
olduğunuza da bilmeli, son derece dikkatli olmalısınız. Bunun hırsızların içeri girmesi için çok ama çok iyi bir işaret olduğunu
bilmelisiniz. Bu yüzden çok dikkatli olmalı ve tüm bu saçma sapan şeylerden etkilenmemelisiniz. Annenizden gelen koruma
budur, sizi bu şekilde korumak istemektedir. Hayata karşı tüm tavrımız, bir şahit tavrı içinde olmalıdır: her şeyi açıkça görürsünüz.
Yavaş yavaş bu görme o kadar keskin, o kadar net bir hale gelecektir ki, şaşıracaksınız. O zaman orada bir şey kullanacaksınız,
kullandığınız herhangi bir şeyi. O zaman düşünmeniz gerekmez, yalnızca vibrasyonları bilmeniz gerekir: vibrasyonlar nelerdir,
vibrasyonlar ne söyler, çünkü onlar size rehberlik etmek için oradadırlar. Vibrasyonlarda henüz çok iyi olmayanlar, kendilerini
oturtmaya çalışmalıdır. Vibrasyonlarda iyi değilseniz, bu sizin insanları doğru bir şekilde yargılamayacağınız veya doğru bilgiye
sahip olmayacağınız anlamına gelir. Bu yüzden önce vibrasyonlarınızı ve ayrıca da, çakralarınızı düzeltmelisiniz. Bundan sonra
müttefiklerinizin neler olduğunu görebilirsiniz, onlar kimler? Aslında bakın, zihniniz şimdi o kadar aydınlandı ki, önünüzdeki her
şeyi doğrudan görebilirsiniz. Ama eğer bu aydınlanmış zihni kullanmazsanız, şaşıracaksınız, negativitenin bazı güçleri var ve bu
güçler bir kez işe başladığında - bilirsiniz, aslında şimdi bu şeylerin bir daha olmayacağı bir noktada olduğumuzu söylemeliyim.
Ama Ben Sahaja Yoga'ya başladığımda durum çok kötüydü, çok kötüydü ve yarı pişmiş, çeyrek pişmiş, on altıda biri pişmiş
insanlarımız vardı [Gülüyor]. Ve onlara bunu nasıl anlatacağımı bilmiyordum, çünkü eğer onlara bir şey söylersem kaçacaklardı.
Onlar Sahaja Yogaya gelmezlerdi. Diğer yerlerde ise, gurular ne yapıyorlar, para alıyorlar ve – “bas”(Hintçe yeter), hepsi bu. Şimdi
insanlar “Guruya para verdik, nasıl buradan gidebiliriz?” diye düşünüyorlar. Belki de para vermeye ve ona yapışmaya devam



ederler ama Sahaja Yoga'da para söz konusu değildir. Yani onlar gelirler, sonrada kaybolurlar. Bu çok yaygındır; Kısa bir
süreliğine Sahaja Yoga'ya gelmeleri çok ama çok yaygındır. Ama eğer onlar gerçekten özel insanlarsa, buna öylece yapışırlar ve
her şeyi doğru açıdan görmeye başlarlar çünkü onlar aydınlanmışlardır, büyümüşlerdir, olgunlaşmışlardır. İşte biz Diwali
aracılığıyla Kali Yuga'nın bu korkunç gecesine geri dönmeliyiz. Yapmamız gereken şey budur, alçakgönüllü olmak ve iyi olup
olmadığınızı, doğru yöne gidip gitmediğinizi bulmaktır. Buna sadece siz karar verebilirsiniz. Vibrasyonlarla catch ettiğinizi hemen
anlarsınız ya da haklı olduğunuzu bilirsiniz. Hangi kararı verirseniz verin, ellerinizi tam olarak kullanmalısınız. Size faydası olacak
olan şey, konuşmak değildir, yardımcı olacak olan şey dersler vermek değildir - hayır. Bu, deneyimler yoluyla, anlayış yoluyla,
duygular ya da derinlik yoluyladır, onların ne tür insanlar olduklarını, ne hakkında konuştuklarını, ne yapmanız gerektiğini sizinle
iletişimde olacak her şeyin derin etkisini söylemeliyim. Bu biraz zihinsel olabilir, ancak daha sonra kesinlikle zihinsel aktivitenin
ötesine geçer. Şimdi olduğu gibi, Kali Yuga'nın bittiğini, bitmek üzere olduğunu söyledim. Ama yine de, sözde bu tür bir normalliğe
geri dönmeye çalışacak insanlar olabilir. Ama tüm bunlardan kurtulmak için bir çıkış yolu var, basit, meditasyon. Meditasyonla,
ulaşılması gereken her şeyi başarabilirsiniz ve o zaman bize yapılması gereken çok, çok önemli bir şey verildiğine şaşıracaksınız.
Ve en önemli şey, kendiniz hakkında dikkatli olmanızdır, umarım Lakshmi'nin tuzağına düşmezsiniz. Sizi süsleyen aynı Lakshmi,
aynı zamanda sizi deforme edebilir. Bu yüzden bu güzel Lakshmi'yi, bu süslü Lakshmi'yi idealimiz olarak tutmak için her şeyi
yapmalıyız ve bu işe yarıyor. Amacımız budur, idealimiz bu ve bunu yapmalıyız ki, yeni bir yönetim kurabilelim, çok güzel bir
yönetim. Tüm tavrımız, bizim tetikte olmamızı sağlayacak şekilde olmalıdır, çünkü siz meditatif hale gelirsiniz. Bir şey hakkında
düşünmeye başlar başlamaz, meditatif olacaksınız. Düşünmeniz ortadan kaybolacaktır. Düşünemeyeceksiniz ve sonra
kaybolabilirsiniz? Ama hayır, meditatif olduğunuzda kaybolamazsınız. Neden? Çünkü o zaman hayatınızı gerçeğin ellerine
bıraktınız. Elinizi size rehberlik eden, sizi koruyan, izleyen… sizi izleyen, size yardımcı olan gerçeğin eline verdiniz ve asla yanlış bir
yoldan gidemezsiniz. Eğer meditatif konumdaysanız bile, merak etmeyin, size bir şey olmayacaktır. Ama eğer asla meditatif
konumda değilseniz, kurtarılmanız imkansızdır. Kurtarılmak imkansız, olgunlaşmak imkansızdır; olgunlaşmak için çok meditatif
konumda olmalısınız. Bu çok önemlidir. Bugün burada bulunan tüm Sahaja Yogilerin bu pujayı yaptığını söylerdim ve sonra
Benim aydınlanma pujası olarak adlandırdığım bir başkası olacak, ya da o her neyse; ama meditatif ruh halinizden çıkmamak için
çok ama çok dikkatli olmalısınız. Yapabileceğiniz şey, ne kadar ileri gittiğinizi, sorunlarınızı ne kadar çözdüğünüzü izlemektir.
Bunu görür görmez, hemen tam bir aydınlanmış ruh haline gelirsiniz. Bu yüzden rehber, bizim aydınlanmış ruhlar olduğumuzu
bilmemizdir. Ve bu kadar önemli olan şey nedir? Neden bizler aydınlanmış ruhlar haline geldik? Sadece kendi arzularımız için
değil, saf arzularımız için değil, bu başkaları için. Ve sadece kendimiz için değil, başkaları için de burada olduğumuza dair bu
anlayışta, kolektif bilince ulaşır ve başkalarına yardım etmeye başlarsınız. Çok iyi bir halde kalacaksınız aksi takdirde
kaybolursunuz ve diğerleri de kaybolurlar. Bu yol, gerçekten ilerlememiz, gerçeğe doğru ilerlememiz, bu gerçeği diğer insanlar
için, diğer insanlar için onlara getirmemiz ve onları kurtarmamız gereken yoldur. Onlara olan sevginizi, tüm ilginizi bu şekilde
ifade edebilirsiniz. Bu, bence ele alınması çok zor bir konu çünkü – bu konu hakkında konuşmanın, bunu kendi içimizde
özümsemekten, çok daha kolay olduğunu söylemeliyim. Bu yüzden şimdi Beni dinlerken, lütfen daha sonra da meditasyon
yapmayı deneyin. Meditasyonda özümseceksiniz ve içinizdeki olduğunu düşündüğünüz bu aynı güç, ayırt edicilikte,
vibrasyonların verilmesinde, Sahaja Yoga dışında yapmakta olduğunuz her türlü şeyde, sürekli olarak hareket ediyor olacak. Ama
eğer siz meditasyon yapmazsanız, eğer başka bir yerdeyseniz bu işe yaramaz. Bu bir işe yaramayacaktır. Bu yüzden bugün her
yerde bu kadar çok Sahaja Yogi olduğu için mutlu olmanın ve kutlamanın günü, tüm dünya için umut var ve bu vahşi doğada
kaybolan tüm insanları biz kurtarabiliriz. Bu bir gerçek, buna şüphe yok. Ama o kutlamadan ve arkamıza yaslanmamız gereken
her şeyden sonra, asanam da (yere oturmak)veya herhangi bir yerde, bunu arayabilir ve neler olduğunu görebiliriz; ve
meditasyonda elde ettiğiniz tüm bu güzelliklerle, elde ettiğiniz her tür şeyin ortaya çıkmasına şaşıracaksınız. Ve bir şeylerin
getirdiği tüm endişeler ve sıkıntılar ortadan kalkar. Bu hepinizin başına gelmelidir ve kendinizi anlamak için bu özel kapasiteye
hepinizin sahip olmanızı rica ediyorum. Benim umudum gerçekleşti. Sizi burada otururken görmek Beni çok mutlu ediyor ve aynı
şekilde hepiniz, başkalarının Kundalinisini yükseltmeye, onları Sahaja Yogada yetiştirmeye çalıştığınızda – size ne olacağına
şaşıracaksınız – aynı şekilde hissedeceksiniz. Başkalarına Aydınlanma vermek çok keyiflidir. Bunun için hiçbir şey yapmanıza,
hiçbir şey ödemenize gerek yok, hiçbir şeye gerek yok; sahip olduğunuz bu güç uyandı, hepsi bu. Yani yapmanız gereken, nereye
giderseniz gidin sadece kişinin Kundalinisini uyandırmak, ona aydınlanma vermektır. Hiçbir şey yapılmasına gerek yok. Ve bu çok
neşe vericidir, bundan dolayı kendinizi çok mutlu hissedersiniz. Bu yüzden bugün hepinizi insanlara Aydınlanma vermek,
insanların Nabhisine ve her ne ise, ona göz kulak olduğunuz bu özel güçle kutsuyorum. Ne kadar ileri gidebileceğinizi anlamak
çok, çok önemlidir. Dünyayı değiştirmeliyiz, dünyayı kurtarmalıyız. Bu sizin sorumluluğunuzdur. Siz Aydınlanmanızı aldınız,
diğerleriyse almadı, bu yüzden başkalarında kusur bulmaya çalışmayın. Kendinizi, aydınlanmaya sahip olduğunuzu ve sizden
Sahaja Yoga'yı yaymanız beklendiğini düşünün. Çok teşekkürler. Tanrı sizleri korusun. Bugün o kadar meditatif bir halde



oluyorum ki, bilemiyorum! Tanrı hepinizi kutsasın.
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Christmas Puja, Ganapatipule, Hindistan, 25 Aralık 1999 Bu gün Jesus Christ’in doğumunu kutlayacağız. O bu dünyaya çok özel
bir şekilde geldi, bir bakireden doğdu. Ve bildiğiniz gibi, Shri Ganesha da aynı şekilde doğmuştu ve İsa, Shri Ganesha’nın bir
enkarnasyonu olduğu için, bunu anlayabiliriz. O doğduğu zaman bütün güçlerine sahipti, Hangi güçlere sahip olduğunu
göstermek için, herhangi bir dışsal silah getirmesi gerekmedi. Kendisinde tüm güçlere sahipti ancak yine de hoşgörü ve anlayış
göstermeye çalıştı, çünkü o sırada uğraşması gereken insanlar, spiritüellikten kesinlikle habersizdiler. O insanlar aslında
Yahudiydiler ve Musa, İbrahim ve bütün bu insanlar tarafından bilgilendirilmişlerdi. Fakat kendilerini demirledikleri yeri kaybettiler
ve neyi arayacaklarını, nasıl arayacaklarını bilmiyorlardı ve arayış içinde değildiler. Bizimde diğer dinlerde aynısını yaptığımız
üzere, onlar sahip oldukları bütün bu Yahudi ritüelizminden oldukça memnunlar. Yüce olan herhangi bir şey için arayış yoktu. Ve
bu yüzden İsa’nın çok zor bir hayatı oldu, son derece zor bir hayat. O doğduğunda, üç adamın gördüğü bir işaret vardı, bir yıldız
vardı. Onlar bunu izlediler ve Onun bir yemlikte doğduğunu gördüklere o yere ulaştılar, çok basit, doğmanın mümkün olduğu en
basit yere. O büyük zorluklar içinde doğmuştu, ama bir yıldız vasıtası ile O’nun harika bir şey olduğu açıkça gösterilmiştir. Geçen
gün birisi Bana, “Siz Ganapatipule’i nasıl keşfettiniz?” diye soruyordu. Aslında orayı bilmiyordum ve burası Maharashtra’da çok iyi
bilinen bir yer değildir. Onlar Mahaganapati’ye değil de, Ashtavinayaka’lara gidiyorlar. Hiçbir fikirleri yoktu. Ben Ratnagiri’den
dönüyordum ve bu tapınağın tepesinde gerçektende çok büyük bir yıldız gördüm ama hiç kimse onu göremedi, sorunda buydu. O
zamanlar Sahaja Yogiler göremiyordu. Bunun üzerine Ben onlara “haydi bu yıldızı takip edelim” dedim. Yıldız çok büyüktü, büyük
bir tane, alışılmadık derecede büyük, bir yıldız gibi değildi, ama oldukça büyüktü, kocaman bir yıldız, çok alışılmadık. Ama onlar
bunu göremediler. Benimle birlikte olan bu diğer insanlar, “biz onu göremiyoruz” dediler. Ben de “önemli değil” dedim. Onlara
dönmelerini, bu Hadkamba dedikleri yerden dönmelerini söyledim ve hadi bu diğer yoldan gidelim dedim. Ve biz sadece yıldızı
takip ettik. Onlar, elbette Beni dinlediler ve Benimle tartışmadılar. Ve biz gidiyor ve gidiyorduk, oldukça geç kaldık, ama Ben yine
de, “Önemi değil, sorun değil, gidelim” dedim. Ve Ganapatipule’ye ulaştığımız zaman, şafak vakti idi, güzel bir şafaktı, bunu
unutamam. Ve şafakta, şu anda bulunduğumuz bu yerde, bu güzel yeri gördük. Ben, “bizim olmamız gereken yer burası, bütün
Sahaja Yogileri de buraya getirmeliyiz”, dedim. Tabii, siz biliyorsunuz, Rabindranath Tagore bu yeri tarif etti, dünyanın her
yerinden insanların buraya geleceklerinden bahsetti ve bu Bharat (Hindistan) kıyısında olacak dedi. Tüm bunlar kehanet edildi ve
bu zaten gerçekleşti ama bu üç büyük adamın İsa’yı keşfetmesi kadar, Benimde burayı nasıl da mucizevî bir şekilde keşfetmem
çok şaşırtıcıdır. Ve bu yer gerçekten kutsanmış ve çok güzel bir şekilde vibre edilmişti. Burada iki gün kaldım ve buranın satın
almamız gereken yer olduğuna karar verdim. Nihayetinde biz bu yeri aldık ve burada bütün bunları aldık ama insanlar bizi çok
rahatsız ettiler. Böyle negatif olan insanlar bizi rahatsız ettiler. İsa’da rahatsız edildi, işkence gördü, insanlar tarafından kendisine
çok işkence edildi. Bu yüzden çok küçük yaşta ailesi onu alıp götürdü ve onların Keşmir'de olduklarını söylerler. Ve daha sonra
Keşmir'den geri döndü, okuduğum kitaplardan birinde İsa'nın, onların bizim atalarımız olduğunu söyleyeceğim Shalivahana ile
tanıştığı Keşmir'de, olduğundan bahsediliyor, çok detaylı bir şekilde tarif edilmiş ve Sanskritçe yazılmıştır. Yazarın ne yazdığını
bilmediğini düşünüyorum. Ve her şey, İsa ile Shalivahan arasındaki sohbetti ve İsa, ona şunu söyledi, “Geldiğim ülke ruhen öldü.
Ve insanlar tüm bu pisliğin ve çerçöpün peşinden koşuyorlar. Burası Benim ülkem ve Ben burada yaşamak istiyorum ” ama
Shalivahana ona, "Sen o kadar büyük bir azizsin ki" dedi. Onun ismini de İssa olarak telaffuz etti ve Ona, “ama Sen kendi ülkene
geri dönmelisin”, dedi. Kendi ülkene geri dön ve … ”- onun kullandığı kelime şuydu -“onlara Nirmala Tattwam'ı, Nirmala prensibini
öğret” dedi. Bu Sanskrit dilinde açıkça yazılmıştır. Ama İsa oraya gitti ve insanlar o kadar negatif, o kadar negatiflerdi ki, üç yıl
sonra O'nu çarmıha gerdiler. Bu, O'nun enkarnasyonunun üzücü hikayesidir. Ama bundan sonra Onun sahip olduğu on iki havari
vardı. Ve bu on iki öğrenci içinde, en zayıf olan Petrus'du. Çok zayıftı ve İsa'yı üç kez inkar etti. Ve İsa ona "Bir şeytan gelip seninle
tanışacak" demişti. Onunla tanışan Paul'du. Ve her şey, Katolik kilisesi şeklinde şeytani bir İsa karşıtı güce dönüştü. Bu Katolik
kilisesi üzerine okuduğum zaman şok oluyorum, dini bir hareket nasıl böyle bir suç örgütü olabilir? Bu kesinlikle suçtur, İsa
karşıtıdır. Bütün parayı, her şeyi kazanıyor, insanları aldatıyorlar ve bu ne getiriyor, kendi krallıklarından başka bir şey yok ortada.
Göstermelik, azizler gibi yaşıyorlar ama bu Vatikan'da her türlü pislik oluyor, geçenlerde başka bir kitap okudum. Ama İsa kendisi
masumiyet ve saflık iken onlara nasıl Hıristiyan denilebileceğini hayal bile edemiyorum. Bütün bu şeyleri yapmak, Tanrı adına
büyük bir utanç. Onlar sahte şeyde yaptılar, sahte para da diyebiliriz ve onları kendi bankaları aracılığıyla dağıttılar, onların bir
bankacılık sistemleri var, her türlü şeyleri var, Ben orada yaşadım, ne kadar korkunç olduklarını biliyorum. Ve Tanrı'nın gönderdiği
böylesine büyük bir ruhun sonu budur. İncil'i de değiştirdiler - sadece bu da değil, aynı zamanda Gnostiklere, insanlara ve dini bir
deneyim yaşamış olan ilk Hıristiyanlara da işkence ettiler. Sabahtan akşama kadar tüm bu saçmalıkları yapıyorlar ve insanlar bu
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konuda kesinlikle köle gibiler. Dönüşümden bahsediyorlar: Hangi dönüşüm onlara iyi geldi? İtalya'da mafya var, her türlü saçma
sapan şey var ve Katolikler günahlarla dolu ve onların sadece gidip itiraf etmeleri gerekiyor. Onun bin yılını kutlarken, Ben bundan
hiç de memnun değildim, çünkü bu, festivalden para kazanmanın, para kazanmanın başka bir yolu bu. Aslında İsa’nın Doğum
Günü 347 yıldır kutlanmadı ve onlar, çok para kazanabilmemiz için O’nun doğum gününü kutlamanın iyi bir fikir olduğunu
düşündüler. Her şeyden önce hepsinin içmesine ve eğlenmesine izin veriliyor, tüm bu sistemler, ahlaksızlıkla başladı orada.
Ayrıca Benedictine adında bir şarap da yapıyorlar. Pis ve kötü olan her tür şeyi yapıyorlar ve bunlar sayesinde o kadar çok para
biriktirdiler ki, kimse onlara meydan okuyamaz ve onlardan, insanların hayatlarından çıkmalarını isteyemez, ama gören insanlar,
başından sonuna dek bunu görenler, onlardan vazgeçtiler. Bu, İsa'nın güzelliğidir. O gerçekten bu insanları kurtardı, onlar gerçeği
arayanlardı ve onlar, içinde gerçek olduğunu anlamak için Sahaj'ı kabul etmeyi başardılar ve bizler artık gerçek olmayan bir şeye
tutunmamalıyız. Ve şimdi burada, Katolik Kilisesi tarafından zarar gören, işkence gören çok sayıda insan var. Size söylemek
zorundayım ki , Sahaja Yogadan oldukça korkuyorlar, onlar gerçeğin üzerinde durduğumuzu biliyorlar. Çok korkuyorlar ve bize
zarar vermek için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar ama şimdiye kadar hiçbir şey yapmadılar, her şeye rağmen hiçbir şey
başaramadılar. Sonunda gazete aracılığıyla Sahaja Yoga hakkında bir görüş ileri sürdüler. "Biz bütün dünyada tek bir dinin
olmasını istemiyoruz" dediler. 'Evet, çünkü o zaman nasıl kavga edeceksiniz? Savaşmak için bir sürü dine sahip olmalısınız, sonra
durdular. Tartıştıkları gazeteler, hepsi durdu. Tüm bu saçma düşünceler geldi ve bu o kadar aşırı bir hale geldi ki, insanlar bunun
sayesinde, "Bu yanlış" diye, bunu anladılar ve Sahaj'ı gerçekten kabul ettiler. Eğer gerçek yoksa, dünyanın her yerinden insanların
dinini neden değiştiriyorlar? Din değiştirmekle neyi başardılar? İşte bu yüzden tüm dinlerin eşit şekilde aynı olduklarını anlamak
gerekir. Tezahürü farklı olabilir, ancak özünde hepsi size aydınlanmanızı almanız gerektiğini söyler. Kelimeler her ne olursa olsun,
şu şekilde veya bu şekilde, eğer okursanız, İncil'de gerçeği aramanız gerektiğini söylüyordu - hatta birçok şeyi kamufle etmeye
çalışsalar da Kuran'da da buna şaşacaksınız, bu mümkün olmadı. Şimdi Müslümanlar da, Hıristiyanlardan bile daha kötü bir
görüşü benimsediler. Muhammed Sahib'in en son enkarnasyon olduğunu söylüyorlar. Eğer O böyleyse, onların kabul
etmeyebilecekleri sonradan gelen pek çok başkası vardı: Guru Nanaka'mız vardı, Gyaneshwara'mız vardı, Shri Shirdi Sainath'ımız
vardı. Bu peygamberler dünyaya nasıl geldiler? Bunu nasıl inkâr edebilirsiniz? Eğer siz, “biz inanmıyoruz” derseniz, o zaman
aptalsınız demektir. Çünkü sonuncu olan O ise, bu enkarnasyonlar buraya nasıl geldiler? Yani İsa’nın söylediği pek çok şey. Haçta
O “Anneye Bakın” dedi. İşte bakın, çok iyi bir kelime bu, bunun anlamı geleceğe bakın demektir, Anne’yi görün. Ölümü sırasında da
bunu söyledi. Ve bütün bu insanlar sadece şiddet, işkence, onlar İlahi olamayacak her türlü şeyi yaratmaya çalışıyorlar. Öyleyse,
kişi herhangi bir dini, şiddet kullanarak zorla yayamayacağınızı anlamalıdır, bunu yapamazsınız. Sadece sevgi ve şefkatle. Sahaja
Yogayı sadece sevgi ve şefkatle yayabilirsiniz. Ve bu şefkat, bizim diğerlerinden daha iyi olduğumuzu ve onları bizim
değiştirmemiz gerektiğini düşündüğümüz zihinsel bir şey değildir. Hayır. Bu daha fazla sevgi ve şefkattir. Bu bizim insanları
gerçekten diriltebileceğimizi hissetmemizdir, herhangi bir şeyi değiştirmeye çalışmak değildir, diriltmek, onları oldukları gibi, biz
onları dirilteceğiz. Bizim işimiz budur: insanları diriltmek ve onlara gerçeği vermek. Tüm dünyada çok, çok sayıda insan var ve
şimdi gördünüz, bizler ülkelerde çalışıyoruz. “Benin” (Afrika’da bir ülke) gibi bir yerde, Müslüman yedi yüz tane Sahaja Yogi, ,özür
dilerim, yedi bin tane Sahaja Yogimiz var. Ben onlara “siz Sahaj’ı nasıl kabul ettiniz?” diye sordum. Oda Bana “bu çok açık” dedi,
“Neden?” dedim. “Her şeyden önce, neden Hıristiyan oldunuz?” dedim. O da “Hayır, Hıristiyan olmadık. Biz sadece Müslüman
olduk.” Dedi. “Ama neden?” dedim. O da “Çünkü orada hüküm süren Fransızlar son derece ahlaksız, çok ahlaksız insanlardı. Ve
onların, sürekli olarak içen ve her türlü pisliği yapanların dinini takip etmenin ne işe yaradığını düşündük, peki biz nasıl daha iyi
olabiliriz? Bu yüzden İslam’ı kabul ettik” dediler. Ama onlar şimdi Sahaja Yogadalar, çünkü bu her ne ise, onlar ayırt ediciliğe
sahipler. Onlar arayış içindeler ve ayırt ediciliğe sahipler. Düşünün, onların hepsi, onları siyahîler, onları siyah insanlardan olarak
adlandırabiliriz ama onların o kadar aydınlanmış bir akılları var ki, buna şaşırmıştım. Benim hakkımda şiirler hazırlamışlar,
Benimle ilgili pek çok şey yapmışlar, yedi bin tanesi Yogi olmuş ve onlar bir gün bütün ülkenin Sahaja Yogi olacağını söylediler.
Türkiye’de biliyorsunuz ki İslam var, sözüm ona. Ama onların aydınlanmış bir ruh olan liderleri, Kemal Atatürk Paşa vardı ve o
onlarla konuştu, bütün bu saçmalıklar hakkında konuştu, bu purdah (peçe) sistemi, bu, kadınların ezilmesi, bütün bu saçmalıklar.
Ve onları gerçektende daha fazla özgürleştirdi. Onlar orada son derece yaratıcı insanlar ve düşünün, Türkiye’de iki bin tane
Sahaja Yogi var. Bu deprem olduğu sırada, tek bir Sahaja Yogi’nin ölmediğini, hiç kimsenin de evinin yıkılmadığını bilmek sizi
şaşırtacaktır. Ülkemizde de hepsi Katolikliğe döndürülmüş dört tane, dört eyalet var. Şimdi, Ben onlarla konuştum ve onlar Bana
“Hayır, bu insanlar bize sadece nasıl iyi giyinip, kiliseye gideceğimizi, ilahiler söyleyip sonra eve dönebileceğimizi söylediler”,
dediler. Şaşırdım: onlar diğer insanlardan daha iyi giyinmişler, buna şüphe yok ama böyle bir şeyi nasıl kabul edebilirler ki? Çünkü
onlar yerli halktan insanlar, modern zamanların veya herhangi bir şeyin ışığına henüz açık olmayan insanlar. Ve ondan sonra,
ondan sonra, Orissa’da ellerindeki kartları deniyorlardı. Orissa’da zaten Katolik olan kişiler vardı. Ve Avustralya’daki bazı Sahaja
Yogilerden gidip orada biraz Sahaja Yoga işi yapmalarını istedim. Ve onlar orada, dokuz tane merkez kurdular. Dokuz tane Sahaja



Yoga merkezi kuruldu. Ama bunun en iyi yanı şu ki, gelen bir kasırga ile büyük bir yıkım yaşandığı zaman, Sahaja Yogayı yeni
kabul etmiş olan bütün Sahaja Yogilerin hepsi güvendeydiler. Hepsinin evleri güvende. Yani şimdi gelecek olan şey, Son
Yargılama olacaktır. Hala köktenciliği deneyen, köktendinci olan bütün bu insanlar, onlar yok edilecekler sanırım. Çünkü tüm bu
ülkelerde onların yok ediliş biçimlerini, Ben sadece ne olduğunu ve neden bu insanların yok edildiğini, ailelerinin yok edildiğini,
evlerini yok edildiğini anlamıyorum. Sanırım Kalki harekete geçiyor ve tüm bu yerlerde Kalki çok şiddetli bir şekilde çalışıyor. Kara
büyü yapanlar ve bunların hepsi, onlar da yok edildiler. Orissa’da tek bir Sahaja Yoginin bile incinmemesi çok şaşırtıcıdır. Bu,
Divine’in, geleceği çok uzun zaman önce söylenmiş olan Sahaja Yogiler üzerindeki büyük bir korumasıdır. Fakat insanlar
ritüelizmde, papazlıkta ve her türlü konuşmalarda kayboldular. Konuşarak spritüel bir deneyim elde edemezsiniz, okuyarak
herhangi bir spritüel deneyim elde edemezsiniz. Guru Nanaka bunu söyledi, Kabira bunu söyledi, Adi Shankaracharya bile bunun
Shabda Jalam (aydınlanma – nihai gerçek hakkında bilgi edinmek) olduğunu söyledi, bu kelimeler ağıdır. “Ah Anne, beni bundan
çıkar”. Gerçeği bilen tüm bu insanlar aynı şeyi söylediler, aynı şeyi tekrarladılar, eğer onların hayatlarını okursanız şaşırırsınız.
Müslüman olan Sufiler bile başından sonuna dek aynı şeyi yazmışlardı. Sufiler Türkiye’de nasıl yaşayabilirler ya da yaşayabildiler,
hatta sufiler Pakistan’dalar bile, – şimdi Pakistan, o zamanlar orası Hindistan’dı – onların hepsi aynı şeyi yazdılar, İngiltere’de bile
kimi büyük şairler aynı şeyi yazdılar, gerçek hakikattir ve gerçek sevgidir. İsa’nın kurmak istediği şey buydu, ama O çok, çok zor
şartlar altında doğdu. Ve papazlar olarak, Kilise ve diğer her şeyde görev alan insanlar bundan tam olarak faydalandılar ve
gerçektende bütün insanlara baskı yaptılar. Sahaja Yoga’da baskı yoktur. Sizin gelişiniz özgür iradenizledir. Ve sizler gerçeği
bulmalısınız, kendiniz hakkındaki gerçeği, kendinizi bilmelisiniz. İsa her zaman “Kendinizi Bilin” demiştir. Ve onlar bunu hiç bir
şekilde, hiçbir yerde denemezler, Kendini Bilmek, çünkü onlar kendilerini tanımıyorlar. Bu durum bizde her dinde var. Hepsi, takip
edilmesi gereken doğru yolun ne olduğunu bize anlatmak için bununla savaşmaya geldiler. İsa’nın yaptığı şey, dikkate değerdi,
Yahudilere, “Kendisinin Işık” olduğunu, “Kendisinin Yol” olduğunu söyledi. Ama kendisinin varılacak yer olduğunu açıkça
söylemedi, çünkü O birisinin gelmesi gerektiğini biliyordu ve Kutsal Ruh’un geleceğini söyledi ve bildiğiniz gibi Onda (dişi olan)üç
şey olacaktır: O bir Rahatlatıcı olacaktır, O bir Danışman (Yol Gösteren)olacaktır ve O bir Kurtarıcı olacaktır. İsa kadın veya erkek
belirteci kullanmadı ama İbranicede “O” dedi. Yani, İngiltere’de bir kralın karısını boşamak isteyip, İncil’de onay bulmasına varana
dek insanlar İncili kötüye kullandılar. Böylesine adharmik bir adam, İncil gibi kutsal bir kitaptan nasıl onay alabilir? Çünkü güç: O
güçle kontrol etmek istedi, gerçek olan her şeyi kontrol etmek istedi. Bu kör bir güçtür. Ama eğer gerçek bir gücünüz varsa, o
zaman neye saygı duyacağınızı, neye saygı göstermeyeceğinizi bilirsiniz. Hangi yöne gitmeli, hangi yöne gitmemeli. Çünkü bir
görüşünüz var, sizin her şeyi hakkında çok parlak bir anlayışınız var. Hangi yolu izlemelisiniz, nereye gitmelisiniz, doğru olan
hangisidir? Tanrıya şükürler olsun, bu Kali Yuga sayesinde, her türlü korkunç şeyler yüzünden, Hindular arasında da sahip
oldukları garip, garip ritüellerin yanı sıra, insanlar bu sayede, bunun sonunun bu olmadığını gördüler. Sizler aramalısınız,
aramalısınız. Fakat çok önemli olan tek şey, onların hepsinin aramanız gerektiğini, kendinizi bulmanız gerektiğini söylenmesidir.
Hint kutsal yazıtlarının bazılarında bu çok net bir şekilde yazılmıştır. Bazıları, hepsinde değil diyebilirim. Bazılarında, sizin
kendinizi aramanız gerektiği yazılmıştır, özellikle de Hindistan’da dünyaya gelen azizler, sizin her zaman aramak zorunda
olduğunuzu, gerçeği bulmak zorunda olduğunuzu söylemeye çalıştılar. Çünkü onlar gerçeği biliyorlardı ve başkalarının da gerçeği
bulmasını istediler. Yani her dinde aydınlanmış insanlar oldu. Budistler arasında da arayıştan, gerçeği aramaktan bahseden bir
Viditama, Lao-Tse ve daha pek çoğu vardı. İsa bunu çok net, çok, çok net bir şekilde söyledi ve Onun doğum gününde, birçoğunuz
hâlihazırda gerçeği bulduğu ve sevgi, şefkat ve tevazu yolunu bildiğiniz için Ben kendimi çok mutlu hissediyorum. İsa’nın içimizde
nerede yaşadığını, İsa’ya nasıl saygı gösterileceğini ve Ona nasıl ibadet edeceğimizi biliyoruz. Bu Agnya çakrasıyla, siz bir insanın
arayış içindeki birisi mi yoksa baskıcı kibirli bir Hıristiyan olup olmadığını ortaya çıkarabilirsiniz. Siz bunu yapamazsınız, eğer bir
Hıristiyan’sanız, böyle biri olamazsınız. Eğer böyleyseniz, o zaman siz bir Hıristiyan değilsiniz. İsa’ya bakın, O ne kadar
mütevazıydi. O, onları hepsini bitirebilirdi – Onun böyle güçleri vardı – onların hepsini; ama O kendisini çarmıha gerdi. Bunun
sebebi Agnya çakranın kırılmasıydı, Agnya geçilmeliydi. Ve bu yüzden O bunu kabul etti. Söylediğim gibi, en yıkıcı güçler olan Shri
Ganesha’nın bütün güçlerine İsa sahipti. Tüm bu güçler Toprak Ana’dan gelir ve Toprak Ana tüm dünyayı sallayabilir. Fakat Devi
Mahatmya’da tarif edildiği gibi, O Mahavishnu olarak gelendi. Nasıl biriydi O ve ne yaptı, Onun bütün işleri Mahavishnu’da güzelce
tarif edilmiştir. Şimdi, onlar bilmediklerinde, Devi Mahatmya'yı İsa’nın çalışmasına bağlamak istediler, sorun değil, onlar
kayboldular. Böyle bir dağılma var ve kolektivite yok, hiçbir şey yok. Ve onlar kendilerini İsa’nın müritleri adlandırıyorlar: bunu
yapamazsınız. Sevgi, merhamet sahibi olmak zorundasınız ve bir amaç içinde değil. Onların gidip şefkatten, sevgiden bahseden
misyonerleri var ve elde ettikleri şey din değiştirmekten başka bir şey değil çünkü bu demokrasi ve onlar daha fazla sayıda
kelleye sahip olmak istiyorlar. Tüm dünyayı  kurtarmaya, bütün dünyayı birleştirmeye gelen İsa’ya karşı gösterilen bu tavır ve
Onun ismini lekelemek için yapılan bir sürü farklı farklı girişimler,  suç teşkil eden ve çok küçümseyici bir tavırdır.  Şimdi size şunu
söyleyeyim, eğer İsa doğmuş ve bu dünyaya gelmişse, bu çok, çok harika bir fırsattır. O bize kendi hayatını verdi, her şeyi yaptı. Ve



biz O’nu nasıl takip ediyoruz, affederek. Başkalarını affetmelisiniz, kendinizi affedin ve başkalarını affedin. Rabbimiz İsa Mesih’in
oturduğu yer olan bu Agnya çakrasını açmak istiyorsanız, bu çok önemlidir. Eğer siz başkalarını affedemez ve kendinizi
affedemezseniz, o zaman bu Agnya açılmaz. Ve bunun en iyi yanı, Benim gördüğüm bütün bu Hıristiyan milletler, sözde
Hıristiyanların olduğu yerlerde, onların hepsinin çok kötü bir Agnyaları var. Eğer onlar İsa’yı gerçekten takip ediyorlarsa, neden
Agnya çakrada bir catch olsun ki? Ve onlar son derece baskıcı, kibirli insanlar. Onlar İsa’nın müritleri olamazlar. O çok
mütevazıydi, O Kadir-i Mutlak Tanrı ile fazlası ile birdi, çarmıha gerilmeyi kabul etti. Onun doğumunun kendisi çok büyük bir
mucizedir ve Onun eseri ise daha da büyüktür. Bizler bütün Hıristiyanları kazanmalı ve onlara gerçek Hıristiyanlığın ne olduğunu,
gerçeğin ne olduğunu ve neyi almaları gerektiğini ve İsa’yı takip edişlerini nasıl haklı çıkarmaları gerektiğini anlatmalıyız. Bu çok
büyük, organizasyonel bir şey ve bu büyük bir, yani demek istiyorum ki politik bir şey, yani her türlü şey devam ediyor. Ve sahip
oldukları tüm kötü şeyleri, adını söyleyin, Hindu dininden getirdikleri, onlar bunu taşıyorlar. Öyleyse dinden dönmenin ne yararı
var? Yani Onun yaşamından şunu öğrenmeliyiz, hiç kimse böyle doğmaya cesaret edemezdi. O kadar çok karanlık ve cehalet, o
kadar çok zalimlik ki, Onun doğduğu zaman son derece dikkat çekicidir. Böylesine cesur, yürekli bir kişilik. Bugünlerde onlar İsa’yı
bir tüberküloz hastası gibi gösteriyorlar, yani sadece yalvarmak için, bilirisiniz. Çünkü onlar dilenciler. Her zaman yalvarıyorlar. Ve
Ben bu sefer Bombay’daydım, küçük, küçük kızlar ve oğlanlar şarkı söylüyorlardı ve gelip “bize biraz para verin” dediler. Ben “siz
ne yapıyorsunuz?” dedim, onlarda “ilahi söylüyoruz” dediler. “Yani şarkı söylüyorsunuz! Neden paraya ihtiyacınız var?” dedim.
Onlarda “Biliyorsunuz, paraya ihtiyacımız var, yiyecek yemeğimiz yok” dediler. Düşünün. O zaman neden İsa’nın şarkılarını
söylensin ki? Her türden dilenme yapıldı. İsa herhangi bir şey için dilendi mi? O bu dünyada dilenciler mi yaratmak istedi? Öldü, öz
saygı ile yaşadı. Onun bütün kaliteleri asla çalışılmamıştır ve insanlar çok sıradan, bazen de kesinlikle aşağılayıcı, aşağılayıcı olan
bir şeyi benimserler. O bize çok dharmik olanı vermeye geldi, çok… din dememeliyim çünkü bu farklı bir anlam, ama çok dindar ve
güzel bir hayat diyebilirim. O modeldir, O izlememiz gereken modeldir. Dilenci olmak, dolaşıp sadaka istemek değil. Hristiyan
okulu olan okullarda bile, çocuklara bunu öğretirler, siz gidip para isteyin, para isteyin; dünyanın her yerinde para istiyorlar. Ve
paralarıyla ne yaparlar,ancak Tanrı bilir. Para asla bu kadar önemli olamaz, asla bu kadar önemli değildir – o sadece bizim
kullandığımız bir şeydir ama bize hükmedemez. O çok çok mütevazı bir şekilde geldi, paranın önemli olmadığını göstermek için
bir yemlik içinde doğdu. Sanskrit literatüründe bir Tanrı veya Yüce Tanrı enkarne olduğu zaman, Onun aishwarya'ya sahip olduğu
yazılmıştır, bu Onun zengin olduğu anlamına gelir, O zengin olmak zorundadır. Bu Manevi zenginlik anlamına gelir. Manevi
zenginlikle doğmuş olmalıdır. Ruhsal zenginliği varsa, o zaman O gerçek bir enkarnasyondur. Eğer sişz Ruhsal sevgi, şefkat
zenginliğine sahip değilseniz ve bağımsız değilseniz, bir enkarnasyon olarak adlandırılamazsınız. Bu bir hikayedir. Öyleyse,
enkarnasyon olduklarını, kendilerinin Tanrılar olduklarını, İlah olduklarını, sizi ilahi yaşama götüreceklerini söyleyen insanları est
etmeliyiz. Kendi hayatlarını, nasıl yaşadıklarına bakın. Onların mizaçlarına bakın. İsa'nın bunu nasıl bildiğini görebilirsiniz: Peter'a
bir şeytanla tanışacağınızı söyledi. Ve işte onun tanıştığı Paul idi. Her enkarnasyonun yaşamında, o enkarnasyonun faaliyetini
engelleyen negatif bir güç olmuştur. Bizde de pek çok negatif güç oldu ama yavaş yavaş üstesinden geldik ve Ben hala orada
yaşıyorum, hayır, en azından Benim için çarmıha gerilme yok. Öyleyse olan şey budur, çünkü sizler arayış içindesiniz ve gerçeği
buldunuz. Size gerçeği vermek, Benim işimdi. Ve siz buna sahipsiniz, ruhsal deneyime sahipsiniz, ki bu kişinin isteyebileceği en
büyük şeydir. Kendinizi biliyorsunuz ve birbirinizle birsiniz. Bu da, İsa’nın "Size Kutsal Ruh'u göndereceğim" dediği işin
tamamlanmasıdır. Bu yüzden Benim için bu milenyum, garip duygularla karışmış durumda, çünkü hepsi bu Katolik Kilisesi
tarafından "bu Milenyum" denerek yaratıldı. Kim böyle diyor? Zaten dört yüz küsur, kırk yedi yıldır kutlanma ve şimdi siz "bu
milenyum" diyorsunuz. Bu yüzden bütün dünya "Şimdi milenyum, milenyum, milenyum" diyor. Eğer öyleyse, eğer gerçekten
milenyumsa, o zaman İsa’nın yapmak istediği şey, eline bir sopa alıp, negatif olan ya da Tanrı adına para kazanan tüm insanlara
vurmaktır. Mutsuzum çünkü bu Katolik Kilisesi tarafından yaratıldı. İsa’dan, O'nun isminden zaten çok fazla para kazandılar ve
Brezilya'da, Arjantin'de, Peru'da ve tüm bu yerlerde, Katolikliğin olduğu her yerde insanlarla tanışırsanız, onlar çok, çok fakir
insanlardır. Katolikler çoğunlukla çok fakirdir, sanırım İsviçre dışında, olması gereken yerlerde, onların bankaları var, belki de
nedeni budur. Bu bankacıların bile hepsi Katoliktir. Düşünebiliyor musunuz? İtalya'da da bundan bir sürü var, ama şimdi İtalyanlar
bu şekilde çok daha açıklar, çok daha açıklar ve bu Katolik Kilisesi tarafından pek çok şekilde saldırıya uğruyorlar. Fransa’yı
bilmiyorum, Fransa kısmen, henüz çok fazla değiller, ama bir gün gelecek bu Fransa, ne yapıyorlarsa yapsın, çok ciddi bir ders
almak zorunda kalacaktır. Özgürlüğün ne olduğunu bilmiyorlar, aslında kanunları bilmiyorlar. Deliler gibi rastgele gidiyorlar.
Öncelikle çok fazla içiyorlar. Onlara göre, içmeye izin vardır. İnsanoğlunun en büyük laneti olan içki içmeye nasıl izin verilebilir?
Onun bir düğüne gittiğini ve düğünde, şarap yarattığını söylediler. İbranice'de şarap, üzüm suyu anlamına gelir. Fermente edilmiş
şarap değil. Ve siz nasıl anında şarap yaratabilirsiniz? Mantığı yok. Mayalandırmalısınız, çürütmelisiniz ama Hıristiyanlar bunda
en kötüsüdür. Onlar biri ölürse içerler, biri doğarsa, içerler. İyi ya da kötü olan her şey için içerler. Özellikle Fransa'da, içki içmek
onların dinidir. Artık paraları yok, Fransızların parası yok, çünkü bu içki işi tüm paranızı, her şeyinizi alıyor. İsa asla içmeniz



gerektiğini söylemedi. Neden söylesin ki? Bu farkındalığınıza aykırıdır, anlamalısınız, Onun içki içen insanlara karşı olmadığını
söyleyerek Onun ismini bu kadar kötüleyemezsiniz. Hayır, asla. O yapamaz. O, saflığın enkarnasyonuydu: Böyle bir şeyi nasıl
söyler? İnsanların yaptığı şehvet düşkünlüğünü, ahlaksızlığı anlayamıyorum. Kiliseye gidip, geri gelip, ahlaksız olacaklar. Onlarda
bir kısıtlama yok çünkü bilmiyorlar, çünkü neyin yıkıcı neyin yapıcı olduğunu görmek için içlerinde Ruh'un ışığı yok, ışık yok. İşte
bu yüzden İsa dünyaya bunu göstermek için geldi ve onlar tüm bunları O'nun üzerine yüklediler ve istedikleri her şeyi yapmak için
ruhsat aldılar. Sahaja Yoga’dan sonra siz neyin yanlış ve neyin iyi olduğunu fark edersiniz. Siz bir Sahaja Yogi olmadığınız sürece,
bu ayırt ediciliğe sahip olmak zordur. İşte İsa adına bu kadar çok insanın kaybolması, onların kendi varlıklarının yıkıcı güçleri
içinde kaybolmaları bu şekilde olmuştur. Biz bunlara sahip olduğumuz altı tane düşman diyoruz. Yani bugün, onun hayatını,
doğumunu, işini, büyüklüğünü, fedakârlığını hatırladığımız zaman, Onun yaşamını takip etmemiz gerektiğini bilmeliyiz. O bizim
modelimizdir, çok fazla şeye katlanmalıyız, hoşgörülü olmalıyız, bizler öfkeli olamayız, başkalarının özgürlüğüne karşı bir tehdit
olamayız. Bazı şeytani insanların var olduğunu biliyorum, ama bizler onlar için bir tehdit olmamalıyız. Bizim gerçeğimiz
savaşacaktır. Bu bizim yapmamız gereken çok, çok basit bir şeydir. Sahaja Yoga’da, insanların çok ahlaki bir hayata, ahlaki bir
davranışa ve aynı zamanda bütün bir kültüre doğru götürüldüğünü gördüm. Sahaja Yoga kültürü çok ahlaklı bir kültürdür, çok
sevgi dolu bir kültür, çok şefkatli bir kültürdür. Ve eminim, içinizdeki İsa sizi bu şekilde gördüğü için sevinecektir. Tanrı sizi
kutsasın.
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Shivaratri Puja, Pune, Hindistan, 5 Mart 2000. Önce İngilizce konuşacağım, çünkü yabancı ülkelerden, özellikle de Madras'tan
(Chennai) ve ayrıca Kerala, Hyderabad ve Bangalore'den gelen çok sayıda insan var. Bütün bu insanlar buraya geldiler ve buraya
başka kimlerin geldiğini bilmiyorum, Güneyden gelenler ve henüz Hintçe anlamayan diğer insanlar. Bu Shivaratri'nin özel bir
anlamı var, sanırım, çünkü çok şey var – sabah herhangi bir gazeteyi okursanız, her türlü şiddeti, yolsuzluğu yapmaya çalışan ve
ahlaksız davranışta bulunan insanlar hakkında öyle korkunç haberler var ki. Bu günlerde, gazetenin nasıl olup, çevremizde olan
bütün bu suçlarla dolu olmasına şaşırıyorsunuz. Bu sanki Shri Shiva'nın “Taandav nrtya” (kozmik dans) zamanı gelmiş gibi. Diğer
taraftan kişi sanki bir şeylerin düzelemeyeceğini hissediyor. Bu Onun öfkesidir, eğer bu başlarsa, bu karakter ve bu tip, O
insanların üzerine gazap yağdırıyor. Herhangi birisinin Onun gazabından nasıl kurtulabileceğini bilmiyorum. O sevgi dolu,
muazzam bir şefkatle dolu bir Tanrıdır, ama aynı zamanda - çok yok edici bir karakterin bir diğer uç noktasıdır. O tüm dünyayı yok
edebilir. Eğer öfkeye kapılırsa yaratılmış olan tüm yaratıkları bitirebilir. Hepiniz hikâyeyi biliyor olmalısınız, O'nun nasıl kendisini
kaybettiğini. Çocuk formu almış bir tür şeytan vardı. Ve bir anne çocuğu öldüremez, o bunu yapamaz. Ve anne, eğer bütün
dünyanın bu şeytan tarafından yok edildiğini görürse, dünyayı Shiva'nın gazabından veya öfkesinden kurtaramayacağını düşündü.
Bu yüzden çocuğu feda etme veya çocuğu öldürme eyleminden kendisini çekti ve bunu devralan Shiva idi. Ve O sadece çocuğun
arkasında durup, onu öldürdü. O çocuk bir şeytandı. Ve böylece, Shiva dünyayı bu korkunç rakshasanın yıkımından kurtardı. Ve
sonra sevinçle dans etti. İşte bu onların kozmik, kozmik neşe olarak adlandırdıkları şeydir. Birçok insan Onun neden küçük bir
çocuğun üstünde ayakta durduğunu anlamıyor, ama bunun sebebi buydu. Yani, insanlar bugün bile küçük çocuklar, çok masum
insanlar, çok kutsal gurular şeklinde kamufle olabilirler, Shiva onların hepsini yok edebilir. Bu yıkım çoktan başladı ve tüm hızıyla
devam ediyor, sanırım, her yerde olmakta olan çok şey var: Kasırgalar, fırtınalar, depremler, birçok kaza var ve çok sayıda yıkıcı
şey var. Kalaki [Kalki] enkarnasyonunun sonucu olarak, pek çok yok edici şey çalışıyor. Ama aynı zamanda diğer taraftan, aynı
enkarnasyonun sürdürmekte olduğu başka bir çalışma var: bu da insanların yeniden dirilişidir. Böyle olan insanlar asla
incinemezler, onlara hiçbir şey olamaz. Onlar her zaman kurtulacaklardır. Onlar için her şey kurtarılacaktır çünkü onlar
Annelerinin koruması altındalar. Şimdi sorun, biz Sahaja Yogilerin bu insanlarla ve onların evrim çevriminden çıktıklarını görmekle
nasıl başa çıkabileceğimizdir? Tek çözüm Kundalini'yi yükseltmektir. Eğer siz çok kötü olan, kayıp vaka durumda olan insanların
bile Kundalinisini yükseltirseniz, onlar yok edilecek olsalar da korunacaklar ve iyi insanlar olacaklardır. Kafalarında planladıkları
ve düşündükleri bütün bu korkunç şeyleri durdurup, gerçektende çok, çok iyi insanlar olacaklardır. Bu kimi durumlarda başarısız
olabilir – Ben Sahaja Yoga'nın her durumda başarılı olacağını söyleyemem. Fakat eğer Sahaja Yogiler meditasyon yaparlar ve
kendilerini tamamen huzurlu şekilde tutar ve tamamen teslim olurlarsa, onlara hiçbir şey olamaz. Onlar her zaman korunurlar ve
hepinizin bu korunmaya dair deneyiminiz var. Ama önce kendinize inanmalı ve Sahaja Yoga'ya teslim olmalısınız. Burada oturan
çok sayıda Sahaja Yogimiz var, çoğunlukla Kuzey, Güney, Doğu ve Batı Hindistan'dan gelenler ve diğer yabancı ülkelerden de
gelenler var. Her ülke, söylemeliyiz ki, bugün bu negatif güçlerin kontrolü altındadır. Yapmamız gereken şey, Kundalininin uyanışı
ile insanları pozitif kılmaktır. Hepiniz bunu yapabilirsiniz. Bunu başarabilirsiniz. Bunun için özel bir şey yapmanıza gerek yok.
Günlük yaşamda bunu başarabilirsiniz ve bunu yapmalısınız. Bugün ihtiyaç duyulan tek şey, insanları dönüştürmektir ve hepiniz
bunu yapabilirsiniz, hepiniz bunu çok samimi ve iyi bir şekilde yapabilirsiniz. Öfkelenmeniz, insanların üzerine zıplamanız, kaba
insanlara kızmanız gerekmiyor, ama huzurlu bir tavır içinde bunu başarmalısınız; böylece Shiva'nın bu gazap dolu mizacı, yani
dedikleri gibi, Shiva'nın üçüncü gözü açılmaz. Bu korkunç bir şeydir. Hepimiz bunu çok yapıcı bir şekilde, son derece yapıcı bir
şekilde yapabiliriz. Yani yapmamız gereken şey, her şeyden önce, kendi Shiva prensibimizi, neşe prensibimizi, sevgi prensibimizi
ve Hakikat prensibimizi oluşturmaktır, bunu söylemeliyim. Büyük problemler de var, çünkü insanların Shiva’nın küresel mizacıyla
ilgili hiçbir fikri yok. Örneğin, Ben insanların Shiva prensibi ve Vishnu prensibi üzerine kavga ettiğini ve savaştığını duydum. Şimdi,
Vishnu orada, Onun gücü sizi bu Shiva ilkesine yükseltmek için oradadır. Bunların her ikisi birbirinden farklı değildir, biri diğeri için
tamamlayıcıdır. Ama siz bu noktada bile kavga etmeye devam ederseniz, bunu anlayamıyorum. Vishnu olmadan, Shiva'yı
memnun edemezsiniz. Ve eğer Shiva’nın prensibine bağlı kalamazsanız, Vishnu ilkesini anlamadıysanız – yani Kundalininin
kendisi zaten Sushumna Nadi aracılığıyla yükselir. Kundalini prensiptir, O Shiva'nın “tattwa” sıdır. Ve Kundalini evrim sürecinde
Vishnu'nun meydana getirdiği kanaldan yükseliyor. Öyleyse siz Onların birisinden nasıl uzak durabilirsiniz? Biri yoldur, diğeri ise
varış noktası. Bu yüzden umarım merkezlerinizin düzeltilmesinin, yolunuzun iyi olmasının, Sushumnanızın temizlenmesi
gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu siz anlarsınız, çünkü bizler “madhyamargi’leriz” (Orta-merkez): merkezden, orta kanal yolu
ile gitmeliyiz ve denge sahibi olmalıyız, sola gitmemeli, sağa gitmemeliyiz. Bu dengeyi muhafaza etmeli ve Sadashiva'nın
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oturduğu “talu bhaag” a (Brahmarandhra) ulaşana kadar buna devam etmeliyiz. Siz bunu deneyimleyebilir ve kendiniz
görebilirsiniz. Ben ne söylesem, siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Tek şey şu ki, Ben size söylediğim zaman, siz bunu
doğrulayabilirsiniz. Sahaja Yoga çok kolay bir şekilde doğrulanabilir ve siz bunu biliyorsunuz ki, şimdi tek gerçeği biliyorsunuz.
Mutlak olan gerçeği. Bu aynı zamanda, bu iki güç bir araya geldiğinde sonuçları göstermeye başlayan prensiptir. Bu iki güç bir
araya geldiğinde veya siz Vishnu prensibi sayesinde Shiva prensibine ulaştığınızda, o zaman siz bu iki gücün birbiri için çok
tamamlayıcı olduğunu ve onların birbiriyle çok ilişkili olduğunu fark edersiniz. Bir bakıma bu iki güç arasında bir fark yoktur. Ve bu
yüzden, yolunuzu “madhyamarga’yı” [orta kanalı] temiz tutun ve Kundalini'nin içinden geçmesine izin verin. Bunun sayesinde
Kundalini onun içinden geçtiği zaman, aynı Kundalininin Vishnu yolundan geçip, Shiva'nın lotus ayaklarına ulaşmasına
şaşıracaksınız. Hintçeden tercüme: Hepiniz Shri Shiva'yı tanıyorsunuz, birçok puja ve ibadet eylemi gerçekleştiriliyor. Ama O'nun
erdemlerinin ve niteliklerinin farklı yönlerini sizler bilmiyorsunuz. İşte bu yüzden bazen hatalar yapar ve ihmallerde bulunursunuz.
Shri Shiva'nın en önemli özelliği mutluluk ve neşedir. Ve bu sevinç Onu, süptil ve en süptil formlarla çevreler. Ve spritüel olarak
sizler süptil olana dek, bu çeşitli sevinç biçimlerini tanıyamayacak ve onları deneyimleyemiyeceksiniz. O her şeyin her bir
parçacığına yerleşmiştir. O her nerede var olursa, yaratır .. ne diyeyim .. O çevresinde bir neşe ve mutluluk atmosferi yaratır. Ve
siz bu ortam içinde hareket ettiğinizde, kendinizin başka bir şeye dönüştüğünüzü görürsünüz. Sıradan insan türünden farklı olur
ve farklı şeylerde mutluluk bulursunuz. Örneğin, bazı insanlar mutluluğu kendilerini yok etmekte, bunu yanlış yollara götürmekte
ve ruha karşı olan şeyleri yapmakta bulurlar. Ve onlar bu tür etkinliklerde mutluluk bulabileceklerini düşünürler. Ama gerçekte
Shri Shiva olan Atma, neşeyi farklı bir şekilde bulur. Ve bu sadece bizim kalbimize dokunabilir. Maddi şeylere dalmış birçok
insanın var olması gibi. Bazısı alkolle kafayı çeker; diğerleri ise günahkâr aktivitelere kapılırlar ve bunda bolca mutluluk olduğunu
düşünürler. Ama bub öyle değildir. Onlar yavaş yavaş yok olurlar. Ve onlar yavaş yavaş bittiler. Ama Shiva bizi yatıştırır. Bize
huzur ve neşe verir. Ve Shiva’nın Shaktisi- Kundalini ve Vishnu’nun Shaktisi olan- Sushumna Nadi birleştiğinde, sizler gerçeği
hissedebilirsiniz. Sadece gerçeği. Kimsenin inkâr edemeyeceği veyahut kabul etmeyi reddedemeyeceği gerçeği. Çünkü bu saf,
koşulsuz gerçektir ve bunu parmak uçlarınızda hissedebilirsiniz. Bunun, içinde şüphenin zerresinin dahi olmadığı, mükemmel
gerçek olduğunu size kanıtlayacak sayısız sayıda deneyime sahip olacaksınız. Bu sizin gerçek spiritüelliğinizin üzerine bir şafak
gibi doğar. Onu bilebilir; kavrayabilirsiniz. Ve bu Kundalininin size verdiği armağandır. Bu, orta kanaldan yükseldiğinde Shiva'nın
Shakti'si olan Kundalininin, bütün çakraları uyandırdığı, onları kendi bütünlüğü içinde hizaladığı, bir araya topladığı ve birleştirdiği
anlamına gelir. Bunu kim yaptı ve bu Shakti ile kim ilgileniyor? Kundalini ile ilgilenenin Shri Vishnu olduğunu söyleyebiliriz, çünkü
O Shri Vishnu'nun bölgesi olan orta kanal üzerinde hareket eder. Ve daha sonra Brahmarandhra'ya ulaşıp, kendisini ifade eder. Ve
artık biz Onun yolculuğunun şimdi tamamlandığını anlayabiliriz. Bu sayede biz orada ne kadar işbirliği ve karşılıklı desteğin
olduğunu görebiliriz. Fakat biz insanlar materyalizmin yeni bir tür hastalığına yakalandık. Para peşinde koşmak çok garip bir
hastalık haline geldi. Ve bu yeni çılgınlığı desteklemek için ne kadar gerekirse o kadar ileri gitmeyi arzu ediyoruz. Bunun nedeni
ise, bir çeşit kusurun içimize sızmasıdır. Birçok kötü eğilim içimizde birikti. Ve bu kötü eğilimlerin temizlenmesi ancak Kundalini
tarafından gerçekleştirilebilir. Ancak siz eğer bu Kundalini shaktiyi tamamen özümsemez ve sindirmezseniz, bunu meditasyon ve
dikkatle beslemezseniz, Kundalini sıkı bir şekilde sabitlenmiş olur, o zamanda siz gerçeğin tezahürünün gerçekleştiği, size huzur
ve neşe verdiği konuma ulaşamazsınız. Bu bir tür tamamlanmamış konum ve eksiklik olur. Kundalini yükseldiği zaman, yolundaki
her şeyi temizler. Shiva'nın enerjisi ile her şey temizlenir ve arındırılır. Ama yine de bazı insanlar eski kötü alışkanlıklarının ve
yanlış yollarının tuzağına düşüyor ve bunlardan etkileniyorlar ve en ufak bir baştan çıkma veya doğan fırsatla, onlar kendi
yükselişlerinden aşağıya düşerler. İçimizde kötülüğün veya ahlaksızlığın tek bir atomu dahi varsa, bizler düşebilir ve tamamen
yok edilebiliriz. Pujalara gelenler; meditasyon yapanlar ve temizlenenler her zaman büyük ilerleme kaydederler. Huzur yoksa
ağaçlar bile kurtarılamaz. Çimlenme bile gerçekleşemez. İşte bu nedenle, eğer siz meditatif bir kaliteye sahip değilseniz, sizin
“ben herhangi bir baştan çıkarıcı şeyden veya albeniden etkilenmeyeceğim, ben herhangi bir kötü alışkanlığa yenilmeyeceğim”
şeklinde yüksek idealleriniz yoksa o zaman bütün pujalara katılmaya çalışmalısınız ve meditasyona daha sık oturun. Çünkü artık
siz puja yapmaya yetkilendirildiniz. Herkes Puja yapma hakkına sahip değildir, ama yetkili kişi her saniye gider ve puja yapar.
Ama hiçbir bağlantınız olmadığı zaman, nasıl puja yapma yetkiniz olur? Fakat birçok insan kendisinin bu tapınağa ya da şu
tapınağa gitmesi gerektiğini düşünüyor; şu guruya ya da bu guruya gidin. Bununla hiçbir şey olmayacaktır. Siz kendi kendinizin
gurususunuz ve ancak siz iç gözlem yapabilir ve kendi içinizdeki kusurları bulabilirsiniz. Ben Sahaja Yoga'yı tamamen kalpten bir
şekilde tanıdım ve kabul ettim mi, yoksa etmedim mi? Birçok insanın Sahaja Yoga'ya geldiğini ve belli bir yüksekliğe ulaştıktan
sonra onların düştüklerini gördüm. Ne kadar daha hızlı şekilde ve daha çok yükselirlerse, onlar o kadar daha derine düşüyorlar
gibi görünüyor. Bunun nedeni, küçük küçük gizli eğilimlerin aktif hale gelmesi ve onların bunun farkında olmamalarıdır. İşte bu
yüzden dikkatinizi kendinizde tutmalı ve yanlış tuzaklara nerede yakalandığınızı görmelisiniz. A-Sahaj (Sahaja karşı olan) yanlış
şeyler mi yapıyorum? Ya da benim aklıma herhangi bir yanlış ve günahkâr fikir mi geliyor? Ben Sahaj'a para kazanma fikri ile mi



geldim? Yoksa benim nedenlerim çok kötü ve şeytani mi? Dikkatimiz kendimizde bu yanlış eğilimleri keşfetmek üzerine olmalıdır.
Yapılacak en iyi şey, tüm Sahaj programlara ve faaliyetlere katılmaktır; bütün meditasyon ve temizlenme seanslarına katılmak ve
kendimizi Sahaja Yoga'da güçlü ve sıkı bir şekilde yerleştirmektir. Bireysel ve kolektif olarak yüksek bir kaliteye ulaşmak için çaba
göstermeliyiz.Eğer siz kendinizi, kendi özünüzde oturtursanız, kolektif bir kişi olabilirsiniz. Kolektif olamayanlar, bireysel olarak
da büyüyemezler. Ben bunu gördüm. Kolektif olanlar, sadece onlar büyüyebilirler. Birey için belki de bazı şeyler düzelir, para, isim
veya şöhret kazanabilirsiniz gibi. Bazıları da insanları kontrol etme arzusuyla gelir. Onlar kaç kişiyi etkileyebilir veya kontrol
edebilirler. Bu da olur. Ama sizin kendi kişisel büyümeniz gerçekleşmez. Büyümenizde herhangi bir derinlik veya ağırlık
olmayacaktır. Siz yüksek kalitede bir Sahaja Yogi değilsiniz. Siz bu kaliteye ulaşana kadar, tüm çabalarınız boşunadır. Siz yüksek
kalitede bir Sahaja Yogi değilsiniz. O zamana dek bütün konuşmalarınız ve eylemleriniz faydasızdır. Çünkü ne zaman
düşeceğinizi bilmiyorsunuz. Herkes sizin tam bir yok oluşla yüzleşeceğinizi biliyor. Bu yüzden bizler temkinli olmalı ve spiritüel
yüksekliklere ulaşmaya çalışmalıyız. Yapmanız gereken bir şey daha var. Aydınlanmanızı aldıktan sonra siz binlerce kişiye daha
aydınlanma vermelisiniz. Bu şekilde güçleriniz artacaktır. Eğer böyle değilse, ne kadar az şey başarmış olursanız olun, bunların
hepsi kaybolacaktır. Bu çok sıradışı bir kuraldır. Başka bir şeyle karşılaştırılamaz. Eğer bir lamba başka bir lambayı aydınlatırsa,
ilk lambanın daha parlak olmaması gibi. Bu olmaz. Ama Sahaja Yoga'da Ben şunu gördüm ki, eğer birisi kalbini açar, Sahaja
Yoga'yı içtenlikle yayıp, başkalarına aydınlanma verirse, o kişi parlar. Çünkü siz tek bir amaç için, aydınlanmayı başkalarına
aktarmak ve dünyada bir dönüşüm yaratmak üzere bir Sahaja Yogi meydana getirdiniz. Büyük bir dönüşüm dalgası yaratmak ve
dünyayı güzel bir yer haline getirmek için. Çok yeni ve özel bir dünya. Bu sizin saf arzunuz olmalıdır. Kundalini enerji kazanır ve
aktive olur. Normal, basit insanlar bile, deneyimlerini anlattıklarında, bu fikrin akıllarına nasıl geldiği şaşırtıcıdır. Onları bunu
yapmaya iten ya da bunu söyleyen şey nedir? Güç ve kontrol için Sahaja Yoga'ya gelen bazı insanlar var. Bazıları para için gelirler.
Tüm bu arzular bir insanın ruhsal olarak büyümesine yardım etmezler. Onların kişiliklerinde parıltı yoktur. Çünkü aldığınız ışığı;
eğer siz başkalarıyla paylaşmazsanız ve onu kendi içinizde beslemezseniz, hiçbir çaba sonunda herhangi bir başarı
göstermeyecektir. Demek ki bizim tek işimiz dünyayı değiştirmek; dünyayı dönüştürmektir. Özel bir dünya inşa etmeliyiz ve sizler
özel insanlarsınız. Kendi öneminizi ve ne kadar özel olduğunuzu anlamaya başladığınız da, o zaman kendi hayatınızı güzel ve
huzurlu hale getireceksiniz. [Marathi' olarak konuşma devam ediyor]



2000-0318, Yuva Shakti’ler için Mesaj, Pune, 2000
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Yuva Shakti’ler için Mesaj. Pratishtan, Pune (Hindistan), 18 Mart 2000.

Benim için yaptıklarınızdan dolayı hepinize minnettarım. Eğer hepiniz, Sahaja Yoga içinde daha derin bir şekilde büyüme
gösterirseniz, bundan çok memnun olurum. Pek çoğunuz iyi Sahajilersiniz.

Şunu hatırlamalısınız ki, sizler ideal Yogiler olmalısınız çünkü tüm dünyayı sizler dönüştürmelisiniz. İşte Annenizin sizden istediği
şey budur. Benim tek arzum bu. Bunun dışındaki her şey beyhudedir, bir değeri yoktur ve siz ancak o zaman Tanrının Krallığında
bulunmaktan dolayı neşe duyacaksınız.

Her gün meditasyon yapmalısınız, Sahaja Yoga’da olgunlaşmanın yegane yolu budur. Sizler bütün bu talihsiz uyuşturucu
bağımlılarını da kurtarmalısınız. Bırakın kalbiniz sevgi, şefkat ve cömertlik yaysın.

Tanrı hepinizi kutsasın.
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Birthday Puja. Delhi (Hindistan), 21 Mart 2000.

Neşe ile doldum ve Kalbim bu güzel yeri yaratabilmiş olan bütün Sahaja Yogiler için minnettarlıkla dolu. Böylesine mutlu bir yeri,
böylesine güzel bir alanı meydana getirmiş olanların, böyle bir yeri yapmak için ne kadar çok çalışmak zorunda kaldıklarını hayal
bile edemiyorum. Sahaja Yoga’da insanlar birbirlerine karşı, saygı ve inanılmaz bir sevgi içinde  nasıl da birlikte çalışıyorlar ve
onlar böylesine inanılmaz bir şey ürettiler! Burası bakımsız bir yerdi sadece ve sizler bu yere, bu kadar çok ışık ve yaşam
getirdiniz.

Doğum günümü kutlamak istediniz. Bunun böyle önemli olacak nesi var bilemiyorum ama bu şekilde, gerçekten de anlayışınızı ve
saygınızı gösterdiniz. Sadece âşık oldum. Sizin Sahaja Yoga için bu kadar çok şey yapmanızı gerektirecek ne yaptığımı
anlayamıyorum.

Bu gün aynı zamanda Holi dediğimiz çok kutlu bir gün. Bu gün onlar Holi oynarlar ve birbirleri arasındaki birliği ve sevgilerini
gösterirler.

Çünkü şimdiye dek, bizler bütün teorilerimizi ve bütün düşüncelerimizi, insanoğullarının birbirlerini sevemeyecekleri prensibine
dayandırdık. Onlar her zaman başkalarına boyun eğdirmeye veya başkalarından nefret etmeye veya başkalarından bir şeyler gasp
etmeye çalışırlar. Bütün bu zaman boyunca,  böyle yanlış fikirlerimiz oldu. İşte bu yüzden de, bunu engellemek için meydana
getirdiğimiz tüm organizasyonlar da, bununla kirlendiler.

Kişinin ne olduğumuzu gerçekten anlayabileceği tek yol, kendimizi bilmektir. Kendinizi bildiğiniz zaman, şuna şaşıracaksınız ki,
sizin için en büyük şey sevmek ve sevilmektir. En temelde olan özünüzün üstesinden geldiğiniz zaman, bu kolektif sevgiden çok
keyif alırsınız. Sahaja Yoga’da bu çok basittir. Bu çok basit bir şekilde çalışır. Bu çok Sahajdır ama bunun içinde büyümek çok
önemlidir. Aranızdaki anlayıştan ve aranızdaki sevgiden neşe duyan, dünyanın her yerinden, Delhi’den, aynı zamanda tüm
Hindistan’dan gelen birçok kişiyi burada görmekten dolayı çok mutluyum.

Ben asla yaşam sürem içinde, bütün bu sevgi, güven ve huzurun güzel dünyasını görmeyi beklemedim. Ama bu gün, gerçekten
söylemek zorundayım ki, bu bizim neler yapabileceğimizi gösteriyor. Biz insanlar, sözüm ona çok bencil olan, ben merkezli olan
ve sadece kendileri için endişe edenler. Söylenmiş olan budur. Ama bu şaşırtıcı, aydınlanma ile, öz bilgi ile kendinizi bilerek, 
kendi içimizde ne kadar da zengin olduğunuzu anladınız. İçinizde nasıl da büyüksünüz ve ne kadar kabiliyetlisiniz. Bu anlayış size
geliyor ve sonra da bu kadar güzel bir şekilde ifade ediliyor.

Sahaja Yoganın büyümesi zaman aldı, yavaşça ve yavaşça ve sizlerde, yavaş ve yavaş büyüdünüz ama söylemek zorundayım ki,
bu öyle bir yüksekliğe ulaştı ki, insanların bunu bırakabilmeleri zor. Kendinizi bildiğiniz zaman ve gerçeğin ne olduğunu, mutlak
gerçeğin ne olduğunu bildiğiniz zaman, bu bilginin içinde sadece erirsiniz.

Tabii ki, insanların olduğu şekilde bilgili değilsiniz, sizler kelimenin gerçek anlamı ile bilgilisiniz. Çünkü içinizde olan şeyin, büyük
bir sevgi gücü olduğunun farkına vardınız. O büyük bir anlayış gücüdür. Büyük bir anlayış gücü vardır, bir olmanın büyük gücü,
kolektif olmanın gücü. Bu koletivite harikalar yaratır ve düşmanımız olmamasının, hepimizin bir olmasının neşesini verir. Bizlerin
problemleri yoktur, hepimiz, hep beraber, biriz.

Bu neşe sizler tarafından ifade edildi, sanki sahile ulaşan, kıyıya çarpan, geri gelen ve çok güzel şekiller meydana getiren dalgalar
gibi. Bu oluşu şimdi görüyorum ve bu güzel şekiller yaşamınızda, davranışlarınızda, yaşam şeklinizde görünüyor. Önümde
oturanlar, çok özel bir insan ırkı tipi. Sizlere çok müteşekkirim, kesinlikle, bu kendinize dair olan basit bilgiyi almalı ve diğerleri ile
beraber, bundan neşe duymalısınız.
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Kendinizi biliyor olmanız olağanüstü bir şey. Sadece insanoğlu bunu yapabilir. Çok pahalı bir elmas var olabilir ama o kendisinin
değerini bilmez. Aynı derecede mükemmel olan bazı köpekler veya kimi hayvanlar olabilir ama onlar ne olduklarını bilmezler.
Aydınlanmalarını alıncaya dek aynı şey, insanlarda da olur. Ve Aydınlanmadan sonra aniden ne olduklarının farkına varırlar ve
akabinde aniden çok alçak gönüllü olurlar, çok sevecen olurlar.

Varsayalım ki, birisi kral olduğunu biliyor veya büyük bir müzisyen olduğunu keşfediyor veya başbakan veya bir şey olduğunu. O
kendini çok soğuk biri olarak hisseder ve hiç bir haddi olmadığını düşünür. Ama sahip olduğunuz bu bilgi ile sizler, Sahaja
Yogilerin geri kalanı ile bir olursunuz ve bundan neşe duyarsınız. Birbirinizden bu kadar neşe duymanızın, nasıl meydana
gelebildiği çok ilginçtir. Ve bu kolektif iş için bir şeyler yapmak için, kendinizi buna adayabilirsiniz.

Sizin de söyleyebileceğiniz gibi, her tür olayla ve her tür insanla, her tür vukuatla tecrübe edilmiş olan Benim yetmiş yedi yıllık
deneyimimle, gözlerinizin önünde bunu görmek güzel bir vizyon, bütün bunlara rağmen pek çok güzel lotus ortaya çıktı ve onlar o
kadar kokulular ki, çok güzeller, çok renkliler, çok çekiciler. Bütün bunlar, sizin bir içsel değer sistemine sahip olmanızdan dolayı
oldu çünkü bizde var, büyük bir sevgi ve şefkat duygusu doğuştan içimizde var. Bu şefkat gerçekten anlaşılmalı ve neşe duyup,
şefkat okyanusuna atlanılmalıdır. O kadar güzel ki! Hiç bir problem olmaksızın, hiç bir sorun olmaksızın, hepiniz bu sevgi ve
şefkatin mutluluğundan, bu Tanrısal sevgiden keyif alırken, okyanusta otomatikman yüzeceğinize, otomatikman aynı
okyanustaki insanlarla tanışacağınıza şaşıracaksınız.

Bu güzel düzenleme ile, bu güzel pandal (platform-tezgah) ve sizlerin akşam kalması için dışarıda yaptıkları bütün bu güzel
düzenlemelerle birlikte, bu kadar iyi hazırlandıkları için Ben gerçekten Delhi’deki insanları kutlamak zorundayım. Ben gerçekten
de… Bu öyle bir şey ki….Ben bunun için hiç bir şey yapmadım. Hiç bir şey, bunu söylemeliyim. Bu insanlar nasıl da birlikte
çalıştılar, kavga, dövüş, arkadan konuşma olmadı, bu tür hiç bir şey olmadı!

Onların, bu kadar güzel bir şey yaratmış olmaları, Sahaja Yogadaki olgunluklarını gösteriyor ve bu çok şaşırtıcı. Bu kadar kısa bir
sürede, bu büyük işi yapmış olmalarından dolayı onları tekrar ve tekrar kutlamak zorundayım.



2000-0322, Doğum Günü Kutlamaları
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Doğum Günü Kutlamaları (İngilizce Kısım), Delhi (Hindistan), 22 Mart 2000. Onur konuğumuz, saygıdeğer İçişleri Bakanımız, her
zaman çok büyük bir dezabhakt (yurtsever) olmuş olan Mr. Advani (Lal Krishna Advani – 1927 doğumlu ve 1998 ve 2004 yılları
arasında İç işleri bakanlığı yapmış olan politikacı) burada. Ona hayranım çünkü o ülkesini sevdi; kendisi çok vatanseverdir. Ve bu
... [Kuvvetli bir alkış] Ve bildiğiniz üzere, babam ve annemin, onların her ikisi de vatanseverdiler. Ülke için her şeylerini feda ettiler
ve Ben de sürekli olarak herkes tarafından çok vatansever biri olduğum için kınandım. [Alkışlar] Doğduğumuz ülkeyi sevmeliyiz.
Siz ve ülkeniz arasında bazı bağlar vardır, çok kuvvetli bir bağ vardır. Ve Sahaja Yoga’dan sonra şunu gördüm, yeni vizyonlara ve
yeni fikirlerle kendilerini dönüştürülmüş olanlar, ülkelerinde neyin yanlış olduğunu her zaman bilirler ve bunun bilincinde olurlar.
Her birinin kendi ülkelerinde neyin yanlış olduğunu ve neyin yapılması gerektiğini Bana söyleyebilir olmalarına şaşırdım.
Kendilerini, ülkelerinin kötülükleri veya yanlışları ile asla tanımlamadılar. Bu çok şaşırtıcıdır. Aksine Bana dediler ki, “Anne, bütün
bu ülkeler sizin dikkatinize ihtiyaç duyuyorlar ve bu dikkat sayesinde düzelmeleri gerekir”. Politikacıları düzelmeli, vatandaşları
düzelmelidir ve bu insanlar gerçekten de, yeni bir bilince doğru evirilmeliler. Bunların hepsi çalışıyordu. Şimdi, burada yurt
dışından çok az sayıda Sahaja Yogimiz var ama size şunu anlatayım, bu Sahaja Yogilerin, bütün dünyada binlerce ve binlerce
Sahaja Yogiyi nasıl aydınlattıkları, çok şaşırtıcı. Onları çalışıyorlar. Ben onlar gibi çalışmıyorum. Onlar çok sıkı çalışıyorlar. Bütün
bu insanların, bu (doğumgünü) kutlamalarını ne şekilde yaptıklarını görebilirsiniz, çünkü onların hepsi bu insanlara yaklaşıyorlar
ve onlara Sahaja Yoga’dan bahsediyorlar, hatta onlara aydınlanma vermiş bile olabilirler. İşte onlar bu şekilde çalışıyorlar. Yani,
biz kendi ülkemiz için ve onun problemleri için endişe etmeliyiz. Bu problemler neden var? Ve Ben size anlatayım, dilekleriniz ve
çabalarınız kesinlikle kendi ülkenizin şartlarını düzeltecektir. Ve bu her yerde oluyor, Hindistan’da da olmalı. Bir kez aydınlanmış
ruh haline geldiğimizde, bu bizlerin en önemli görevidir, görevimiz her şeyden önce kendi toplumumuzla, kendi ülkemizle
ilgilenmemizdir. Eğer bunu yapamazsanız, aydınlanma almanın ne faydası var ki? Çünkü Aydınlanma tek bir gücün üzerinde durur
– sevginin gücü. Ve tek bir sanatın üzerinde durur – özverili sevginin sanatı. Eğer bu orada varsa, siz derhal etrafınızdaki,
köyünüzdeki, yakınınızdaki veya hatta şehrinizdeki ve ülkenizdeki insanları görmeye başlarsınız. Problemin ne olduğunu derhal
anlarsınız, Toplumunuzda bile, Ben bunu gördüğüm için, Sahaja Yoga’ya geldikten sonra, insanlar toplumlarındaki pek çok şeyi
düzeltmeye çalıştılar. Bizde pek çok Hindu, pek çok Müslüman, Hıristiyanlar var, her tür insan var ama Ben tek bir şeye hayret
ettim, onlar bir kez aydınlanma alınca, kendilerini asla toplumlarındaki veya dinlerindeki yanlış şeylerle ifade etmezler. Aksine
bunları düzeltmek istediler ve hallettiler ama bunu yapmanın çok basit bir yolu vardır. İnsanları değiştirmek için yoldan çıkmak
veya fedakârlıklar yapmak zorunda değilsiniz, bu tür bir şey yok. Bu gün herkes, bir tür kaygı, bazı problemler ve kimi endişeler
nedeniyle acı çekiyor. Onlar başka problemler nedeniyle de acı çekiyorlar. Şimdi, eğer siz onlara “dönüştürülebilirsiniz, kesin
olarak tüm bu sorunların, tüm bu endişelerin üstünde bir varlığa dönüştürülebilirsiniz”, diyebilirseniz, birisi “bu nasıl olabilir?” diye
size sorabilir. Aslında aydınlanmanızı aldığınız zaman ne olur, dikkatiniz özünüz tarafından aydınlatılır, yani sizin özünüz demek,
ruhunuz anlamına gelir ve otomatik olarak yıkıcı alışkanlıklarınızı, yıkıcı düşüncelerinizi ve yıkıcı aktivitelerinizi bırakmaya
başlarsınız. Aniden çok yapıcı biri olursunuz. Size tek bir şey söyleyeyim, Rusya’da Togliatti’de bulunduğum sırada hayret ettim,
mafyanın başındaki kişinin Sahaja Yogi olduğuna dair bir haber geldi Bana. [Alkışlar] Bundan çok etkilenmiştim. Ve kendisi Bana
geldi, “saçma sapan şeyler yapıyordum, asla da tatmin olmuş hissetmedim, neşe yoktu ama bu şey, bu gerçekten de neşe ve
tatmini kendi içimde hissedebileceğim bir şey. Anne, geçmişte her ne yaptıysan, beni affeder misiniz?” dedi. Bende, “affedildin”
dedim. [Alkışlar] Önemli olan şu andır ve şimdi siz bir Sahaja Yogi oldunuz. Bu büyüme şekliniz için öyle bir kredidir ki ve sizler
buna ulaştınız. O Bana dedi ki, “şimdi bu huzura sahibim. Ben bu neşeye sahibim ve ben bunu başkalarıyla paylaşmak istiyorum.
Paramı başkaları ile asla paylaşmadım. Zorla başkalarından para alırdım ben”. Ben de “senin herhangi bir itirafta bulunmanı
istemiyorum. Bitti! Şimdi sen bir Sahaja Yogi olarak ne yapacaksın?” dedim. Şaşırtıcı şekilde çok tatlıydı. “Hindistan’a biraz soğan
göndereceğim” dedi. Ben de, “Neden?” dedim. O da, “çünkü orada soğanlarda bir problem var” dedi. [Shri Mataji güler] ”şu adama
bakın – nasılda cömert, nasıl da iyiliksever oldu” diye düşündüm. Bende ona, “bizde böyle bir problem yok, sen endişelenme”
dedim. Ve sonra, onun bir şeyleri nasıl gördüğüne bakın ve çok muazzam şeyleri hallediyor, büyük mafya lideri olan bu aynı adam,
bu alanda öyle büyük, muhteşem ve saygıdeğer birisi oldu ki. Ve kendisi seçimlerde belediyeye seçilmek istedi. Bende, “devam et,
seçileceksin. Eğer seçilmezsen de önemli değil bu” dedim. Ama seçildi de. Ruh olmak isteyen birisi için, bir şeylerin nasıl
çalıştığına bakın. Shivaji, “Swadharma Jagwawa” dedi. Bu Shivaji’nin gelecek için verdiği tek mesajdır. “Swadharma Jagwawa” –
“Swa” ruh anlamına gelir. Bu bizim ulaşmamız gereken şeydir. Çünkü o kendisi aydınlanmış bir ruhtu ve bu yüzden de, “yapmanız
gereken şey işte budur, ruhunuzu uyandırmaktır” dedi. Şimdi, Ruhun ışığı ile ne olur? Siz sadece her şeyi açıkça görürsünüz, çok
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açıkça görürsünüz, sizde yanlış olanın ne olduğunu, toplumuzda yanlış olanın ne olduğunu, ülkenizde yanlış olanın ne olduğunu
görürsünüz. Her şeyi çok açıkça görürsünüz ve aynı zamanda sizin bunu düzeltecek kuvvetiniz de vardır. Eğer gücünüzün
farkındaysanız ve bunun ustasıysanız, yapabilirsiniz. Bunu sadece kendiniz için değil, aileniz için, toplumuz için, herkes için
yapabilirsiniz. Kocam her zaman Bana derdi ki, “Sen bir sosyalistsin çünkü sadece kendin için var olamazsın. Başkaları ile
paylaşmak zorundasın. Çok kolektifsin”. Ama mesele şu ki, bizler kolektif olduğumuzu anlamalıyız. Hiç bir yerde tek başımıza var
olamayız, hepimiz kolektifiz. Bunun farkında değiliz ama bunun farkına vardığınız zaman, bütünün bir parçası olduğunuza
şaşıracaksınız. Kendi toplumuzda, kendi samaj’ınız (cemiyet) içinde size eşlik edecek birisini aramanıza gerek yoktur. Hiç bir
şeye gerek yoktur. İstediğiniz şey sadece bütün Sahaja Yogilerin arkadaşlığıdır ve bu şüphe götürmez bir şekilde kanıtlanmıştır,
ruhsal olarak uyanmışsanız, birbirinizle kavga etmezsiniz, nefret yoktur, rekabet yoktur. Sahaja Yoga’da bunu yapan hiç kimseyi
görmedim ve işte bu şekilde hepiniz bir aradayken ve dışarıda da, her şey daha iyi bir hale gelir. Büyük elçilerden birisi, bu Bayan
Bana dedi ki, “Anne, biz çok mutluyuz”. Bende, “Neden?” dedim. “Çünkü bizler rekabetçi değiliz. Bu yüzden de herkes bizimle
birlikte mutlu”, dedi. Durum budur: daha yüksek bir pozisyon elde etmek, çok zengin olmak için bir şeylere dalmanıza, buna
mülkler diyebilirsiniz, bunun için endişelenmenize gerek olmadığını anlarsınız. Yok hayır! Çünkü tatmin kısmı sizin içinizdedir.
Kendi içinizde o kadar tatmin oldunuz ki bu şeylerin peşinden koşmazsınız. Ekonomi de olduğu gibi, modern ekonomi de olduğu
gibi, ekonomi insanoğullarının asla tatmin olmadıklarına dair tek bir basit etmene dayanır. Bu gün bir şeyler isterler ve onun
peşinden koşacaklardır. Her tür şeyi yapıp, para kazanıp, onu elde edeceklerdir. Başka bir şey daha istemeleri gerekir ve sonra
başka bir şey isterler. Ekonominin temeli budur – yani modern ekonomi demek istiyorum ama Sahaja Yoga farklıdır. Sahaja Yoga
ekonomisi şudur: Ben aydınlanma aldım, tamam! Bunu başkaları ile paylaşmak zorundayım. Eğer ben tatmin olduysam, bunu
başkaları ile paylaşmak zorundayım. Sahaja Yoga’da paylaşma kısmı çok önemlidir ve insanlar bunu o kadar güzel bir şekilde
yapıyorlar ki. Geçen gün size anlattığım gibi, bizler sevme sanatını öğrenmeliyiz. Eğer bir kaç tatlı şeyi nasıl söyleyeceğinizi, bir
şeyleri nasıl tatlı bir şekilde vereceğinizi, başkaları ile tatlı bir şekilde bir şeyleri nasıl paylaşacağınızı biliyorsanız, bu çok basittir.
Hiç bir şekilde sizin için zor değildir çünkü sizler neşe vermek üzere kendi Ruhunuza sahipsiniz. Sahaja Yoga'nın harikalar
yarattığını biliyorum. İnsanlar bir gecede uyuşturucudan vazgeçtiler. Şimdi Amerika’da, bir tür bir organizasyonun uyuşturucu
bağımlılığı için, uyuşturucu bağımlılığını ortadan kaldırmak için bize bir önerisi var. Sahaja Yogiler de şunu söylediler, “bizim bir
milyon dolarımız var. Bununla bir şey yapabilir miyiz?” Onlarda, “hayır, hayır” dediler. “Biz size yirmi bir milyon dolar vereceğiz”.
Bende “yirmi bir milyon dolarla ne yapacaksınız?” dedim. “Eğer uyuşturucu bağımlılığı için bir şeyler inşa etmek istiyorsanız, tek
ihtiyacınız olan şey, onları sadece buraya getirmek. Bir gecede, uyuşturucularını bırakacaklardır. Ben bunu gördüm ve onlardan
burada oturanlar var”. Ruhunuz böyle bir güce sahiptir! Böyle bir güzellik ve böyle bir sevgi ve böyle bir huzur onda vardır!
Dikkatinizi buraya, şu ana, şu ana getirecek olan sadece odur. Ancak dikkatiniz Ruhunuz tarafından aydınlatılırsa, sizler böyle
muazzam bir kişi olabilirsiniz. Bütün bu şeyler Sanskritçe de tarif edildikleri gibi, Kaam (Şehvet), Krodha (öfke), Mada (kıskançlık),
Matsa (Kibir), Lobha (Aç gözlülük), Moha (bağımlılık) – hepsi kendiliklerinden akıp giderler. Bütün öfkeniz, yaptığımız bütün
aptalca şeyler ve yaptığımız saldırganca şeyler, akar gider. Ben bazı Sahaja Yogilerden Keşmir’e gitmelerini ve onları Sahaja Yogi
yapmalarını istedim. Eğer onları Sahaja Yogi yapabilirseniz, bu problem sona erecektir ve oraya gitmeyi arzu edenler var. Bazı
yabancı Sahaja Yogiler de özellikle oraya gidip, insanların fikirlerini değiştirmek üzere hizmetlerini sundular. Şimdi bizde var!
Bizde değişmiş insanlar var, “Benin” (Afrika’da bir ülke) ismindeki bir yerde olduğu gibi, orada yedi yüz, yedi bin kişi var.
Köktendinci olan Müslümanlar, hepsi Sahaja Yogi oldular. Türkiye’de, hali hazırda iki bin tane Sahaja Yogimiz var. Türkiye’de!
Yani her türlü fanatizm bile – Hindular arasındaki veya Müslümanlar arasındaki, Hıristiyanlar arasındaki – kolaylıkla
değiştirilebilir çünkü onlar kendi ruhlarının güzelliğini ve dinlerinin kendisinin aydınlandığını göreceklerdir. Kendi dinlerinin
güzelliğini göreceklerdir. Bütün bu dinlerin birliğini göreceklerdir ve bu şekilde, tüm dinlerin uygun biçimde anlaşıldığı global bir
din, kabul edilebilecektir. Her dinde bölünmeler var ve işte bu yüzden bir problem var. Sadece tek bir Tanrı olduğu zaman, siz din
adına savaşabilir misiniz? Onlar yaparlar çünkü cahiller. Onları suçlamıyorum. Işıkları yok ama bir kez ışıkları olunca, global dinin
tabiatının ne olduğunu anlayacaklardır. Şimdi şaşıracaksınız, Sahaja Yoga veya Vishwa Nirmala Dharma da diyebiliriz, Rusya da
dini bir kimlik olarak kabul edildi ama o, diğer dinler gibi bir din değildir. Hiç bir şekilde böyle değildir. Bizim sadece şefkat, sevgi
olduğumuz ve diğer taraftanda hiç kimsenin size dokunamayacağı bizim kendi gücümüzüdür bu. Hiç kimse sizi öldüremez.
Hayret edersiniz ama Türkiye’de öyle büyük bir deprem (17 Ağustos 1999 depremi) oldu ki, ama Sahaja Yogiler, deprem hiç
birisine dokunmadı. Geri kalan evlerin hepsi yıkılırken, Yogilerin evleri dahi, tamamen iyi durumdaydı. Pek çok yerde, pek çok
yerde bu oldu. Orada kasırgamız oldu –aynı şey. Her yerde oldu, onlar Bana raporlar gönderiyorlar. “Anne, nasıl oldu da bütün
Sahaja Yogiler kurtuldular”. Nasıl olur da onlar mükemmelen iyi durumda olurlar. Çünkü sizler Tanrısal güç tarafından
korundunuz. Tüm dinlerin inandığı Tanrısal güce inanmalıyız. Sonra formlu olana da veya formsuz olana da inansanız, problemler
çıkar. Sonra şunu anlayacaksınız ki, siz formu ancak formsuz olanla anlayabilirsiniz. Bakması çok basit bir şey ama bu gerçekten



de son derece şaşırtıcıdır. Örneğin, bir keresinde Ben, Mekke’nin kitaplarımızda Meccashwara Shiva olarak yazıldığını söyledim
ama bunu söylediğimde bilmiyordum. Şimdi bir makale okudum ve onların hepsi Shiva’ya ibadet edenlerdi. Muhammed Sahibin
asla hiç bir din hakkında konuşmamış olması şaşırtıcı bir şeydir. Hiç kimse şunu bile okumadı, yani Kuranı diyebiliriz. Hiç kimse
okumadı. Kuran hakkında yazılmış çok iyi bir kitabımız var, tabii ki ona Ben rehberlik ettim ve bu kitap Muhammed Sahibin ne
söylediğini açıkça anlatıyor. Demek istiyorum ki, bu da insanlara şüphe veriyor. İsa, asla Hıristiyanların söyledikleri şeyleri
söylemedi. Hindularda da aynı. Hindular asla, asla hiç bir shastra’da (kural, el kitabı, belli bir konudaki özel bilgi) yazılmamış
şeyleri yapıyorlar. Dinden sorumlu olan kişilerin, dinin imajını zedeleyen ve bu probleme yol açan kişiler olmaları çok şaşırtıcı.
Bunu neden yapmak istediklerini bilemiyorum. Ne yararı var bunun? Şimdi, bununla ilişkili olarak, Sakaar (Formu olan) ve
Nirakaar (Formsuz olan) ile ilgili olarak, bunun anlaşılması çok basittir. Aydınlanma aldıktan sonra siz Spund (vibrasyon)
hissedebilirsiniz, buna böyle diyebilirsiniz veya sizde vibrasyonel farkındalık vardır. Bununla siz, neyin gerçek olduğunu, neyin ise
gerçek olmadığını hissedebilirsiniz. Şimdi, bir sarhoş tarafından yaratılan bir heykele ya da bunu para için kullanan bir kişiye
ibadet etmenin gerçek olmadığını söyleyebilirim. Ama İncil’de bile söylenmiştir, gökyüzü veya Toprak Ana tarafından her ne
yaratıldıysa, buna saygısızlık gösterilmemelidir. İşte bu bizim Swayambhu (kendiliğinden var olan veya kendi isteğiyle oluşan)
dediğimiz şeydir. Ama Swayambular, aydınlanmamış insanlar için sadece bir tür ritüel, bir karmakand’dır (dakshina karşılığında –
yani hediye veya para karşılığında swamiler veya Brahminler tarafından yapılan ritüeller) Bu sadece bir karmakand’dır. Bunun ne
olup olmadığını anlamıyorlar, Swayambhu mu, yoksa değil mi? Sizler Sahaja yogiler olarak, size ne söylediğimi gördünüz, Ben
“gidin ve Swayambhuları olanlarını görün” dedim ve siz bunu kabul ettiniz. Ben Tukarama’nın yerinde, biliyorum, hepiniz zıplıyor
ve bundan keyif alıyordunuz, çünkü chaitanya'yı hissedebiliyordunuz, vibrasyonları hissedebiliyordunuz. Bu nedenle önce
Nirakaar olanı bilmelisiniz ve sonra Sakaar’ı bulabilirsiniz. Bu konuda bir anlaşmazlık yoktur ama eğer aydınlanmış bir ruh
değilseniz, hangi yerin Swayambhu olduğunu, hangisinin olmadığını nasıl söyleyebilirsiniz ki? Yani bütün problem çözüldü ama
önce bilgi sahibi olmalısınız, vibrasyonların bilgisine. Şimdi eğer Bana ülkemizdeki mevcut çok ciddi bir problemimizle ilgili bir
soru sorarsanız, size anlatmak istediğim şey Shri Rama’nın mandir’i (yaşadığı yer – bir Hindu tapınağı) hakkında. Shri Rama
orada doğmuş muydu yoksa doğmamış mıydı? Shri Rama orada doğmuştu! Bunu ellerinizde hissedebilirsiniz. Bunu
hissedebilirisiniz. O orada doğmuştu. Buna şüphe yok! Ama bunun için savaşacak ne var? Orası bir mescit de (Babri Mescidi)
olsa veya herhangi bir şey olsa da, Shri Rama orada doğmuştu. Vibrasyonlar orada, her şey olabilir. (Bilgi: Hindular'ın bir bölümü
Rama'nın doğduğu yerin tam olarak, bu günkü Uttar Pradesh de Ayodhya'da Babri Mescidi'nin bulunduğu yer olduğunu iddia
ediyorlar. Bu teoriye göre, Mughal’lar bu yeri belirleyen bir Hindu tapınağını yıktılar ve onun yerine bir cami inşa ettiler. Bu teoriye
karşı çıkan insanlar bu tür iddiaların yalnızca 18. yüzyılda ortaya çıktığını ve Rama'nın doğum yeri olduğuna dair hiçbir kanıt
bulunmadığını belirtiyorlar) Ama Onu yüceltmek için, bir tapınağa sahip olmak zorundasınız, önemli değil. Burada bir mescidiniz
de olsa veya bir tapınağınız da olsa, bu aynıdır ve eğer bir tapınağınız olsun istiyorsanız, bunu aydınlanmanızdan sonra
yapmalısınız, öncesinde değil. Ve aynı zamanda oraya pujadan sorumlu olarak sadece aydınlanmış ruhları koymalısınız. Ancak
ondan sonra Shri Rama’nın yüce ruhuna gerçek bir saygınlık katacaksınızdır. Hepsi buradalar, ülkeleri ne olursa olsun, onlar Shri
Rama’yı bilirler. Sadece bunu da değil, onlar Onun içimizde nerede olduğunu da bilirler ve Ona nasıl ibadet edileceğini de bilirler.
Onlar Muhammed Sahibi de bilirler. Onlar İsa’yı da bilirler. Kendi içlerinde, kendi bedenlerinin içinde, Onlar hakkındaki gerçeği
bilirler. Bu bir kez bilgi haline gelince, gerçek bilgi, mutlak bilgi, o zaman tartışacak ne var ki? Herkes bunu aynı şekilde hisseder.
Ne için tartışacaksınız? Eğer Ben, benim ülkem olan Hindistan, bir Yoga bhumi (ülke) dersem, tamam, onların hepsine sorun, bu
ülkeden veya şu ülkeden gelseler de, bütün Sahaja Yogiler böyle söyleyeceklerdir. Bu nedenle de onlar yurt dışından buraya
geldikleri zaman, biz Hintliler bunu yapmaya bilirken, onlar bu ülkenin önünde eğilirler. Bunu yaparlar çünkü buranın bir
Yogabhumi olduğunu ve tüm evrenin Kundalinisinin bu Yogabhumi’nin içinde olduğunu bilirler. Bu yüzden de bu ülkeye dair bütün
bu büyük şeyler, Adi Shakaracharya’nın Spund dediği vibrasyonlar vasıtası ile anlaşılmalıdır. Aslında, onların yazdıkları şiirler,
bunun ne olduğunu normal insanlara açıklayamadı çünkü yazılan şiirler, düz yazı değillerdi. Ama sanırım eğer siz bu meselelerde
derine giderseniz, Spund’unuz vasıtası ile vibrasyonlarınız vasıtası ile bütün bunlar hakkındaki mutlak bilgiyi anlarsınız, neyin
gerçek olduğunu bileceksinizdir. Çünkü sahtelik için savaşmanın ne yararı var ki? Bu karanlıkta dövüşmek gibidir. Neden ışığınız
olmasın ve kendiniz görmeyesiniz? Ben, bu gün, sizinle birlikte biraz özgürlük edindim, Efendim, çünkü size, bizim olan bu ülkede
[Buddha] hakkındaki (teyp kalitesi iyi değil) en yüce bilgiye sahip olduğumuzu anlatmak istiyorum. Tüm Sahaja Yoga, bildiğim her
ne varsa, bunlar çoğunlukla bizim shastralarımıza dayanıyor. Bu bir ritüelizm değil. Bu daha derin bir bilgidir. Bütün azizler, Kabir’i
de alsanız, Nanaka’yı alın, Muhammed Sahibi alın, her hangi birisini alın, onların hepsi “kendi içinizde arayın” dediler. Neden böyle
dediler? Neden böyle dediler? Çünkü içinizde olan gerçektir, mutlak gerçektir ve bu mutlak gerçekle, bütün bu aptalca, saçma
olan şeyler akıp gidecektir ve çok farklı bir kişi olursunuz. Tüm dünyanın değişmesinin ve dönüşmesinin zamanı geldi. Ama sizler
biliyorsunuz, şimdi hepinizden Benim için çok iş yapmanızı rica ediyorum. Bunu halletmek için, Kendim için mümkün olan şeyleri



yaptım ve bu işe yaradı, buna şüphe yok. Ama hepiniz bunu yapabilir ve değiştirebilirsiniz. Her şeyden önce kendi toplumunuzu,
ülkenizin insanlarını değiştirin, değiştirin, sonra global olarak gidebilirsiniz. Örneğin Hindistan’a yardım edebilirsiniz, bazılarınız
gelip burada yardım edebilirler, Hindistan’dan bazıları gidip orada onlara yardım edebilir. Bu yüzden siz şimdi bu bilgi ile güzelce
donatıldınız. Bu nedenle gelip, bunu çalıştırmalısınız. Ve Orissa’ya (Hindistan’daki 29 eyaletten birisi) giden Avustralyalılara
teşekkür etmeliyim. Ve onlar orada yedi merkez kurdular, yedi tane Sahaja Yoga merkezi. Bu oluyor ve sizler, bunu
yapabileceğinizi biliyorsunuz. Kesinlikle insanlara aydınlanma verebilme kapasitesindesiniz. Ve hepinizden sahip olduğunuz bu
hediyeyi başkaları ile paylaşmayı denemenizi denemenizi rica ediyorum. [Konuşmanın geri kalanı Hintçe] H.H. Shri Mataji
Nirmala Devi



2000-0401, Shri Mataji, Star TV'de

View online.

TV Röportajı. İstanbul (Türkiye), 1 Nisan 2000 Sahaja Yoga adlı Hint öğretisinin 77 yaşındaki lideri  olan Shri Mataji Nirmala Devi,
içindeki aydınlık ve mutluluğu dağıtmak üzere  Türkiye’ye geldi. Dünyanın dört bir yanında konferanslar veren Shri Mataji'nin
çocuklarım dediği öğrencileri, öğretmenlerinin yanından bir an olsun ayrılmıyorlar. Shri Mataji'nin dünyanın dört bir yanında
milyonlarca öğrencisi bulunuyor. Öğrenciler, sevgi ve mutluluğu hocalarının enerjisinde bulduğunu söylerken, onun peşinde
ülkeden ülkeye dolaşmaktan hiç şikayetçi değiller. Adı "Kutsal Anne" anlamına gelen Shri Mataji'nin Swiss Otel'deki odası
aydınlanma seansına rağbet eden meraklıların akınına uğradı. Shri Mataji sorunun, kundalini denilen içimizdeki bu ışığı
yükseltmek olduğunu söylüyor Shri Mataji : Ve şu anda onun kundalinisini yükseltiyorum. Star muhabirini de, ışığından mahrum
bırakmayan Shri Mataji, temel mesajın ise sevgi olduğunu ifade ediyor. Ben onlar için öğrenciler demezdim,  benim çocuklarım
onlar. Böylesine bir ilişki daha yoktur. Ben onlara sadece Sevgi veriyorum. Hepsi bu, tıpkı bir Anne gibi. Muhabir: Sevgi ? Shri
Mataji: Sevgi, şefkat ve sevgi. Muhabir hakkında Shri Mataji: Çok fazla düşünüyor. Hint ezgileri arasında Kutsal Annenin elleri ve
derin bakışları sayesinde rahatlayan öğrenciler huzur ve minnet içinde oradan ayrıldılar. Shri Mataji: (Ellerinizi) Daha Yukarıya
kaldırın.   
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2000-0423, Easter Puja, Saflık, Varoluşunuzun Temelidir

View online.

Easter puja. İstanbul (Türkiye), 23 Nisan 2000. Bu gün İsa’nın yeniden dirilişinin büyük olayını kutluyoruz. Tanrısal sevginin yeni
yaşamına yükseldiğiniz bu aynı şablon sizin yeniden dirilişinizdir. Yeniden doğmanızın gerektiği hakkında, daha yüksek bir şeyin
var olduğunu hepiniz biliyordunuz ama bunun nasıl çalıştığını hiç kimse bilmiyordu? Varlığınızın süptil tarafı da, bunu size hiç bir
zaman söylemedi. Azizler sadece, nasıl davranmanız gerektiğinden bahsettiler. Onlar sadece nasıl çok saf bir yaşam sürmeniz
gerektiğini, sizin dürüst bir yaşam sürdürmeniz gerektiğini söylediler ama bunun nasıl çalıştığını size söylemediler. Hindistan’daki
insanlar tabii ki bunun hakkında bir şeyler biliyorlardı, çok azı, çok çok az sayıda insan ama şimdi sizin sayenizde, dünya çapında
bir bilgi bu. Kundalininiz yükseldiği zaman, Kundalini sizin Annenizdir, o sizin şahsi Annenizdir ve o size ikinci doğumunuzu verir.
İşte bu şekilde siz Tanrısal cennete bağlanırsınız. Tüm bunlar size eğer aydınlanma olmadan anlatıldıysa, bir anlamı yoktur ama
insanlar bunun hakkında büyük fikirler ortaya attılar ve yeniden doğuşunuzun bir gün gerçekleşeceği size söz verilmişti. Sizin için
en büyük şey, budur. Hayatınızdaki en büyük olay budur ve buna ulaşabildiğiniz için, kişi kendisini çok şanslı addetmelidir. Tüm
bunlar siz onu arzuladığınız için gerçekleşmiştir. Pek çok yaşamınız boyunca, siz Tanrısal cenneti arzuluyordunuz. İnsanlar
tepelerden, vadilerden inip, arayarak, her tür şeyi yapıyorlardı. Siz bunu zaten yaptınız. Hiç bir şeyi bırakmanıza gerek yoktur, hiç
bir şeyden vazgeçmeye gerek yoktur. Bu yanlış bir fikirdir, bu yersiz bir fikirdir. Bu sizin Sahaja dirilişinizi almanız gereken
zamandır, kendiliğinden gerçekleşen diriliş. Bu konuda hiç bir şey yapmanız gerekmez, bu sadece bu kadar basittir ve bu çok iyi
çalıştı. Ben çok sayıda insan görmekten dolayı, gerçekten de çok aşırı bir şekilde sevinçliydim, özellikle de Müslümanları, bu
insanları nasıl kurtarırsınız diye endişe ettiklerimi, onlar için çok endişe ettiklerimi. Kişi şunu anlamalıdır ki, “Kuran”, Muhammed
Sahib öldükten kırk yıl sonra yazılmıştır. Bu nedenle, belki de, kelimeler değiştirilmiş olabilir, belki de ve anlam birazcık belirsiz
hale gelmiş olabilir. “Sunna” (Peygamberin sünnetleri) adı verilen başka bir kitap daha vardı, (Kütüb-i Sitte – Altı kitap demektir,
sünnet malzemesini meydana getiren ve en güvenilir sayılan hadislerden oluşturulmuştur) aynı zamanda ortaya çıktı ve bu kitap,
öyle pek de büyük bir ruh olmayan birisi tarafından meydana getirildi demeliyim çünkü o kişi aydınlanmış bir ruh değildi. Şiiri, dini
şekilde nasıl anlarsınız, Ben bunu anlayamıyorum ve şiirde her ne yazıldıysa, siz bunu doğru şekilde nasıl yorumlayabilirsiniz?
Ben de bir şairim, bu yüzden Bende şiir yazabilirdim ama Ben buna “hayır” dedim. Şiir çarpıtılabilir, bu çarpıtılabilir ve insanlar
bunu yanlış da kullanabilirler, işte şiirdeki problem budur. Hindistan’da aynı problemimiz oldu. Örneğin, Kabira öyle güzel bir şiir
yazdı ki, ama onların bunu yorumlama şekli o kadar saçma sapan ve Kabira’nın şarkılarının ruhundan o kadar farklıydı ki. Eğer
Ben Tanrısallık hakkında şiir yazarsam, onların kendi ihtiyaçlarına göre kelimeleri çarpıtabileceklerini fark ettim,. İşte olan şey
tam olarak buydu. Bütün dinlerde bunu gördüm, iş şiire gelince insanlar onu çarpıtabilirler. Aynı şekilde, İncil’de de olduğu gibi,
İsa hakkındaki duyuruyu yapacak kişinin Paul olduğu çokça kabul görmüştü ve o yeniden diriliş hakkında da yazmak istemedi,
Günahsız Gebe Kalmak hakkında da yazmak istemedi. Tüm bu şeyler onun aklındaydı ve bu nedenle Thomas Hindistan’a kaçmak
zorunda kaldı ve John ise herhangi bir şey yazmayı reddetti. Çünkü böyle olan insanlar idareyi ele aldılar. İdarede onlar oldular ve
onlar hiç bir şekilde bunun için yetenekli, kendilerinin bundan sorumlu olduğunu düşündüler, onların bunu yapmaya hakları yoktu.
Bunun bir sonucu olarak, Hıristiyanlık insanların içsel büyümelerine karşı çok yanlış bir tutum benimsedi. Katolik kilisesinde ne
olduğuna baktığınız zaman, bunun bugünkü sonucunu görüyorsunuz, hayret edersiniz. Her tür saçmalığın sürüp gittiği böyle bir
organizasyon, nasıl olup dini bir organizasyon olabilir? Bende Hıristiyan bir ailede doğdum ve onların İsa’nın yaşamını yorumlama
şekillerine ve bu konuda büyük bir otorite şeklinde konuşmaları karşısında şok olmuştum. Kitaplar ve kitaplar yazılmıştı, onlar
büyük büyük vaazlar verirler! Her ne konuşuyorlarsa bunun içinde gerçek yok diye düşünmüştüm. Babam bile aynı şekilde hissetti
çünkü bu kitaplar çok sonraları geldi, bu kitapların yazarları çok daha sonraları geldiler. İkinci olarak ise, bunu yazmaya çalışanlar,
bu konuda yetkili değildiler. Onlar spritüel insanlar değildiler. Hepsi güç sahibi olmak istediler, din üzerinde güç sahibi olmak
istediler. Dindeki güç, sizin içinizdedir ve bu uyandırılmalıdır. Söylemek zorundayım ki, bu ülkenin ve başka ülkelerin sufileri
sayesinde, insanlar hala tüm bu kitapların, konuşmaların ve kelimelerin ötesinde bir şeyler olduğunu düşünüyorlar. Bu sahip
olduğumuz öyle bir kutsama ki, onlar mahkûm edilseler de, işkence edilseler de ve pek çoğu öldürülse de, her ülkede gerçekten,
hakikatten bahseden birilerine sahip olduk. Bu, bu gün bile oluyor. İnsanların hakikati, gerçeği dinlemek istemediklerini
görüyorum ama dün çok mutluydum, Müslüman olan, İslam dininden olan insanları gördüğüm için, gerçekten de çok
sevinçliydim, onlar her gün yaptıkları ritüellerinden daha yüksek bir yaşama sahip olduklarını anlayarak, şimdi bir araya geliyorlar.
Sürdürdükleri bu tamamen ayinlere dayalı yaşam, onların çok fazla çalışmaları, bu kırk günlük açlık, Hacca gitmek, her tür şeyi
yapmak ama aralarında bir birlik yok. Birbirleri arasında birlik yok ve kimi yerlerde,buna hayret ettim, birbirlerini öldürüyorlar! Bu
nasıl olabilir? Çünkü bu sözüm ona pratikleri, onları kolektif hale getirmedi. Kolektif değiller. Hepsinin farklı kimlikleri var,
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tamamen cahil insanların önderlik ettiği mezhepleri var. Yani biz, gerçeği kaybetmiş olan bu insanların bütünlüklerini, bu
insanların kolektif tabiatını gerçekten de kutlamalıyız. Gerçeğin ne olduğu konusunda bir fikirleri yok ama yine de arayış içindeki
bir kişi, var olanla hiçbir zaman teselli bulamaz. Arıyor, arıyor, arıyor ve gerçeği bulana dek arıyor. Ama yollarını kaybeden pek çok
arayıcı da var. Onlar arayışta kayboldular. Onları, yollarını kaybetmiş olduklarına ikna etmek çok zordur. Bu kendi yaşamlarında
kendileri görmeliler. Kendi kazanımlarından dolayı görmeliler. Neye ulaştılar? Herhangi bir deneyimleri oldu mu? Sahip
olduklarınıza ikna olmak için, bunu doğrulamayı denemelisiniz. İnsanlar üzerinde doğrulayabilirsiniz, kendiniz üzerinde
doğrulayabilirsiniz. Her ne olursanız olun, siz parmak uçlarınızda böyle olduğunu biliyorsunuz. İki şey var, Kıyamet (dünyanın
sonu ve bütün ölülerin dirilip mahşerde toplanacağı zaman) ve Kıyam (ayağa kalkmak). İki şey. Pek çok kişi aradaki farkı
anlamaz. Birisi yeniden diriliş zamanının gelmesidir ve diğeri ise yok oluşunuzun meydana geleceği zamandır. İnsanoğlunun
yeniden dirilişi, parmak uçlarınızda vibrasyonları hissetmeniz demek olan ve elleriniz konuşacak denilen, Kıyam’dır. Gerçekten
Müslüman olanların, teslim olanların ve Tanrı’nın dünyasına ait olmak için, daha yüksek insanlar olmak üzere seçilenlerin,
konuşabilen ellere sahip olmak zorunda olduğunu söyleyebilirim. Aksi takdirde onlar Müslüman değildirler, Ben onlara Müslüman
demezdim. Onlar belki de insan ama Müslüman değiller. Yani bu, kendisinin Müslüman olduğunu düşünen her Müslüman için bir
mecburiyettir, onun ellerinde vibrasyonları olmalıdır. Kıyamet değil, Kıyam olan - yeniden dirilme zamanında, onun elleri
konuşmak zorundadır. Bu iki kelime insanların akıllarında karışır. Bu nedenle kendilerinin ve aynı zamanda başkalarının ulaştıkları
şeyi, ellerindeki vibrasyonlar vasıtası ile kendi kendilerine doğrulayabilen insanlar, Kuran’a göre Müslüman’dırlar. Ama hiç kimse
bunu onlara söylemedi, onlar bilmiyorlar. Onlara göre eğer Mekke’ye gider ve buraya geri dönerseniz, tamamdır. Siz bir Hacı
olursunuz ve bitti. Kişinin sorması gereken çok önemli başka bir soru vardır, Muhammed Sahip neden taş tapımına bu kadar çok
karşıydı? Neden o siyah dört köşeli taşın (Mekke’deki Hacer el Esved – anlamı Siyah taş demektir) etrafında dönmelerini istedi?
Bunun amacı neydi? Bu taş neden bu kadar önemliydi? Sözüm ona Müslüman olanların herhangi birine bu soruyu sorarsanız,
emredilen şey budur, diyecektir size. Ama sonuçta bu soruyu sorabilirsiniz, neden? Bu da sonuçta sadece bir taştı. O zaman,
Muhammed Sahip neden bu taşın etrafında dönmenizi istedi? Orada taştan yapılmış çok sayıda heykel vardı ve Hindistan'da da
yaptıkları gibi, insanlar her türden heykelde ibadet etmeye başladılar. Ama bu taş bir swayambhu idi ve Hint kutsal yazılarında
ondan “Meccashwar Shiva var”, diye bahsedilmişti. Hindistan’da her yerde Shiva’larımız var. On iki tane Jyotirlinga (Shiva’nın
parlak ışığı demektir. Jyothirlinga tapınakları, efsane gerçekleştiği sırada Shiva'nın ateşten bir ışık sütunu gibi göründüğü 12 farklı
yerde bulunan tapınaklardır) var. Şimdi, eğer bunu size anlatırsam, Bana inanmanıza gerek yok ama siz gidip vibrasyonlarınızla
onun Shiva olup olmadığını doğrulayabilirsiniz. Bu siyah taşla, bu aynıdır. Bu nedenle, Muhammed Sahip bunun bir Meccashwar
Shiva olduğunu fark etti ve bu yüzden de insanlar Shiva’nın kutsamalarına erişmek için onun etrafında dönmelidir ama bu bir
ritüel oldu. Her şey bir ritüel oldu ve hiç kimse bu ritüelden ötesine gidemedi. Hıristiyanlıkta da aynı şey. Bugün, onların tövbe
etmek ve yaptıkları şeyler için kendilerini suçlu hissetmek hakkında, çok büyük bir şekilde konuştukları bir gündür. Ama neden
bunu yaptılar? Onların iyilikten, erdemlerden sorumlu olmaları gerekiyordu. Peki ama bunu neden yaptılar? Neden yanlış şeyler
yaptılar? Ve şimdi de Tanrı'dan bağışlanma diliyorlar! Çünkü onlar aydınlanmış ruhlar değildiler, onlar Sahaja Yogi değillerdi.
Sahaja Yogiler yanlış bir şey yapmaya çalışırlarsa, o zaman parmak uçlarında kendilerinin yanlış yaptığını bilirler veya biz
onlardan Sahaja Yoga'dan ayrılmalarını isteyebiliriz. Ancak bu, Sahaja Yogiler için en fena ceza gibi duruyor. Eğer onlara Sahaja
Yoga'dan çıkmalarını söylersem, bundan hoşlanmazlar. Neden? Çünkü onlar bizim gerçeklikten ayrıldığımızı düşünüyorlar.
Gerçekliğin tüm nimetleri onlar için kayıptır, onlar böyle düşünürler. Cezalandırmak hiçbir şeydir çünkü biz onlardan sadece
Sahaja Yoga'dan çıkmalarını istiyoruz. Bakarsanız, bu hiçbir şeydir. Fakat Sahaja Yoga tam özgürdür, Sahaja Yoga tam
kutsanmadır, Sahaja Yoga tamamen huzur ve neşedir. Şaşırtıcı bir şekilde, eğer Kuran'ı okursanız, Muhammed Sahib'in barış
getirmek istediğine hayret edeceksiniz, ama bu böyle değildir. Keşmir'den bir adamla tanıştım. Şunu söylemişti, barış nerede?
Hepsi savaşıyorlar. Biz barış istiyoruz. Ancak, şaşırtıcı bir şekilde, kendisinin sadece Hindistan'da huzur bulduğunu söyledi.
Ancak bu Keşmir, herkesin her zaman meydan okuduğu ve her şeyin İslam'ın adı altında saldırıya uğradığı, çılgın bir yer! Ben de
dedim ki, bu İslam değil. İslam teslim olmak demektir. Ve o Bana dedi ki, eğer teslim olursanız onlar sizi öldürürüler. Korunmamız
yok. Müslümanların kendilerinin bunun İlahi yaşam olamayacağının farkına varmaları çok şaşırtıcı, çok, çok şaşırtıcıdır. Çünkü
Tanrısal yaşamda insanlar birbirleri ile aynıdırlar. Görüyorsunuz, dünyanın her yanında Sufilerimiz var. Onları okudum. Türkiye'nin
Sufilerini ve başka yerlerdekileri de okudum. Onlar kendilerine sufi demeseler de, Hindistan’da bile sufilerimiz var. Ne
düşünürsünüz bilmiyorum ama Hint anlayışına göre, Sufi “saaf” anlamına gelir ve ‘saaf’ temiz demektir, saf demektir. Bu saf olan
insanlar Sufilerdir. Saflık içinde onlar, Tanrısal lütuf, Tanrısal sevgi, Tanrısal barıştan başka bir şey görmezler. Onlar sadece
barıştan bahsederler, savaştan bahsedemezlerdi. Savaştan bahseden herhangi bir kimsenin, bunu yapmaya bir şekilde hakkı
olan birisi olması mümkün değildir. Savaş kesinlikle delilik gibidir. Hayvanlar bile böyle kavga etmezler. Savaşı ve birbirimizi
öldürmeyi düşündüğümüz için, bizler hayvanlardan bile daha kötüyüz. Bu yapılmamalıdır ve tamamen durdurulmalıdır. Kendisine



saldırılmadığı sürece hiç kimsenin birisini öldürmeye hakkı yoktur. Dolayısıyla, dirilişimiz hakkında duyduğumuz şey, pek çok
şeyin üzerinde olduğumuzdur. Bütün bu yıkıcı özellikleri kaybettik. Sanskritçede buna “shudripu” (altı düşman) diyorlar, altı tane
düşmanımız var - kaam, krodh, mada, matsar, lobh, moha. Kaam cinsel sapkınlıktır, krodh öfke, moha cazibe, mada gurur, matsar
kıskançlık, altıncısı ise hırs, açgözlülüktür. Aklımızdaki bu altı şeyin hepsi, cehaletimizden, yetiştirilmemizden, bizim
okuduklarımızdan, bu her ne ise, geliştirdiğimiz şey her ne ise, Kundalini'niz yükseldiğinde ve İlahi olanla bir olduğunda bunlar
sadece akıp giderler. O zaman sağlam bir zemindesiniz. Gerçeği bulduğunuzu ve artık bu yıkıcı alışkanlıklardan keyif
alamayacağınızı fark ediyorsunuz. Onlar sadece akıp giderler. Yani siz içinizde, Tanrısal yeniden dirilişin yeni bir krallığına
girersiniz. Bu, insanoğullarının gerçek dirilişidir. Şimdi, bazı süptil şeylerin, insanların kitapları yok etmeye, bir şeylerin anlamını
mahvetmeye çalışmasına rağmen hala devam ettiğini biliyorsunuz. Buna rağmen süptil şeyler orada kalırlar. Mesela Easter
-Paskalya döneminde (birbirimize) yumurtalar veriyoruz. Yumurta sunmanın anlamı nedir? Neden bir yumurta verelim ki?
Öncelikle yumurta sunuyoruz çünkü bir yumurta dönüşüm geçirebilir. O küçük bir civciv olabilir, yeniden doğabilir. Yumurta,
yeniden doğma kapasitesine sahiptir.Yani, siz bu yumurtayı Paskalya'nın bir sembolü olarak aldığınızda, bu sizin farklı bir kişi,
ıslah olmuş bir kişi ve büyük bir spritüel kişi olabileceğiniz anlamına gelir. Siz olabilirsiniz, bunun anlamı budur. Neden yumurta
veriyoruz? İnsanlar bilmiyorlar. Ben pek çok kişiye sordum. Kendilerinin Hıristiyanlığın büyük otoriteleri olduklarını düşünen bazı
rahiplere bile sordum. Onlar neden yumurta verdiklerini bilmiyorlardı! İkincisi, eğer Shri Ganesha'nın doğumuyla ilgili hikâyeyi
okuyorsanız ve okumaya devam ederseniz, şaşıracaksınız, orada bunun Brahmand olarak adlandırıldığı ve bunun Brahma'nın
yumurtası anlamına geldiği yazılıdır. Bu yumurta ortaya çıktı ve yumurtanın yarısı Mahavishnu oldu ve bu İsa anlamına gelir ve
diğer yarısı ise Shri Ganesha olarak kaldı.Sonra Mahavishnu’nun dışarıya çıktığı zaman, Onun babası için ağlamaya başladığı
söylenir. Sadece bir düşün, O Babasını istiyordu. Şimdi, eğer İsa’ya bakarsanız, O her zaman iki parmağını kullanır. Başka hiçbir
enkarnasyon bu iki parmağı kullanmamıştır. Bunun anlamı, sizler bunun Vishuddhi ve bunun da Nabhi olduğunu biliyorsunuz. Bu,
Onun Nabhi’nin kralı olan babasıyla konuştuğu anlamına gelir. Kim bu? Bunu çok iyi biliyorsunuz. O Vishnu’dur ve Shri Krishna
olarak enkarne olmuştur. Yani, Onun işaret ettiği şey şudur, onlar Benim Babam. O bunu ne kadar net bir şekilde yaptı. Neden
başka bazı Mudra’larınız olmasın, başka bir parmak tutma şekline sahip değilsiniz? Ancak, O her zaman bu iki parmağımı tutardı,
yani bunun anlamı Benim babamın Vishnu ve Shri Krishna olandır, demektir. O zamanlar, Shri Krishna'nın yaşamı sırasında
kendisine, Mahavishnu senin oğlun olacak dediler. Size dediğim gibi bütün bunlar bir araya getirilmiyor, ayrı ayrı, siz ancak doğru
bir anlayışa sahipseniz, aralarındaki bu bağlantıyı anlayabilirsiniz. İsa’nın Shri Vishnu ve Shri Krishna'nın oğlu olduğu ve Onun
kendisine, “sen tüm evrenin desteği olacaksın” denilerek kutsandığını. Açıkça Ona, “Sen tüm evrenin desteği olacaksın”,
denilmiştir. Şimdi, bir yarısı, bir şekilde destek olan Shri Ganesha, Kundalini'yi destekler. Kundalini'ye bakar, Annenin iffeti ile
ilgilenir. Ve ifade edilen diğeri ise, tüm evrenin desteği olan İsa Mesih'tir. Doğal olarak, Shri Ganesha'nın bir parçası olduğu için,
ahlaki bir temel olmalıdır, bu insanın ahlaki temelidir. Ahlaki temelde, sizler onların sahip oldukları diğer bu saçmalıklardan değil,
Hıristiyanların yaşamlarında eksik olan ahlaki bir temel tarafından destekleneceksiniz. Her şeye izin verilir, çok şaşırtıcı! Katolik
Kilisesi'nde ve ayrıca Katolik olmayan kiliseler dediğiniz diğer kilisede de, boşanmadığınız sürece ne isterseniz yapabilirsiniz. Evli
olsan bile, ne istersen yapabilirsin. Bana söylendiğine göre, Vatikan bile tüm bu sorunları yaşıyor. Bir şekilde destek olan
yarımlardan birisi Shri Ganesha’dır. O Kundaliniyi destekler. O Kundalini ile ilgilenir, O Annesinin iffeti ile ilgilenir. Ve diğer yarı ise
Jesus Christ olarak ifade edilir ve bütün evrenin desteğidir. Yani doğal olarak Shri Ganesha’nın bir parçası olduğu için, bunun
ahlaki temel olması gerekir. Sadece ahlaki temelde destekleneceksiniz, sahip oldukları diğer bütün bu saçmalıklarda değil ama
ahlaki bir temel Hıristiyanların yaşamlarında kayboluyor. Her şeye izin verilir, çok şaşırtıcı! Katolik Kilisesinde boşanmadığınız
sürece ne istersen yapabilirsiniz ve Katolik olmayan kiliseler diyebileceğiniz diğer kiliselerde de. Evli olsan bile, ne isterseniz
yapabilirsiniz. Bana söylendiğine göre Vatikan bile, tüm bu sorunları yaşıyor. Eğer sizler vaftiz olduğunu düşünen insanlar iseniz,
nasıl olabilir bu? Yani, bu rahipler tarafından gerçekleştirilen büyük bir vaftiz kutlaması var. Sahasrara nerede ve Kundalini nerede
ve ikinci doğumunuzu nasıl alırsınız? İkinci doğum yok, sadece bazı rahipler elini başınıza koyuyorlar. Aslında bu aydınlanmış
ruhlar için sorun yaratır, çocuklar için sorun yaratan, aydınlanmış ruh olmayan rahiplerin elini koymasıdır. Pek çok çocuk gördüm,
bu rahipler tarafından kutsandıkları zaman, yüksek sesle ağlamaya başlıyorlar çünkü onlar aydınlanmış ruhlar ama rahipler
aydınlanmış değiller. Bu çok ilginçtir. Fakat derler ki, nihayetinden İsa değil, rahipler kötüdür. Fakat onlar birbirleriyle nasıl ilişki
içindeler? İsa ahlak için direndi. Ve bu modern zamanlarda, O'nun hakkında da her tür pis şeyi söylüyorlar. Onlar ahlaklı bir
karakteri anlayamazlar. Bu dereceye kadar vardık. Ahlak söz konusu değil. Kiliseye gidip itiraf ettiğin sürece ne isterseniz
yaparsınız, sorun değil. Bunlar modern dinlerin saçmalıklarıdır. Her dinin sorunları var ve Benim hissettiğim en kötüsü ise,
lideriniz olarak dünyanın desteğini aldığınız zamandır. İnsanların böyle ahlaksız bir yaşam sürmelerine siz nasıl izin verebilirsiniz?
İsa'nın örneğini takip ederken, ahlaksızlığı siz nasıl tolere edebilirsiniz? Bu söz konusu bile olamaz! O ahlakın bedenlenmesidir. O
Shri Ganesha'dır ve insanların kiliselere, tapınaklara gelmesine ve ahlaksız bir hayat sürmelerine nasıl izin verirsiniz? Bu insanlar



için kefaret nedir? İsa’nın yaşamının temeli, İsa’nın bütün varlığı, ahlaktır, saflığı sağlamaktır. Şimdi, Adi Shakti tarafından ilk
yaratılmış olan Shri Ganesha idi, çünkü Adi Shakti etrafında saflık istiyordu. İnsanların, başkalarına ışık yayan kendi saflıklarından
ve kendi kişiliklerinden keyif almalarını istedi. Eğer kirlilik varsa, örneğin bir camın üzerinde ve eğer siz bu camı ışık üzerinde
kullanıyorsanız, ışık bundan nasıl geçebilir? Saf olmayan yaşam, başkalarına ışık veremez ve sizin iç ışığınızı da gösteremez.
Kirlilik hususunda, her ikisi de kesinlikle doğrudur. Ancak insanlar kabul etmemiz gerektiğini söylüyorlar çünkü eğer dininiz için
daha fazla insanınız olması gerekiyorsa, birçok şeyi kabul etmelisiniz. Bunlardan birisi de kirliliktir. Sadece bunu bir düşünün!
Şimdi, İsa’nın bulunduğu Agnya'da, eğer gözleriniz saf değilse, şehvet ve açgözlülükle doluysanız, o zaman İsa’ya karşısınız, siz
bir deccalsınız. Gözlerin temiz ve safsa, sadece ancak o zaman Tanrı sevgisinin tadını çıkarabilirsiniz aksi takdirde bunu
yapamazsınız. Ayrıca, ancak gözleriniz temizse bir diğer Sahaja Yogi veya Yogini'nin sevgisinin tadını tam olarak çıkarabilirsiniz.
Sadece hayal edin! Ancak sizin her yerde dolanan gözleriniz ve her türlü şeyiniz varsa, kendinizi nasıl Hıristiyan olarak
adlandırabilirsiniz bilmiyorum. Yapamazsınız. Hangi sertifikayı taşırsanız taşıyın, değilsinizdir. Çünkü İsa’yı takip edenler
kesinlikle ahlaklı bir hayata sahip olmalılar. Ahlakınızdan neşe duymanız ve yukarıdakilerin hepsinden, temiz gözlerinizden neşe
duymanız, sizin içsel varlığınızın bir mecburiyetidir. Batı hayatı hakkında bildiğim şey şu, gözler temiz değil. Kiliseye gidecekler ve
sonra gözleri orada burada dolaşacaktır. Bu nasıl olabilir? Bunu nasıl yaparsınız? Eğer İsa’nın yeniden dirilmiş birisi olduğunu ve
sizinde yeniden dirileceğinizi düşünüyorsanız, her şeyden önce, gözlerinizde saf sevgi olduğunu görün. Şimdi, saf sevgi göreceli
değildir, kirletilemez, onun içinde şehvet ve hırs olamaz. Bu iki şeyin, aklınızdan tamamen çıkması gerekiyor. Bunlar insanların
açgözlü oldukları, çok fazla açgözlü oldukları günler. Ne tür bir şeyleri olduğunu bilmiyorum, çünkü insanların ahlaksızlığını çok
fazla incelemedim. Gördüğüm şey sizin gibi güzel insanlar. Ancak Batı kültürünü anlamaya çalıştığım zaman, eğer sizi
Shakspeare’in hayatı gibi, böyle birisinin hayatını bir film yapmak isteseniz, Ben bunu gördüm, Bana göre o kişi Avadhuta
(Avadhuta, başkalarına içgörü kazandıran ve onlara nihai gerçekliğin (Brahman) ve benliğin (Atman) gerçek doğasını nasıl
anlayacaklarını öğreten ve Moksha'nın , yani kurtuluşun yolunu göstermek için guru rolünü üstlenendir) idi, yani o tüm yıkıcı insan
alışkanlıklarının ötesine geçen bir insandı, Avadhut çok yüksek kalitede bir Yogidir. Ve onlar onu, bir kadının peşinde koşan aptal
birisi olarak gösteriyorlar. Onlar ahlaki açıdan mükemmel olabilecek, ahlak algısı sahibi olabilecek insanları “kavrayamazlar” –
tasavvur edemezler. Çünkü bu tür şeyler yapanlar, aydınlanmış ruhlar değildir, onlar Sahaja Yogi değildirler. Yani ahlak fikri
onların kafasına girmiyor. Şöyle düşünüyorlar: “Biz böyle olduğumuza göre, diğerleri de böyledir.” Aslında, çoğunlukla bunu
kendilerini haklı çıkarmak için yapıyorlar. Çok çirkin ve çok dehşet verici olan ise, bu kadar harika şeylerden bahseden bu kadar
harika insanların karakterlerinin tasviridir, buda insanların değer sistemlerinde gerçekten bir bozulma olduğunu gösterir. İdeal bir
kişilik olan birisini kavrayamazlar. Bunu söyleyerek, gerçekliğin ötesinde bir şeyden bahsettiklerini düşünüyorlar. Gerçeği
bilmiyorlar. Dün Sufi şeyinde, sizin sahip olduğunuz dört aşama hakkında (Dört Kapı, şeriat, tarikat, hakikat, marifet) onların
söylediklerinden çok etkilenmiştim. Bunlar içinde “Hakikat”, bu kelime gerçek anlamına gelir, siz gerçeğin içine girmelisiniz.
Gerçek, algı olmayan bir şeydir. Bu bir şeyi görmek değil ama bir şey olmaktır. Eğer görmeye başlarsanız, beyaz, kırmızı, sarı bir
şey görebilirsiniz ama siz o değilsiniz. Siz o olduğunuz zaman, siz gerçeksiniz. Sonra da gerçeği yayarsınız, gerçeği görürsünüz,
gerçekten neşe duyar, gerçeğin içinde yaşarsınız. Bu gerçek yaşamdır ve gerçek olmayan, hayali olan veya Tanrısallılığın altında
olan bir şeyden haz almazsınız. Şimdi, sizi bunu yapmazsınız. Dedikleri gibi, siz gerçeksinizdir ve bu Hakikat’tir. Gerçek sizsiniz
ve davranışlarınızda, konuşmalarınızda, yaşamlarınızda, her şeyinizde gerçeği yayıyorsunuz. Tüm bunlar spiritüelliğin en büyük
gücünü ortaya çıkarır. Sahte olan her ne olursa olsun, yanlış olan her ne ise, yıkıcı olan her ne ise, gerçekğin üzerinde duran bir
adamdan uzağa kaçacaktır. Bu otomatiktir. Bu aydınlanmış bir ruh olması beklenen aynı kişiliğin, kesinlikle bir parçasıdır. .Yani,
yeniden diriliş gerçekleşti, hiç şüphesiz. Elleriniz konuşuyor, tamam. Size izlemeniz gereken herhangi bir komut ya da herhangi
bir sabit yol vermek istemiyorum. Şimdi, özgürsünüz, çünkü siz ışıksınız. Işık olduğunuz zaman, size neden Ben hangi yoldan
gideceğinizi söylemeliyim ki. Kendiniz ışığa sahip olduğunuzu biliyorsunuz. Yani kendiniz, kendi ışığınızla aydınlanmış bir yolu
takip ediyorsunuz, birisinin size bunu yapma, şunu yapma demesinin gerektiği bir yolu değil, bu tür bir şey değil bu. Sadece
tartacaksınız, eğer bir şey yanlışsa, onu yapmayacaksınız! Eğer bunu yapıyorsanız da, o zaman hala tüm bunların üzerinde
yükselmeniz gerektiğini bilin. “Kuran” da tarif edilen Nebiler sizsiniz. (Nebi- Tanrı’nın buyruklarını insanlara ileterek onları
aydınlatan, onları iyi ve doğru davranmaya yönelten kimse, peygamber.) Sizler tüm dünyayı yeniden diriltecek olanlarınızsınız,
ahlaksızlığın pisliğinde ezilen insanlara yardım edecek olan sizsiniz. Çok temiz insanlar olan bu Sufilerin bazılarına bakın, nasıl
diğer insanları daha iyi bir yaşama doğru döndürdüler? İşte sizin olduğunuz şey budur. Siz onların hayatlarını değiştirmek
zorundasınız, sizin işiniz budur. İnsanların nasıl aptal, ahlaksız olduklarını, ne olduklarını düşünmeyin, unutun gitsin. Sizin
bilmeniz gereken şey, kendinizin ne olduğunuzdur. En saf olanın en saf olanı olarak, kendinizin ve sorumluluğunuzun farkında
olmalısınız. Benim adımın da işaret ettiği gibi, sizler benim çocuklarımsınız ve bu da Nirmal'ın çocuklarını ifade eder, bu saflık
demektir. Saflık, varlığınızın temelidir. Şunu çok açık şekilde görmeye çalışmalısınız ki, sanatı takdir etmenin hatalı bir tarafı



yoktur, güzel olan her şeyi takdir etmenin, güzel zihinlerin yarattığı her şeyi takdir etmekte yanlış olan bir şey yoktur ama bu takdir
içerisinde şehvet ve açgözlülük olmamalıdır. Saf bir takdir, saflık mesajdır ve bir kez kendi içinizde saflığa sahip olduğunuz
zaman, siz kendinizi seveceksiniz. Benim sizi sevdiğim için, sizde onların hepsini seveceksiniz. Ve sonra saflıktan gelen bu
“sevgi” kelimesini anlayacaksınız. Saflığınızın çiçek açması, saflığınızın kokusu, bundan her zaman zevk alırsınız ve içinde
aktığınız bu sevgiden zevk alırsınız, bu sevgi sevilmesi gerekenlere, ilgilenilmesi gerekenlere doğru akar. Yıkıcı olan insanlar için
endişelenmeyin. Kullanabileceğim tek kelime bu, çünkü söylenebilecek çok şey var. Bırakın yıkıcı olsunlar çünkü onlar kendi
kendilerini yok ediyorlar. Neden onlar için endişelenelim ki? Başkalarını yok ettiklerini düşünüyorlar ama durum böyle değil, onlar
kendilerini yok ediyorlar. Onları unutun, unutun gitsin. Kendinizin tüm dünyanın inşasından sorumlu olduğunuzu düşünüyorsunuz,
sadece birkaç kişiden değil. Siz çok zekisiniz, bilgili ve anlayışlısınız. Sizler İsa’nın eğitilmemiş, çok fazla şey anlamayan,
aydınlanma alan fakat, sizin seviyenizde olmayan müritleri gibi değilsiniz. Ne yapabilirlerse yapsınlar, Hıristiyanlığın bu türden bir
kargaşasının geldiği bir noktaya ulaşırsınız, ama siz, bu türden bir şey meydana getiremezsiniz. Küresel olan, canlı bir yeni din
yaratacaksınız. Şimdi, dünyanın her yerinden gelen insanlara sahip olduğumuzu gördüğüm için çok mutlu oldum. Bu her yerde
olan küresel bir harekettir. Bunun, sözde dinlerin sınırlı fikirleriyle hiçbir işi yoktur. Bu durum her dini mahvetti, İslam mahvoldu,
Hıristiyanlık mahvoldu ve Hinduizm mahvoldu ve Budizm ise en kötüsü. Budizm'de her şeyden vazgeçersin, tüm eşyalarını, tüm
mallarını, onları guruya verirsin, düşünün! Ve guru, görüyorsunuz, çok açgözlü, korkunç adam. O yeniden dirilişi size nasıl
verebilir? Kendisi açgözlü olan bir adam, her şeyi onların ellerinden almak için başkalarını yanlış yönlendiriyor! Sonra,
Hıristiyanlıkta da aynı şey, hepiniz Rahibeler olursunuz, Babalar olursunuz (Rahiplere baba diye hitap edilmesi), Kardeşler
olursunuz (Rahipler birbirine Kardeş diye hitap ettiği için) ve bütün bu saçmalıklar! Ama içte hiçbir değişiklik yok. Birisi yanıma
geldi ve Ben de ona “neden rahip oldun?” dedim. Bana, çünkü işsizdim, işim yoktu, dedi ve papazlık işini kabul ettiğini söyledi,
düşünebiliyor musunuz? Hiçbir işe giremedi, bu yüzden de minimumun minimumu olarak bu işi kabul etti. O zaman siz ne
yapardınız? Bana nasıl vaaz vermem gerektiğini söylediler ve ilk önce pratik yapmam gerekti ve sonra ezberledim ve sonra da
bilmiyorum, bunu konuşmaya, şunu konuşmaya başladım. Ben bu adam, posses edilmiş büyük bir adam olmalı dedim. Kendi fikri
yoktu, ne dediğini bilmiyordu. İncil'den bir cümle alır, konuşmaya devam eder ve herkesi sıkardı! İnsanların on beş dakika içinde
kiliseden çıkmak istemelerine şaşırmıştım. Vaaz biter bitmez, dışarıya koşup, nefes alırlardı, Tanrı'ya şükür! Dinin sana verdiği
şey bu mu? Sana olması gereken şey bu mu? Hayır! Bu değil. Size olması gereken şey, kendinizden keyif almanız, kolektiviteden
keyif almanız, ahlaktan iyilikten keyif almanızdır. Bu sayede, bu durum tüm varlığı değiştirir. Ritüalizm çok fazla. Hindu dininde
çok fazla ritüelizm var. Sağa oturursun ya da sola oturursun ya da şu anda bunu yaparsın ve bir sürü şey. Kız kardeşin öldüğü
zaman kaç gün aç kalmalısın, eğer kocan ölürse o zaman kaç gün aç kalmalısın? Ölen öldü, bitti, beden bitti şimdi. Öyleyse,
günlerce oruç tutman çok yanlış çünkü oruçla birlikte size bhoot girebilir. Ama yine de, bütün bu ritüelizm, bütün bunlar,
kendilerinin harika birisi olduğunu iddia eden insanlar tarafından yaratılan bir şey. Onlar, hiçbir şekilde ahlaktan, daha yüksek
yaşamdan sorumlu insanlar değiller. Onlar böylesine sıradan, işe yaramaz bir hayat sürüyorlar! Sekiz tapınaktan birisi olan ve
swayambhu olduğu varsayılan Shri Ganesha tapınağına gittim, bu onlardan birisiydi. Ben şaşırdım, orada ibadet eden ve papaz
olması gereken adam felç yüzünden sıkıntı çekiyordu, kardeşi felç yüzünden ölmüştü ve oğlu da felçti. Anne, Ganesha'nın bize
yaptığı şey işte bu, dedi. Ben de dedim ki, sen Ganesha'ya ne yapıyorsun? Bundan ne kadar para kazanıyorsun? Oda, çok fazla
dedi. Peki, bu parayla ne yapıyorsun? Toplum için hiç bir şey yapar mısın? Onların hayatlarını iyileştirmeye çalışıyor musun?
Topluma dikkat ediyor musun yoksa sadece kendinle mi ilgileniyorsun? Sonuç olarak, o felç oldu. Kardeşi felç oldu, oğlu felç
oldu. Ve bunun için Ganesha'yı suçluyordu! Bu gerçek bir Ganesha mı dedi? Bende, “evet öyle, ama sen değilsin. Onun nimetlerini
hak etmiyorsun” dedim. Tamam, ne istersen söyleyebilirsin ama beni iyileştir, dedi. İlk önce, bu tapınaktan ne kadar
kazanıyorsan, bunu insanların iyiliği için harcayacağınıza söz ver, dedim. Ama nasıl yapabilirler ki? Onlar aydınlanmış ruhlar
değiller. Etrafta bu komik kıyafetlerle yürüyen o kadar çok rahip gördüm ki. Bunlar, her türlü kötü vibrasyonla etrafta dolaşan ölü
bedenler gibiler. Anlayamıyorum! Ve diğer insanlar çok basitler, derler ki: “Aman Tanrım! Bakın, o bir rahip. Bu yüzden de, ona
saygı göstermek zorundalar”. Fakat görmüyorlar, kendisini rahip olarak nitelendiren o kişinin, spritüel değerinin ne olduğunu
bilmiyorlar! Bu sizin işiniz. Onlarla kavga etmek zorunda değilsiniz, onlardan vazgeçmek zorunda değilsiniz, onları tanımlamak
zorunda değilsiniz, buna gerek yok ama kendinizin farklı olduğunu anlayın. Sizin hakkınız var, yetkiniz var. Yani bu otorite ve
güven ile devam etmeli ve insanları kurtarmalısınız. Sizler aydınlanmış ruhlarsınız, sizler yeniden dirilişinizi elde ettiniz, sizler
Yogilersiniz, buna katılıyorum ama sizin işiniz nedir? Neden, bu neden oldu? Bu ışığın size gelme nedeni, körlüğü ellerinize
almanız ve onları ışığa doğru götürmenizdir. İşte sizin yeniden dirilişinizin olduğu şey budur. Bu sadece kendi arayışınız için
değildir, bu aynı zamanda tüm dünyayı mümkün olabildiğince Tanrısal kılmak için, Divine’in bir lütfüdür. Kaç kişiye aydınlanma
verdiniz? Kaç kişiyle konuştunuz? Size şaşırdığımı söyleyeyim, bir keresinde uçakla seyahat ediyordum ve yanımda seyahat eden
bir bayan vardı ve Benimle kendisinin devam ettiği tarikat hakkında, saçma sapan gurusu hakkında konuşmaya başladı.



Utanmadan konuşuyordu! Onu dinliyordum, dedim ki, Sahaja Yogiler böyle yapmayacaklardır, onlar Sahaja Yoga hakkında
konuşmayacaklardır. Sahaja Yogi olan herkes Sahaja Yoga hakkında konuşmalıdır, belki de yanlış tipte olanlarla değil ama doğru
tipte olanlarla. Bu sizin yapmanız gereken bir şeydir. İşte bu yüzden aydınlanma aldınız. Ormanın içinde bir yere konmanız veya
dünyada kaybolmak için aydınlanma almadınız. Siz aydınlandınız, başkalarını aydınlatmak için yeniden dirildiniz. İşte bunun için
oradasınız ve bunu yapabilirsiniz. Pek çoğu bunu yaptı. Birçoğunuz bunu yaptınız ve hepinize şunu söyleyeyim, ister erkek ister
kadın olun, sizler bunu yapmalısınız ve aydınlanmanızı kullanmanız, Annenizin ricasıdır. Ve dikkat yalnızca aydınlanma üzerinde
olmalıdır. Siz kaç kişiye aydınlanma vereceksiniz? Kaç kişiyi kurtaracaksınız? Bu sizin için çok basit bir iştir. Siz sadece
Kundalini'yi yükseltmelisiniz, bunu yapabilirsiniz, sadece elinizle başkalarının Kundalini'sini nasıl yükseltebileceğinizi ve onlara
yeniden dirilişlerini nasıl verebileceğinizi görmelisiniz. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz ve hayat sizin için zor değil. Sizin
işiniz en kolay olan şeydir. Sadece elinizi yükseltmelisiniz, elinizde güç var, sadece elinizi yükseltin ve kendini farklı hissetmek
yerine, onlara aydınlanma verin. İşte bu yüzden hepinizin yeniden dirildiğinizi, hepinizin aydınlanmış ruhlar olduğunuzu ve bu
dünyadaki Tanrısal cenneti yaratmanız gerektiğini söyleyeceğim. Tanrı sizi kutsasın. H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
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Public Program, Levent Kırca ve Oya Başar Tiyatrosu, Maçka, İstanbul, Türkiye 25.04.2000 Gerçeği arayanların önünde
eğiliyorum. Bu günlerimiz, en büyük kargaşanın yaşandığı günler. Her tür felaketin geldiğini kendi çevremizde görebiliriz. Ayrıca
anladığımız şey, insanların hem kendilerinden hemde başkalarından memnun olmadığıdır. Yani, hepimizin barış içinde beraber
yaşayamayacağımız hususunda da, temelde yanlış olan bir şeyler var. Sevinç duymuyoruz, hayatımızdan keyif alamıyoruz.
Gereksiz yere çok perişan bir haldeyiz. Zengin de olsalar ya da fakir, şartları her ne olursa olsun, insanlar pek mutlu değiller.
Bunun sebebi ne? Biz sefalet çekelim ve sıkıntı içinde olalım diye mi yaratıldık? Her tür hastalıktan ve her türlü enfeksiyondan
muzdarip olmak. Doğa da, Toprak Ana hiç bir şey bizimle uyum içinde değil. Bunun nedeni, bizim kendimiz olmamızdır. Herkesin
söylediği gibi, kişinin kendisini tanımasının gerekiyor oluşu çok önemlidir ama kendimizi nasıl bileceğiz? Şimdi bunun zamanı
geldi. Kuran'da biri Kıyam (ayağa kalkma, namazın ayakta kılınan kısmı) diğeri ise, Kıyamet olmak üzere, iki adet konum tarif
etmiştir. Bizler kurtarılabilir ve kıyamın tadını çıkarabilir ya da yok edilebilir ve Kıyamette acı çekebiliriz. Öyleyse bu zaman, yargı
zamanıdır. Tüm kutsal kitaplarda bu anlatılmıştır. Her neye inanırsanız inanın, her ne düşünürseniz düşünün, bu hiç fark etmez.
Nerede yaşarsanız yaşayın, hangi ülkeye mensup olursanız olun, bunun sizinle bir ilgisi yoktur. Şimdi, bu yargılama nasıl
gerçekleşecek. İçimizde, sakrum adı verilen üçgen bir kemiğin içine Yaratıcımızın koyduğu bir güç yatıyor. Kendimizi tanıdığımız
zaman, varoluşun en yüksek konumunu bizlere verecek olan, bu güçtür. Aksi takdirde, bu dünyevi illüzyonların karmaşasında
 kayboluruz. Sanskrit dilinde, ona Kundalini adını verdiğimiz güç budur. Yılan gibi hareket ettiği için, bazı insanlar buna yılan gücü
de diyor, ama bu güç sizin şahsi annenizdir. Onun sizden başka bir çocuğu yoktur. Hakkınızdaki her şeyi bilir. Özlemlerinin ne
olduğunu bilir, hatalarınızın neler olduğunu bilir, ayrıca sahip olduğunuz fiziksel, zihinsel problemlerinizin de neler olduğunu bilir.
Siz doğduğunuz zaman, anneniz bütün sıkıntıyı kendisi üstlendi ama size rahatsızlık vermedi. Yani, bu anneniz ikinci
doğumunuzu size verdiğinde, tüm sıkıntıları O kendi üstüne alır. Ben buraya, hepinizin bu güce sahip olduğunuzu söylemeye
geldim. Eğer uyanır ve altı süptil merkezden geçerse, buradaki altıncı merkezimizden geçerse [tacı gösterir], Tanrısal sevginin her
yeri kaplayan gücüne bağlanır. Einstein şunu anlattı, görecelilik teorisini bulmaya çalışırken Einstein yorgundu, çok yoruldu ve
bahçesine gitti ve oyun oynamaya başladı… sabun köpükleriyle oynamaya başladı. Sabun köpükleriyle oynarken, bilmediği bir
yerden aklına görecelilik teorisinin geldiğini söyledi. Kendi dilinde bunu, burulma alanı olarak adlandırdı. Bu teori için Yüksek
lisans derecesini kaldırıp atan öğrenciyi tanıyordu ve Einstein, bizim ötemizde olan bir şey olduğunu, aklımızın ötesine geçmemiz
gereken bir şey olduğunu söyledi. Bu zihin yüzünden, çünkü bu akıl her şeye tepki verir. Her zaman tepki verir. Ve işte bu yüzden
de üzülürüz. Düşünceler bize her zaman, ya gelecekten ya da geçmişten gelir, ama şu anda olamayız. Bir düşünce böyle yükselir
[dalga benzeri el hareketleri yaparak], başka bir düşünce ise, şu şekilde yükselir ve düşer. Ama Kundalini yükseldiği zaman, bu
düşünceler uzar ve düşünceler arasında bir boşluk olur ve şu anımızın olduğu yer orasıdır. Bu sayede şu ana geliriz ve gerçek, şu
andadır. Yani, gerçeği bilirsiniz ve kendiniz hakkında bilgiye de sahipsiniz. Nasıl? Çünkü her yeri kaplayan bu güçle, bu ilahi güçle
bağlantı kurduğunuz zaman, elleriniz çok hoş, serin vibrasyonlar yaymaya başlar. Bu Ruhtur. Bu, Tanrısal sevginin ilahi serin
esintisidir. Ve elinizde, parmaklarınızın ucunda, kendi (çakra) merkezlerinizi hissedebilirsiniz. Bu, ellerinizin konuşmaya
başlaması anlamına gelir, işte Muhammed Sahab’ın söylediği şey budur. Kıyam zamanı elleriniz konuşacak. Demek bu zaman,
binler ve binlerce insanın hissettiği Kıyam zamanıdır. Elleriniz (çakra) merkezleriniz hakkında konuşmuyorsa, Ben sizin gerçek bir
Müslüman olduğunuzu söyleyemem. Bu Muhammed Sahab tarafından söylendi. Sonuç olarak, beklememiz gereken şey
ellerimizin konuşmasıdır, bu sayede merkezlerimiz hakkında, kendimiz hakkında bilgi sahibi oluruz. Kendimizi çok iyi biliriz.
Ayrıca, bedenimizin Tanrı'nın arzusunun bir aracı olduğunu biliyoruz. Çünkü şimdi Tanrısal güçle bağlantıdayız. Ve kesinlikle
doğru olan bütün bilgiye sahibiz. Yani, bu mutlak bilginin yoludur. Diyelim ki, aşırı güven içinde, kendiyle övünerek konuşan bir
adam var, onun ikiyüzlü olup olmadığını biz nasıl bileceğiz? Siz ellerinizi o kişiye doğru tuttuğunuz anda, onun sıcak olup
olmadığını hemen anlarsınız veya bazen de, birazcık küçük küçük batmalar alırsınız, o zaman da o kişinin iyi bir adam olmadığını
anlarsınız. Sadece bu da değil, sizin bir hastalıktan dolayı sıkıntı yaşadığınızı varsayalım ve tam bir tıbbi araştırma prosedüründen
geçmedikçe siz bunu bilmezsiniz. Ve o zaman dahi, sorunun ne olduğundan onlar pek de emin olmayacaklardır. Ama parmak
uçlarınızda, kendinizde neyin yanlış olduğunu anlayacaksınız. Hepiniz kendinizden sorumlu olacaksınız. Eğer merkezlerinizi nasıl
düzelteceğinizi biliyorsanız, siz başkalarının merkezlerini de düzeltebilirsiniz. Hangi güçlere sahip olduğunuzu düşünün. Örneğin,
bu enstrüman bağlantılı değilse, Beni duymayacaksınız ve bu şeyde işe yaramazdır ama siz Tanrısal olana bağlıysanız, enerji
içinizden akmaya başlar. Ama en iyisi, bu gücün yükselip, altı merkezden geçmesi ve onları aydınlatmasıdır, Kundalini merkezleri
bütünleştirir. Sadece bu da değil, o neyin yanlış olduğunu size bildirir ve siz bunu düzeltebilirsiniz. Tüm tepkileriniz durur ve siz
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her şeyi düşünmeden izlersiniz, şahit olduğunuz bir durumdaymışsınız gibi. Bu şahit konumu içinde, siz her şey hakkında gerçeği
bilirsiniz. Bu çok basittir. Bunların hepsi para ödemeden gerçekleşebilir çünkü Kundalini paradan anlamaz, ne de Tanrı para alır.
Eğer salon kiralamanız gerekiyorsa durum farklıdır tabii, bunu ödüyoruz, ama Kundalini’nin uyanışı için değil. Ve siz kendi
deneyiminizi elde edersiniz. Bu sadece hakkında konuşmak değildir. Bu sizin parmak uçlarınızda ve bıngıldak kemiği bölgenizde
yaşanan bir deneyimdir. Kör bir inanç söz konusu değildir. Bu sadece içinizde, varlığınızın tam olarak anlaşılmasıdır. İşte Kıyam
budur, bu sizin insanüstü bir varlığa dönüşmenizdir. Bu ülke, özellikle Sufiler tarafından kutsandı. Onlar Tanrısal olanı
deneyimlediler ama bunu nasıl elde ettiklerini açıklayamadılar ama Muhammed Sahab onu tarif etti, kendisi kundalini anlamına
gelen beyaz bir ata bindiğini anlattı. Ve sonra, üçüncü cennette Musa ile karşılaştı, bu doğrudur çünkü bütün bu peygamberlerin
üçüncü cennette olduğunu biz de biliyoruz. Ben ne söylüyorsam, aydınlanmanızı aldıktan sonra bunu siz doğrulayabilirsiniz. Ama
kundalinin uyanışının bir sonucu olarak, tüm düşmanlarımız, öfke, cinsel uygunsuzluklar, her türlü rüşvet, kıskançlık, bunların
hepsi akıp gitti. Tüm açgözlülük ortadan kaybolur. Aydınlanmış olduğunuz için, kıskançlıklar da ortadan kalkar. Karanlıkta, kimin
düşmanınız olduğunu göremezsiniz ama aydınlandığınız zaman, her şeyi bilirsiniz ve yıkıcı olan hiçbir şeyi yapmazsınız. Bütün
yıkıcı alışkanlıklarınızdan vazgeçersiniz. Ve kalbinize gelen şey sevinçtir, bu tarif edilemeyen bir neşedir. Örneğin bizim
mutsuzluğumuz ve mutluluğumuz vardır. Bir madalyonun iki yüzü ama aydınlanma aldıktan sonra, siz tam bir neşe içindesinizdir.
Ve kesinlikle huzurlu olursunuz. Şimdi ihtiyacımız olan şey huzurdur. Onlar o kadar çok barış konferansı düzenliyor ve o kadar
çok para harcıyorlar, ama kendileri kavga ediyor. Peki bu konferansları düzenlemenin ne yararı var ki? Ama siz, içinizde huzurlu
olmalısınız çünkü çok kollektif biri olursunuz. Kolektif bilinç geliştirirsiniz. Diğer bir kişi kimdir? Sizler her şeye Kadir, Tek bir
Tanrının parçasısınız. Bu ev ... bu el, bu eli hissedebilir, aynı şekilde, hepimiz içimizde aynı şekilde hissederiz. Bazen seksen tane
ayrı ülkeden gelen insanların katıldığı konferans düzenlemize şaşarsınız. Siyah, beyaz, sarı, her renkten. Ve kavga yok, döğüş yok.
Onlardan binlerce ve binlercesi var. Onlar birbirleriyle beraber olmaktan keyif alır ve birbirlerine yardım ederler. Türkiye'de
olabilirsiniz ama tüm ülkelerden arkadaşlar bulacaksınız, erkek kardeşiniz orada, kız kardeşiniz orada. Artık yalnız değilsiniz.
Onlar kardeşleriniz olarak hayatın her alanında yanınızdadırlar. Sevgi güçlerimizin ne kadar büyük olduğunu bilmememiz, bizim
farkında olmadığımız bir şeydir. Bu okyanusa düşen bir damlanın, okyanusa dönüşmesidir. Sizde okyanus olursunuz, tüm
sınırlarınız ortadan kalkar. Bu gece size olacak olan şey de budur. Bana soru sormayı isteyip istemediğinizi bilmiyorum. Ama
önemli olduğunu düşünüyorsanız, o zaman sorun ama önemli soruları sorun çünkü etrafınızdaki insanları rahatsız etmemelisiniz.
(Soru soran olmadı) Başka bir şey ise şu, hepinizin aydınlanmanızı almanız yaklaşık olarak, on veya on beş dakika sürecektir.
Eğer bunu istemeyen biri varsa, onlar salonu terk etmeliler. Tek koşul şu, herkesi affetmelisiniz, kendinizi de affedin. Sadece
kalpten bir şekilde, herkesi affettiğinizi söylemelisiniz. Kimi affetmeniz gerektiğini de düşünmeyin, genel anlamda herkesi
affettiğinizi söylemelisiniz. Kendinizi de affetmelisiniz. Yanlış bir şey yapmış olabilirsiniz, bunun önemi yok, bu geçmişteydi. Biz
şu andayız. Diğer bir şey de şu, ister affedin, ister affetmeyin, hiçbir şey yapmıyorsunuz ama eğer affetmezseniz yanlış ele
oynarsınız. Öyleyse, şimdi aydınlanma seansı yapacağız. Bunun için, tüm kameramanlardan fotoğraf çekmemelerini ve sessiz
kalmalarını isteyebilir miyim? Sadece on dakikalığına. Ama onlar aydınlama aldıklarını söyleyerek ellerini kaldırdıklarında, o
zaman fotoğraf çekebiliriz. Bu yüzden lütfen, sadece on dakika kadar bekleyin, sadece on dakika için. Ama aydınlanma aldıklarını
söyleyerek ellerini kaldırdıklarında, o zaman fotoğraf çekebilirler. Bu yüzden lütfen yaklaşık bir on dakika kadar bekleyin. Şimdi,
dediğim gibi, kendinizi affetmelisiniz, başkalarını da affetmelisiniz. Bu çok önemlidir. Şimdi yapabileceğiniz şey şu, her iki elinizi
de, bu şekilde Bana doğru uzatın. Sadece bu şekilde, böyle, basit bir şekilde. Namaz sırasında yaptığınız gibi yapın. Lütfen böyle
yapın. Tamam. Lütfen yine kendinizi ve herkesi affedin. Şimdi başınızı eğebilirsiniz ve sol elinizi başınızın üstünde çocukluğunuz
sırasında yumuşak olan bıngıldak kemiğinin üstüne koyabilirsiniz, yukarısına. Şimdi bakın, bıngıldak kemiği bölgenizden serin
veya sıcak bir esinti geliyorsa, lütfen elinizi başınızın üzerinde hareket ettirin. Kendinize inanın, kendinizi affedin. Pekala, şimdi
lütfen sol elinizi Bana doğru tutun ve sağ elinizle kontrol edin, başınızı eğin, lütfen bıngıldak kemiği bölgenizden serin bir esinti
gelip gelmediğine bakın. Eğer sıcaksa, o zaman siz ne kendinizi, ne de başkalarını affetmemişsiniz demektir. Bu yüzden, lütfen
bunu şimdi yapın. Tamam, şimdi yine, bir kez daha sağ elinizi bu şekilde Bana doğru tutun ve sol elinizle bakın. Başınızı eğin ve
bıngıldak kemiği bölgenizden serin veya sıcak bir esinti gelip gelmediğine bakın. Şimdi, lütfen iki elinizi Bana doğru tutun ve
lütfen düşünmeyin, bunu yapabilir misiniz, düşünmeyin. (Shri Mataji mikrofona doğru üflüyor ve aynı anda gök gürültüleri
duyuldu.) Şimdi lütfen bakın, parmak uçlarınızdan serin mi, yoksa sıcak bir esinti mi geliyor? Hafif bir şekilde olabilir veya avuç
içlerinizde veyahut bıngıldak kemiği bölgenizde hissedebilirsiniz. Herhangi bir yerde, eğer serin veya sıcak bir esinti
hissediyorsanız lütfen ellerinizi kaldırın. Artık hepiniz sufi oldunuz. Tebrikler. Tanrı sizleri korusun. Türkiye çok Tanrısal bir yer ve
çok kısa bir sürede aydınlanmanızı aldınız. Bu konuda şüphe etmeyin lütfen. Pekala, ellerinizi aşağıya indirin. Havaalanında daha
çok bayanları gördüm… .. ama Ben erkeklerin de, aydınlanmış ruhlar olmalarını istiyorum, bu çok önemli. Şimdi, sizler saf
sevginin, saf şefkatin ne olduğunu bileceksiniz çünkü bu Tanrısal şefkatin, İlahi Sevginin gücüdür. Tanrı hepinizi kutsasın. Bizim



alkışlayarak eşlik etmemiz gereken bir şarkı söyleyecekler ve bunun, serin esintinin vibrasyonlarını arttıracağını göreceksiniz. Beş
dakika için, sadece tekrar hissedin.
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Sahasrara Puja. “Bu Sahaj konuma ulaşın”, Cabella Ligure (İtalya), 7 Mayıs 2000. Otuz yıl önce Sahasrara açıldığı zaman, her yeri
karanlıklar içinde buldum. İnsanlar son derece cahildiler. Neyi bulmaları gerektiğine dair bir farkındalıkları yoktu. Ben elbette,
onların bilinmeyen bir şeyleri bulmak istediklerini fark ettim ama bilinmeyenin ne olduğunu ve kendilerinin neyi bulmasının
gerektiğini bilmiyorlardı. Onlar, kendileri hakkında, çevreleri hakkında ve yaşamlarının amacı hakkında son derece bilgisizdiler.
Onlarla bu meseleye nasıl başlayacağımı bilmiyordum. Sahasrara açıldığı zaman, sadece tek bir bayan üzerinde aydınlanma
vermeyi denemeyi düşündüm. Yaşlı bir kadındı kendisi ve gelmeye devam eden, diğer bir kadın daha vardı. Yaşlı kadın
aydınlanmasını aldı ve sonradan, daha genç olan diğer bayan, kendisi buna müsait olduğunu için sahiplenildiğini (posses
olduğunu) söyledi. Ben, “Aman Tanrım, ona nasıl aydınlanma vereceğim” dedim fakat çok hızlı bir şekilde iyileşti ve o da
aydınlanmasını aldı. Bu çok bilinmeyen bir bilgi ve diğer yandan insanoğlu egosu içinde, henüz kendilerinin tam olmağını,
kendilerinin aydınlanma almalarının gerektiğini kabul etmek istemiyorlar. Aynı zamanda da, kendilerine zaman ayıramayacak bir
yaşam şekilleri var. “Aydınlanmaları almak zorunda oldukları” hususunda insanları ikna etmenin çok zor olduğunu gördüm çünkü
onlar bunun hayali bir şey olduğunu düşündüler. Bu biraz zorlama ve onlar sadece “bu ritüellerin çoğunu yapın, sizler
karamkandlar yapın” diyen gurulara inanırlar. (Karamkand, dindar Brahminler tarafından yapılan ritüellerdir). Hepsi bu sadece ve
bütün enkarnasyonlar, bütün bu azizler tarafından açıkça söylendiği gibi, ilk olarak kendilerini bilmelerinin gerektiğinin farkında
olmaksızın, kendi gurularının şefkatli rehberliği altında onlar her tür ritüeli yapıyorlardı. İnsanların aydınlanma almaları gerektiği
sadece Benim fikrim değildi, bütün bu insanların fikriydi. Onlar asırlar boyunca birbiri ardına “kendini ara” dediler. Hatta İsa bile
“Kendini tanı!” demiştir. Muhammed Sahip aynı şeyi söyledi. Nanak Sahip de aynı şeyi söylemiştir fakat hiç kimse bu dini
törenlerin yaşamda son nokta olmadığını anlamaya çalışmadı. Bu ritüeller, bu amaca hizmet etmeyeceklerdir, insanların
aydınlanma almaları gerekir. Bu şekilde, sadece iki bayan aydınlanma aldı ve bundan sonra, “haydi deniz kıyısına gidelim” diye
düşündüm. Otuz kadar kişi Benimle birlikte oraya geldi ve onlar çok komik bir şekilde, nasıl aydınlanma alabileceklerini
konuşuyorlardı. Onlar bunu hak etmediler. Onlar iyi insanlar olmadılar. Her şeyden, kendilerinden şikâyet ediyorlardı ve (daha
önce) aydınlanmasını alan iki kadın da dâhil olmak üzere, toplamda 12 kişi buldum. Bu durum kendini bilme eyleminin çok ama
çok yavaş olduğunun bir işaretidir ve insanlar neden kendilerini tanımaları gerektiğini anlamıyorlar. Ben tamamen hayal kırıklığına
uğramıştım çünkü hiç kimse Beni anlamamıştı. Fakat bir gün programlardan birinde öyle bir şey oldu ki; bir kadın geldi. O posses
edilmişti ve aniden Sanskrit dilinde konuşmaya başladı. O sadece bir hizmetçiydi! Herkes buna çok şaşırdı ve insanlara “siz Onun
kim olduğunu bilmiyorsunuz” dedi. Ve “Saundarya Lahari’den” (Hindistan’da Aziz Shankaracharya tarafından yazılmış olan ve Adi
Shakti’yi anlatan bir kitap) hareket ederek Beni tarif etmeye başladı. Ben, bu kadına ne olduğunu merak ediyordum. Bir erkek gibi
konuşuyordu, sesi de bir erkek gibiydi. İnsanlar inanabilir veya inanmazlar ama çok fazla posses olmuştu ve sonra insanlar Bana
geldiler ve “Anne, bu kadın neler söylüyor, gerçek mi bunlar?” diye sordular. Ben de onlara, “bunu siz kendiniz bulmalısınız”
dedim. Çünkü o günlerde eğer insanlara bunun gibi bir şey söyleseydiniz, sizden yüz çevirirlerdi. Sahte gurular onlara sadece,
“tamam, şimdi bana beş rupi ver!” derlerdi. Onlar guruyu satın aldıkları için çok mutlu olurlar ve hiç bir şey için canlarını sıkmaya
gerek yoktur! Sizin hiç bir şey yapmanıza gerek yoktur. Yani bu olayla birlikte bir şeyler yavaş yavaş çalışmaya başladı bu ve
aydınlanma alan bu insanların Bana, “Anne, size Durga Puja yapmamıza izin verin“ dediklerini hatırlıyorum. Durga Puja yapmak
çok zor bir şey sayılırdı ve Brahminler, normalde bunu yapmaya hazır değillerdi çünkü aydınlanmış ruh değildiler. Yani onların
hazırlanmaları gerekirdi ve (normalde) onlar alışkanlıklarını takip etmeye ve (sonunda da) her tür problemle karşılaşmaya
alışkındırlar. Bunun üzerine onlar Brahminleri davet ettiler, onlardan yedi kişiyi ve Brahminlere “sadece endişe etmeyin” dediler.
Hiç bir şey olmayacak çünkü şimdi siz, gerçekle yüzleşiyorsunuz, bir tür Murti Puja veya buna benzer bir şey değil bu. (Murti =
cisimleşme, form alma. Murti adı verilen heykel vesaire gibi bir forma, Devata olarak ibadet etmek.) Bu bir insan. Onlar kesinlikle
korkmuşlardı ve aşağıya geldiler ama (aniden) onlara bir şey oldu ve büyük bir güven içinde mantraları söylemeye ve her şeyi
yapmaya başladılar. Vibrasyonlar her yere akmaya başladı. Deniz, kıyısına çok yakındık ve denizin kükrediğini fark ettim ama
insanlar bunu anlamadılar. Bu yedi kişi (Brahminler) dışında kalanlar, bize hiçbir şey olmadı dediler! Her şeyi çok doğru yaptık:
Bunun Sahaja Yoganın ilk mucizesi olduğunu düşünüyorum. Bu seviyede insan aklında olan soruna bakın veya bu zamanda,
onların kendilerini beğenmişlikleri çok fazla ve kendi sonlarını düşünmüyorlar. Bu yüzden de zaten onlar “Biz muhteşemiz.
Kendimizi bilmekte ne var ki? Biz kendimizi biliyoruz!” diye düşünürler. Dolayısıyla esas arayış gücü, alçakgönüllü olmaktır. Eğer
her şeyi bildiğinizi düşünüyorsanız, alçakgönüllü olamaz ve arayamazsınız. Arasanız bile, onlar hiç kimsenin yolunu izlemek
istemezler. “Bizim kendi yolumuz var” , biz kendi yolumuzu takip edeceğiz, derler. Biz her ne yapmak istersek, onu yaparız derler.
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Farklı ülkelerde, sadece konuşmamı dinlemeye gelen pek çok insanla karşılaştım, bu onların hepsinde. Aydınlanma
almayacaklardı, onların bazıları aydınlanmalarını aldılar. Aldılar ama onu (aydınlanmalarını) kaybettiler. Onlara aydınlanma veriyor
olmam, Benim için bir anlamda komik bir öykü idi. Onlara aydınlanma veriyorum, Ben bunun için para almıyorum, hiç bir şey
almıyorum. Kendi kendime seyahat ederdim. Fakat buna rağmen, insanlar neden aydınlanmanın değerinin farkına varmıyorlar?
Sonra ilk grupta aydınlanma alan bir adam Bana, “onların da dediği gibi, bir tüketim toplumu bu gün bu”, dedi. Her ne ise, Siz
aydınlanma için onlardan para almadığınız sürece, asla buna değer vermeyeceklerdir. Bırakın onlar “aydınlanmamız için, onu
almak için, ödeme yaptık” diye hissetsinler. Yani siz sadece kapıda para alacak birisini bulundurmalısınız, aksi takdirde onlar
(aydınlama) almazlar, dedi. Ben ona, “Fakat bunu satamazsınız, bu gerçek dışı, insanlara aydınlanma satamazsınız” dedim. O da
Bana, “o zaman başarılı olmayacaksınız” dedi. Diğer gurular için esas konu, onların sadece para kabul etmeleridir ve onlar
insanlara, “çok para getir, bunu çok yap, bunun ücreti bu kadar” derler ve işte bu şekilde sadece Ego içinde tatmin olursunuz ve
insanları bir yalana getirirsiniz. Daha sonra bu yalanı anlayabilirler çünkü her tür fiziksel ve zihinsel problemden dolayı çok acı
çekerler ama o zamana dek zarar görürler. Şimdi, kitapların hiç birinde Sahasrara tarif edilmemiştir. Bizim Hindistan`daki eski
kitaplarda bunun hakkında konuşmuş olsalar da ve onlar Sahasraradan bahsetmiş olsalar da, kimse onun bin adet taç yaprağı
olmasından başka bir şey anlatmadı. En azından Sahasrara hakkında bir şeylerden bahsetmiş olsaydılar, “bakın, bu kitapta da
böyle yazıyor” şeklinde bunu onlara göstermek, Benim için çok daha kolay olacaktı. Çünkü insanlar böyleler! Bu şey bazı
kitaplarda yazılmış olmalı ki, ancak öyle kabul etsinler. Bu çok zor bir durum çünkü hiç kimse bu güne dek kolektif şekilde bir
aydınlanma vermemişti. Yani, Kundalini hakkında açıkça yazan bir kaç kişi dışında, hiç kimse bu derece net şekilde yazmamıştır.
Fakat yazılanlar da çok açıktı diyemeyeceğim çünkü bunların hepsi şiirseldi. Yani insanlar şarkılar söylemişler ama onlar şarkıda
anlatılanları anlamayacaklardır. Fakat Ben bir tür arayış içinde bulunanların orada, burada nasıl kaybolduklarını, ileride onlara ne
olacağını ve Benim onlara nasıl aydınlanma verebileceğimi düşünüyordum. Deneyimlerim çok korkunçtu fakat önemli değil bu.
Ben devam ettim, ettim, ettim ve bunu başardım. Elbette siz Beni rahatsız eden, Sahaja Yogileri rahatsız eden, çok acımasız ve
iğrenç insanlarla karşılaştınız. Gerçekte tüm bunlar hevesimi kaçırmalıydı ama Ben aksine “neden, bu insanlar neden böyleler?”
diye düşünmeye başladım. Sonra, bir şeyi anladım ki, biz tüm dünyanın aydınlanma almasını sağlayamayız. Bu son yargıdır. Bu
dönemde, insanlar en önemli olanın ne olduğuna karar vermeliler. Kendilerini bilmeliler ve ne yaptıklarını anlamalılar. Bize yardım
edecek olan şey, büyük bir sayıya sahip olmak değil, gerçekten sağlam Yogilere sahip olmaktır. Sonraları orada birçok hastalığı
iyileşmiş olan insanlar buldum fakat birçoğu kaybolmuştu. Uyuşturucu bağımlısı olan bazıları, içki içenler içmeyi bıraktılar, sigara
içmeyi bıraktılar. Ben asla onlara şunu bırak veya bunu bırak diye tek kelime etmedim. Biliyordum ki Kundalini yükseldiği zaman,
onlar otomatikman bunları bırakacaklar ve bu oldu, işte bu şekilde insanlar temiz, bu kadar güzel oldular ve yaşamlarından keyif
almaya başladılar. Fakat onlara kimse inanmayacaktı. Dışarıya çıktıkları ve insanlarla konuştukları zaman, onlar bu kişilere “sen
delirmişsin” dediler. İçki içmeyi nasıl bıraktıklarına inanamadılar. Nasıl olup da, sigara içmediklerine inanamadılar. “Biz içmek
istiyoruz! Ve nedir bu? diyorlardı. Bu kişilerde Benim fark ettiğim özdeşleşme, onların çok kaba bir şekilde neşe duymaları idi.
Onlar ruh ile alakası olmayan, çok kaba bir şekilde neşe duyuyorlardı. Elbette bu yavaş yavaş hallolmaya başladı fakat hala
söylemeliyim ki, Benim arzum bu olsa da, sizin arzunuz bu olsa da ve birçok iyi şeyin olabilmesi için siz onların aydınlanmalarını
almalarını isteseniz de, bu Kali Yuga’da milyarlarca ve milyarlarca insanın Sahaja Yoga’da olmasını bekleyemeyiz. Birçok iyi şey
olabilir. İlk önce fiziksel benliğiniz gelişir durumunuz düzelir. Birçok insan tedavi edildi. İsa, sadece yirmi bir insanı tedavi etmiştir.
Ben kaç bin kişinin Sahaja Yoga ile tedavi edildiğini bilmiyorum? Aynı zamanda insanoğlunda çok büyük başka bir problem var ki,
o da onların her tür kitabı okumaları ve onların neyi bulmaları gerektiğine dair net bir fikirleri yok.Arayışları ne? Bu çok büyük bir
problem ve kitapta her ne varsa, bunu takip etmeye çalışırlar. Demek istiyorum ki, onlar değişken tipte insanlar. Birinden öbürüne
kayarlar ve Sahaja Yogada onların gelişmesi çok daha zordur. Çok zordur. Çünkü eğer siz bir yolda ilerliyor ve bir diğerine
kaymaya başlıyorsanız, bu durumda geriye gidebilirsiniz. Fakat onlar bunda, kendi özgürlüklerini bulurlar. Aslında aydınlanma
olmaksızın, özgürlüğünüz yoktur, hiç bir şeyde. Özgürlük; ne olduğunuzu bilmektedir. Ne yapabileceğinizi bilirsiniz. Özgürlük
içinde, bütün kutsamaları alacak olan sizsiniz. Eğer orada bu kutsamalar yoksa o zaman özgür değilsiniz. Yaşamınızda bir
yerlerde yanlış olan bir şeyler vardır çünkü bir kez aydınlanmanı aldığınızda, tamamen özgür insanlar olursunuz. Özgürlük, kendi
ruhunuzun size rehberlik etmesi demektir. Bildiğiniz gibi Ruh, İlahi olanın, “Kadiri Mutlak Tanrı’nın yansımasıdır. Eğer herkes aynı
yansımaya sahip ise ve bu herkes de uyanmışsa, o zaman farkındalık içinde, onlar neyin yanlış, neyin doğru olduğunu, neyin
yapıcı neyin yıkıcı olduğunu sanki bilirlermiş gibi çalışır. Bu sahip olduğunuz bir tür sahte bir tatmin değildir, ama gerçekte, siz
busunuz. Siz gerçeği hissedersiniz ve olması gereken de budur. Sahaja Yoga’da elde ettiğiniz ilk şey deneyimdir. Parmaklarınızın
ucunda esinti deneyimi spandadır, hissetmektir, spanda, parmak uçlarınızdaki serin esintidir. Deneyim olmaksızın, buna
inanmamalısınız. Bu sizin sinirlerinize yeni bir boyut açıldığı anlamına gelir. Sizin tarafınızdan bilinmeyen bir sistemi
hissedebilirsiniz. Sempatik sinir sistemi orada vardı ama bunun nasıl çalıştığını siz hiç bilmediniz. Kendinize dair bilginiz çok azdı



ama aydınlanmadan sonra, her şey aniden aydınlandı. Aniden kendinizdeki yeniliği hissetmeye başladınız. Bazen egonuz ile hala
savaşmanız gerekir. Şeyler hakkındaki cehaletinizin üstesinden gelmelisiniz çünkü Aydınlanma size mutlak bilgiyi verir, mutlak
bilgi. İtiraz edilemez. Buna meydan okunamaz. Bu sadece sinyaldir, dedikleri gibi Ekmava Satya’dır (sadece gerçek) ve o bilgiyi
aldığınız zaman, onun çetelesini de tutabilirsiniz. Onun doğru ya da yanlış olup olmadığını bulabilirsiniz. Bu hepinize olan bir
şeydir ve siz hissedebileceğiniz bu vibrasyonları zaten aldınız. Örneğin, Sahaja Yoga ile tatmin olmamış olan bazı ruhlar olabilir
fakat sizler onların kimler olduğunu, onların ne yaptıklarını vibrasyonlar ile bulabilirsiniz. Onların gerçeğin düzeyine ulaşıp
ulaşmadıklarını, vibrasyonlar ile bulabilirsiniz. Eğer bu insanlar size karşı olmaya çalışırlarsa veya size başka bir şeyler anlatmaya
çalışıyorlarsa, onların ne kadar uzak olduklarını bulabilirsiniz. Parmak uçlarınızda bunu bilirsiniz. Hz. Muhammed’in bahsettiği
“Kıyam” budur. Geçen gün yaşadığım bir tecrübeyi anlatmalıyım. Televizyondan gelen, yıldız olarak tanınan bir adam vardı ve
Bana alakasız, çok komik sorular sormaya başladı. Onun adı Abbas idi. Bu yüzden Ben ona, “Abbas, Miyan (Hintçe yeter anlamına
gelir) dedim, Benim zamanımı ve kendi zamanını boşa harcıyorsun. Doğru sorulara gelir misin” dedim. O da Bana, “ Ben her türlü
köktenciliğe karşıyım“ dedi. Bende ona “Fakat köktenci değilim ki Ben, Benim öyle birisi olup olmadığımı sen nasıl biliyorsun?”
dedim. O da Bana, “Ben, bunu bulmaya çalışıyorum” dedi. “Pekâlâ, o zaman, ellerini Bana doğru tut. Muhammed Sahibin dediği
gibi, Kıyam zamanı elleriniz konuşacak“ dedim ona. Ve şaşıracaksınız ki, serin esintiyi ellerinde hemen hissetmeye başladı. “Bana
ne oluyor?” dedi. Ben de, “İşte olan şey bu!” dedim. (Shri Mataji güler). “Tartışmanın bir faydası yoktur, bunun hakkında
konuşmanın bir faydası yoktur, soruşturmanın faydası yoktur, sadece kendin gör ve bunu deneyimle”. O dondu kaldı sadece ve
bundan sonra da, Benimle ne konuştuysa, bunu asla yayınlamadı. Dolayısıyla söylediğim şey şu ki, eğer insanlar gerçeğe
ulaşırlarsa, bunun gerçek olduğunu bilirler ve hiç bir şey bunu değiştiremez, eğer buna ulaşırlarsa. Bütün büyük insanların
yaşamlarında, onların bu gerçek dedikleri şeyin, sadece okuma yolu ile sadece inanmakla olmadığını, bunun bir deneyim
olduğunu görürsünüz. Eğer kendi merkezi sinir sistemleri üzerinde gerçeği hissedebilirlerse, o zaman onları değiştirmek
imkânsızdır. Bir tohumun ağaç olduğunu gördüğünüzde olduğu gibi, o zaman ağacı bir tohumla değiştiremezsiniz. Tohum,
tohumdur. Tohum ağaca dönüştüğünde, onu tekrar tohum haline getiremezsiniz, bu farklıdır. Aynı şekilde, bir kez aydınlanma
aldığınızda ve Divine ile bir kez bir olduğunuz zaman, aşağıya dönme meselesi yoktur. Kendiniz aşağı inmek istemediğiniz
sürece. Bu özelliği nasıl elde ettiğiniz, bu beceriyi ve bu yeteneği nasıl elde ettiğiniz çok dikkat çekicidir, bundan sonra da bunu
kaybetmezsiniz! Ama tabii siz bunu başkalarına vermek istiyorsunuz çünkü bundan büyük keyif alıyorsunuz. Bu sanki caddede
açlıktan ölen birini bulmanız ve sizin yiyeceğinizin varken, bu kişiye de yiyecek vermeyi istemeniz gibidir. Aynı şekilde, insanlar bu
dünyada yukarı aşağıya koşuşturarak, delice arıyor ve her şeyi yapıyorlar. Siz onlara anlatmak istiyorsunuz. Onlar inanabilirler
veya inanmayabilirler. Onlar deneyebilirler, bir şekilde sizi kesinlikle inkâr edebilirler, size meydan okuyabilirler. Her tür şeyi
yapabilirler ama siz kesinlikle doğru yolda olduğunuzu, Sahaj bir konum olan, aklın doğru konumunda olduğunuzu bilirsiniz. Buna
Sanskritçe “Sahajavasta” adı verilir. Sahajavasta! (avasta – durum, konum) Sahajavasta’da reaksiyon göstermezsiniz, sadece
görür ve anlarsınız. Simdi, bakın, Ben geldim, Ben bu güzel Sahasrara fikrini gördüm, tüm çakraları, onlar aşıldılar, oraya gittiler ve
oradan da sonra, çok iyi anlatım. Fakat başka herhangi bir kişi, “ Oh, bu renk kombinasyonu iyi değil“ diyebilir. Neden? (Shri Mataji
güler). Neden bunu kullanmışlar? Neden başka bir şey kullanmamışlar?” Bunun gibi, başkalarının hatalarını bulmalar! Bu hata
bulmalar aslında, sizin henüz aydınlanmamış olan beyninizden gelir. Hiç bir şeyden neşe duyamazsınız çünkü reaksiyon
gösterirsiniz, sürekli olarak reaksiyon göstermeye devam ediyorsunuz. Eğer birisi size güzel bir şey söylerse, siz hala reaksiyon
gösteriyorsunuz. Eğer birisi size kötü bir şey söylediğinde, tabii ki reaksiyon gösteriyorsunuz. Buna şüphe yok! Dolayısıyla, şu
anlaşılmalıdır ki, biz reaksiyon göstermek konusunda özgür değiliz. Biz reaksiyon gösterecek kadar ucuz değiliz. Bizler çok
yüksek bir kaidenin üzerindeyiz. Sizin göreviniz nedir? Her şeyden, neşe duymaktır. Ve bu neşe, İlahi Olan'ın kutsamasıdır. Hatta
karışıklıktan, eziyetten bile neşe duyarsınız. Gerçek ışık olan ruhunuza, hiç bir şey olmayacağı noktasını görebilirseniz, her şeyden
neşe duyarsınız. Her ne sebeple acı çekiyorsanız, her nerede bir şeyin sizi rahatsız ettiğini düşünüyorsanız, ruhun bu sessiz ışığı
gerçekte sizi mutlak şekilde, mükemmel biçimde neşelendirir ve siz başkalarına neşe verirsiniz. Nasıl neşe vereceğinizi
tasarlamazsınız, bunu planlamazsınız. Bu otomatik olarak neşe verir ve bu çaba göstermeksizin meydana gelir, Sahaja, çünkü siz
Sahaja konumundasınız. Sahaja konumda şeyleri sadece görürsünüz. Bunun bir oyun olduğunu hissedersiniz, bu farklı stillerdir,
farklı tiplerdir, siz sadece görür, izler ve bundan neşe duyarsınız. “Ben bundan hoşlanıyorum, ben şundan hoşlanıyorum”, demek
önemli değildir, hayır! Hoşlanmakta olan şey, “Ben”, egodan başka bir şey değildir. Bu sizi gerçek olan, gerçeklik olan neşeden
uzak tutar. Siz bu dünyada bulunan her şeyi sıkıcı bulursunuz, eğer başka bir açıdan bakarsanız, eğer Sahaja sthiti`den (Bu kelime
temel olarak, herhangi bir yerdeki kalıcı olan ya da devam eden mevcudiyeti, pozisyonu ifade eder) görürseniz, sıkıntıları
hissetmezsiniz. Bu yüksek standart içinizde yerleşmiş olmalıdır. Geçen gün bürokratlarla bir toplantım vardı ve Ben onlara,
ücretlerin düşük olduğunu biliyorum, dedim. Siz başkalarının daha fazla ücret aldığını, onların daha fazla olanakları olduğunu
düşünebilirsiniz ama sizin işlerinizden gerçekten neşe duyabilmenizin bir yolu var. Eğer sizde vatanseverlik varsa, Desh bhakti



varsa, eğer ülkeniz için bir vatansever iseniz, gösterdiğiniz fedakârlık miktarı sizi tatmin etmeyecektir. Her şeyi vermek istersiniz
ve her tür sözde sıkıntılı ve depresif durumu hiç bir şey hissetmeden atlatabilirsiniz ve aynı zamanda duygularınızda çok derin
olur. Örneğin seyahat ediyorsunuz ve aniden birisinin hasta olduğunu fark ediyorsunuz. Bu kişinin hasta olduğunu
vibrasyonlarınız ile hissedebilirsiniz ve şefkatiniz, sevginiz derhal o kişiye doğru akar. Bu kişiye yardım etmeye çalışırsınız. Hatta
eğer mümkünse o kişiyi tedavi etmeye çalışırsınız. Bunda olduğu gibi, sizin tüm varlığınız, bütün ırmakları ve her tür su içeren şeyi
kendi içine çeken bir okyanus gibi olur. Onun içinde her ne varsa, bu onun karnıdır. Demeliyim ki o, sadece orada olan her şeyi
alır. Bu acıtmaz, bu birilerine sıkıntı vermez. Bu bir kişiyi kendi sevgisi ile aşırı kuvvetlendirmek gibidir. O, kendi gücünü
göstermez. O kendi önemine aldırmaz. Eğer birisi sizi aşağılamaya çalışırsa, bu tamam. Orada ne var, hakaret kısmı mı? Ve
Sahajavastha`ya ulaşmış böyle insanlar müziğin, sanatın, büyük düşüncelerin en büyük yaratıcılarıdır ve işte bu yüzden bunlar
varlığını devam ettirir. Pek çok insan yazıyor ama uçup gidiyor. Pek çok insan bir şeyler yaratır ama hiç kimse umursamaz. Ama
bu aydınlanmış ruhlar, için, onlar her ne yaratırlarsa yaratsınlar, bunların sonsuz nitelikte bir tabiatı vardır. Çünkü onlar şimdi
Sonsuzluğun Okyanusundalar. Onlar hiç bir şekilde bir kişiye sıkıntı vermek veya bir kişiye zarar vermek gibi bir düşüncenin
olmadığı, saflık okyanusu içindedirler. Böylesi bir koruma, onlar için oradadır. Onlara zarar verilemez çünkü sonuçta siz Tanrı’nın
Krallığına girdiniz, dolayısıyla kim sizi incitebilir veya kim sizi rahatsız etmeye cüret edebilir? Böylesi bir refahı Sahaja Yogilerde
gördüm ve öyle bir cömertliğe ve bu şeyler hakkında öyle bir anlayışa sahipler ki. Ben şimdi bunu yapmayın, şunu yapmayın
şeklinde konuşmalar yapmak zorunda değilim. Hayır, buna gerek yok. Ve Sahaja Yogada henüz olgunlaşmamış olanlar,
olgunlaşmaya çalışmalılar. Siz, olgunlaşmamış olanlar ve sorun çıkartanlar için endişe etmeyin. Onlara acımalısınız,
olgunlaşmamış olanlar için acıma duyun. Bugün, bu çok büyük bir şey, bunu hissediyorum çünkü 30 yıldır Ben her yere, orada
burada koşuşturdum ve birçoğunuzu bir araya getirebildim. Dünyanın her tarafında bir sürü Sahaja Yogi var. Bunlar, onların
sadece küçücük bir kısmı. Yani bu olması beklenen bir şeydi, bu tasvir edilmişti, insanlar aydınlanmalarını alacaklar diye, şöyle
şöyle şeyler olacak diye, bu insanlar tarafından önceden haber verilmişti. İnanılmaz, ama şimdi gördüğünüz gibi buna şüphe yok.
Ama şimdilerde olduğu gibi, kavga yok, tartışma yok, kötü fikirler yok, hepimizin bir olduğunu görmek çok hoş bir duygu ve hiç
kimse ucuz şeyleri sevmiyor. Onlar memnun edici şeylere ve bir anlayış kalitesi olan şeylere sahip olmayı istiyorlar. İnsanların
şairler haline geldiklerini, onların güzel şiirler yazdıklarını gördüm. İnsanların hatipler haline geldiklerini gördüm. İnsanların çok iyi
organizatörler haline geldiklerini de gördüm. Fakat bir şey çok önemli ki, o da alçak gönüllüktür. Size başta söyledim ve tekrar
söylemek isterim ki; insanlara cazip gelen şey sizin alçak gönüllüğünüzdür. Siz mütevazı bir kişi olmalısınız. Kendinizin özel bir
şey veya bir tür şey, söylemeliyim ki, siz kendinizin önem arz eden birisi olduğunuzu düşünmeyin. Bir kez kendinizin önemli
olduğunu düşündüğünüzde, artık bütünün bir parçası değilsiniz! Eğer ellerimden birisi “Ben önemliyim” diye düşünmeye başlarsa,
bu aptallıktır. Bir el nasıl önemli olabilir ki? Bütün ellere ihtiyaç var, her şeye ihtiyaç var, bacaklara ihtiyaç var. Bir parça nasıl bu
kadar önemli olabilir? Eğer Sahaja Yoga yolculuğunuzun her hangi bir yerinde bu şekilde düşünmeye başlarsanız, o zaman
söylemek zorundayım ki siz Sahajavastha içinde değilsiniz. Yani Benim tüm çabam, sizleri kendiniz ile mutlak olarak bir
olacağınız, etrafınızdaki insanlarla, kendi ülkenizdekilerle ve diğer ülkelerdekilerle, her yer ile bütün atmosfer ile bir olacağınız
Sahaja’nın güzel alanı içine almaktır. Her yerde, bütün atmosfer, söyledikleri gibi bütün Brahmand (evren) sizin parçanız olur ve
siz ondan ayrı değilsinizdir. O zaman bu yankılanır. Siz buna “Naad” (ses) diyebilirsiniz. Varlığınızın, yaşamınızın yankıları kolayca
görülür, materyal veya başka tür bir gelişme içinde değil ama en yüksek alan olan spritüel alan içinde görülür. Her yerde, her
ülkede, bu kalitede olan insanlar oldu ve bugüne dek onlar hatırlandılar. Aynı şekilde sizler de gerçeğe dair çok büyük bir bilgiyi
yaşamınızda, yaratıcılığınızda veya çalışmanızda temsil edeceksiniz. Her şekilde bunu yapabilirsiniz. Tek şey şu ki, şimdi bizler
kaç kişiye aydınlanma vereceğimize karar vermeliyiz. Aydınlanma için ne yapabiliriz? Ne yapmalıyız? Tek şey bu, eğer siz tüm
özgürlüğünüzle buna devam ederseniz, şaşıracaksınız ki, bu büyük bir dağa tırmanmak gibidir. Ama zirveye ulaştığınız zaman,
her şeyi çok net görebilir ve zirvede olmanızın getirdiği tatminini hissedersiniz. Bazılarınızın bu tırmanma kısmını yapması
gerekir. Bu tamam, problem yok. Bunu yapabilirsiniz. Kendinize saygı duymak zorundasınız, kendinizi sevmelisiniz ve şunu
anlamalısınız, siz dağın zirvesine ulaşmalısınız ve dağın zirvesine bir kez ulaştığınızda, orada olduğunuzu bilirsiniz. Ve o
zamanda bütün sevginizi, şefkatinizi yağdırmaya başlarsınız ve her şey dağdan aşağıya doğru akar. Eğer yaşam sizin için bu ise,
en yüce yaşam şekli budur. Diğer tüm insanları, politikacıları, büyük oldukları farz edilen diğer tüm insanları unutun. Unutun
onları! Siz onlardan çok daha yüksektesiniz çünkü sizler çok tatmin edici ve aynı zamanda mutlak huzur veren Sahaja stil
yaşamınızla, zaten şekil verilmiş bir elmas gibisiniz. Bu size neşe verir, bu size huzur verir, bu size güç verir, bu size kabiliyet verir,
bu size aydınlanmış Sahasraranızın bin taç yaprağı gibi, sayamayacağınız kadar çok sayıda şey verir. Bununla hepinizin nelere
sahip olabileceğinizi Tanrı bilir. İçinde olduğunuz bin taç yaprak öyle muhteşem bir bölgedir ki. İnsanlar buradan bilime dair tüm
bilgiyi elde ettiler, tüm büyük keşiflere dair bilgiyi buradan elde ettiler. Yani işte bu, kişinin kendisine olan saygısının farkına
varmasıdır. Kendine saygı, kendini beğenmekten farklıdır. Kendinize saygı göstermelisiniz. Bununla beraber alçak gönüllü



olursunuz. Sizler çok sevecen olacaksınız çünkü sevmeye muktedirsiniz ve bu sizde zorla olan bir şey değildir. Bulutların
okyanustan yükselmesi ve yağmuru yağdırması gibi, tüm bu şeylerde hem fikirim ama bunlar kendileri yaşam döngüsü
içindedirler. Onlar bunun bilincinde değildirler. Onlar kendilerinin büyük bir şey yaptıklarını düşünmezler çünkü kendileri
döngünün içindedirler. Sizler ise döngünün dışındasınız ve hala kendini beğenmişlik hissetmeksizin bu işi yapıyorsunuz.
Yapıyorsunuz çünkü bunu yapmalısınız. Diğer döngü; yani doğal döngü değil de farkındalığın diğer döngüsü, sizin ne yaptığınızın
farkında olduğunuz döngüdür. Aynı anda çok alçakgönüllüsünüzdür, çok sevecensinizdir, çok müşfiksinizdir. Bağırmazsınız,
kimseye vurmazsınız. Hiç kimseye, onu incitecek bir şey söylemezsiniz ve en zor kişileri idare edebilirsiniz. Eğer bir kişi tuhaf
davranmaya çalışıyorsa, her zaman Kundaliniyi yükseltebilir ve ondan memnun olursunuz. Eğer gizlice Kundaliniyi yükseltirseniz,
diğer kişi bitmiştir, eğer yükseltemezseniz, o zaman da unutun gitsin! Unutun onu, o zor bir insan, belki de o bir taştır. Ne
yapabilirsiniz ki? Sevginin, asaletin ve bu kalitelerin akmasını sağlayamazsın. Taş kalpli bir insanda bu mümkün değildir, unutun
onu. Bu sizin işiniz değil. Bu hiç bir şekilde sizin işiniz değildir. Şunu rica edeceğim, her şeyden önce siz, kendinizin ne kadar
alçak gönüllü olduğunuzu görmelisiniz. Çok mütevazı olmalısınız ve bu sizin süsünüzdür, bu sizin güzelliğinizdir. Yani sizler
herhangi bir şehvet ve açgözlülük içermeyen, saf olan sevginize sahipsiniz. Başkalarını, sadece seversiniz çünkü sizler sevgi
içindesiniz ve sonra ikinci bir şey olarak, sizler huzurla kutsandınız. Kesinlikle kendinizle barışıksınız ve şaşıracaksınız ki, bu
huzurla birlikte, size bilgelik gelecektir. Sizlere bilge adam, bilge kadın olarak saygı duyulacaktır çünkü sizler kendi içinizde
huzurlusunuz. Sadece huzur içinde gerçeği keşfedebilirsiniz, istediğiniz her çözümü keşfedebilirsiniz. Çok bilge ve mantıklı bir
kişi olursunuz – diğerlerine nazaran çarpıcı bir şekilde. ¬Sıradan insanlar gibi değilsiniz. O zaman neşeye sahipsiniz. Neşe
kelimelerle tarif edilemeyen bir şeydir ama yine de Benim sizlere pek çok kez anlattığım gibi, neşe hala benzer şekildedir. Bu
mutluluk veya mutsuzluk değildir. Bu sadece neşedir. Siz sadece neşe duyarsınız. Her şeyden neşe duyarsınız, her topluluktan,
her olaydan, her olaydan, sahneden, yaşamınızda olan her şeyden neşe duyarsınız. Nasıl neşe duyacağınızı bilirsiniz. Bakın,
sadece neşe büyük bir kapasiteye sahiptir. Bir keresinde damadım ve kızımla birlikte bazı tarihi yerleri görmeye gittiğimizi ve çok
fazla tırmanmak zorunda kaldığımızı hatırlıyorum. Üç saat kadar tırmandık. Doğal olarak hepimiz yorulduk ve orada mermerden
yapılmış küçük bir dinlenme yeri vardı. “Haydi, burada uzanalım” dedik. Uzandığımızda onlar isteksizce, “neden buraya geldik gibi
bir sürü şey, onu bunu söylediler. Sonra aniden bir neşe noktası ortaya çıktı. Ben aniden fil oymalarını gördüm. Bunun üzerine
onlara, “Şu filleri görebiliyor musunuz? Her birinin kuyruğu farklı farklı şekillerde yapılmış“ dedim. Onlar da Bana, “Anne siz nasıl
fillerin kuyruklarını görebiliyorsunuz? Çok yorgunuz biz!” dediler. Ben de onlara, “Siz bakın, sadece görün” dedim. “Çünkü aklınızı
saçmalıklardan uzaklaştıran şey, neşedir.” Siz sadece bunların hepsi saçmalık dersiniz, sadece aklınızı uzaklaştırın. Neşe
duymanızın yolu budur ve aklınızın neşe veren şeye gidecektir. Farz edelim ki, kesinlikle sıkıcı bir kişi var. O zaman ne olur? Siz
sadece bunun arkasındaki mizahı görürsünüz, birisi nasıl sizin canınızı sıkar? (Shri Mataji güler) işte sizin bundan öğrendiğiniz
şey, asla hiç kimsenin canını sıkmamanızdır. (Herkes güler) Yani bu neşenin, her şeyin içinde bulunan neşenin özünü sizlere
öğreten bir özelliği vardır. Eğer o kötü bir film ise, yine de bundan neşe duyarsınız çünkü filmin ne kadar kötü olduğunu
görürsünüz. . Varsayalım ki, elbette o eğer iyi bir film ise, o zaman siz onları her zaman görebilirsiniz ama siz onu nasıl
eleştireceğini bilen bir akılla gitmezsiniz. Bu eleştirme işi saklınızın dışına gider. Yani ne olur, aklınız aynı şeyin içinde, derhal
anlamsız olandan ilginç olan bir şeylere kayar. Yani siz eleştirmezsiniz ve bu konuda kötü hissetmezsiniz. Bazen şu da olur,
insanlar sizin böyle insanları nasıl tolere ettiğinizi görerek şaşırırlar. Ben tolere etmem. Kişi ne yapıyorsa yapsın, Ben buna hiç
dikkat etmem. Eğer siz bu tabiatta iseniz, siz buna bir durum diyebilirsiniz, onun için Kabira`nın “Jab Mast hue phir kya Bolen”,
yani neşe konumuna girdiğim zaman, neden bir şeyler söyleyeyim ki, dediği tamamen ‘Turya’ konumunda olursunuz. Bu sizin
anlamanız ve saygı göstermeniz gereken bir davranış şekli gibidir. Bu sizin içinizdedir ve siz buna saygı gösterin. Bunu başkaları
ile karşılaştırmayın. Başkaları sizin seviyenizde değiller. Yani sizler farklı bir seviyedesiniz ve sadece neşe duymaya çalışın. Asla
sizin daha büyük veya daha yüce olduğunuz hissine kapılmayın. Hayır, asla böyle hissetmeyin. Hissetmeniz gereken şey, sizin
“ben bunu sevmem, bu iyi değil” şeklinde eleştirmeye devam ettiğiniz, bütün bu komik fikirlere ve komik yaşam tarzlarına
kapılmadığınıza dair şükretmenizdir. Bundan hoşlanmıyorum, bundan hoşlanmıyorum” Siz kimsiniz? Siz kendinizi bilmiyorsunuz.
Ben bundan hoşlanmıyorum dediğiniz zaman, siz kendinizi bilmiyorsunuz. Neyi sevmediğinizi nasıl biliyorsunuz? Orada burada
olur da “ben bunu sevmem” dersiniz. Çok az şey bilen, ama başkalarına karşı eleştirel olan zayıf insanlar gördüm. Nedenini
bilmiyorum, neden böyle bu? Ama belki de kendilerinin hadsiz olduğunu düşünüyorlar ama çok yaygın olan bir şey bu. Eğer
mutlak bilgiyi biliyorsanız, o zaman gerçekten mütevazı olursunuz. Kesinlikle mütevazı, tatlı, hassas ve müşfik. Yani bugün, büyük
bir gün, Benim için de böyle. Bu güzel günü görmek için bunca yıl boyunca hayatta kalacağımı bilmiyordum. Çünkü sonuçta, diğer
standartlara kıyasla çok zor bir yaşamdı bu. Fakat Bana en çok neşe veren şey Sahaja Yogiler yaratmak ve onları dinlemek ve
onlarla konuşmaktı. Onların çok tatlı, çok sevimli ve çok saygılı olmalarıdır! Bütün bunlar Bana çok yardımcı oldu ve bunun için
sizlere teşekkür etmeliyim. Sizin desteğinizle, sizin yardımınızla, sizin anlayışınızla Ben buna erişebildim. Eğer buna tek başıma



erişebilseydim, bunun için asla sizin bu yardımınızı istemezdim. Fakat siz, sadece Benim Ellerim gibisiniz, sizler sadece Benim
Gözlerim gibisiniz ve size çok ihtiyacım var çünkü siz olmadan Ben bunu yapamam. Bu kanallardan akıtmak gibidir. Kanallarınız
olmadığı sürece, Adi Shakti olmanın veya herhangi bir şey olmanın ne yararı var? Bunu nasıl kanalize edersiniz? Eğer elektriksel
bir hareket varsa, onun kanallara ihtiyacı vardır. Aksi halde bu statik (durağan) bir şeydir. Aynı şekilde, Ben her zaman daha ve
daha fazla kanala ihtiyacım olduğunu hissettim. Ve bu çalışmaya başladığı zaman Ben gerçekten de, çok çok yüce bir ruh hali
içindeydim. Aynı şekilde, her zaman, daha fazla kanala ihtiyacım olduğunu hissettim ve işe yaradığı zaman, gerçekten, gerçekten
çok büyük bir Ruh içindeydim. Dolayısıyla, Ben gelmiş olan bu gün için size tekrar çok teşekkür ederim ve şimdi üstlendiğiniz
daha fazla sorumluluk için sizi bütün kalbimle kutsuyorum. Siz bir Sahaja Yogisiniz, yani başkalarına aydınlanma vermek gibi bir
sorumluluğunuzda var. Bunu kendinize saklamayın! Bu diğerlerine verilmelidir ve siz açıklayabilirsiniz, siz onlarla konuşabilirsiniz,
onları gerçekten çok iyi anlayabilirsiniz. Onları anlamaya çalışın ve konuşun. Ve başkalarına aydınlanma vermek zorundasınız,
aksi takdirde tam hissetmeyeceksiniz. Kendinizi tam hissetmek için, bunu yapmalısınız. Tanrı sizi kutsasın!
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Bu gün Adi Shakti Puja yapmak için buraya geldik. Adi Shakti’yi size zaten anlattım, Onun bu dünyada birçok şeyi nasıl halletmesi
gerektiğini – ve bunların ilki de yaratmaktı ve sonra da evrim süreci vasıtası ile insanoğullarını yaratmaktı. Bundan sonra da,
rahatlatmak, sonrasında da tavsiyeler vermek. Pek çok insan bu dünyaya, buraya, sadece öğüt vermek için geldiler. Onlar neyin
yanlış olduğunu, neyin doğru olduğunu, ne yapmamız gerektiğini, neyi yapmamamız gerektiğini öz saygının ne olduğunu, en
üstün yaratık olarak bir insanın görevinin ne olduğunu anlattılar. Pek çokları bu dünyaya geldi. Bir biri ardına, her ülkede. Geldiler
ve onların nasihatleri dinleri biçimlendirdi. Tabii şimdi dinlerde olan kargaşaya bakın ve işte bu şekilde, bu kişilerin yaşamları
boşa harcandı ve onlar sonunda, sadece insanların bölündüğü, birbirlerinden nefret etmeye varana dek bölündüler ve din üstüne
din ortaya çıkardılar.

Nefret dolu, birileri X dininde doğdu, o kişi,  Y dininden olan birisinden nefret eder. Öğüt vermek için gelmiş olanlar, tam bir
birlikten, insan ırkının tam bir bütünlüğünden bahsetmişken, bütün bunlara rağmen, insan beyninin kendi özgürlüğü içinde, her tür
yanlış şeyi yaptılar ve bir ülke yarattılar veya buna siz bütün dünya diyebilirsiniz, dinden kaynaklanan pek çok problemle dolu bir
dünya.  Dinin sizi nasıl birilerinden nefret ettirebilir ki?  Din sevgiyi anlamak için oradadır, sevgi ve şefkati içinize çekmek için
vardır.

Bu yüzden üçüncü şey şu ki, kişi Adi Shakti’nin işini yapmalıdır ve bu içimizdeki Kundalinidir. Ve uyanışla birlikte, bizler saf bilgiyi
elde ederiz, mutlak bilgiyi, meydan okunması mümkün olmayan saf bilgiyi. O mutlaktır! Aydınlanma sonrasında her ne
biliyorsanız, bu mutlaktır. Eğer bunu biliyorsanız, o zaman anlamanız gereken şey, her şeyin birleşmesi gerektiğidir. Kavga
edemezsiniz ve hiç kimseden nefret edemezsiniz. Eğer bu nefret etmemek, gerçekleşmeye olmaya başlarsa, dünyanın bütün
problemleri bitecektir. Bu yüzden de, ilk şey kötülükten kurtulmaktır, bu da Adi Shakti’nin kalitesidir, insanların başkaları hakkında
sahip oldukları bütün yanlış fikirlerinden kurtulmalarıdır. Öncelikle bildiğimiz gibi, altı düşmanımız var. Bu altı düşmanı
yenmediğimiz sürece, dindar birisi olamayız. Söylenmiş olan budur ama aslında zaten tüm dinler, içimizde bulunan bu altı
düşmanın yenilmesi üzerine kurulmuştur. Bunu açıkça gördüğünüz zaman, aramaya başlarsınız, aramaya başlarsınız, içtenliği,
gerçeği aramaya başlarsınız. Ve gerçeğin açığa çıkması, mutlak gerçeğin açığa çıkması, sadece evriminiz sayesinde gerçekleşir,
reformasyonunuz (dinsel devrim) sayesinde olur ve bununla birlikte  gerçeği bilen kişi olursunuz. Bunun için, içinizdeki Kundalini
olan Adi Shakti’nin yükselişi önemlidir. Ve bu gerçekleştiği zaman, sahip olduğunuz altı düşmanı otomatikman terk eder ve güzel
bir insan olursunuz.

Bir Lotus gibi, filizlenme aşamasında o da diğer bütün bitkiler gibi görünür veya küçüktür, diyebilirsiniz ki, göletteki çok, çok küçük
olan pis şeyler gibi. Ve sonra bu bir kez gelmeye başladığında, bu korkunç su gelmeye başladığı zaman, o kadar güzel bir çiçek
olur ki, (bunun içinde) yükselir ve açar. Aynı şekilde bir Sahaja Yogi’de süregelen tüm bu korkunç şeylerle birlikte yaşıyor olsa da,
o lotus gibi bir çiçektir. O içinde yaşadığı tüm bu haşerelere, tüm bu kire, sudaki bu pisliğe sahip değildir. O sadece saf suyu emer
ve kalıntılar, yani diğer şeyler oldukları gibi kalırlar. Yani içinizde kalan şey sadece saflık, güzellik ve güzel kokudan başka bir şey
değildir, tıpkı bir lotus gibi. O zaman suyun içindeki bütün bu küçük küçük yaratıklardan veya suyun içindeki bütün bu pis
şeylerden,  saldıran şeylerden kaynaklanan problemler olmayacaktır.

Amerika’da pek çok kişinin, şimdi ulaşmış olduğunuz bu konuma ulaşmış olmasından dolayı çok mutluyum. Bakın, çok büyük bir
kutsama bu çünkü Amerika birçok açıdan önderlik eden bir ülke. Birisi onun çok fazla parası olduğunu söyleyebilir. Bu iyi bir
Sahaja Yogi olmanın kriteri değildir. Elde ettiğiniz şey tatmindir, sahip olduğunuz her ne ise ve başkaları her neye sahipse, bundan
dolayı sizin neşe duyduğunuz tatmin. Size olacak ikinci şey ise kesinlikle kolektif olmanızdır. Bu olmalıdır ama hala kolektivitenin
anlamını anlamayan insanlar görüyorum.

Mesela, burada aile çok zayıftır. Sizde,  olması gereken doğal ilişkiler tarafından meydana getirilmiş olan aileye çok fazla saygı
gösterilmiyor. Bütün bunların nedeni ise, her şeyin para üzerine kurulması, bu yüzden insanlar tartışmaya, kavga etmeye ve hatta
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birbirlerini öldürmeye başlıyorlar. Ailenin temeli sevgi ve şefkattir. Buna sahip olmayanlar, iyi ailelere sahip olamazlar. Sahaja
Yogiler arasında bile bazen bunu gördüm, para için çalışan eğitimli insanlar, çok varlıklı olmayan insanlara bazen tepeden
bakarlar. Veya belki de evde çalışan, çocuklara bakan, aileyi bina eden ev hanımlarına, bazı organizasyonlarda çalışmakta olan
kimi sekreterler kadar saygılı şekilde muamele edilmez. Nedendir bilmiyorum, bu tür bir erkeksilik kadınlarda neden oluştu.
Neden onların, evin işleri için çok çalışan, pişiren, çocuklara bakan, toplumun darbeleri ile mücadele eden kadınlardan daha üstün
olduklarını düşünmeleri gerekiyor. Bu şöyle bir şey, Ben hissediyorum, Amerika’da ve Batı ülkelerinde de çok fazla zayıflamakta
olan bir şey bu. Para önemli olduğu zaman, eğer para önemli ise, o zaman Lakshmi prensibine saygı duyulmuyor. Bu çok
şaşırtıcıdır. Para Lakshmi’nin kutsamasının bir kısmıdır ama Gruha Lakshmi ev halkından birisidir ve buna saygı duyulmuyor. Ve
bununla, size söyleyeyim ki, çok, çok yanlış şeyler olabilir. Çalışabilirsiniz, eğitimli olabilirsiniz ama ailenize de bakabilmelisiniz,
onların refahı ve beraberlikleri ile ilgilenebilmelmesiniz. Bunun yerine eğitimli kadınlar, Ben onlara erkeksi kadınlar diyorum,
kendilerinin daha yüksek olduklarını düşünürler ama ne yazık ki yanılıyorlar. Hiç bir şekilde bir erkek, bir kadından daha yüksek
değildir. Bu yüzden de, bu tür bir eşitsizlik var ve birileri, “biz para kazanıyoruz, bizler eğitimliyiz” diye düşünmeye başlarlar, bu
kişiler gerçekten de erkeksi kadınlar, bunu söylemek zorundayım. Ama, bir evde sevgi ile çok çalışan, çocuklara bakan, aileye
bakan kadınlar, ofiste çalışanlardan daha aşağı değildir. Bu yüzden de, böyle kadınlara kocaları tarafından, erkekler tarafından,
aile üyeleri tarafından saygı gösterilmelidir – sadece bu da değil, bütün Sahaja Yogiler böylesine zor bir işi yapan bu gibi
kadınlara saygı göstermelidir.  Ben bir ev kadını oldum ve evde koşturmanın, çocuklara bakmanın, bütün organizasyonla
ilgilenmenin ve eğer sınırlı bir paranız varsa,  masraflarla da ilgilenmenin ne demek olduğunu bilirim. Bu ego yok olmalıdır.

Geçen gün bir bayan röportaj için geldi ve Bana şunu sordu, “Nasıl oluyor da, siz bu erkekler dünyasında bu kadar çok saygı
görüyorsunuz?” Erkeklerin dünyası, Ben gerçekten gülüyordum. Onun,  erkeklerin dünyası diye düşünmesine ne sebep oldu
anlayamıyorum. Kadınlar olmadan  onlar var olabilirler mi? Ama onun sorusuna hayret ettim çünkü dedi ki, “hapishanedeki
 suçlular bile size çok saygı gösteriyorlar, bu nasıl mümkün olur?” Bende dedim ki, “bir şeyi anlayamıyorum, bu suçluların anneleri
var mı, yok mu?” Hepsi erkek onların, bir anneleri yok mu? Hepsinin bir annesi var ve onlar anneye saygı gösterirler.

Kişinin bilmesi gereken şey şu ki, çocuklar söz konusu olduğunda, kadın erkekten daha önemlidir. Ama çok yetkin olduklarını
düşünen, her şeyi kontrol etmeye çalışan ve problem yaratan bazı kadınlarda gördüm. Annenin işi kontrol etmemektir. Onun işi
sevmek, şefkat vermektir ve sözde gelişmiş batıda, bu kadınların kaybolmuş bir kalitesidir. Bu çok tehlikeli bir şeydir, Şahsen
şunu düşünüyorum, eğer böyle bir şey olursa, aileler yok olacaktır. Ailesine bakan kadına hiç kimse saygı göstermeyecektir.
Kadın, bir ailede bir başbakandan daha fazlasıdır ve o anlaşılmalı ve ona saygı duyulmalıdır. Bu gün, ev kadını olan bayanların
değerini hepinizin anlaması gerektiğini söylemek önemli, sanırım. Bir ev kadını olmak muhteşem bir iştir. Ben bunu yaşadım ve
bunun ne olduğunu biliyorum. Eğer ev kadınına saygı gösterilmezse… Kadın aynı zamanda çocuklara da bakacaktır. Çocuklar
yarının vatandaşlarıdır. Onları kim koruyacak? Onları kim büyütecek?

Bütün bu erkeksi kadınlar, bazen çocuk sahibi de olmazlar, bu yüzden de onlar çocukların problemlerinin neler olduğunu
bilmezler. En azından kendi çocuklarının problemlerini çözenler, sizler onları sorumluluklarını anlamak zorundasınız. Sanırım,
çökmekte olan bütün Batı toplumlarında bu çok, çok kritik bir noktadır, çünkü onların kültürlerinde anne için bir yer yoktur. Bu
yüzden de kadınlar, eğer anneyseler ve aile efradına bakıyorlarsa, kendilerini hiç bir şekilde daha eksik hissetmemeliler.
Kendisinin büyük bir şey olduğunu düşünen her hangi bir kimseden  daha aşağı birisi gibi hissetmemelidirler. Aslında, aileler iyi
olmalılar. Kolektivite ilk olarak aile içinde çalışmalıdır. Çocuklar uygun bir şekilde yetiştirilmelidirler. Onlar aile içinde uygun bir
şekilde büyütülmelidirler. Bu günlerde gördüğünüz gibi, çocuklara ne olduğunu biliyorsunuz.  Okuduğum zaman gerçekten şok
oldum, çocuklara onlar sanki istenmeyen şeylermiş muamelesi yapılıyor. Onlara dikkat edilmiyor. Sonunda da çocuklar
uyuşturucu bağımlısı oluyorlar, serseri veya bunun gibi bir şey oluyorlar. Onlar her şey olabilirler çünkü o kadar çok ilgisizlik ve
çocuklara karşı o kadar çok nefret var ki. Bu yüzden kişi şunu hatırlamalıdır, kolektivite için çocuklarınızla ilgilenmek
zorundasınız. Sadece bu da değil sevgi ve şefkatle olmalı,  despot olmaya çalışan birisi gibi değil, bir kaynak olan, sevgi ve
şefkatin kaynağı olan birisi olarak.

Konuşmalarımdan birinde sizlere duygusal zekâdan bahsettim. Bu bizlerin özümsemesi gereken bir şeydir. Duygusal zekâ,
duygulara dayanan zekâ anlamına gelir. Duygusal olarak zeki olan insanlar olmadığımız sürece, toplumumuz çalışamaz.
Duygusal zekâ ile siz, ilgilenirsiniz ve ilgilenmekten de keyif alırsınız. Büyük bir duygusal anlayış içinde, başkaları için her şeyi
yaparsınız. Tek bir çocuk için değil, tek bir oğul için değil, herkes için duygusal zekânız olmalıdır. Kimi çocuklar böyle doğmuştur



ama kimilerinin de duygusal olarak zeki olacak bir hale getirilmeleri gerekir. Çünkü eğer anne ve baba para düşkünü iseler ve çok
bencilseler, onlar kendi çocuklarının başkalarına hiç bir şey vermesine izin vermeyeceklerdir. Böyle bir çocuk, çok komik tip birisi
olarak büyüyecektir ve hiç kimse için hiç bir şey yapmayacaktır, kendi ülkesi için bile. Neden yapsın ki? Her şey bencillik için.
Sonrasında,  böyle insanlar yolsuzluğa meyilli olurlar, bencil bir tutum olan her tür şeye meyilli olurlar sadece.

Şimdi kolektiviteden bahsediyoruz. Kolektivite içinde, başkaları için bir şeyler yaparız. Kendimiz için değil, başkaları için bir şeyler
yapmaktan keyif alırız çünkü çocuklarınızda sizin gibi olacaklardır ve onlar da sadece kendileri ile ilgileneceklerdir. Bu duygusal
zekâ, yaşamımıza getirilmelidir. Sahip olduğumuz örnekte, duygusal olarak zeki miyiz veya sadece zeki miyiz veya duygusal
mıyız? Her ikisi de oradadır. Eğer sadece zeki iseniz, çok kuru birisi olabilirsiniz. Belki de sadece bir kaç arkadaşınız olabilir, belki
de olmayabilir ve kendinizi her zaman kolektiviteden uzak tutabilirsiniz. Eğer duygusalsanız, sadece tek bir kişiye, tek bir çocuğa
bağlanırsınız, tek bir kişiye bağlanırsınız, hatta toplum içinde birisine. Bir sağduyu veya mantık olmaksızın, Neden? Neden tek bir
kişiye bağlanasınız ki? Neden sadece tek bir kişi ile ilgileniyorsunuz? Böyle olan bütün insanlar, bu tür bir korkunç oyunun içinde
düştüler. Politikacıların, bu insanların  sadece kendi oğullarına ve kendi kızlarına, şuna, buna, nasıl yardım ettiklerini gördünüz. Biz
Hintliler bu tür duygusal bağımlılıklardan dolayı çok acı çektik. Yani etik kurallarına göre, duygusal zekâ en yüksek kalitedir,
bununla başkalarına verirsiniz, başkalarına önem verirsiniz, herkese verir ve çok çok kolektif olursunuz.

Şimdilerde seçkinlik başka bir moda, bu çok sefilce, bu seçkin, çünkü siz kalabalığın içinden  olmak istemezsiniz. Seçkin olmak
istersiniz. Sizler diğer şeylerde değil, duygusal zekâda seçkin olmalısınız. Bu sahip olabileceğiniz en iyi şeydir. Kabul ettiğim gibi,
Ben sadece bir kadın ve sadece bir anneyim ama gerçekte Benim sahip olduğum şey, duygusal zekâdır, bu onun okyanusudur ve
bu sayede Ben herkesi bilirim, herkesi anlarım.

Ve bütün bu iş, Benim kafamda bulunan  bu kalite sebebiyle yapılmalıdır. Ben tek bir kişiye veya tek bir tarza bağlı değilim. Her ne
söylerseniz, anlayabilirim çünkü yaptığınız her şeyi anlayabilecek bir seviyedeyim. Buna erişmek için, duygusal zekâyı
geliştirmeye çalışmalısınız. Burada çocuklar, oynaması için birisine bir tane oyuncak bile vermezler. Hatta anne bile böyledir,
baba da böyledir, o son derece bencildir ve onlar “bizimkilere sahip olmalıyız, her şey bizim olmalı”, derler. Bu gitmelidir. Bu
özellikle de Amerika’da ortadan kalkmalıdır çünkü onlar bu tür bir bencilikte başı çekiyorlar. Hangi bencillikleri yaptıklarını Benim
saymama gerek yok, bunu biliyorsunuz. Gidip bütün bunları Kanada, Meksika, Peru halklarına sorun, onlar size anlatacaklardır.
Onlar bencil olmaktan dolayı utanmazlar. Onlar sömürürler ve utanmazlar. Hiç kimse de onlara bir şey söyleyemez çünkü çok
zengin insanlar olduklarını düşünürler. Ama tüm bu zenginlik, onlara bir yaşam neşesi vermez.

Yaşamın neşesi sadece duygusal zekâdadır. Eğer buna sahip değilseniz, bu çok kuru hale gelir. Yaşam çok garip, dayanılmaz,
korkunç bir hale gelir ve eğer ailede duygusal zekâ yoksa, hatta aile bile dağılır. Üç evlilik, beş evlilik yapmış pek çok kadın
biliyorum. Bunu nasıl yapabildiklerini bilmiyorum ama duygusal zekâ zayıflığı nedeni ile bunu yaptılar. Bu verme duygusu olan bir
şeydir. Bu sizin tatmininiz değildir, hiç bir şey,  hayır. Sizin buna dayanmamız gerektiği de başka bir fikirdir, bu tür bir şey değildir. 
İsa’nın yaşamına bakın, O kendi yaşamını verdi. Neden? Onun bunu yapmasına ne gerek vardı? Onun arkasında gerçek vardı.
Gerçek sizde olduğu zaman, gerçeğin ışığı, gerçeğin gücü, gerçeğin direnci sizde olduğu zaman, duygusal olarak zeki olursunuz.
Eğer bir şeyi gerçekten severseniz, bunu anlarsınız, o zaman her tür sıkıntıyı atlatırsınız. Bir sürü saçmalığı tolere etmelisiniz.
Bunu söylemek çok fazla biliyorum ama şunu düşündüm, bu özel puja için Ben aile yaşamına dair bir şeyler söylemeliyim.
Ashramlarımızda veya programlarımızda veya her nerede isek, bu noktayı hatırlamalıyız, “Sahaja Yoga içinde konuşurken
duygusal zekâmız var mı?” Onlara her yerde neden bunu anlatmama gerek var? Neden gerek var buna? Onlara anlatabilirsiniz.
Eğer duygusal zekânız varsa, herkes sizi dinleyecektir. Neden olmasın? Her yere gidip Benim onlarla konuşmama gerek yok. Ben
kaç ülkeye gidebilirim? Buna gösterilen reaksiyon çok güzel, çok hoştur. Bu çok şaşırtıcıdır.

Benin gibi bir ülkede, bütün Müslümanlar oradalar, bütün siyahlar, onların hepsi Sahaja Yogi oldular.. Dokuz bin kişi. Bunu nasıl
yakalayabilirim? Düşünün bunu sadece. Dokuz bin kişi size geldiler! Sonrasında diğer ülkeleri de gördüm. İnsanların kalplerini
yakalayan şey, duygusal zekânın gücüdür.  Her hangi bir mülkünüz, paranız, her şeyiniz olabilir, insanlar sizden nefret edecektir.
Tamam. Bu yüzden de diyebilirsiniz ki, “Yanlış olan ne? Bunda yanlış olan ne?” Siz en büyük şeye zarar veriyorsunuz, bu da
insanoğludur. Politikacılar, dedikleri gibi korkunçtur onlar. Neden? Çünkü onlarda duygusal zekâ yoktur. Ayrıca yöneticiler, onlar
çok zordurlar çünkü onlarda duygusal zekâ yoktur. Tüm bu insanlar, duygusal zekânın büyük kalitesinden yoksundurlar. Eğer
ülkeniz çok ilerici ise, söylemek zorundayım ki, sizde duygusal zekâda gelişmek zorundasınız. Bu şekilde, onlarda hayırsever



kişiler var, biliyorum. Amerikanlar hayırsever olarak bilinirler. Ama bunun arkasında, güç sahibi olmayı isterler. Bu para ile
insanları yönetmek isterler. Bu duygusal zekâ değildir, onlar sadece yönetmek isterler. Eğer bir hayır işi başlatırlarsa, bu sadece
televizyonda büyük bir isimleri olması içindir veya bu konuda büyük bir reklam yapmak içindir, “Ah, o kişi!” ve sonra her yerde bir
kodaman gibi hareket eder. Bizler onların şeytanının bir parçasıyız, onların mülkünün bir parçasıyız, çalışırlar ve bu konuda büyük
bir yaygara kopartırlar çünkü her şeyi paraya çevirmek isterler. Nakit, bir sürü nakde çevrildi.

Sizler Sahaja Yogilersiniz. Sizler, duygusal zekâ dalgaları yaymalısınız. Tüm dünyaya sevgi göndermelisiniz. Sevgiyle nasıl
kazanabileceğinizi göstermek zorundasınız. Eğer çok fazla bağımlı değilseniz bu mümkündür. Eğer bağımlı iseniz, deyin ki
ülkenize karşı sadece, şimdi bu daha büyük bir meseledir, sonrasında siz diğer ülkeleri aşağılamaya alışacaksınız, onlardan
faydalanmaya çalışacaksınız, onları aşağı indirmeye çalışacaksınız. Ama eğer ülkenize duygusal olarak bağlıysanız, gerçekten iyi
bir iş yaparak ülkenizin ismini yücelteceksiniz. İnsanların neden ayırt edemediklerini bilemiyorum. Neden bu kadar benciller,
büyümeye çalışmak, bütün iyi şeyleri kendileri için yapmak?

Kendi içinizde buna ulaşabilmek için, hepiniz için geçerli olan, büyük bir fırsat var çünkü hepiniz Sahaja Yogilersiniz. Lotus
çiçekleri gibi oldunuz ve Lotusun her yere yayılan bir kokusu vardır ve günlerce suda kalır, bu pis suyun içinde kalır ve koku
yayarlar. Bu kokuyla da, pek çok şey yapabilirsiniz, arılar oraya gelirler, lotusun bu güzel evinde uyurlar ve çiçek, gece çok dikkatli
bir şekilde kapanır.  Çiçekten gelen bu güzelliği almak üzere gelen her şey, diyebiliriz ki, çünkü sizde kokusu olan bu özü
sağlayabilirsiniz. Sizde bundan biraz bal alabilirsiniz. Her ne mümkünse, herkes bu çiçeğe gelir. Bu durum, hiç bir şekilde çiçeğin
zayıf olduğunu göstermez ama bu onun kalitesidir, onun dayanıklılığıdır, onun anlayışıdır. İşte sizin olduğunuz şey budur. Hepiniz
bu lotuslara dönüştünüz. Bir tür yaltakçı olmak veya bir tür aptal eşekler olmak üzere yapılmadınız, hayır! Sizler sevginizin
kokusunu, şefkatinizin kokusunu başkalarına verecek olanlarsınız. Bunun için mutlu olmalısınız. Bu, şunu bırakın, bunu bırakın
anlamına gelmez. Bu tür bir şey değildir ama her neye sahipseniz, imkânlarınız, kapasiteniz her neyse, bunu başkalarına vermeye
çalışmalısınız, bunu onlara verin.  Ve bunu,  bu kolektivitede yapmalısınız. Bu çok önemli, en azından Amerika için çünkü herkes
Amerika’yı takip etmeye çalışıyor, para yapma işini, bu işi, şu işi. Ama hepiniz Sahaja Yogilersiniz, bu yüzden de yapmanız
gereken şey, ulaştıklarınızın avantajını kullanın ve bunu başkalarına verin. Aydınlanma alan pek çok kişi, buna aldırmaz bile. Onlar
gidip Sahaya Yoga’yı yaymazlar ve Benim için bazen bu çok şok edici çünkü Benim bütün bu yaşayan delilerle dolu bu dünyanın
her yerine gitmeme ve onlara Sahaja Yogayı anlatmama ne gerek vardı?

Aynı şekilde, sizde, “bizler bu işi yapmalıyız, dünyayı değiştirmeliyiz, onları Sahaja Yoga’ya getirmeliyiz” diye hissetmelisiniz.
Neden yapamayalım bunu? Bir sürü insanız. İsa’nın sadece 12 müridi oldu ve onlar Hıristiyanlığı ne kadar da yaydılar? Size ne
demeli? Çok iyi donanımlısınız, çok fazla bilgi sahibisiniz, mutlak bilgiye ve deneyime sahipsiniz. Bu yüzden de, eğer deneyiminiz
ve bilginiz varsa, insanları yakalayabilirsiniz.

Ama Sahaja Yoga kültürüne karşı olan bir tür gizli bir hırs var. Lider olmak istersiniz veya birilerini indirmeyi istersiniz veya
kendinizin bir haddi olmadığını düşünürsünüz. Bu iyi değil. Ve bir taraftan da  onlar Sahaja Yoga yapar veya Sahaja Yogayı
yayarlar çünkü kendilerini abartmak isterler. Bunun yolu bu değildir. Bunun yolu tam bir adanmışlıktır, Sahaja Yoga işine olan tam
bir adanmışlıktır. Bu mümkündür, hiç bir şekilde zor değildir, size anlatıyorum. Bu çok çok basittir. Anlamanız gereken tek şey,
tüm evrende bu gün özel bir yeriniz olduğudur. Bozulmazsınız, yaşamınızı boşa geçirmezsiniz.

Evlilikleri başlattık ve Amerika’da da, Ben, “tamam evliliklerimiz olacak” dedim ama bu evliliklerin getirisi ne olacak? Eğer onlarda
tüm bu diğer evlilikler gibiyseler, ne yararı var bunun? Başkaları için ne yapıyorlar? Ne tür çocuklar üretecekler? Bunu görmelisiniz,
sizler Sahaja Yoga’da evli çiftler haline geldiniz. Aileniz farklı bir tipte olmalıdır, ailenize duyduğunuz sevgi farklı bir türde
olmalıdır. Bütün Sahaja Yoga ailesinin de, sizin ailenize ihtiyacı var. Bu yüzden de siz, herkes için sevgi ve şefkat duymalısınız.
Çok hızlı büyüyen bazı insanlar biliyorum ama kimileri de büyümüyorlar çünkü onlar, duygu ile zekâ arasındaki bu denge
hususunda zayıflar. Bu denge tamamen kurulmalıdır. Ve biliyorum ki, bir gün, bu Amerika, pek çok kişiye önderlik edecektir, pek
çok kişiye, binlercesine, Sahaja Yoga içinde. Şimdiye dek, yanlış olan ne varsa, bunlar kabul edildiler, uyuşturucu bağımlılığı
başlar, sonra başka bir şey başlar. Bu ülkede her tür saçmalık başladı. Neden?  Şimdi orada yeni lotuslar var, onlar her tür pisliğin
geldiği, ahlaksızlığın geldiği, bütün dünyayı yok eden bu gölün atmosferini değiştirmeliler. Yani genel davranışlarda da, “gerçekten
takip ediyor muyuz?” hususunu görmeye çalışmalıyız. Yapılması gerekeni gerçekten yapıyor muyuz? Ahlak için ne yapıyoruz? Bu,
Sahaja Yoga’da çok önemli bir noktadır, nasıl giyindiğiniz, nasıl yürüdüğünüz, nasıl konuştuğunuz, her şey çok önemlidir ve sahip



olduğunuz her şeyi denemelisiniz.  Nasıl yaratmalısınız ve farklı farklı çakralardaki bütün bu şeyleri, onlar üzerinde konsantre
olmaya çalışmalı ve kendiniz için ne yaptığınızı görmelisiniz. Bu yaşamdan ne elde ediyorsunuz? Sizler Sahaja Yogilersiniz. Sizler
özel insanlarsınız. Sıradan değilsiniz. Kendinize saygınız olması gerektiğini söylemek istiyorum. Kalitenizin ne olduğunu, ne
olduğunuzu anlamaya çalışın.

Çok teşekkür ederim.

Tanrı sizleri kutsasın!
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Guru Puja, “Shraddha”. Cabella Ligure (İtalya), 23 Temmuz 2000. Bugün guru prensibini bilmek için buradayız. Bir guru ne yapar?
Siz neye sahipseniz, içinizdeki tüm değerli şeyleri, sizin bilginiz için onları keşfeder. Aslında hepsi oradadır - her şey. Tüm bilgi,
tüm maneviyat, tüm neşe oradadır. (Bir köpek sahnede yürüdüğü için küçük gülüşmeler) Doğru zaman! (daha fazla gülüşmeler).
Hepsi sizin içinizde tutuluyor. Guru'nun yaptığı tek şey şudur, o sizi kendi ruhunuz, kendi bilginiz hakkında bilgilendirir. Herkesin
içinde Ruh vardır. Herkesin içinde spiritüelliği vardır. Dışarıdan elde edeceğiniz hiçbir şey yoktur. Fakat bu bilgiyi edinmeden önce
ya uğraşıyorsunuz ya da cehalet içinde yaşıyorsunuz. Bu cehalet içinde, kendinizde nasıl bir hazineye sahip olduğunuzu
bilmiyorsunuz. Demek ki, gurunun işi, sizin ne olduğunuzu bilmenizi sağlamaktır. Bu ilk adımdır. Bu başlar ve sizin, hepsi bir
illüzyon olan bu dış dünya olmadığınızı bildiğiniz bu uyanma, içinizde başlar. Ve siz, kendi içinizde aydınlanmaya başlarsınız. Bazı
insanlar tam ışık alırken, bazı insanlar ise bunu yavaş yavaş alırlar. Tüm dinlerin özü, kendinizi bilmeniz gerektiğidir. Siz gidip, din
adına savaşan bu insanlara sormalısınız, onlara soru sormalısınız, “Dininiz sizin kendinizi bilmenizi sağladı mı?” Eğer bütün dinler
tek şey söyleseydi, o zaman bu odur, bütün bunları sizler sadece kendinizi bilmek için yapmalısınız. Fakat insanlar ritüellere
kapılırlar. Onlar tüm bu ritüelleri yaparak, kendilerinin Tanrı'ya yakın olduğunu düşünürler. Onlar kendileri hakkında kesin bir
cehalet içinde yaşarlar, gün içinde ve gün dışında, kendileri ile ilgisi olmayan bir şeyler üzerinde çalışırlar. Bir sürü cambazlıklar,
dualar, pujalar, bunlar sürüp gidiyor. Çünkü bunların hepsi cehalettir. İnsanlar onlara para ödemeye devam ediyor ve onlarda çok
zengin oluyorlar ve bütün ilgilendikleri sadece paradır. Kesinlikle bütün paranızı alıp, sizi aptal yerine koymak istiyorlar. Onlar
egonuzu şımartırlar. Egonun şımartılmasıyla, siz sadece yanılsama okyanusuna sürüklenmeye başlarsınız ve çok dindar
olduğunuzu, sadece Tanrı ile bağlantıda olduğunuzu düşünerek, ki öyle değilsiniz, bu yanılsamada boğulursunuz. Tanrıyı tanımak
için önce “Kendinizi Bilmelisiniz”. Bunu bilmeden, Tanrı'yı bilemezsiniz. Bu çok temel bir şeydir, sizin Kendinizi Bilmeniz gerekir.
Ama kendinizi tanıdığınız zamanda, ancak kısmen bilirsiniz. Deneyim yeterli değildir. Bilgi de gelmelidir. Ve guru, özünüz
hakkında size bilgi verir. Şimdi siz bunun çetelesini tutmalısınız. Gurununuz size ne söylediğini bulmalısınız. Bu gerçek mi, değil
mi? Doğru mu, değil mi? Yoksa bu da sadece başka bir yanılsama mı? Şimdi bu yükseliş sırasında, insanlar birçok sorunla
karşılaşıyorlar. Bunlardan birincisi ve en önemlisi, özellikle Batıda, ego sorunudur. Ego ayağa kalkar ve siz kendinizin harika
olduğunuzu düşünürsünüz, siz diğerlerinden daha iyisinizdir ve sizinle ilgili özel bir şey vardır. Bu cehalet, bence dünyevi
cehaletten daha tehlikelidir, çünkü dünyevi cehalette yanlış şeylerin sonuçlarını hissedersiniz. Ancak yarı yolda olduğunuz
zaman, cehaletiniz kendiniz hakkında olduğunda, daha yüksek bir âleme giderken, o zaman kişi, ego sahibi olamayacağı her
zaman anlamalıdır. O zaman başlayan şey, iç gözlemdir. Siz kendinize bakmaya başlarsınız, sizde yanlış olan ne? Egonuz
olduğunu anladığınız zaman, siz kendinize bakmaya başlarsınız. Veya sizde bir şeylerin eksik olduğunu ya da yanlış bir şey
olduğunu bulduğunuz zaman, iç gözlem yapmaya başlarsınız. Bu çok, çok dürüst, çok dürüst bir çaba olmalıdır. Sahaja Yoga'daki
bazı insanlar, çok erken bir aşamada, kendilerinin çok iyi olduğunu ve herhangi bir iç gözleme ihtiyaç duymayacaklarını
düşünmeye başlarlar. Ve kişiliğinizi oluşturan kaliteye ulaşmadan veya Ben buna aydınlanma diyebilirim, buna ulaşmadan, onlar
tekrar cehalet bulutlarına yükseliyorlar. Öyleyse ne yaptığınızı, ne olduğunuzu, ne kadar ilerlediğinizi, kendiniz için gözlemlemeli
ve görmelisiniz. Ne kadar - lütfen şimdi tercüme etme, tamam mı? Bunu daha sonra yapabilirsin. Tam konsantrasyonla duymak
zorundasınız. Anlamasanız bile bu işe yarayacaktır – şimdi, böyle bir insanın tarzı giderek değişiyor. Nasıl? Her şeyden önce, aşırı
derecede saldırgan, öfkeli ve ego dolu olan bir insan, çok nazik ve yumuşak olmaya başlar. Başka bir tipte olan, ürkmüş, korkmuş
ve çok ihtiyatlı olan birisi ise, korkusuz olmaya başlar. O aşamada hiç korkunuz yoktur. Doğru yolda olduğunuzdan ve doğru
çizgide ilerlediğinizden eminsinizdir. Orada kolay kolay rahatsız edilmezsiniz. Ama yine de, daha ve daha da yükseğe
çıkmalısınız; meditasyon yaptığınız zaman, içinizde yanlış bir şey olduğunu anlarsınız. Aydınlanmanıza ulaştınız, aydınlanmanın
kutsamalarını aldınız. Sağlığınız iyi, sayamayacağınız kadar çok, her türden kutsamanız var. Hepsi orada ama... hala siz ileri
gitmelisiniz. Ve bu da sizin Sahaja Yoga hakkındaki tüm bilgiyi anlamanızdır. Akli kapasitenizle bunu anlamalısınız, ilk olarak,
başlangıçta, daha sonrada, bunun ne derece doğru olduğunu, teyit etmelisiniz. Bunu ne kadar anladınız, bunun üzerinde ne kadar
çalıştınız, ne kadar biliyorsunuz? Ve kendinizi görmeye başladığınız zaman, Bhakti âlemine girmeye başlarsınız. Yumuşak bir
insan olursunuz, tatlı bir insan olursunuz, çok fazla konuşmazsınız, kimseyi rahatsız etmezsiniz, çok hoş bir insansınız, çok kibar,
çok anlayışlı. Bu kişi başkalarına karşı nasıl davrandığını doğrulamak zorundadır. Şimdi, dikkat kendinizden başkasına doğru
kaymaya başlar ve siz ona nasıl davrandığınızı görmeye başlarsınız. Nasıl seviyorsunuz. Şefkatinizin kalitesi nedir? Herhangi bir
beklenti olmadan birisini sevdiğinizde, sadece sevgi, o zaman kesinlikle bu kişiye adanırsınız, kesinlikle; sadece itaat edersiniz. O
kişi için her şeyi yaparsınız. Eğer varsa, bu sevgi sizin teslimiyet dediğiniz şeydir. Bu sadece sevgidir. Teslim olmak sevgiden
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başka bir şey değildir ve bu sevgi son derece neşe veren sevgidir ve bu Bhakti başlar, bu adanma başlar ve siz bu Bhakti
tarafından temizlenirsiniz. Sahip olduğunuz tüm kötü kaliteler, onlara siz, sahip olduğunuz tüm kusurlar, sahip olduğunuz tüm
problemler diyebilirsiniz, bunları anlar ve bunun üstesinden gelirsiniz. Şimdi, aynı kalitelere, aynı sıkıntılara sahip birini görürseniz,
hoş görmeye çalıştığınız bu kişiye karşı sevgi duyarsınız. Böyle bir insan, sadece tolere eder. Saldırganlık yoktur ve bu insanlar
affederler. Aydınlanmış Ruhlar affetmeye devam ederler; affetme kapasiteleri inanılmazdır. Onlar kimseye karşı hiçbir kötülük
yapmazlar. Kimseyle ilgili hiçbir kızgınlıkları yoktur. Sadece hoşgörülü davranmaya ve bağışlamaya ve bağışlamaya devam
ederler. Bu affetme sadece bir müziktir, bhaktinizin müziğidir, demeliyim. Bu üstatların sahip olabilecekleri affetmenin raddesi
İsa’nın hayatından görülebilir. Onlara işkence edildi, çarmıha gerildiler - azizlerin çoğuna işkence edilmiştir. İnsanlar onlardan
asla hoşlanmadılar. Ve çarmıha gerildiler, ama bildiğiniz gibi onlar asla gücenmediler, asla intikam almadılar, asla şefkatli
olmayan bir şey yapmadılar. Şefkatli oldular ve böylesi insanlar için şefkat duydular, ‘Aman Tanrım, lütfen onları affet. Ne
yaptıklarını bilmiyorlar ' şeklinde hissettiler. Son derece şefkatli. Ve onlar budur, bu onların doğası olur. Ve bu onların doğası
haline geldiğinde, tamamen huzurlu insanlar oldular. Rahatsızlık duymadılar. Her ne oluyorsa, bu olanlardan hiçbir zaman
rahatsız olmadılar ve olan şeyin Tanrı'nın iradesinin olduğunu düşünürler. Çünkü hiçbir şey onları rahatsız edemez, hiçbir şey
onları üzemez. Onlar sadece adanmalarından keyif alırlar. Belki gurularına olan adanmışlık, Tanrı'ya olan adanmışlık. Bu
adanmışlık içinde güzel şiirler yazabilirler, dans etmeye devam edebilirler, şarkı söylemeye devam edebilirler çünkü barış onların
içlerindedir ve onlar kendilerinden neşe duyuyorlar. Yalnız oldukları zaman bile, onlar asla yalnız olmazlar, kendilerinden neşe
duyarlar. Onlar şunu bilirler- “Biz Divine ile biriz” - ve Divine ’in kutsamalarından neşe duyarlar. Başka bir şeyde şudur, onlar asla
yapaylığı benimsemezler. Asla endişelenmezler, asla üzülmezler, ne fütüristliktirler, ne de geçmişi düşünürler, onlar şimdiki
zamandadırlar. Şimdiki zamanda olduklarında, kesinlikle sessizdirler. Herhangi bir sorun varsa veya onlara herhangi bir şey
olursa, hemen düşüncesiz farkındalığa geçerler. Kapasiteleri budur. Guru olmak için sizler bu kişiliği geliştirmek zorundasınız;
hiçbir şey tarafından sınırlanmamak. Şimdi size kendi örneğimi anlatacağım. Ben asla acele etmem, asla zamana aldırmam. Bir
keresinde Amerika'ya gidecektim – çünkü Divine ‘in sizin için planları olduğundan eminseniz, aldırmazsınız, Divine size göz kulak
oluyor, neden canını sıkasınız ki - Amerika'ya gidiyordum ve bir çocuk yere düştü. Tam kalkıp gitmek üzereydim ki, kız kolunu
kırdı. Ve çocuğu gördüğümde “Tamam, bu çocuğu düzelteceğim” dedim. “Ama” “siz Amerika'ya gidiyorsunuz!” dediler. Bende,
“Her durumda zaten gideceğim!“ dedim. Yani çocuğu tedavi ettim, bu yaklaşık bir buçuk saat sürdü ve sonra Ben dışarı çıktım ve
“Tamam, hadi havaalanına gidelim” dedim. Bana, “Anne çok geç kaldınız” dediler “Ben asla geç kalmam. Hadi gidelim!" dedim.
Oraya gittik, havaalanına gittik ve Benim bineceğim uçak bozulmuştu, bu yüzden New York’a değil de Washington’a giden bir
başka uçak daha vardı ve Bende sadece Washington'a gitmek istedim! Yani işlerin nasıl yürüdüğünü gözünüzde canlandırın ve
biz buna 'Sahaja' diyoruz. Bu “Sahaja” yı halletti. Bu, onun çabasız olduğu anlamına gelir. Ama her şeyden önce, kişiliğiniz,
adanmışlığınız o kadar büyük olmalı ki, Divine size bakmaya mecbur kalsın, size bakmaya mecbur olsun! Tanrısal gücün
etrafınızda olduğunu ve bu Tanrısal gücün, güvenliğiniz için mutlak bir garanti olduğunu anlamalısınız. Yapmak istediğiniz her
şey için. “Anne siz çok güçlüsünüz” diyebilirsiniz. Sizde çok güçlü olabilirsiniz! Eğer Tanrısal işe tamamen adanırsanız, sizde tüm
bu güçlere sahip olacaksınız ve Tanrısal olan, yapmak istediğiniz tüm işler için gerekenler ve ihtiyaç duyulan zaman size
sağlayacaktır. Her şey Divine tarafından sağlanmaktadır. Ama şefkat, diğer insanlardan Tanrı'ya ve Tanrısal insana veya
gurunuza doğru uzandığında, o zaman yaşamak çok kolay olur, yaşamak çok basit olur, hiçbir komplikasyon yoktur, her şey
çözülür ve siz hiç bir şeye aldırmazsınız. Siz sadece gözlerinizi kapatın ve her şey hallolur. Her şey, sizin isteğinizmiş gibi çalışır
ama bunu arzu etmek zorunda değilsiniz, bunu düşünmek zorunda değilsiniz, bu sadece çalışır, Divine her şeyle ilgilenir.
Rahatınızla ilgilenir, sağlığınızla ilgilenir, her şeyle. Ve bu Tanrısal yardım, siz aramıyorsunuz, biz istemiyorsunuz ama siz Divine
‘in sorumlu olduğu bir kişisiniz. Siz Divine ‘in özel bir sorumluluğusunuz. Ve o sizin için neyin iyi olduğunu ve neyin iyi olmadığını
bilir. Bu bir örnek, bir sürü örnek verebilirim, diyelim ki, Ben birisinin benimle buluşmaya geleceğini düşündüm ve insanlar Bana,
“Anne, o kişi çok negatif birisi” dediler, o kişi asla gelmeyecektir, asla gelmeyecektir. Bütün olumlu şeyler olacaktır ve eğer
olumsuz şeyler olursa, o zaman siz şefkatinizi kullanacaksınız. Eğer o negatifse, şefkatinizi kullanacak ve sorunu çözeceksiniz.
Kendinizin, çevrenizin, topluluğunuzun sorunlarını çözebilirsiniz. Yani, şimdi siz aydınlanmanıza sahipsiniz. Bunda ne kadar ileri
gittiniz, bilmiyorum. Meditasyon yapmadıklarına dair kadınlar hakkında, pek çok bayan hakkında şikâyet aldım. Kendilerine
bakmadıkları, aydınlanmış ruhlar olmadıkları ve işte bu yüzden bu erkekler onlardan boşanmak istiyorlar çünkü onlar bu
kadınların hiç bir işe yaramadıklarını düşünüyorlar. Bazı erkekler de böyleler. Bu sorunu çözmek için şefkatiniz olmalıdır,
olmalıdır, şöyle veya böyle bir şekilde şefkatle, yaşam partneriniz üzerinde başarılı olmalısınız. Sonuçta bütün erkekler
kadınlardan çok daha meşguller. Ancak kadınlarda pek çok başka birçok şeyle ilgileniyorlar. Ailelerine, çocuklarına bakmalı ve
her şeye göz kulak olmalılar. Ve akılları tüm bu sıradan şeylerle meşgul ve meditasyon için vakitleri yok. Meditasyon olmadan
yükselemezsiniz. Meditasyon yapmalısınız. İnsanlar şunu düşünüyor: “Şimdi aydınlanmamızı aldık, bu yüzden sorun yok”. Yok



hayır! Her gün meditasyon yapmalısınız, çünkü bu gerçekleşen şey temizliktir. Temizlik ile anlıyorsunuz. Neye ihtiyaç olduğunu ve
neye ihtiyaç olmadığını anlarsınız, temizlenirsiniz. Bu Divine tarafından yapıldı. Fakat dini olarak meditasyon yapmalısınız. Yavaş
yavaş meditasyonunuzun çok derinleşeceğini göreceksiniz. Çok, çok derin olacaksınız ve güçleriniz görülmeye başlayacaktır. Siz
herhangi bir yerde olduğunuz zaman, negativite kaçacaktır. Her tür problem çözülebilir. Ne yapmak isterseniz, bu sizler için
müsaittir. Başkalarına yardım etmek veya birilerine bir şey verme arzunuz, bu her ne olursa olsun, bunu sadece elde edersiniz. Bu
Benim kendi deneyimim, size anlatıyorum.Her akşam en az 10 dakika ve sabahları da yaklaşık 5 dakika meditasyon yapmalısınız.
Tam bir adanmışlıkla, tam bir hayranlıkla. Burada bazı insanlar gördüm, öyle bir Bhakti, Shraddha olan öylesine bir adanma, - bu
bhakti'den daha yüksektir – ve bu varlığınızın bir parçası haline gelir. Bu sizi sadece tamamen sarmalar. Bu shraddha'ya sahip
olduğunuz zaman, bu çok mucizevidir. Bu birçok mucize yaratır. Bazı insanların sadece Beni düşünerek iyileştikleri, bir gerçektir.
Ama bu onların bu seviyede bir shraddha’ya sahip oldukları anlamına gelmez, bu onların Shraddha'yı geliştirmek zorunda
oldukları anlamına gelir. Şimdi, Ruhun doğal bir ışığı olan bir shraddha nasıl geliştirilir? Çünkü insanlar Shraddha'yı geliştirmek
için çok çalışıyorlar, fakat Shraddha zihinsel faaliyetlerle veya herhangi bir faaliyetle geliştirilemez, sessizliğin meditasyonu ile
gelişir. Eğer meditasyonu yaparsanız… size her zaman meditasyon yapmanızı söylemişimdir. Meditasyon yapan ve yapmayan
birisini Ben derhal tanırım. Pujama geleceklerdir, tamam; Sahaja Yoga hakkında konuşacaklardır, dışarı çıkıp, popülerlik için bunu
yapacaklardır. Birçok insan böyle. Onlar dışarı çıkıyorlar ve popülerlik için çalışıyorlar. Ama içeride henüz kendi Benliklerini takip
etmediler. Bu nedenle, bu gelişim aşamasında siz teşvik edilmelisiniz ve bu konuma meditasyon ve iç gözlem yoluyla kolayca
ulaşabileceği anlaşılmalıdır. İç gözlem ile, yeni bir anlayış kalitesi geliştireceksiniz, şeylere çözümler bulacaksınız. Bu,
aydınlanmış ruhu olan bir insanın başka bir kalitesidir. Bu sizin tüm sorunlarınıza çözüm bulabilir. Bu olabilir, o size nasıl yardımcı
olunabileceğinizi önerebilir. Sonra Shraddha’dan bir çeşit kardeşlik gelişir. Sahaja Yoga hakkında büyük dersler veriyor
olabilirsiniz, her türlü şeyi yapıyor olabilirsiniz, ancak shraddha olana kadar siz yükselemezsiniz. Ve bu Shraddha sizin içinizde bir
tür sevgidir, şunu söylemeliyim ki, o yakmayan, ısı vermeyen, ama soğuk, güzel bir esinti hissi veren, sizin anlamanızı sağlayan bir
ateş gibi yayılır. Bir Sahaja Yogi hakkında asla kötü konuşmayacaksınız. Bana bir Sahaja Yogi aleyhinde bir şeyler söyleyen hiç
kimseyi dinlemiyorum. Bir noktaya kadar, toplu bir şikâyet olduğunda ise, o zaman biraz rahatsız oluyorum ve liderle bunun
hakkında konuşuyorum. Ama aksi takdirde eğer bir kişi gelir ve Bana bunu, bunu söylerse, Ben o kişiye sadece “Bu böyle değil,
sen kendin iç gözlem yap” derim. Başkalarında hata bulmak, bütün insanların oynadığı yaygın bir oyundur. Kendi hatalarını asla
görmezler. Başkalarının hatalarını bulmanın size ne yararı var? Başkaları ile ilgili hatalar bularak, size yardım edilmeyecektir.
Kendi içinizdeki, iyileştirebileceğiniz, yardım edebileceğiniz, düzeltebileceğiniz hataları bulmaya çalışın. Kendi kusurlarınızı bulup,
onları düzeltmeniz sizin için daha iyidir, bu sahip olduğunuz bir sorumluluktur, bunu bilmek zorundasınız. Ama bazı insanlar
düşkün oldukları şeylerden dolayı çok gurur duyuyorlar - şöyle konuşuyorlar, “Ben bundan hoşlanıyorum, şundan hoşlanıyorum”.
Ama ya Ruh? Siz bunu beğeniyorsunuz, şunu beğeniyorsunuz, peki ya ruhunuz? O seviyor mu, o hoşlanıyor mu? Onlar “ben bunu
severim, bunu sevmem, şunu sevmem!” diyerek devam edeceklerdir. Bu Batı’da çok yaygındır. Şimdi bakın, bazı bayanlar bu
güzel halıları benim için yaptılar. Halılar o kadar kalınlar ki, üzerlerinde yürüdüğümde, biraz dengem kaybediyorum, ama yaptıkları
şey sevgi, bu Beni çok mutlu ediyor, çok neşelendiriyor, onlar için ne hissettiğimi hayal edemezsiniz. Bu neşe, bu neşe okyanusu
sizin içinizdedir. Bu teşvik etmeye başladığında, size işkence etmez, size güzel .. - kelimeleri nasıl kullanacağımı bilmiyorum - bu
varlığınız üzerine çiseleyen yağmur gibidir, varlığınız için bir lütuf gibi. Başka insanların sevgisi sizi büyülüyor. Siz bunu
istemezsiniz, ama çok sevecen ve kibar bir insan görürseniz, bu tür bir ilişki içinde gerçek bir dostluk vardır. Ama Sahaja Yogiler
hakkında kötü konuşmak, çok yanlıştır. Ve sonra herkesle “bu kişinin bu yanlışı var, o bunu yapmıştı, o şunu yapmıştı”, diye
konuşmak, bu çok, çok yanlıştır ve o kişiye yardım etmek yerine, bu kişiye karşı kolektif bir his yaratarak konuşmak yanlıştır.
İnsanlar her zaman sıkıntıdalar. O zaman siz kolektif olarak, o kişiye yardım etmelisiniz. Bu kişi hakkında kötü konuşmayın. Belki
de bazı hataları olabilir, ancak siz o kişiye karşı konuşmaya başlar ve “onda bu yanlış, onda şu yanlış” derseniz, o zaman siz bir
Sahaja Yogi değilsiniz. Siz kendi kusurlarınızı iç gözlem sayesinde görebildiğiniz sürece, bir Sahaja Yogisiniz. Şimdi çoğunuz,
söylemeliyim ki pek çoğunuz, aydınlanmanızı aldınız. Bunu tecrübe ettiniz. Fakat bazılarınız bilgiye sahip değilsiniz. Edinmeniz
gereken bu bilgiyi ve bu bilginin gerçekten orada olup olmadığını doğrulayın. Amerika'da olduğu gibi, bir Sağlık Enstitüsü olan
N.I.H.'de bir Sahaja Yogi test etmek istediler ve orada doktorlar vardı. Bir doktor öne çıktı ve “Tamam, vibrasyonunla, bende neyin
yanlış olduğunu bana söyle” dedi. Bunun üzerine kız “Efendim, kalbinizde bir sorun var” dedi ve “Doğru” dedi çünkü sadece bir ay
önce bir bypass ameliyatı geçirmiş ve hastaneden çıkmıştı. Kesinlikle doğruydu ve bu onları şaşırttı. Bu teşhis, gördüğünüz gibi,
hastayı yarı yolda öldürür. Yani bu bir kişiye teşhis koymanın çok kolay bir yoludur, sadece vibrasyonu hissederek. Bize çok güzel
bir ilgi gösterdiler, hastanelerinde Sahaja Yoga'yı geliştirmek istiyorlar.Yani sizde kendinizi doğrulamalı, kendinizi muayene etmeli
ve kendiniz hakkında bilgi edinmelisiniz, siz nesiniz? Deyin ki, bir karı koca - şimdi kadın meditasyon yapıyor, her şeyi biliyor,
kocası hakkındaki her şeyi biliyor, onda neyin yanlış olduğunu biliyor ve kocasına söylemiyor. Hoş görüyor, şikâyet etmiyor, hiçbir



şey istemiyor, sadece hoş görüyor. Ve bu hoşgörü, kocayı, karısının kendisinden daha yüksek bir kişiliğe sahip olduğuna ikna
eder. Adam herhangi bir şey olabilir, ancak sonraları, o karısının ulaştığı şeyin bu olduğunu, bunun büyük bir kişilik olduğunu
anlar. Batı’da, pek çok kusurumuz var özellikle de ahlaki olarak, insanlar gerçekten de, size söyleyeyim, onları sanki bir yılanın
ısırmış gibiler. İnsanların burada yaptıkları şeyler, asla gelişmemiş insanların aklına gelmez. Dolayısıyla gelişme, her türlü terk
ediş, her tür serserice davranış anlamına geliyor ve onlar kendilerinin çok özgür olduğunu, böyle devam edip eğlenebileceklerini
düşünüyorlar. Bu tarz çok yaygın, ama siz sadece kendinizi yargılayın. Sizde bu tiplerden biri misiniz? Yoksa yükselişlerinde
sizden daha yüksekte olan insanlardan biri misiniz? Bu bir süreçtir, itiraf etmeliyim. Bu, sadece o noktaya gelmek değildir. Bazen
çok yeni Sahaja Yogiler bile, çok eski olan Sahaja Yogilerden daha iyidirler, ama bu, onlar bunun için çok güçlü bir arzu duydukları
içindir. Ne arıyoruz? Neden aradığımızı anlamalıyız - çünkü biz kendimizi bilmek istedik. Bir şekilde, kendimizi bilmemiz
gerektiğini biliyorduk ve kendimizi bilmiyorduk. Öyleyse ararız. Biz ararız. Her türlü şeyi yaparız, yani arayış adına, yanlış şeylerde
yaparız demek istiyorum. Ama bu arayış sizi Sahaja Yoga'ya getiriyor. O zaman da, Kundalini sayesinde çok kolay olan
aydınlanmanızı elde etmelisiniz. Kundalini, pek çok şeyi, çoğu şeyi çözer. Birinin bana söylediği gibi, bir gecede, bir bayan bir
gecede içki içmeyi ve sigara içmeyi bıraktı- bir gecede. Yani Ben bunu söylemem, bunu asla söylemem ama o sadece bir gecede
bıraktı ve dedi ki, “Saç şeklim konusunda çok titiz birisiydim ve saçımı farklı bir şekilde yapardım, kuaförlere giderdim, güzellik
uzmanı ile çok zaman geçirirdim, şudur, budur”. “Vazgeçtim” dedi. Ayrıca “Ahlaklı olmayan elbiseler giyerdim ama sonra
bedenime saygı duymaya başladım ve düzgün kıyafetler giymeye başladım” dedi. Tüm bu bilgiler size gelir, bu kendiliğinden sizin
içinizdedir, çünkü bunların hepsi sizindir. Ayrıca, eğer gurunuz size anlattıysa, siz yönlendirilirsiniz. Guru’nun işi insanlara
rehberlik etmektir. Peki, bu noktada, eksik olan nedir? Sahaja Yoga'da eksik olan ne? Size söylemem gerek. Çok fazla kolektif
felaketimiz var - her türden. Çok fazla sayıda depremimiz oldu, bir sürü selimiz oldu, yağmur yağdı, sonra çamurlar - çamur bir
nehir gibi geldi ve dünyadaki pek çok felaket ve Sahaja Yogiler bunlardan kurtarıldılar. Tüm Sahaja Yogiler bunlardan kurtuldular,
buna şüphe yok, ama kurtarıldıktan sonra sizin anlayışınız nedir? Ne biliyorsunuz? Bu felaketler neden oluyor? Çünkü Sahaja
Yoga çok kolektif değil. O çok kolektif olmak zorundadır. Çok daha fazla yayılmış olmalı, o birçok insana ulaşmalı, ki biz bunu
yapmıyoruz. Biz duruyoruz ya da azıcık bir şey yapıyoruz. Ama hepiniz dışarıya çıkın! İsa’nın on iki öğrencisine bakın! Elbette
insanlar yanlış şeylere gittiler ama onların nasıl çalıştıklarına ve bunu ne kadar yoğun bir şekilde yaptıklarına bakın. Bu yoğunluğa
sahip değilseniz ve eğer siz Sahaja Yoganın yayılmasına kendinizi tamamen adanmazsanız, o zaman kolektif sorunlar
çözülemez. Gündelik sıradan şeylerle, diğer işlerinizle ve her şeyle meşgulsünüz; sorun yok, Sahaja Yoga'da itiraz yok. Fakat
dikkatinizi yaşamın bu tarafında daha fazla tutmalısınız – Kolektivite için ne yapıyoruz? Bunun hakkında konuşuyor muyuz?
Sahaja Yogayı yayıyor muyuz? İnsanları bunun hakkında bilgilendiriyor muyuz? 'Bir keresinde çok şaşırdım, uçakla geliyordum ve
bir bayan Benim yanıma oturdu ve çok kötü vibrasyonları vardı. Kendimi bandhan içine aldım ve ona kendisinin maneviyatı için ne
yaptığını sordum ve o Bana “Bahai” insanlarının adını verdi. “Tanrım” dedim. Bu insanlar yayılırlarsa ve onlar çok yayıldılar, bir
sürüler! Peki, ne olacak? Afetler! Onlar o kadar negatif insanlar ki, onların dünyaya için iyi bir şey yapmaları imkânsız. Gördüğünüz
gibi, herkes, sahte gurular, insanların onlara nasıl itildiğini, onlara nasıl götürüldüklerini ve onların mesajlarını nasıl yaydıklarını
görüyoruz. Yolda şarkı söyleyen, gurusunu öven ve ayrıca komik elbiseler giymiş insanlar gördüm – biz böyle bir şey istemiyoruz.
Ama elbette ki sizin bilginiz var, elbette ki sizler aydınlanmış ruhlarsınız. Fakat mesele, sizin Sahaja Yoga için ne yaptığınızdır.
Sahaja Yogayı her yere yaymanız gerekiyor. Örneğin, eğer bir rozet takarsınız, o zaman onlar size “Bu nedir?” diye sorarlar. O
zamanda siz onlara, bunun ne olduğunu söylemelisiniz, bir şeyler. Sadece Sahaja Yoga hakkında konuşmaya başlayın! Sahaja
Yogadan başka bir şeyden bahsetmeyin. Sahaja Yoga'dan bahsetmeye devam etmelisiniz, Sahaja Yoga'yı yaymaya devam
etmelisiniz: Siz bunu yapmadığınız sürece, bu kolektivite olmayacaktır ve kolektif saçmalıklardan kaynaklanan tüm bu felaketleri
yaşayacaksınız. Birçok şeyden korundunuz. Kirlilik olsa bile, bu bir Sahaja Yogi için fark etmez. Bir deprem felaketi yaşansa bile,
Sahaja Yogi kurtarılacaktır. Ama neden siz tüm dünyayı kurtarmıyorsunuz? Felaket üstüne felaket geliyor ve eğer şefkatiniz
varsa, siz herhangi bir felaketle karşılaşabilecek veya herhangi bir sıkıntıya girebilecek insanları düşünmelisiniz. Tabii ki Ben pek
çok insanı tedavi edebilirim, şüphesiz. Fakat Sahaja Yoga'nın nasıl çok kolektif hale getirileceğini bilmiyorum. Artık burada pek
çok kişisiniz, her biriniz en az 100 kişiye aydınlanma vermeye başlayabilirsiniz. Her yere gidin. Sahaja Yoga hakkında konuşun.
Divine'ın övgüsünü söyleyin ve sizler tüm dünyayı kurtaracaksınız. Bu birkaç kişiyi kurtarmakla kalmaz, harika Satya Yuga'ya
sahip olabilirsiniz, ama siz bu Dünya Ana'yı da kurtarmalısınız. Onun içinde olan insanları kurtarmalısınız. Yani, bu insanlar gibi,
televizyonda birçoğunu gördüm. Onlar, utanmadan, bilmedikleri bir şeyden bahsediyorlar. Ve arkalarında binlerce ve binlerce
insan var. İnsanlar aptal olduğu değil, yanlış bir yolda ilerlemek istediklerinden değil, ama bu sahte olan, yanlış olan, onları nasıl
ayartacağını, nasıl yakalayacağını, onlarla nasıl konuşacaklarını bilen bu insanlar. Fakat bir Sahaja Yogi, görüyorsunuz, o eğer
negatif vibrasyonları olan birini görürse kaçar. Böyle bir topluluktan kaçacak, yanlarına yaklaşmayacak ve “Ah, çok kötü
vibrasyonlar, bunu istemiyoruz!” diyecektir. Öyleyse sizler cesur olmalı ve bu yerlere girmelisiniz, insanlarla konuşmalı ve kolektif



hale getirmelisiniz. Aksi takdirde, bu dünyayı Tanrı'nın gazabından kurtaramazsınız. Tanrı, gazap dolu, şüphesiz. Sizin için, O sizi
kurtaracaktır, peki ama bunun faydası ne? Sizler bu Dünya Ana'yı kurtarmalısınız. Ve bunun için hazırlıklı olmalısınız, üzerinde
çalışmalısınız ve ne zaman bir şansınız olursa Sahaja Yogayı yaymak zorundasınız. Bazı insanlar bana “Anne, eğer siz gelirseniz
her şey yoluna girecek” dediler. Neden? Ne bu kadar? .... siz de Benim gibi olabilirsiniz. Bunun hakkında insanlarla
konuşabilirsiniz. Ben Sahaja Yoga'ya bir kişiyle başladım ve o zaman her yer tamamen karanlıktı. Arayış içinde olanlar yoktu,
hiçbir şey yoktu, korkunç insanlar, ama bu işe yaradı ve temizlendi. Öyleyse bir kişi bu kadar çok Sahaja Yogi getirebilirse, neden
siz de aynısını yapıp bunun hakkında konuşmuyorsunuz. Davranışlarınız, tarzınız, her şey kesinlikle onları etkileyecektir. Kişinin,
kolektif bilinç hedefimize ulaşacak şekilde çalışması gerekir. Bu sadece Sahaja Yogiler için değildir, bu herkes içindir. Böylece
meydana gelen tüm bu felaketler, olan bu korkunç şeyler duracaktır. Tamamen durur, sizi temin ederim ki bu durdurulabilir.
Çünkü sizler her zaman kurtarıldınız. Bu sayede, aydınlanma alacak olan herkes de kurtulacaktır. eğer yanlış yaparsak, ahlaksız
olursak, hile yaparsak, başkalarına baskı yapmaya çalışırsak, büyük bir yıkım gücü haline gelirsek, o zaman bu kolektif
felaketlerin oluşacağını ve sanırım bundan da bizim sorumlu olacağımızı, insanlara neden açıkça anlatmıyorsunuz. İlgilendiğiniz
her şey, ilgilendiğiniz herhangi bir konu, siz bununla mücadele etmek için bir organizasyon başlatmak zorunda değilsiniz. Ancak
insanları ikna etme ve Sahaja Yoga'ya getirme gücünüz böyle bir fark yaratacaktır. Umarım bir guru olarak yapmanız gerekenleri
anlayacaksınız. Bir guru olarak, çok fazla şey var ve karakteriniz için, dün, Lao Tse'nin üstatlar hakkında neler yazdığını
gösterdikleri gibi, bunların hepsinin üstünde, kargaşanın üstünde, kıskançların üstünde, kaypak konuşmaların üstünde olmaları
gibi. Onlar çok yüceler, onlar üstatlar ve onlar üstatlar olacaklar ve eğer siz bunu yapmaya çalışırsanız, gurular olacaksınız. Elde
etmeniz gereken şey budur. Bazılarının başardığını biliyorum, ama çoğunuzun şefkat ve sevgi ile bunu başarması gerekiyor. Tanrı
hepinizi kutsasın H.H. Shri Mataji Nirmala Devi Bir Guru pujada, Guru, müride herhangi bir hediye vermez. Guru hediye veremez
ama Anne verebilir. Bu gün size herhangi bir hediye vermeyeceğimden dolayı üzgünüm ama sizin için iyi bir konuşma yaptım.
İnsanların bu kadar da güzel şeyler ortaya çıkarmaları çok şaşırtıcı. ve biliyorsunuz, aydınlanmış insanlar yaratıcıdırlar. Siz
öncelikle Sahaja Yogiler yaratmalısınız ve diğer bütün bu şeyleri. Yani sizler yaratıcılarsınız, bunu yapabilirsiniz. Bu sizin için zor
bir şey değildir. Bu çok basit ve siz bu sanatı çok yakında öğreneceksiniz. Ve eminim ki, bu çok hızlı bir şekilde hallolacaktır. Bu
sayede siz, dünyanın her yerinde daha çok sayıda Sahaja Yogi yarattığınızı bileceksiniz. Çok teşekkür ederim.
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Shri Krishna puja. Cabella Ligure (İtalya), 20 Ağustos 2000. Bugün, içimizdeki Shri Krishna'ya ibadet etmek için buradayız.
Bildiğiniz gibi, Sahaja Yoga'ya gelmeden önce hepiniz arıyordunuz. Farklı yerlere gittiniz, pek çok kitap okudunuz ve bazılarınız da
kaybolmuştu. Ve bu arayışta, belki de ne aradığınızı bilmiyordunuz. Aradığınız şey kendinizi tanımaktı. Tüm dinlerde “Kendini Bil”
denildi. Bu ortak bir şeydir, hepsi bunu söylediler. Bu kesinlikle orada olan bir noktadır, her dinde “Kendini Tanı” denildi. Çünkü
kendinizi tanımadan, Tanrı'yı tanımayacaksınız. Spiritüelliği bilmeyeceksiniz. İlk adım, kendinizi tanımaktı ve bu yüzden insanlar
size her türlü numarayı yaptılar, farklı şekillerde size öğrettiler, sizi gerçekten yağmalayıp, aldatmaya çalıştılar. Bütün bunlar oldu
ve bitti. O zaman, şimdi siz Sahaja Yoga'ya geliyor ve Aydınlanmanızı elde ediyorsunuz. Aydınlanmanın amacı nedir? Tanrıyı ya
da Tanrıça'yı tanımaktır. Aydınlanmanın amacı budur. Ama Aydınlanmayı aldıktan sonra size ne olacak? Birçoğunuz uyuşturucu
gibi saçma sapan şeylere, buna benzer şeylere olan ilginizi yitirdiniz. İşe yaramaz kitaplar okumaya olan ilginizi kaybettiniz. İçki
içmek gibi diğer alışkanlıklara olan ilginizi kaybettiniz. Bu yeterli değil, bu yeterli değil, dediniz. Bu herhangi bir şekilde olabilirdi.
Tanrıyı bilerek neyin olması gerekiyor, Tanrı neden sizin onu tanımanızı istiyor? Çünkü O sizde kendi yansımasını görmek istiyor,
kendi yansımasını görmek istiyor, işte bu yüzden sizi yarattı ve O sizde kendi yansımasını görmek istiyor. Tanrıça ile de aynı. O
size Aydınlanma vermiştir, çünkü O da, sizde kendi yansımasını görmek istiyor. Bu yüzden kendinizi, daha saf, güzel, sevgi dolu,
şefkatli ve hepsinden önemlisi, bilgelik dolu olan bu yansıma için hazırlamalısınız. İşte mesele budur, siz bilgeliğe sahip olmanız
gerektiğini anladığınız bir noktaya ulaşmalısınız. Eğer bilgelikten yoksun kalırsanız, o zaman aydınlanmış bir insan olmazsınız.
Bakın, Shri Krishna seviyesinde, O sizin Virata’nın bir parçası olmanızı istiyor veya Viratangana'nın, bu da aynı şeydir. Virata'nın bir
parçası olmanızın gerekmesi, aydınlanmış ruh olduğunuz için değildir, yani size mükemmel şekilde iyi olduğunuzu ve bu konuda
hiçbir şey yapmak zorunda olmadığınızı düşünmeye devam edersiniz. Bu noktanın ötesinde ne yaparsınız, aydınlanmadan sonra,
Shri Krishna da olduğu gibi, sizde bu insanların yaşamlarından, olması gereken yansımayı kendi içinizde görmelisiniz. Shri
Krishna, ilk bildiğiniz gibi çok zor bir durumda doğdu ve O, Yashoda tarafından yetiştirildiği yere götürülmek üzere oradan taşındı.
Orada, oyunculuğuna başladı. Bu yüzden sizde, hayatta oyuncu olmalısınız. Eğlence ve neşe yaratmalısınız. O Himalaya'larda bir
yerde yaşlı bir bilge gibi oturmanızı söylemedi, siz gidin çocukların arasına karışın, onlarla konuşun, onlarla oynayın, eğlenin. Aynı
zamanda O, kendisine karşı hareket eden tüm olumsuz güçleri yok ediyordu. Oyunculuğu içinde, bunu sadece O yaptı. Sadece bir
çocuk olarak bunu yaptı. Bir çocuk olarak, ne kadar da olgundu, Putna'yı öldürdüğünü görebiliyorsunuz ve ayrıca iki korkunç
rakshasa da var. Onları öldürdü. Aynı zamanda Gopiler (inek çobanları) ile oynuyor, onlarla dalga geçiyor, onları rahatsız ediyor ve
onlarla eğleniyordu. Neden? Çünkü onların oyuncu olmalarını ve gopilerin Onunda içinde olduğu her tür kutlamayı yapmalarını
istedi. O, - bir keresinde kuvvetli bir yağmur yağdı ve büyük dağın tamamını O parmaklarının ucunda havaya kaldırdı. O bir çocuk,
bunun mümkün olmadığını bu insanların anlamaları gerekirdi, Bu bir mucizedir, ama O orada dağı sadece tek bir parmağı ile
tutuyordu. Çok basit iddiasız bir şekilde, kendisi ile oynayan bütün oğlanları korumak için her şeyi yapıyordu. Sonra gitti ve büyük
bir yılan olan Kalia'yı suda öldürdü. Suda, bu korkunç adam, birçok insanın öldürüldüğü bir zehir yaratıyordu. Yılan kısa süre aldı
ve Kalia’nın bütün insanları öldürdüğü veya vurduğu noktada, insanların kurtarıldığı yerden O, Yamuna'nın korkunç suları içine
atladı veya Kalia’a karşı zafer kazandı diyebiliriz. Ama bu büyük yılanın karısı Ona, “lütfen Kalia’yı affedin” dedi ve O’da onu affetti.
Bütün bu şeyler, 6-7 yaşındaki bir çocuğun, kendisinin bir şey yapıyormuş gibi hissetmeden, tüm bu büyük şeyleri yaptığını
gösterir. Bu konuda düşünmeden bile diyebiliriz ama O bunlara ulaştı çünkü O kendisinin Shri Krishna olduğunun farkındaydı.
Öyleyse, ilk önce sizin, kendinizin aydınlanmış insanlar olduğunuzu bilmeniz gerekir. Sizler sıradan insanlar değilsiniz, sıradan bir
şekilde davranacak insanlar değilsiniz. Sizler, Yüce Tanrı'nın niteliklerini yansıtacak şekilde, özel olarak yapılmış, özel
insanlarsınız. Sizin gidip Kalia'yı öldürmeniz beklenmiyor, ama bugün durum öyle ki, sizler hep korunuyorsunuz. Hiç kimse size
zarar veremez, hiç kimse sizi öldüremez ve sizler bakılıyorsunuz çünkü sizler Sahaja Yogisiniz. Şimdi bir Sahaja Yogi'nin karar
alma konusundaki tutumunun ne olması gerektiğini kişi anlamalıdır. Bu kendiliğinden gelişen bir karar olmalıdır. Bununla
çetelesini tutmanız gerekmiyor, oraya gidip bulun, derhal ve kendiliğinden, nehrin içine atlayan Shri Krishna gibi. Yani aynı şekilde,
her şey için çok kendiliğinden bir karar vermelisiniz. Şimdi satın almak istiyorsanız, deyin ki bir halı. Pekâlâ, dükkâna girersiniz ve
alacağınızın hangisinin olduğunu hemen bilmelisiniz. Her yaşam yürüyüşünde çok spontan bir karar vermelisiniz, anlık karar
vermelisiniz. Ama gördüğüm şey şu, stil çok farklı. Dükkândan dükkâna gidecekler, sonra bir liste yapacaklardır, tüm ölçümleri
yapacak, sonra eve dönecek ve ertesi gün karar vereceğimizi söyleyeceklerdir. Bu bir Sahaja Yogi'nin davranış şekli değildir. Bir
Sahaja Yogi, her şeye o anda, kesinlikle spontan şekilde karar vermelidir. Sizler böyle olmalısınız. Şimdi birileri boğuluyor. Öyleyse
ilk dürtü sizin kurtarmanız gerektiğidir ve nasıl kurtaracaksınız? Suya atlıyorsunuz çünkü korunuyorsunuz. Size hiçbir şey olamaz.
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Yani sadece suya atlar ve kişiyi kurtarırsınız. Minimumun minimumu olarak sizin tutumunuz bu olmalıdır; Çok spontan bir karar
vermeniz, sizin mizacınız olmalıdır. Bütün bu düşünme ve her türlü karar verme ve kararlar için büyük bir konferanslar
düzenlemek, bütün bunlar bu karar vermeyi sağlamayacaktır. Gündelik hayatta da siz böyle olmalısınız. Ayrıca her tür siyasi
yaşamda, ekonomik yaşamda veya liderlik etmeniz gereken başka herhangi bir yaşamda sizin çok spontan olmanız gerekir. Nasıl
spontan olursunuz? Ben hangi kaliteye sahibim, hangi kararı alacağınızı bilmek için, sizin sahip olduğunuz silah nedir?
Vibrasyonlara sahip olduğunuzu biliyor musunuz? Vibrasyon hissine sahipsiniz. Vibrasyonların ne olduğunu biliyorsunuz.
Vibrasyonların size ne söylediğini ve sizinle haberleştiklerini biliyorsunuz. Sizinle konuşuyorlar. Öyleyse, vibrasyonlarınızla ne
yapmanız gerektiğini, bir saniye içinde bilmelisiniz. Mesela şimdi birileri Bana “Anne, Cabella ‘ya geldiğim zaman muazzam
vibrasyonlar hissediyorum” dedi. Bu bir gerçektir. Ama kaçınız bu şekilde hissediyor? Çünkü duyarlılığınız henüz gelişmedi.
Vibrasyonlarınız hususunda hassas olmalısınız. Birisine bakarken, birisinin yanında otururken, hatta birisi ile el sıkışırken, bu
kişinin ne tür bir vibrasyonları olduğunu bilmeniz gerekir. Eğer böyle bir hassasiyet geliştirirseniz, o zaman kesinlikle çok spontan
kararlar alacaksınız. Biliyor musunuz, Ben bunda çok iyiyim. Cabella'yı beş dakikada satın aldım. Gerçekten beş dakikada. Buraya
geldiğimde Bana, sizin büyük bir arabanız var ve bu yüzden yukarıya çıkamazsınız dediler. Bunun üzerine belediye başkanı Bana
şunu söyledi: “Tamam gelin. Sizi ben arabama götüreceğim”. Bu nedenle onun arabası ile gittim oraya ve bulduğum şey her şeyin
harap halde olduğuydu, şüphesiz. Orası kesinlikle, darmadağınık ve hayaletli bir yer gibi görünüyordu. Şüphesiz. Ve Benimle
yanımda olan herkes şöyle dedi ki: Ha! Ne yer ama Anne! Siz burayı satın alamazsınız. Ben de belediye başkanına “burayı satın
alıyorum!” dedim. “Ne zaman?” dedi. “Bugün, şimdi!” Başkan şaşırdı. “Siz Bana nasıl satın alabileceğimi söyleyin” dedim. Bunun
İtalya'da çok kolay olduğunu söyledi, sizin şöyle satın almanız gerekiyor, şu şekilde, siz fiyatın 1 / 3'ünü ödersiniz. Tamam, ondan
sonra burada oturabilirsiniz. Eğer bu yerle ilgili yanlış bir şey olduğunu fark ederseniz, almaktan vazgeçebilirsiniz, fakat o zaman
paranızı geri alamazsınız. Ama size satan diğer adam satışa hayır derse, o zaman sizin ödemek zorunda olduğunuz paranın iki
katını size ödemek zorundadır. Bende, çok iyi bir anlaşma dedim. Satın alıyorum. Size satın aldığımı söyledim. Satın alacağım. Ve
herkes Annenin ne yaptığını şaşırttı? Yani, karar vermiş olan vibrasyonlardır, yerin vibrasyonlarıydı. Ben sadece karar verdim ve
alıyorum dedim. Beni yedi tane kaleye götürdüler! Hayır dedim. Sadece dışarıdan, buralara hayır diyebilirdim. İçeri bile girmediğim
için şaşırdılar. Onlara, siz burada ne olduğunu sorun dedim. Rahibe manastırı dediler. Gördünüz, dedim. Şimdi, siz böylesi bir
kendiliğinden karar verme özelliği geliştirmelisiniz. O zaman, bu kadar kısa sürede gerçekten bu kadar harika bir şeyi
başarabilmenize şaşıracaksınız! Ama bu, hepinizin bu şekilde yapması gerektiği anlamına gelmez. İlk önce vibrasyonların
duyarlılığına sahip olmalısınız. Eğer siz bu vibrasyonların hassasiyetine sahipseniz, Ben şimdi sizin Sahaja Yoga'da
olgunlaştığınızı söyleyebilirim. Öyleyse, olgunluğa ulaşılması gerekiyor. Şimdi, tamam, ben aydınlanma aldım, bunu yapabilirim,
diyemezsiniz. İlk önce hassasiyet duygunuzun hesabını tutun. Peki, şimdi bunu nasıl biliyorsunuz? Örneğin, siz hiçbir şeyiniz
olmadığını anlamak için spontan bir karar veriyorsunuz, bunun hepsi saçmadır. Muhtemelen, ama kendiniz için şunu
görebilirsiniz, eğer kararlarınız spontansa ve eğer onlar başarısız olursa, eğer onlar yanlışsa, eğer kararda bazı hatalar varsa,
bunların hepsi size acı çektirecektir. Ekonomik olarak da, politik olarak da, her ne şekilde olursa olsun. O zaman sizin tüm
değerler sisteminiz çok iyi şekilde değerlendirilecektir. Sahaja Yoga'da ne kadar ileriye gittiniz? Aydınlanmanızda ne kadar ileriye
ulaştınız ve siz neredesiniz? Kendinizi test etmenin yolu budur. Başarısızlıklardan korkmamalısınız ve başarıdan
etkilenmemelisiniz, çünkü sizler aydınlanmış ruhlarsınız. Tabii eğer duyarlıysanız, bunun ne olduğunu hemen anlayacaksınız.
Tabii ki, size bunun, Benim sahip olduğumun aynısı olması gerektiğini söylemeyeceğim ama bunu denemelisiniz. Şimdi, Anne, o
çok iyi bir kişi, siz onunla tanışmalısınız, o kadar hoş birisi ki ve şu olacak, bu olacak, diye bazılarını öven insanlar gördüm. Bende,
“Tamam” dedim, Bana onun fotoğrafını gösterin. Sonra Ben, “üzgünüm, ama onunla tanışmak istemiyorum” dedim.
Anlayamıyorlar. Böyle harika bir adam, kendisi yarın bir bakan olacak. Ben onunla tanışmak istemiyorum. Ertesi gün gazetede
onun hakkında, o kişinin çok kötü bir adam olduğu hakkında büyük bir haber görürsünüz. Bu yüzden kendi tecrübelerinizi ve
spontan karar verdiğiniz şeyi anlamanız gerekir. Ama siz yine de spontan kararlar almaya devam edin, diyebilirim. Bu konuda
düşünmeyin: bunun nasıl çalışması gerektiğine dair, ne yapmalıyız diye… Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bildiğinizi
gördüğünüzde, bu aklınızı da çok etkiledi. İnşa ettiğim evi kaçınız gördünüz bilmiyorum. Shri Krishna'nın diğer tarafı ise, Onun son
derece yaratıcı olmasıydı. Çocukluğunda her şeyi yaptı, şakalarını yaptı ve yetişkin biri olduğunda ise, O Dwarika’nın kralı oldu, o
bölgenin ve bir kral gibi giyinirdi. Ne de olsa sonuçta, O bir kraldı. Çocukken küçük bir tavus kuşu tüyü takardı, ama kral olunca
her şeyi giyip, tahtta oturur ve insanlarla bu şekilde konuşurdu. Bütün bu azamet oradaydı ve O son derece yaratıcıydı. Çok güzel
bir kale inşa etti, ya da Dwarika'da altından bir saray inşa etti diyebilirsiniz. Buna inanabiliyor musun? Bunu Shri Krishna yaptı ve
bunların hepsi daha sonra su altında kaldı. Şimdi Hindistan’daki aydınların hepsi, batılı insanlar tarafından eğitildiler, bence onlar
böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylediler. Suda hiçbir şey yok ve O sarayını oraya hiç yapmadı. Bunların hepsi bir hikaye.
Sadece bir efsane gibi. Ama bazı insanlar inandılar ve suyun altına gittiler ve çok büyük bir saray olduğunu gördüler. Altın vardı,



birazı kalmıştı, ama hepsi orada değildi. Onun yaptığı devasa büyük bir saraydan çok etkilediler. Suyun altında kaldı, ama
oradaydı. Bunun gibi, gelen tüm bu enkarnasyonlar son derece yaratıcıydı. Eğer yaratıcı değilseniz, Aydınlanmanın yararı nedir?
Kolayca yapabileceğiniz en yaratıcı şey, başkalarını Sahaja Yogi yapmaktır. En kolay olan ve neşe veren şey, başkalarını Sahaja
Yogi yapmak ve onlara, asırlardır aradıkları Tanrısal kutsamaları vermektir. Bunu onlara vererek, nasıl bir teselli, nasıl bir kutsama
verdiğinizi bilemezsiniz. Öyleyse aydınlanmanızı aldığınızda – ki siz bunu çok kolay bir şekilde aldınız, söylemek zorundayım.
Hepsi bunun bir, “Anında Nirvana” olduğunu söylüyorlar. Sahaja Yoga, Anında Nirvana’dır, bu doğru. - ama ne kadar kolay ve anlık
olursa olsun, siz bunun değerini anlamazsınız. Onlar Hindistan için, Hindistan’ın her zaman özgürlüğü çok kadar kolay
kazandığını söylerler - o kadar da kolay kazanmadılar- bu yüzden buna değer vermiyorlar. Ama bu doğrudur, herhangi bir şeyi
ücret ödemeden elde ederseniz, önceden ve herhangi bir özel çaba göstermeden, o zaman buna değer vermezsiniz,
anlamıyorsunuz. Bunun bir hak meselesi olduğunu düşünüyorsunuz. Ama insanların Aydınlanma almak için ne kadar acı çektiğini
biliyor musunuz? Onlar Himalayalara giderlerdi, tek ayak üstünde dururlar, bazen de aylarca tepe üstü dururlardı ve
aydınlanmalarını alamadılar. Aydınlanma almak için yirmi sekiz yıl boyunca bir odada yaşayan bazı insanlar olduğunu duydum.
Neden böyle yaşadılar? Çünkü diğer insanlardan, kötü atmosferden, her şeyden uzak durarak, aydınlanma alabileceklerini
düşündüler - asla aydınlanmayı elde edemediler. Yani çok kolay bir şekilde sahip olsanız da, onun çok değerli, çok büyük bir şey
olduğunu kişi anlamalıdır. Aydınlanmayı elde etmek çok kolay değildir. Aydınlanmış insanları okudunuz, belki de nasıl elde
ettiklerini bile bilmiyorlardı. Kundalini'yi bile bilmiyorlardı ama aydınlanma aldılar. Guruları sayesinde belki, belki de kendi
çabalarıyla. Buddha, aydınlanmasını alana dek ne kadar da acı çekmek zorunda kaldı! Onu düşünün. Nasıl aydınlanmasını aldı.
Demek istediğim, onun hayatını görünce titrersiniz: sonunda açlıktan ve yoksulluktan ölür. Ama size hiçbir şey olmadı. Onu hiç
zorlanmadan, çok tatlı bir şekilde aldınız, hepiniz. Hiçbir şey, ödemek zorunda değilsiniz, bunun için hiçbir şey yapmak zorunda
değilsiniz. Ancak bu, sizin ona değer vermemeniz gerektiği anlamına gelmez. Toprak Ana'ya bırakılan bir tohum gibi, o
kendiliğinden filizlenir ve büyüyen bir çuha çiçeğine can verir, bir fundaya ve daha sonra bir ağaca dönüşebilir. Ama siz ona su
vermelisiniz ve bir bahçıvanın ya da birisinin bakması gerekir. Sizin durumunuzda her şeyi yapmak zorunda olan sizsiniz.
Öncelikle siz şefkat ve sevginin beslenmesini koymalısınız. O şefkat ve sevgiyi aldınız mı? İnsanları seviyor musunuz? Biri bugün
bana söyleyince - şok oldum, “Çocukları sevmiyorum” dedi. “Çocukları sevmiyor musunuz?" dedim. "Yok hayır. Başkalarının
çocuklarını severim, benimkini değil ” dedi. Sadece hayal edin. Bunu nasıl yapabilirsiniz? “Siz kendi çocuklarınızı sevmediğiniz”
gibi bir şeyi nasıl söylersiniz? Hiçbir şey, ilk olarak, hepiniz için, “Seviyorum ya da sevmiyorum” dememeniz gerektiğini
söyleyebilirim. Bunlar anti-mantralardır. “Bunu sevdim”, bu söz çok yaygındır. Siz kimsiniz? “Bu halıyı sevmiyorum; Bu gümüş
şeyden hoşlanmıyorum." Siz kimsiniz ki? Böyle bir şey yapabilir misiniz? Bu tür bir karar almanın da, onların çok spontan
olduğunu gösterdiğini düşünüyorlar, bu böyle değil. Bu sizin “benim sevmediğimi, istemediğimi söylemeye hakkım var” diye
düşünmenize yol açan şartlanmanızdan geldi. Ama siz kimsiniz? Eğer siz Ruhsanız, bu kelimeleri asla kullanmayacaksınız çünkü
bu birilerini incitebilir. Asla başkalarına zarar verecek bir şey söylemeyeceksiniz. Asla başkaları için tehlikeli olacak bir şey
yapmayacaksınız. Ama her zaman, son derece sevgi dolu ve şefkatli ve huzur veren bir şeyler söyleyeceksiniz. Başkaları için
neşe yayacaksınız. Ruh'un başkalarına neşe veren bir gücü vardır. Eğer bir suratsız bir kişiyseniz, huysuz bir kişiyseniz, o zaman
siz aydınlanmadınız demektir. Neşe, sevgi ve şefkat verebilmelisiniz ve bu kesinlikle spontan şekilde gerçekleşmelidir.
Hindistan'da, Maharashtra'da yaşayan bir aziz hakkında anlatılan bir hikâye var. Yani onlar “Kavad” adı verilen bir kap ile su
alıyorlardı ve Gujarat'a kadar bütün yolu kat ederek Shri Krishna tapınağına götürüyorlardı. Bu çok büyük bir şey sayılıyordu, Shri
Krishna'ya teslimiyet sayılıyordu, diyebilirim. Bu aziz de, “Kavad” adlı kapta suyu taşıdı. Yol boyunca onu taşıdı, Maharashtra'daki
köyünden kalkıp, tapınağa geldi, tapınağın eteklerinde, çok susamış, susuzluktan ölmek üzere olan bir eşek gördü. Bunun üzerine
o suyu bu eşeğe verdi. Herkes dedi ki, “Bu suyu kilometrelerde yanında getirdin, günler boyunca, burada Deitye sunmak için
günlerce yanında bu suyu getirdiğini hayal et ve şimdi sen onu bu eşeğe mi verdin?” O da, “siz bilmiyorsunuz, Tanrı suyu almak
için bunca yolu geldi” dedi. Onun benimsediği tutuma bakın. Yani, aydınlanmış bir kişi için şefkat bu şekilde olmalıdır, çok cömert
bir tabiatta. Eğer cömert değilseniz, eğer cimriyseniz, her zaman paranız için endişe duyuyor ve tasarruf ediyorsanız, o zaman ilk
olarak siz olgunlaşmış bir Sahaja Yogi değilsiniz. Değilsiniz. Bunun dışında, bu tür bir para size asla mutluluk vermeyecektir.
Cimrilik Ruh’a aykırıdır. Ruh çok cömerttir, çok cömerttir. Bir şeyi biriktirmek, insanları aldatmak veya bir şey çalmak için asla
çaba sarf etmez. Bu söz konusu bile değildir. Çünkü onun içinde açgözlülük kalmadı. Hiçbir açgözlülük yoktur ve bu yüzden
gerçek bir ruh olan böylesi bir insan, açgözlü birisi olamaz. O kişi son derece cömert olmalıdır. Bunun gibi son derece cömert
olan ve başkalarının sorunlarını çok iyi anlayan, birçok insan gördüm. Bir Sahaja Yoginin kendi problemleri olsa da, o kişi hiç bir
şekilde Sahaja Yogi değildir. O başkalarının sorunlarını çözmek için oradadır, kendi sorunlarını çözmek ve benim sorunum bu,
diye konu hakkında konuşmak için orada değildir. Şimdi, bu modern zamanlarda geliştirilen yeni bir kelimedir. Onlar daha
önceleri bu “problem” kelimesini hiç kullanmadılar, size söylüyorum. Biz sadece geometri için bu “problem” kelimesini kullanırdık.



Ama şimdi bu başladı. Onlar orada, problem yok derler, Onların hepsi bir problem içindeler, Sanırım, aslında onlar problemler,
Öyleyse yapmanız gereken, problemlerinizi başkalarına aktarmamanız gerektiğini anlamaktır. Hiçbir şey istememelisiniz. “Lütfen
bunu benim için yapın. Lütfen şunu benim için yapın.” İnsanların bir şekilde başkalarından faydalanmaya çalışması şaşırtıcıdır.
Şimdi bazı insanlar kimi ülkeleri ziyaret etmekten hoşlanıyorlar; bu yüzden Benden isteyeceklerdir, lütfen beni arayın, ben ülkenize
gelmek istiyorum ve cömert bir Sahaja Yogi de ona, “tamam, gelin” der. Şimdi burada hata yapan, bunu isteyen bir kişidir. Hiçbir
şey istememelisiniz, çünkü siz tamsınız. Sadece tatmin olmuş değil, tamsınız. Herhangi birisi size ne verebilir ki? Siz tam bir
konumda olduğunuz zaman, bütün arzular ortadan kaybolur. Bugün olduğu gibi, geldiğimde birçok yıldızın ortaya çıktığını
gördüm. Ay doğar doğmaz onların hepsi yok olacak, dedim. Aynı şekilde, siz tam olduğunuz zaman, hiç kimsenin sizin için bir şey
yapmasını beklemezsiniz. Aksine, başkaları için neler yapabileceğinizi öğrenmek istersiniz. Siz bir şekilde başkaları olursunuz,
başkalarının problemi her ne olursa olsun, onu aklınızda tutarsınız. Siz onun içine atlarsınız. Bu sizde meydana gelmesi gereken
çok, çok ilginç bir büyümedir. Bu hepinizin başına gelmelidir, çünkü hepiniz aydınlanma aldınız. Kendisi için değil, sadece
başkaları için yaşayan bir kişilik geliştiriyorsunuz. Hayret edersiniz, siz her yerde yaşayabilirsiniz, her yerde uyuyabilirsiniz. Yemek
yiyebilirsiniz. Yemek yemenize gerek yoktur. Ne tür bir yemek bulursanız bulun, sorun değildir. Çünkü siz çok tatmin oldunuz.
Aksine, başkaları için yemek yapmayı, onlara yemek vermeyi, mümkün olan her ne ise onu yapmayı istersiniz. Halledebildiğiniz
sürece bunu yaparsınız. Ama sadece kendi problemleri olan insanlar var. Onlar Sahaja Yogi değiller. Ruhun nasıl problemleri
olabilir? Bu nasıl olabilir? O yüzden sadece şimdi Ruh olduğunuzu ve her şeyin ötesinde olduğunuzu anlayın. Yani, sizin
yaratıcılığınız da başka boyutlara da gidiyor. Tabii ki siz, başka insanlara aydınlanma vermeye başladınız. Sanat yaratırsınız. Baba
Mama'yı (Anne’nin Kardeşi) biliyorsunuz, o edebiyatta çok kötüydü ve hiç dil bilmiyordu. Matematikte çok iyiydi. Çünkü annem bir
matematikçiydi. Ama o dil bilmezdi. Onun yazılarını Ben yazardım. Çok kötüydü. Fakat aydınlanmasından sonra, inanılmaz güzel
şiirler yazdı. Hiç kimse Babanın bunu yapabileceğine inanamadı. Çünkü hiçbir dili iyi bilmiyordu. Size daha önce söylediğim gibi,
onun yazılarını Ben yazardım. Şaşırtıcı bir şekilde, nereden Urduca şiir yazmaya başladı, Marathi şiir, Hintçe şiir ve
kardeşlerimden biri ona sordu, Urduca şiir yazmaya nasıl başladın? diye. “Shri Mataji'nin bana söyledi”, dedi. Söylediği her şey
şuydu: “Mataji bana söyler”. Yani, içinizdeki yaratıcılık sadece çiçeklerdir ve bu yaratıcılığın nasıl ortaya çıktığına kendiniz de
şaşırırsınız. Şimdi aniden bir şair haline gelen bir matematikçiyi hayal edin. İmkânsız bir durum bu ve siz bu kapasitelere
sahipsiniz. Hepiniz çok yaratıcı olabileceğiniz bu kapasitelere sahipsiniz ve her şekilde yaratıcı oldunuz. Ben çok yaratıcıyım,
bunu söylemeliyim. Ben, her zaman çok iyi sonuç veren bir şeyler üzerinde çalışıyorum ve normalde insanların herkes tarafından
övülmeleri gerektiği veya onların gazetelerde çok fazla görünmesi gerektiği şeklinde, Benim ilgi gösterdiğim bir şey yok. Buna
ilgim yok. Siz yaratmak için yaratın. Yaratmak uğruna yaratın. Ve siz sadece bu yaratımdan keyif alırsınız ve çok uyum gösteren
bir hale gelirsiniz ya da insanların söylediği, konuştuğu ya da onlarla birlikte hareket ettiği şeylerle çok uyumlu hale gelirsiniz.
Saldırgan olacaklardır veya sizin her şeyinizi öveceklerdir. Sizi övdüklerini bilmiyorsunuz. Bazen siz “Shri Mataji ki Jai” dediğiniz
zaman, Ben de bunu söylerim ve o zaman onların Benden bahsettiklerini unuturum. Bir şekilde siz, tüm bunların üzerindesiniz ve
siz oradasınız ve sadece insanların neden böyle davrandığını anlamıyorsunuz. Onların davranışları neden böyle? Sahaja Yoga'ya
geldiklerinde bile, onların lider olma konusunda büyük bir istekleri olduğunu veya Sahaja Yoga'da çok iyi tanınan, büyük bir Sahaja
Yoga organizatörü olma arzusunda olduklarını görüyorum. Büyük bir Sahaja Yogi olarak uluslararası bir üne sahip olmak
istiyorlar. Ama Benim nasıl bir yaratıcılık sergilediğimi düşünmüyorlar. Ben ne yarattım? Tüm bunlar insanlarda o kadar yaygın ki,
onlar her zaman başkalarının onları övmelerini, büyük bir teşhir yaşamayı isterler. Neyin teşhiri? Eğer siz bir Ruhsanız, herkes bilir.
Ortaya dökecek ne var, gösterecek ne var, öne çıkacak ne var? Arkada olsanız bile, ışık olduğunu biliyorsunuz. Bu sayede
karanlığınızdan kurtulmanız gerekiyor, çünkü siz ışıksınız ve ışığı yayıyorsunuz. Bunun yerine, eğer siz karanlıktaysanız, hangi
ışığı yayabilirsiniz ki? Öyleyse, Ruhunuzun problemleri olamaz. Onun korkusu yoktur. Ama bütün bunların üzerinde, onun bilgeliği,
muazzam bir bilgeliği vardır ve bu, sizin daha yüksek bir kişiliğe sahip olduğunuzun işaretidir. Söylediğim gibi, bu evrimdir ve ne
zaman dönüşürseniz, evrilirsiniz, çok farklı bir nitelikte olur ve ayağa kalkarsınız. Sahaja Yogiler de diğer insanlar gibidir. Sahaja
Yoga'ya girmenin faydası nedir? İsa neydi? O bir marangozun oğluydu. Asla eğitim görmedi. Ama ne yaptı? O Ruh'du. O kendi
içinde Tanrı’yı yansıttı ve bu yüzden de, kendisini çarmıha da gerdi. Sizler Sahaja Yoga'da çarmıha gerilmek zorunda değilsiniz.
Sizin için böyle bir test yok. Fakat değer sisteminiz kontrol edilecektir. İç gözlem yoluyla nasıl çalıştığınızı öğrenmelisiniz.
Kendinize şunu sormalısınız: “Şimdi, Bay Sahaja Yogi, nasılsınız? Aydınlanma almamış bu insanların yaptığı bütün bu şeylerle siz
boyun eğiyor musunuz? ”Sadece bulmaya çalışın. Çünkü Sahaja Yoganın büyümesi davranışlarınızda, tarzlarınızda, yüzünüzde
kendisini gösterir. Böyle bir insanda kırışıklık olmaz. Onun endişesi yoktur. Endişelenmeyin, o zaman yüzünüzde kırışıklıklarınız
olmayacaktır. Böyle bir insan kimseyle kızmaz. Demek istediğim, tam tersine, o kişi bu tür şeylere güler. Bir keresinde bir kilisede,
İsviçre'de, bir bayan Bana İncille vurmaya geldi ve Ben gülmeye başladım. Ben neyim ki, İncil ile vurulmak zorunda kaldım ve Ben
güldüğüm için bayan öyle korktu ki. Ben, şu aptallığa bak; bu bayan İncil ile Bana vurmaya kalktı, diyordum. Demek istiyorum ki,



taş veya başka bir şeyi anlayabilirim ama İncil asla Bana vurmayacaktır. Bütün bunlar sizin gözünüzün önünde oldu ve bunları
biliyorsunuz. Size zarar vermeye çalışan negatif güçler var. Size kötü bir şekilde zarar vereceklerdir, zihinsel olarak size zarar
vereceklerdir. Size duygusal olarak zarar verebilirler. Ama siz bunun üstünde olduğunuz zaman, hiç kimse size zarar vermez. En
azından siz, asla zarar hissetmezsiniz. Zarar görürüm diye rahatsız olmazsınız. Ama ne yarattınız? Bugün boşanmak isteyen bazı
hanımlar ve bazı adamlar vardı. Sahaja Yoga’da evlendikten sonra boşanmak istiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Şok oldum ve
benim kocam, benim erkek kardeşim gibi garip fikirleri vardı. Gerçekten mi dedim? Kafalarına giren her türlü aptal fikir, bu
onlarda Ruhun ışığının olmadığı anlamına gelir. Eğer Ruhun ışığına sahipseniz, o zaman anlayışınız çok farklıdır. Kendiniz için
endişelenmeyin. Sadece başkaları için endişelenin ve onlar için çözümler bulmaya çalışın. Onlara yardım etmeye çalışın. Bu sizin
için çok kolaydır. Işığın yanması için bu kadar kolay olan nedir? Bu bir kez aydınlandığında, ışık yanıyor. Onun için ışıktan çıkmak
zordur. Fakat insanlar, aydınlanmadan sonra bile anlayamıyorum, yıllarca birlikte büyüdükten sonra, hala o kadar aptallar ki, kendi
aydınlanmalarının değerini anlamadılar. Bu Ruh olan bir şey, onu öldüremezsin. O patlatılamaz. Bu ışık sönecektir ama Ruhun
ışığı asla sönmez. Onu muhafaza eden yağ nedir? Bu sizin şefkatiniz, sevginiz, başkalarına duyduğunuz ilgidir. Çok baskıcı olan
insanlar var, belki de sıkıntı çıkaran, ama siz onlarla ilgilenin. Onların sizin gibi olmadıklarını biliyorsunuz, onlar tam değiller.
Onların sorunları var. Bu yüzden onlarla ilgilenin. Ama bunun yerine siz, “ben neden onlarla ilgileneyim ki” diye düşünmeye
başlarsınız. O benimle nasıl ilgilenir veya böyle bir şeyler? O zaman bittiniz. Yani bu tür bir yansıma ya da demeliyim ki, bu tür bir
tepki Ruh'a ait değildir. Spiritüel bir kişinin tepkileri çok, çok farklıdır. Shri Krishna'nın hayatında bunu görebilirsiniz. Onun çok
fakir bir arkadaşı vardı ve bu kişi Shri Krishna ile buluşmak istedi ve arkadaşının karısı ona, “arkadaşın için bir şeyler
götürmelisin” diyerek ona biraz pirinç verdi, görebilirsiniz. O kişi biraz utangaçtı ve Shri Krishna'ya gittiği sırada, Shri Krishna
saraydaydı ve kapıdaki insanlar: “Hayır, siz Onunla görüşemezsiniz” dediler. O da “Tamam; siz sadece gidip Ona Sudama'nın
geldiğini söyleyin” dedi. Bu sırada Shri Krishna tahtta oturuyor ve bir şey tartışıyordu. “Sudama geldi mi?” dedi. Dışarı fırladı,
kapıya gitti ve ona tekrar tekrar sarıldı ve “Neden burada duruyorsun?” dedi. Onu alıp, kendisinin oturması gereken tahta
yerleştirdi ve karısına “Lütfen gel ve onun ayaklarını yıka” dedi. Sonra onun için kıyafetler getirdiler ve ona banyo yaptılar. Onu
kendi yatağında uyuturdu. Shri Krishna'nın sevgisine bakın. Arkadaşının çok kirli ayakları vardı, hepsi çatlamıştı. Arkadaşının
ayaklarına iyi gelebilecek bir tür ilaç sürmeye çalıştı. Bu çatlakları tedavi etmek için mümkün olan her şeyi yapmaya çalıştı ve
ondan kendi yatağında uyumasını istedi. Ve bayanlardan, arkadaşı uyuyabilsin diye onu yellemelerini istedi. Shri Krishna'nın
şefkatinin, çok güzel bir şekilde sergilendiğini görün. Biz bu kadar şefkatli miyiz? O'nun bunu yapmasına gerek yoktu, drama yok,
hiçbir şey yoktu ama O, Kalbinde spontan bir karar aldı. Sudama’nın orada olduğunu duyduğunda, oraya koştu. Eski dostum geldi
diye kendisini çok mutlu hissediyordu. Sonra Hasthinapur'a gittiğinde, orada Kaurava'nın en büyük oğlu olan Duryodhan, “Neden
siz gelip sarayımda kalmıyorsunuz?” dedi. “Tamam, gelebilirim ama bak, Ben gidip Vidur ile yemek yiyeceğim” dedi.” Vidur bir
hizmetçinin oğluydu. Gitti ve Vidur ile birlikte yemek yedi. Şimdi Vidur fakir bir adam olarak, Duryodhan ona muhteşem yiyecekler
sunarken, Ona ne yiyecek vereceğini bilmiyordu. Yani bu tür insanlar için lezzet ve yiyeceğin nasıl olduğu, bütün bunlar önemli
değildir. Bu sevgidir, bu başka Sahaja Yogilere saygı gösteren aydınlanmış bir ruh olan Vidur'un saygısıdır. Eğer bir Sahaja Yogi,
vali olan birine saygı gösteriyor ve başka bir Sahaja Yogiye saygı göstermiyorsa – Ben bunu anlayamıyorum, Ruh her şeyin
üstündedir – bu kişide bir sorun vardır. O spiritüel bir insanın, böyle büyük isimler ardında duran bütün bu insanlardan daha
yüksek olduğunu anlamalıdır. Ve bu sevgi herkesin hayatında gösterilir. Bütün azizler, bütün enkarnasyonlar, hepsi, her şeyin
üstünde olan bu sevgiye sahiptiler. Hiçbir şey beklemeksizin. Bu, onlardan bir şey beklemeden sadece vermektir. Bu Tanrı'nın
sevgisini gerçekten yansıtan bir kişiliktir. Bu yansıma sizden gelmelidir. Siz Sahaja Yogisiniz, bu sizin diğerlerinden daha yüksek
olduğunuz anlamına gelmez, ama siz farklısınız. Siz onların üstündesiniz. Sizin bir üstünlüğünüz yok. İşte bu yüzden farklısınız.
Siz çok mütevazı birisiniz, bu yüzden farklısınız. Çok neşelisiniz, çok huzurlusunuz ve işte bu yüzden alçakgönüllüsünüz. Size Shri
Krishna'nın hayatından anlatabileceğim çok şey var, ona Yogeshwara dediler, Onun böyle olduğunu göstermek üzere. O, Yoga'nın
lordu idi. Çünkü O Virata idi. Ama O bunu gösterdi, kendi formunu sadece Arjuna'ya gösterdi ve başka hiç kimseye göstermedi.
Çünkü hiç kimse Arjuna gibi değildi. Arjuna da bunu gördüğünde korktu. Yani O (Virata) Shri Krishna gibi, bir kovboy gibi yaşadı.
Gokul'da (Uttar Pradesh eyaletinde tarihi bir kasaba) yaşıyordu ve güçlerini asla göstermedi. Onun güçleri kendi içindeydi ve
spontan bir şekilde ifade ediyordu. Bu güç bilgelik ve sağduyu idi, tam bir sağduyu. Eğer buna sahip değilse, o zaman bu Tanrısal
güç değil, bu şeytani bir güçtür. Çünkü birileri size iyi davranıyor, eğer siz de o insana iyi davranırsanız, hiçbir şey yapmıyor.
Hindistan'da çoğunlukla Avadhuta’lar olarak adlandırılan insanlarımız vardı. Onlar toplumdan kalabalıklardan uzaklaşıp,
başkalarından gizli, küçük bir yerde ya da küçük bir mağarada ya da bir yerlerde yaşayan Aydınlanmış ruhlardı. Çünkü hiç
kimsenin onları anlayamayacağını düşünüyorlardı, başkalarıyla konuşmanın ne faydası vardı ki? Onlar seçildiler, biri burada, biri
orada. Ne yapabilirlerdi ki? Onlar sizin gibi değildiler, bir sürü Sahaja Yogi bir arada. Sizin çok arkadaşınız var ve sizinle beraber
olan pek çok başka kişi var. Onlar yalnız insanlardı ve kendilerini toplumdan sakladılar. İnsanlarla tanışmazlardı. Çünkü herhangi



bir şey deneseler, çarmıha gerilirdiler. Ama sizler böyle değilsiniz çünkü sizin bir toplumunuz var. Siz çok iyi dostlara, çok iyi
spiritüel kişilerden oluşan, güzel bir aydınlanmış topluma sahipsiniz. Tüm bunlarla, siz eğer yaratamazsanız, Ben size ne
demeliyim? Bir şeyler yaratmalısınız, belki de sanat olabilir, müzik olabilir, şiir olabilir, edebiyat olabilir, yazabilirsiniz, her ne ise,
yaratmalısınız ve her şeyin üzerinde Sahaja Yogiler yaratmanız gerekir. Ulaşmanız gereken asıl yaratım budur. Yapmanız gereken
en önemli şey, her yerde Sahaja Yogiler yaratmaktır. Ben oradayım, bir yerlere gidebilirim, programlar yapabilirim, her şeyi
yapabilirim ama sizin kendi örneğinizle, bunun harika bir şey olduğunu göstermeniz gerekir. Onlar bu duruma nasıl ulaştıysalar,
bizde bu konuma ulaşmalıyız. Bu yüzden, onlara gerçekten ilham verecek olan, onların sizi takip etmelerini ve bir Sahaja Yogi'nin
hayatına götürmelerini sağlayacak olan, sizlersiniz. Aslında, eğer siz tam olursanız, sizler Mahayogi’lersiniz. Ve sizler böyle
olmalısınız. Hiçbir şey, sizin Ruhunuzun herkese neşe, huzur ve kutsamalar verdiği bir Mahayogi olmanızdan daha önemli
değildir. Tanrı sizi kutsasın! H. H. Shri Mataji Nirmala Devi H.H. Shri Mataji Nirmala Devi



2000-0916, Shri Ganesha Puja, bu dünyayı masumiyetiniz kurtaracaktır.
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Shri Ganesha Puja, “Bu dünyayı masumiyetiniz kurtaracaktır”, Cabella Ligure (İtalya), 16 Eylül 2000 Bugün, Ganesha Puja yapmak
için burada toplandık. Ben Ganesha’nın, saflığın, kutsallığın ve masumiyete ibadet etmenin sembolü olduğunu çok iyi biliyorum.
Shri Ganesh’e ibadet ettiğiniz zaman, Onun masumiyetin vücut bulmuş hali olduğunu bilmelisiniz. “Masumiyet” in anlamını
anlıyor muyuz, merak ediyorum. Masumiyet, doğuştan gelen, zorlanamayan, eğitilemeyen bir niteliktir. Bu, insanda sadece bir
kalitedir, doğuştan gelen bir niteliktir. Kişi, Shri Ganesha’nın müridi olduğu zaman, masum bir insan olur. Belki de masum
insanlara kurnazlık tarafından, saldırganlık tarafından taarruz edildiğini söylüyorsunuz, ama masumiyet, yok edilemeyecek kadar
büyük bir şeydir. Bu, Ruhun kalitesidir. Masumiyet, Ruhun kalitesidir ve içinizdeki bu Ruh uyandığında, negatif olan her şeyin,
yanlış olan her şeyin, büyümenize, ruhsal anlayışınıza zarar veren her şeyin üstesinden geldiğiniz, masumiyetin bu gücünü elde
edersiniz. Yani masum olmak mümkün değildir. Sizler masum olmalısınız, bu anlamda siz, doğuştan masumsunuz. Bu Sahaja
Yoga'dan sonra, aydınlanmadan sonra olur. Ve içinizdeki ve dışınızda, bütün bu yanlış olan şeylerle, negatif duygularla bu
mücadele etme gücünüz, Shri Ganesh'in Annesi tarafından kesinlikle desteklenir ve korunur. Bu günlerde birisine masumiyetten
bahsetmek zordur. Ama sizler İsa’nın hayatını biliyorsunuz: O masumdu. Kendisinin etrafında, ne tür insanlar olduğunu
bilmiyordu. O hepsinin masum olduğunu düşündü ve onlarla, kurnazlık yapan bir kimsenin yapamayacağı bir şekilde
konuşuyordu çünkü kurnazlık, her zaman başkalarının kurnazlığını anlar. Ve O insanlar tarafından anlaşılmayan şeyler söyledi
ama söylediği her şey, masumiyet vibrasyonlarına sahipti. Bu, bütün bu insanları, Onunla uygun bir biçimde, uygun bir ilişkinin
içine sokmalıdır. Ama bir şekilde, belki de o zamanlar, henüz onların Aydınlanmış Ruhlar olmasının zamanı değildi. Yani
Ganesha’nın masumiyeti bu değildi, “mağlup” demeliyiz, ancak bu İsa’nın hayatında görebileceğiniz türden bir kutsallık ve güzellik
atmosferini yarattı. Hepinizin evliliklerinizi duymanıza sevindim. Neden evlilik? Bir evliliğe neden gerek vardır? Ne de olsa, bu
günlerde insanlar evli olmadan da beraber yaşıyorlar. Ancak evlilik, bu evliliğin kutsallığı anlamına gelir: fiziksel, zihinsel ve
duygusal entegrasyonunuzun kutsallığıdır. Eğer kutsallığa sahip değilseniz ve bir insanla beraber yaşıyorsanız, o zaman bu
mükemmel değildir. Üreteceğiniz çocuklar, iyi olmayacaktır. Bu yüzden evlilik gereklidir. Ve bildiğiniz gibi, İsa bir düğüne
katılmaya gitti. O bir düğüne neden bu kadar dikkat koydu? Çünkü bu, sizin birbirinizle olan ilişkilerinizi kutsar. Her şey yolundadır,
ama karı koca arasındaki ilişkinin kutsanması gerekir, aksi takdirde ürettiğiniz çocuklar herhangi bir şey olabilir. Onlar hırsız
olabilirler, hilekâr olabilirler, yalancı olabilirler, evlilikle ilgili herhangi bir kutsallık yoksa, onlar çok, çok acımasız insanlar
olabilirler. İşte bu yüzden, İsa evlilik kurumunu onaylamaya gitti. Ama Onun alkol yaratması kesinlikle yanlıştır ve saçmadır. Onun
yaptığı şey, suyun tadını, üzüm suyu tadı şeklinde değiştirmek oldu. İbranice de alkole "üzüm suyu" denir. Yani demek istediğim,
yani buna böyle denir demeyebilirsiniz, ama 'şarap' kelimesi, 'alkol' ve 'üzüm suyu' anlamlarına gelir. Ama bu olamaz, çünkü siz bir
anda alkol yaratamazsınız. Alkol zaman alır, onun çürümesi, çürümesi ve çürümesi gerekir, sonrasında alkol oluşur. Fakat eğer
İsa, bunu böyle Sahaj bir manada yapmışsa, kendiliğinden, o zaman, bu yapılan şey nasıl sarhoş edici bir alkol olabilir? Bu yüzden,
özellikle de Hıristiyan dininde olan birçok insan, İsa’nın şarabı kutsadığına inanıyor ki bu kesinlikle yanlıştır. O alkolü asla
kutsamadı. Suyu, şarap (üzüm) tadında değiştirdi. Geçen gün, biriyle tanıştım, onu tanıyorsunuz, Romano Battaglia. Ve o, “Anne,
Bana aydınlanma verin!” dedi. Ben de ona, “Tamam, Bana biraz su getir!” dedim. Biraz su getirdi, parmaklarımı suyun içine
soktum, sonra o tattı ve “Anne, bunun tadı, şarap tadı gibi” dedi. Bende, “İşte bu! İsa'nın yaptığı şeyde buydu” dedim, yani, alkolün
kutsallığı yoktur. Farkındalığınızın kesinlikle yanlış yöne gittiği bir şeyi, İsa’nın böyle bir şey yapmasını nasıl bekleyebilirsiniz? Bu
içki içen insanlar - bilirsiniz onlar normal insanlar değiller. Beyinlerinde bir şey yanlış gidiyor. Araba kullandıklarında, problem
yaratırlar. Biriyle konuşurken, siz onların normal olmadıklarını anlayabilirsiniz. Çok saldırgan olmaya çalışıyorlar. Bazen de çok
pasif olabiliyorlar. Çoğunlukla çok saldırgan davranırlar ve bir insana yakışmayacak şekilde davranırlar. Bu nedenle, günlerce
fermente edilen bu sözüm ona şarabın çok yanlış ve spiritüel hayata karşı olduğunu anlamalıyız. Alkolün çok kutsal bir şey
olduğu kabul edilen tüm ülkeler, yanlış yapıyorlar. Bu Shri Ganesh'e aykırıdır. Masumiyete karşıdır. Ve böyle bir insan çok kurnaz,
çok sinsi, çok hükmedici bir hale gelebilir - ondan her tür kötü şey beklenebilir. Ve kişi, içki içen ve sarhoş olan birisine
güvenemez. Böyle birisi onun karısının, çocuklarının, herkesin peşine düşebilir ve onların yaşamlarını mahvetmeye çalışabilir
çünkü o kendi kendisini yok ettiğini bilir. Öyleyse, kişinin anlaması gereken bir şey var: Masumiyet, kendi farkındalığınıza aykırı bir
şey yapmanıza izin vermez. Sizin insan farkındalığınız çok önemlidir. Buna saygı duyulmalıdır. Aldığınız herhangi bir şey,
farkındalığınızı ya da sağlığınızı bozan herhangi bir şey, özellikle Sahaj Yogiler için yanlıştır. Sağlığınızı iyi durumda tutmalısınız.
Sağlığınızı nasıl iyi bir şartlarda tutarsınız? Sağlığınızı tahrip eden bu tür şeylerden kaçınarak. Yani evli bir hayat kutsanmış bir
yaşamdır, mübarek bir yaşamdır. Şimdi huzura sahibiz, ancak Sahaja Yoga'da bunların hepsinin Benim tarafımdan kutsandığını
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söyleyebilirim. Öyleyse, kişi bunun sahip olduğunuz çok büyük bir şey olduğunu anlamalıdır. Ama “Anne biz bir boşanmak
istiyoruz. İyi bir evlilik yapmaya çalışıyoruz” diyerek gelen bildiğim birçok kişi var. Bana her türden hikâyeyi anlatırlar. Eğer siz
bunun kutsanmış bir evlilik olduğunu biliyorsanız - Sahaja Yoga'nın tüm seremonileri içinde yapılmış bir evlilik – bu kötü bir evlilik
olamaz. Ama siz kötüyseniz, hiç kimse size yardım edemez. Evliliklerle ilgili garip fikirleriniz varsa, bunu düzeltmeye
çalışmalısınız. Sahaja Yoga'da evlenmek istiyorsanız, lütfen evlilik hayatının kutsallığına saygı gösterin. Biliyorum, bazen kadınlar
kötü olabilir, erkekler kötü olabilir, sorunlar olabilir. Fakat bilge olan bir kişi, erkek veya kadın, o kişi evliliğin kutsallığına saygı
duymak istediği için, bütün bunlara sabretmeye çalışacaktır. Bu, çok çelişkili bir şeydir, o zaman bu İsa’nın evlilik olmadan
doğduğuna ve Ganesha'nın evlilik olmadan doğduğu meselesine gelir. Onlar kendilerini kutsallıktır. Onların dışarıdan herhangi bir
kutsallığa ihtiyaçları yoktur. Onlar masumiyettir ve masum insanlar, herhangi bir ritüel veya bir törene ihtiyaç duymazlar. Onlar
işte bu şekilde doğdular - kesinlikle saf – masumiyetin saflığı. Fakat bu durum, onların örneğini bizim kendimize uyarlamamız
gerektiği anlamına gelmez. Onlar Tanrısal kişiliklerdiler. Bizim kutsanmamız ve kutsanmış bir yaşam sürmemiz gerekirken, onlar
zaten böyle doğmuşlardı. Bir enkarnasyon ile bir insan arasındaki fark budur. Enkarnasyonları eleştirmek kolaydır. Onları
eleştirmek çok basittir. Tüm enkarnasyonlar insanlar tarafından eleştirilmiştir, çünkü insanlar onları anlayamazlar. Ama siz
gerçekten de çok saf ve masum olmaya çalışın ve sonra, onların hayatlarının neden farklı bir çizgide, farklı bir tarzda olduğunu
anlayacaksınız. Şimdi siz, “biz masumiyet geliştirebiliriz, Anne” derseniz, siz bunu yapamazsınız. Masum olmanın yolu nedir?
Sahaja Yoga'da nasıl masum olabileceğimize dair, uygun bir yöntemimiz var. Bu bizim düşüncesiz farkındalığımızla olur. Eğer siz
düşüncesiz farkındalık konumundaysanız, o zaman ne olur, siz tepki vermezsiniz, yanlış şeylere bulaşmazsınız, herhangi bir
tartışmaya, münakaşaya katılmazsınız, sadece izlersiniz ve içinizdeki masumiyet güzelce yükselir, sanki kirli bir havuzdan
yükselen bir nilüfer gibi. Öyleyse koşullar ne olursa olsun, düşüncesiz farkındalık içindeyken tepki göstermezsiniz. Bu
masumiyetin işaretidir. Ve tepki vermeyen insanlar genç kalıyorlar. Onlar asla yaşlarını göstermeyeceklerdir, onlar genç kalırlar.
Çünkü tepki vermek çok iyi bir şey değildir, bu da sizin bir başkası ile ilgilenmenize neden oluyor. Fakat tepki vermezseniz,
sadece izliyorsanız ve siz bir şahitseniz, o zaman hiçbir şeyle ilgilenmezsiniz, siz ondan uzaktasınız. Ve işte masumiyetiniz bu
şekilde büyür ve bu konuda çok güvende olursunuz. Bir azize giden bir Çinli Kral hakkında bir hikâye okudum ve kral azize ondan
kendisi için bir nimet bahşetmesini istediğini söyledi. Aziz de ona “Nedir istediğin?" dedi, “Ben oğlumun her türlü insanla
yüzleşebilecek bir kişiye dönüşmesini istiyorum. İnsanlar ne yaparsa yapsın oğlum onlarla yüzleşebilmeli.“ dedi. Aziz “Tamam,
oğlunu benim yanımda bırak” dedi. Yani, tartışma başladığı zaman, kavga başladığında, oğlu sadece dimdik duruyordu,
düşüncesiz farkındalık içinde her şeyi izliyordu. Arenadaki herkes geri döndü, hepsi gittiler. Ve onlar çok genç bu çocuğun
masumiyetine dayanamıyorlardı. Ve Kral, oğlunun, hepsi ile tüm tartışmalarla, onların tüm saldırganlıklarına ve kendisine
söylenen her tür korkunç şeyle nasıl yüzleşebildiğine şaşırdı. Eğer size bir şey söyleyen birisi olursa, sadece masum olmalısınız.
O zaman masumiyet gücünüz, size hükmetmeye çalışan, sizi rahatsız eden kişiye, kendisinin yanlış olduğunu ona gösterecektir.
Ve bu kişinin kendisi, "ben bütün bunları yapıyorum ve bu adam, hükmetmeye çalıştığım bu kişi, bunların hiçbirisini dikkate
almıyor!” Bu durum yüzünden, karşıdaki kişi kendini çok zayıf hisseder. Kendisinde, başka birisine hükmedebilecek bir güç
olmadığını düşünür. Yani Sahaj Yogiler olarak şimdi sahip olduğumuz şey şudur- bizler düşüncesiz farkındalık içine girebiliriz.
Reaksiyonlarınızı azaltmaya çalışın, hiç bir şeye tepki vermeyin. İnsanların reaksiyon verdikleri, kendileri hakkında garip fikirleri
var. Şimdi örneğin, birisi Bana bu halıları gösterdi, Ben izlemeye başladım, çok mutluydum ve Sahaja Yoginilerin bunu elleriyle
yaptıklarını Bana söylediler, çok güzel. Bunu onların yaptıklarını bilmek çok neşe verici. Ama eğer Ben çok normal bir insan
olsaydım, " Aman Tanrım! Ne renk ama! Nasıl bir şey bu!” ve bütün bu şeyler. Onlar her ne yaptılarsa, Ben bundan zevk bile
alamıyorum. Olacak tek şey şudur, neşe kaybolur. Bir çocuk için neşe tamdır. O her ne görürse, bundan neşeli bir şey ortaya
çıkarırlar. Çocuklara bakın. Ben çocukları gördüm, bir şeyler buldular, bundan bir oyuncak yaptılar. Geçen gün Cenova'ya gitmiştik
ve orada büyük bloklar olduğunu gördüm. Bir yerlerden bazı çocuklar geldi ve onlar sadece blokların üzerine tırmandılar ve
onlardan atlar yaptılar ve bundan keyif aldılar. Herhangi bir şey, herhangi bir yer bulurlar ve bundan kendileri için neşeli bir şey
yaparlar, onlar için bir oyundur bu. Onlar için hayat da bir oyundur, sadece bir neşedir. Ve onlar sizin de her şeyden neşe
duymanızı sağlarlar. Eğer iyi bir ruh halinde değilseniz, gelip size karşı öyle bir şekilde davranacaklardır ki, siz kendinize gelirsiniz,
çok basit ve doğal bir insan olursunuz. Basit ve doğal bir insanı görmek için, her zaman için, onlar çocuklar gibidirler, diyoruz.
Yani bu onların kurnazlıktan anlamadıkları, insanların aptallıklarından anlamadıkları ve onların, kendi masum dünyası içinde
yaşadıkları anlamına gelir. Aynı şekilde, bütün Sahaja Yogiler de çevrelerinde bu aurayı geliştirmelidirler. Bırakın insanlar sizi
görsünler, ne kadar masum ne kadar tatlı olduğunuzu görsünler! Tartışma yok, dövüşme yok, kavga gerekmiyor. Bu düşüncesiz
farkındalığın, içsel tatminidir. . Birçok insan, “Anne, biz düşüncesiz kalamıyoruz!” diyorlar. “Neden? Neden düşüncesiz
kalamıyorsunuz?” Çünkü her zaman, her ne görürseniz, tepki vermek istiyorsunuz. Eğer reaksiyonuzu yavaş yavaş durdurmaya
başlarsanız - iç gözlem yapın. Kendinizi görün. Eğer her zaman tepki vermeye çalışıyorsanız, zihninize kendisi gibi davranmasını



söyleyin. Eğer herhangi bir reaksiyon varsa, siz sadece hiçbir şey söylemeyin. Sessiz kalın. Yavaş yavaş, nasıl düşüncesiz
farkındalıkta olduğunuza, ne kadar güzel olduğunuza şaşıracaksınız ve hayret edeceksiniz. Ve sizi gören herkes, sizin farklı biri
olduğunuzu bilecektir, siz normal insan gibi değilsiniz. Fakat insanların normal tepkisi şudur, eğer devam eden bir kavga varsa,
yani, sokakta, herkes bu kavgaya katılacaktır. Kavga etmeyi severler. Bu dövüşe ya da kavgaya katılmak ya da her neyse onun
parçası olmak istiyorlar. Bundan kurtulmak istemiyorlar. O anda, siz sadece, eğer kendi masumiyetinize sahipseniz, bu harekete
geçecektir. Size söyledim, masumiyet Ruh'tur ve Ruh, hiçbir şey tarafından yok edilemeyen masumiyettir. Gerçek şu ki, o hiçbir
şey tarafından yok edilemez ve o Sahaja Yoga ile yeniden oturtulabilir. Eskiden çok saldırgan bir insan olabilirdiniz, çok mutsuz
bir insan olabilirdiniz, her zaman başkalarını rahatsız eden bir insan olabilirdiniz, belki, ama Sahaja Yoga'dan sonra kişiliğinizi o
kadar tatlı ve güzel kılabilirsiniz ki: bu sadece bundan sizin neşe duymanız değildir, başkaları da bundan neşe duyabilir. Bu
masumiyet, mutlak olan, dürüst, zeki olan bir şeydir. Bu bir amaç için, işe yarayan bir şey değildir, o amaçsızdır. Kesinlikle
amaçsızdır. Ve böylece, sevinciniz bu yüksekliğine ulaşır, çünkü hiçbir şeyde amaç yoktur. O sahip olduğumuz her türlü çabanın
boşluğunu görüyor ve o sadece neşe duyar. “Neden insanlar aşağı yukarı koşuşturuyorlar? Neden savaşıyorlar? ”Sadece ayağa
kalkarlar ve şunu görürler,“ Bunu neden yapmalılar? ”- bu böyledir. Bazıları iyi olduklarını ve onlarda yanlış bir şey olmadığını
düşünüyor olabilirler, ama bu böyle değildir. Masumiyet bir şeydir, size anlattım, bu doğuştan gelen bir niteliktir ve masum
olduğunuzu düşünerek kendinizi aldatmamalısınız. Aksine, kendiniz biraz iç gözlem yapın ve kendiniz için, başkaları ile ilgili
olarak ne yaptığınızı ve kendi tavrınızın ne olduğunu görün. Sizinle duygusal zekâ hakkında konuştum. Duygusal zekâ
masumiyetin ifadesidir. Bu içinizdeki Shri Ganesha'nın ifadesidir. Bu yeteneği olan çocuklar her zaman sizi memnun etmeye
çalışırlar, onlar ne istediğinizi, neye ihtiyacınız olduğunu bilirler. Onlar size istediğiniz bütün neşeyi vereceklerdir. Sadece sizi
memnun etmek için, istediğiniz her şeyi yaparlar. Onların kendi istekleri yoktur. Kendi taleplerine sahip olmayı istemiyorlar. Asla
“ben bunu istiyorum”, “benim için yap” demezler - asla! Sadece sizin ne istediğini görmek isterler, siz neye sahip olmak
istiyorsunuz ve ne isterseniz, onu size sağlamak için ellerinden gelen bütün çabayı gösterirler. Çocukların başkalarına karşı
davranışları çok ilginçtir, büyüklerine karşı. Bu büyük bir anlayış derdim, çok yaşlı bir kişilik gibi demeliyiz. Yani, masumiyette, siz
son derece büyürsünüz, olgunlaşırsınız. Çok olgunlaştınız. Bu olgunlukla, bu kişinin neye ihtiyacı olduğunu ve diğer kişinin neye
sahip olmaması gerektiğini bilirsiniz. Ve oturttukları yol çok ilginçtir. Bence dünyadaki en ilginç şeyler, çocuklardır. Benim için
güller çok güzeldir ama en ilginç olan şeyler çocuklardır. Ve masumiyetlerinde, size şaşırdığınız birçok şeyi öğretiyorlar. Çocuklar
hakkında birçok şaka var – onların nasıl davrandıklarını, nasıl konuştuklarını. Ve o kadar masumlar ki herkese her şeyi
anlatacaklardır. Hiçbir şeyi gizlemenin bir yolu yoktur, çok zordur bu. Bir şaka biliyorum: Bir beyefendi akşam yemeği için eve
geldiğinde, çocuk ona çok dikkatli şekilde bakıyordu. Ve sonra “Anne, o senin bana söylediğin şekilde at gibi yemiyor!” dedi.
Bunun üzerine herkes şok oldu! “Görüyorsunuz, o at gibi yemek yemiyor!”. Annesi ona “bu adam at gibi yemek yer” demiş olmalı.
Bu yüzden adama baktı ve “Bir at gibi yemek yemiyor!” dedi. Görüyorsunuz, bazen onlar çok masumlar, tamamen afişe
olabileceğiniz şeyler söylüyorlar. Bununla ilgili çok fazla şaka var. Ve eğer bununla ilgili kitaplar yazarsanız, çocukların şakalarını
yazarsanız, size söyleyeyim, insanlar bundan keyif alacaklardır çünkü onlar çok masum bir şekilde, gerçeklerden başka bir şey
söylemezler. Ve yalan söyleyemezler. O kadar doğrudurlar ki, bu masumiyetin kalitesidir. Asla yalan söylemezler. “Bunu yaptın
mı?” “Evet, yaptım.” “Bunu yapmadın mı?” “Hayır, yapmadım.” Asla yalan söylemezler. Biz, yetişkinler onlara nasıl yalan
söyleyeceğini, nasıl hile yapılacağını öğretiyoruz. Sonra çocuklarımıza başka kötü bir şey de öğretiyoruz, bu da “sen her şeye
sahip olmalısın.” Özellikle Batı'da yaptıkları bir şey bu. Çocuğa, “bu senin, sen bunu kimseye vermemelisin, bu sana ait”
demektedirler. Aksine, siz onlara “ne istersen yapabilirsin” demelisiniz. Bunu onların masumiyetlerine bırakın. Şaşıracaksınız,
sahip oldukları her şeyden vazgeçeceklerdir. Öyle güzel bir şekilde davranırlar ki, onlar herkesi memnun etmeye çalışırlar ve sizi
eğlendirmek için bir şeyler yapmaya çalışırlar, hayret edersiniz. Kapasiteleri o kadar büyük ki, bazen kişi bu küçük şeylerin, bu
kapasiteyi nasıl geliştirdiğini merak ediyor. Bu Shri Ganesha'nın kutsamasıdır. Çocukların çok tatlı, çok eğlenceli ve çok güzel
olması onun kutsamalarıdır. Onlar gibi olmaya çalışın. Bizler de onlar gibi olmalıyız. Pek çok kitap okumuş olabilirsiniz, çok
sayıda dereceniz olabilir, harika bir şey olabilirsiniz, ama çocuk gibi değilsiniz. Çocuksu biri olmalısınız, aksi halde kimse sizin
yoldaşlığınızdan keyif almaz. Onlara “sıkıcı” diyoruz, fakat aslında sıkıcılık, kalplerinde masum olmayan insanlardan doğar. Onlar
size “Bunu yapmak zorundasınız. Başarılı olmak istiyorsanız, bunu yapın.” demeye çalışıyorlar. ”Tüm bu konuşmalar çocuklarda
işe yaramaz. Aynı şekilde, “bu insanları konuştukları şeylerin hepsinin saçma!” olduğu, sizin anlayışınız içinde olmalıdır.
Çocukların pis olmak, korkunç olmak gibi, onlara önerdiğiniz böyle şeyleri umursamamaları gibi, aynı şekilde, eğer masumsanız,
sizde bunları kabul etmeyeceksiniz. Her şeyi dinleyebilirsiniz, size istedikleri şeyi söylemelerine izin verebilirsiniz, bu önemli değil
ama asla bunu yapmayacaksınız, çünkü yapamazsınız, çünkü siz masumsunuz. Ve masumiyet sizi koruyacaktır, bu size ne
yapılması gerektiği konusunda, neyin yapılması gerektiği konusunda rehberlik edecektir. Şimdi iç gözlem yapmaya çalışın,
masum musunuz yoksa değil misiniz? İnsanlar, birisinin size alt etmeye çalıştığını, size zarar vermeye çalıştığını, size yere



devirmeye çalıştığını düşünüyor. Hiç kimse masumiyeti yere deviremez. Masumiyet her tür saçmalık karşısında hayatta kalan bir
kalitedir. Ve sadece bu da değil, yaşınız, sağlığınız, zihniniz, düşünceniz ve duygularınız da son derece masumdur ve siz
kendinizden neşe duyuyorsunuz. Günümüzde, bazen büyük bir utanmazlık dalgası var. Gördüğüm insanlarda, onların lajjaları
(utanma) yok. Bazı erkeklerin neden kadınları cezbetmek istediklerini ve bazı kadınların da neden erkekleri cezp etmek
istediklerini bilmiyorum. Çocuklar asla böyle yapmazlar, bunun ne olduğunu bilmezler - erkekleri cezp etmek, kadınları cezp
etmek veya bir kimseyi cezp etmek. Onlar köpeği memnun etmeye çalışacaklardır, bir atı memnun etmeye çalışacaklardır, ama
onların birisini cezbedeceklerini hiç görmedim. Bunun sebebi şudur – bu onların özgüvenlerinin tam olmasıdır. Onlar kendilerini
tamamen biliyorlar. Öyleyse neden kadınların peşinde koşmak, erkeklerin peşinde koşmak ve kendileri için problem yaratmak
gibi, bütün bu saçmalıkları yapsınlar ki? Öz saygıları tamdır. Masumiyet böyledir, o size tam bir öz saygı verir. Hiç kimseye boyun
eğmezsiniz, ne de siz başkasına boyun eğdirirsiniz. Bu, sizin içinizde çok iyi çalışan masumiyetin güzelliğidir. Bu yüzden hep
şöyle derim, “Shri Ganesha’ya ibadet edin!” Oldukça yüksek konumda olan birisini tanıyorum ve aniden onun nasıl olup felç
geçirdiğine şaşırdım. Ne oldu? O çok iyi bir adamdı, felç geçirmemeliydi. Sonra, onun kadınlar hakkında çok kötü niyetleri
olduğunu ve bu problemi nasıl çözdüğünü öğrendim. Ben de ona dedim ki, “Ganesha'ya ibadet etseniz iyi olur. Siz Shri
Ganesha'ya ibadet edin! ”Bu yüzden o, Shri Ganesha'ya ibadet etti. Shri Ganesha'ya ibadet etmek sizin Mooladhara'nızı iyileştirir,
utanma duygunuzu geliştirir, kendi saygınlığınızı, özgüveninizi geliştirir. Vücudunuza saygı duyduğunuzu gösterecek şekilde
giyiniyorsunuz. Dilinize, lisanınıza saygı duyduğunuzu gösterecek şekilde konuşuyorsunuz. Eğer masum bir insansanız, kaba
konuşan bir ağza sahip olamazsınız. İstismar edici veya korkunç kelimeler söyleyebilecek bir aklınız olamaz. Amerika’da bunu
gördüm, onlar çok garip bir şekilde konuşurlar, şok olursunuz! Kendinizi ifade etmek için bu kirli kelimeleri kullanmanıza gerek
yoktur; bununla diliniz bozulur, bunun sonucu olarak masumiyet dilinizden kaybolur. Dilinizden masumiyetini kaybederseniz, her
ne söylerseniz, bunlar asla gerçekleşmeyecek, asla gerçekleşmeyecektir. Ama eğer masumsanız, diliniz masumdur ve saygı
duyarsınız… Yani temel olarak, gördüğünüz gibi: masumiyetinize her şekilde saygı gösterin. Mesela, birisine kızdığınız zaman ya
da birisine bir şey söyleyeceğiniz zaman, sadece sessiz kalmak en iyi yoldur. Yoksa dilinize saygı duymak, gözlerine saygı
duymak zorundasınız. Bazı insanların gözlerini dört yanda gezdirme alışkanlıkları vardır, kadınlara bakmak veya bazı kadınlarda
böyledirler. Gözlerinize saygı duymuyorsunuz. O zaman gözlerinde problemler ortaya çıkar. Sadece bu da değil, akıl da, akıl hiçbir
anlamı olmayan bu tür davranışlardan dolayı çok fazla zarar görür. Akıl hiçbir şeyden zevk alamaz. Böyle bir insan hiçbir şeyden
zevk alamaz. Gözlerinize, burnunuza, kulağınıza, saygı duyan bir insansanız, size söyleyeyim, her şeyin çok keyifli olduğuna
şaşıracaksınız. Bu dünyada zevk alınacak çok şey var ama insanlar iyi olan hiçbir şeyi duyamıyorlar. Cıvıldayan kuşlar var – onlar
bunu duyamıyorlar. Büyüyen ağaçlar var - göremiyorlar. Kokusu olan çiçekler var - koklayamıyorlar; çünkü özgüvenleri çok düşük,
çünkü onlar çok düşük seviyeli insanlar, söylemeliyim ki, onlar etrafındaki her şeyden zevk alamazlar. Ve bunlar bir zevk kaynağı
olmalıdırlar. Bakın, çocuklar, onlar nasıl bir zevk kaynağıdır! Sahneye gelen ve etrafta koşan herkesten nasıl keyif aldığımızı.
Neden? Neden koşuşturan bir çocuktan keyif alıyoruz? Biz onun bunalımdan dolayı ölüme meylettiğini ya da sarhoş olduğunu
söylemiyoruz ama biz bir çocuktan keyif alıyoruz. Neden? Bizi bu kadar mutlu eden çocuktaki bu tatlılık nedir? Çünkü bu
masumiyettir. Onun gücü masumiyettir. Ve bu güçle o sadece çok tatlı görünüyor, çok güzeldir, bu da bize kalbimizdeki gerçek
neşeyi veriyor. Bu yüzden ikinci şey, masumiyetin neşe verici olmasıdır. Masumiyet insanlara neşe verir. Masum bir şekilde
söylenen herhangi bir şey, masum bir şekilde yapılan herhangi bir şey, çok, çok neşe vericidir ve bunda siz, çok şeffaf, çok güzel
bir kişi görüyorsunuz, şeffaflıktan ve bu masumiyetten hoşlanıyorsunuz. İşte bu yüzden, ilk önce Ganesha'ya ibadet edilir, çünkü
Ganesha, Adi Shakti tarafından yaratılan ilk Deity idi. Çünkü Adi Shakti eğer bir şey yaratmalıysa, onda masumiyet gücünün
olması gerektiğini bilmek zorundadır, aksi takdirde insanlar yanlış ilerleyeceklerdir, her tür yanlış şeyi yapacaklardır. Bu yüzden O,
ilk önce masumiyet olan, “vibrasyonlar” olarak adlandırabileceğimiz Ganesha'yı yarattı, o kadar güçlüdür ki, kontrol eder. Tabii ki,
masumiyetlerini tamamen terk etmiş insanlar var ve kendilerinin bir hadleri olmadığını düşünüyorlar. Onları boş verin! Ama
normalde, farkında olsanız da olmasanız da masumiyetiniz her zaman size rehberlik eder. Ve bu öyle tatlı bir şey ki, insanları
asaletlerinde, büyüklüklerinde yükseltir. Ve işte bizde geliştirmemiz gereken şey budur, Sahaj Yogiler de. Sahaj Yogiler her hangi
bir yere gittiğinde, herhangi bir şey yapmaya çalışın, herhangi biriyle tanışın, herhangi bir sosyal çalışmada, herhangi bir şeyde,
insanlar, kendi içinizde bu neşeye sahip olduğunu hissetmelidir. Adi Shakti sadece bu neşe için, Shri Ganesha'yı yarattı. Çünkü
içinizdeki bu sevinç, bu masum sevinç, hiç kimseye zarar vermeyen, hiçbir şey beklemeyen, hiçbir şey talep etmeyen, hiçbir şey
istemeyen, sadece her yere neşe yayan – sizler bu tür bir kişiliğe sahip olmalısınız. Güzel elbiseler giymekte yanlış olan bir şey
yoktur, iyi yemek yemekte yanlış olan bir şey yoktur, insanlarla konuşmakta yanlış olan bir şey yoktur, ama hepsinde, masumiyete
saygının, masumiyetin ifadesinin orada olması gerekir. Bu masumiyetle sorunları çözebiliriz. Dünyanın tüm sorunları çözülebilir.
İşte bu yüzden Shri Ganesha bu kadar önemlidir. Eğer Shri Ganesha'ya dair uygun bir anlayışınız yoksa ve Shri Ganesha'nız bir
tehlikede ise, size ne olabileceğini bilemiyorum. Bugün, bugünlerde pek çok korkunç hastalığın geldiğini görüyorsunuz, çünkü



onlar kutsanmıyorlar, onların ilişkileri kutsanmıyor. Her ilişki, masumiyetinizle kutsanmalıdır. Mesela bir kız kardeşiniz var, bir
anneniz var, bir kardeşiniz var, bir babanız var, bütün bu ilişkileriniz var. Ve bütün bu ilişkiler çok iyi, çok güzel ve kutsanmışlar,
çünkü masumiyet ilişkisi var. Babanızı masumiyet den dolayı seviyorsunuz ve kızınızı masumiyetten dolayı seviyorsunuz,
annenizi masumiyetten dolayı seviyorsunuz. Neden sevmelisiniz? Bir tür kazanç için mi? O zaman bu bir kurnazlıktır. Bir çeşit
ezici bir güç için mi? O zaman bu kurnazlıktır. Bu sadece sevgi adınadır. Eğer masumsanız bu mümkündür. Şimdi mutluyum
çünkü yarın hepiniz evleneceksiniz. Ve evlenenler, bunun kutsanmış bir evlilik olduğunu anlamalıdır. Bu çok önemlidir. Bu başka
bir evlilik gibi değildir. Benim huzurumda gerçekleşen bir evlilik bu. Yani dikkatli olun! Şimdi, eğer evlenmek istemiyorsanız,
tamam, bunu bitirin! Size onu tanımak, onu anlamak için bir şans verildi. Fakat daha sonra, garipleşmeye çalışırsanız, bu sizin için
ve Benim için çok zor olacaktır. Evlilik düzenlemekten vazgeçebilirim. Bu yüzden, insanların ilk günden itibaren boşanmaktan
bahsetmelerinden hoşlanmıyorum ama ortada gerçekten bir sorun varsa, boşanma olur - Sahaja Yoga'da boşanmaya izin verdik.
Yani, Katolik Kilisesi gibi değil, onlar boşanmaya izin vermiyorlar. Yani erkekler her türlü ilişkiye sahipler ve kadınlar her türlü
ilişkilere sahipler. Bu orada değil. Bu tür bir saçmalık yapmak yerine boşanabilirsiniz. Ama bu çok masum bir olay olmalıdır. Eğer
masumiyetinize meydan okunduğu için bir kişiyi boşanıyorsanız, bu sorun değil. Orada, bunun böyle olması gerektiği konusunda
sizinle aynı fikirdeyim. Öyleyse, masumiyetinizi koruyun. Bu modern zamanlarda, masumiyetinizi çok korumak çok önemlidir, bu
yüzden Shri Ganesh içinizde uyanmalıdır ve diğer insanlarda da. Bu uyanma, dünyayı kurtaracaktır. Başka hiç bir şey yok, sahip
olduğunuz bu masumiyet dünyayı kurtaracaktır. Her ne biliyorsanız, her ne söyleyebilirseniz, her ne yazarsanız yazın, lütfen
içinizdeki masumiyete zarar vermediğinizi görün. Ahlaklı bir yaşam sürmeye, şuna buna gerek yoktur. Gereken şey
masumiyetinizdir. Masumiyetin kendisi size ahlaki bir güç, ahlaki anlayış verir. Bunun için kitap okumak zorunda değilsiniz,
bunun için herhangi bir guruya gerek yok. Masumiyet size rehberlik edecek ve şöyle diyecektir: “İşte Sahaj’ın olduğu şey bu, sahip
olmanız gereken şey budur.” Hepiniz aydınlanmanızı aldınız. Bu pek çok insanın başına gelen, çok büyük bir şeydir. Ben sizin
içinizde her zaman Shri Ganesh'e ibadet etmenizi istiyorum. Shri Ganesh sizin masumiyetinizdir, O içinizdeki Ruhtur. Ruhunuzu
bilmek istediğiniz zaman, bu Shri Ganesha'dır. Siz bir olursunuz, Shri Ganesh ile bir olursunuz. Bu sizin içinizdedir ve Shri
Ganesha'nın gücü ile hepinizin tamamen aydınlanması kesinlikle mümkündür. Bütün evlilikleri kabul ettiğiniz ve evlenmeye karar
verdiğiniz için çok mutluyum. Ama şimdi bile, eğer hayır derseniz, bunu bitirmek daha iyidir. Ama hiç numara yapmayı denemeyin
ve garip olmaya çalışmayın, çünkü bunun, hiçbir şekilde evliliğinizin tadını çıkarmanızda size faydası olmayacaktır. İlk günden
itibaren, eşinize çok nazik ve kibar olmanız gerektiğini anlamaya çalışın; çok saygılı, çok ilgili, çok sevecen. Bu, insanların
anlamadığı çok önemli bir şeydir. Ve evliliği size bahşedildiği için kabul etmeyin. Çünkü bu bir Sahaj evliliktir, insanlar onu
bahşedilmiş bir şey olarak görüyorlar. Hayır, bunu asla bahşedilmiş bir şey olarak almayın. Eğer gerçek bir neşe yaşamak
istiyorsanız, o zaman birbiriniz arasında masum bir sevginiz olsun ve kendinizden neşe duyun. Tanrı sizi kutsasın. Teşekkür
ederim. H. H. Shri Mataji Nirmala Devi Guido: Beş ila on dört yaş arası çocuklar sahneye gelebilirler. Shri Mataji, Ayağını yıkarken
bir çocuğa gülümsüyor: “Tamam”. Bazı Yogiler: Ganesh Sthuti. (Bhajanlar söylendi: “Ganesha Sthuti” ve “Tsala Cabella Pujela”.
Shri Mataji sonra bir şeyler söyledi. Yogiler “Jay Ganesha Ki Ma Ambe” (Hindi 11) söylemeye başladılar, ama Shri Mataji derhal
kesti. O zaman Yogiler “Jai Ganesha Deva” (Hindi 1) söylediler) Guido: Ev sahibi ülkelerden yedi tane evli Bayan, Avusturalya…
(Bhajan: “Tujhya Pujani”) Guido: Jago Savera. (Bhajan: “Jago Savera”) (Bhajan: “Vishwa Vandita”) Shri Mataji (aside): Aarti. Shri
Mataji: Tanrı hepinizi kutsasın. Tanrı hepinizi kutsasın. Tanrı hepinizi kutsasın.
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Bugün Amba adı verilen ve daha bir çok başka isimle de anılan Devi’ye ibadet edeceğiz. O, son güçtür, “arta kalan güç” diyebiliriz.
Herşeyi  yaptığı zaman O Kundalini olur ve üçgen şeklindeki kemiğinize yerleşir. Bu Mooladhara çakra’dır ama  gerçekte O
kendisini daha çok sol kanalda ifade eder çünkü o zaman, O bütünüyle Amba’dır.

Sol kanal tüm insanlar için çok ama çok önemlidir. Sol kanalınız yoksa, öncelikle kendinizi dengeleyemezsiniz. Ve Onun (Devi),
size bir Sahaja Yoginin gerçek karakterini verdiği söylenir. Şayet sol kanalınız zayıf ise, o zaman Ona ibadet etmeli ve Ondan
“Lütfen sol kanalımızı kuvvetlendir” diye ricada bulunmalısınız. Sol kanalınızı kuvvetlendirerek O ne yapar? O huzur verendir, o
halde size ne verir? Her şeyden önce dinlenmenizi sağlar. Onun sizi dinlendirdiği söylenir, uyumanızı sağlar.

Şayet gelecek hakkında çok fazla düşünüyorsanız ve gelecek için plan yapmaya kendinizi çok kaptırıyorsanız, kimi probleminiz
vardır. Fakat en iyi şey, eğer uyuyabiliyorsanız, o zaman büyük bir rahatlıktır bu, uyuyabilmeniz, biraz dinlenebilmeniz, bu sizin için
büyük bir rahatlıktır. Devi olmadan uyuyamazsınız, Onun yokluğunda, uyuyamazsınız. Uyku vücudun çok önemli bir işlevi ve sol
kanalımız tarafından sağlanır. İşte bu yüzden biz Ona ibadet ederiz çünkü O bize rahatlık verir.

O size huzur verendir, Bhranti adı verilen illüzyonları veren de Odur. O size tüm sanatsal yetenekleri verir. O sizi korur. Fakat bu
kısım, Onun size illüzyonlar yarattığı kısımdır. Bu çok, çok önemli çünkü Tanrı’ya karşı gelenler, gerçek olandan uzak kalmaya
çalışanlar için, O onlara illüzyonlar yaratır. Bu sayede O, sizi bu insanlardan ayırır. Sizler gerçeği bilirken, Onun işini yok etmeye
çalışan veya  sıkıntı yaratan bunun gibi bütün insanlara illüzyonlar yaratan Odur. Kundalini olarak da yerleşmiş olan  odur. Onun
bu bölümü Kundalini’dir diyebiliriz ama Onun sahip olduğu diğer kısım sol kanalda yerleşmiştir.

Onun yer aldığı yedi seviye vardır. Ondan, ilk seviyede neşe duymaya bir kez başladınız mı, o zaman size bahsedilen tüm
kalitelere O sahiptir. O huzurdur, O sevgiyi verendir, O sizin için bütün güzel şeyleri yaratantır. O Annedir ve Onun beklentisi, Onun
korumasından neşe duymanız, Onun sevgisinden neşe duymanız ve her zaman Onun tam bir  koruması altında olmanızdır. İşte
bu Onun işinin çok önemli bir bölümüdür.

İkinci şey ise, O Kundalini’dir. O yüzden yedi seviyede de çalışır. Yedi seviyede ilerler, yedi seviyede yatay olarak diyebiliriz ve yedi
seviyede de yukarı doğru ilerler. Bütün bu yedi seviyede, her iki kanalda da, bizler için olağanüstü bir çalışma yapar. O bizi bu yedi
seviyede nasıl korur. Şöyle olur bu; siz sol kanal boyunca gitmeye başladığınız zaman, sizi normale döndürmeye çalışan yedi tane
deity vardır. Onlar Shankini, Dhankini … isimleri bunlardır. Ve bu şekilde  normal halinize dönmeye çalışırsınız.

Diyelim ki örneğin psikosomatik hastalıklarda, kanser gibi hastalıklarda ve diğer bir çok hastalıklarda, psikosomatik demek bu
hastalığın hem fiziksel, hem de ruhsal olduğu anlamına gelir. Bu tür psikosomatik sorunlar sol kanalınızdan gelerek başlar. Bazen
siz çok fazla sağ kanalda olursunuz ve birdenbire sol kanala fırlatılırsınız, aniden. O zaman bu, sarkaç benzeri bir  harekettir, her
hangi bir mesafeye  gidebilirsiniz. Fakat sol kanalınızda bu hastalıklara yakalanmanızı önleyen yedi güç vardır ve bunlar onların
şiddetini de hafifletirler.

Yani O, aynı anda size huzur veren, sizinle ilgilenen, koruyandır ve psikosomatik hastalıklardan sizi kurtaran da Odur. O çok güçlü
bir varlıktır. Şayet O orada olmasaydı ne olurdu bilmiyorum. O yüzden kendi içimizde Ona ibadet etmeliyiz. Ona saygı duymalıyız,
Onu anlamalıyız. O sizin Annenizdir. Kundalini olarak O sizin özel Annenizdir. O, Amba, size ikinci doğuşunuzu verendir. Sol
kanalın Tanrıçası olarak, yükselişiniz için  size çok uygun bir destek verir. Yükselişinizde çok iyi bir destektir. O olmadan kendinizi
dengeleyemezsiniz.

İnsanlar çok fazla sağ kanal oldukları zaman bazen bu çok ileri gider. O zaman acayip hastalıklar başlar. Kalp krizi olabilirler, felç
olabilirler. Bazen sağ kanal tamamen felç olabilir ve yürüyemezler, kendilerini kaldıramazlar. Bu sağ kanal hareketinin çok fazla
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olmasından dolayıdır. O zaman bundan dolayı kendinizi kötü hissetmenizi sağlar. Yani O size, sağ kanalınızı bırakıp, sola
gitmenizi önerendir. Bu sol kanal iyileştirilmişse sağ kanal çok iyi demek anlamına gelmez. Örneğin, çok küstah, egoist bir kişi,
birdenbire çok yumuşak başlı birisi olur ve insanlar onun iyileştiğini zannederler ama o iyileşmemiştir. O sol kanaldadır, uysal biri
olmasına rağmen, hala normal değildir. Hala çok hatalıdır çünkü sol kanaldadır.

Sol kanalda, bu grubun üst seviyelerinde, kişi şizofreni gibi çok ciddi hastalığa bir yakalanmaya başlar. Bu kanal, bu aynı yedi
merkez, sizde çok önemli sıkıntılar oluşturacak şekilde hareket etmeye başlarlar. Bunlardan bir  tanesi insanların şizofrenik
olmasıdır. Bu tedavi edilebilir, bu kişiyi merkeze getirirebilirseniz tedavi edilebilir. Kundalini’nin yükselmesi ile bunu yapabilirsiniz.

Sonra insanlar delirirler de ama sağ kanalın bütün problemleri kaybolur. Sol kanala giden insanların karaciğer sorunları olmaz.
Belki büyümüş bir karaciğerleri olabilir ama aşırı çalışan karaciğerleri olmaz. Astım, kalp krizi gibi semptomları olmaz. Onlar kalp
krizi geçiremezler. Başkalarına kalp krizi geçirtirler  ama kendileri kalp krizi geçirmezler. (Shri Mataji güler)

Dikkatinizin birdenbire sol kanala kayması bu size bakan yedi varlık veya Tanrıça tarafından her zaman önlenir. Fakat siz yine de
devam ederseniz, örneğin sahte gurulara gidersiniz, o zaman sahte gurular ne yapar ?Sizi sola düşürürler, size bir isim verirler,
bazı isimler ve bu bir uşağın ismi veya onların yakaladıkları ve başkalarını poses etmek için ilgilendikleri herhangi birinin ismi
olabilir. Bu,  bu kişilerin ölen insanların ruhlarını poses edip ve sizi ayartmak için kullandıkları tantrikadır.

O yüzden herhangi bir nedenden dolayı sol kanala düşmeye başladığınız zaman, bu durum çok fazla endişelenmekten dolayı
olabilir veya bir şeyler için çok üzülmekten dolayı başınıza gelebilir veya ağlamaktan, sızlanmaktan, herhangi bir şeyden dolayı
olabilir. O zaman sağ kanal problemleri yok olur. İşte bu yüzden bunu yaparsınız. Fakat bu çok ileri gider. Sağ kanal problemleri
şayet tedavi edilirlerse, çok daha tehlikeli olan sol kanal problemlerine yakalanırsınız. Size söyledim, her tür psikosomatik
hastalıklar, sizi korkutmak için liste vermek istemiyorum, ama bunların hepsi sol kanaldan kaynaklanır.

İnsanlar sağ kanalları bir şekilde tamamen tedavi edildiği için, bazı ruhlar tarafından  poses edilmenin iyi bir fikir olduğunu
sanırlar. Bu sahte gurular ne yaparlar? Ölü ruhlara hükmederler. Nasıl? Demek istiyorum ki, onlar bunu nasıl yapacaklarını bilir.
Bunu size söylememe gerek yok. Bunu siz yapmayacaksınız. Onlar bu işi yönetirler ve size “şu ismi kullan” derler. O zaman ne
olduğunu ancak Allahın bildiği türde bir ismi kullanmaya başlarsınız. Size bunu söylemezler. Herhangi bir enkarnasyonun ismini
alırsınız ama onlar size derler ki, “Ram ismini kullan”. Ram ismi tek başına kullanılmaz, Shri Ram, Shri Krişna, Shri Mataji
olmalıdır. Bu yüzden asla ismin önüne Shri koymazlar. Size sadece bu ismi kullan derler. Ve bu isimlerle ne olur, sol kanala
kayarsınız çünkü bunlar ölü kişilerin isimleridir, sizi ele geçirirler.

Sol kanalda ölü ruhlar vardır ve sağ kanalda ölü ruhlar vardır. Şayet sağ kanalda iseler, onlar çok hırslı kişilerdir ve sizi ele
geçirmeye çalışırlar. Tüm bu şeyler için çok korkutucu bir açıklamadır bu. Sizi bir kez ele geçirdiklerinde, eğer  sağa giderseniz,
tüm sağ kanal kaliteleri sizde oluşur ve normal değilsinizdir. Bazen havada bir yerlere gittiğinizi hissedersiniz, bazen normalde
görmeyeceğiniz şeyler görürsünüz. Bana gelen iki  Amerikalı gibi, onlar gazeteciydiler. Onlara “neden buradasınız?” diye sordum.
 “Anne, sen bizi Harishchandra gibi yap” dediler.  Harishchandra adında bir adam vardı, gazeteciydi. Bende “ama onun gibi mi?“
dedim. Çünkü o kişi havada seyahat eder ve haber alırdı. Mesela Bombay’da olan bir şeyin haberini verirdi, mesela bizde Juhu
Plajı var. Bir gün gazetede Juhu Plajında olanları yazdı. Onun ismi oradaydı, muhabir Mr. Harishchandra idi.  “Benim ismimi
Harishchandra size nasıl verdi, Ben onu tedavi ettim, sizde mi bu belaya bulaşmak istiyorsunuz?” dedim. “Biz astral seyahat
yapmak istiyoruz” dedi Amerikalılar. “Ne için?”. “Çünkü biz gazeteciyiz ve her şey hakkında çok şey biliyoruz ve her yere seyahat
etmek istiyoruz” dediler. “Ben bunu yapmam ama eğer astral seyahat yapıyorsanız, tabii ki bunu azaltabilirim” dedim.

İşte tüm bu gurular,  sağ kanal  olan bazı ölü ruhları kontrol ederek bu astral seyahat tekniğini de kullandılar.

Sağ kanal olan ruhlar çok hırslıdır ve her türlü şifacılık ve geleceği görme gibi şeyleri yaparlar çünkü onlar fütüristiklerdir. Bazen
bilirler, bazen bilmezler. Fakat bunların hepsi yanlış kaynaktan gelir, o yüzden bu tuzağa düşmek iyi değildir. Biri bu şekilde poses
olmuş ise, o zaman bu kişi her tür yanlış şeyi yapmaya başlar. Mesela evinizi gasp etmeye çalışırlar, paranızı gasp etmeye
çalışırlar, sizi kandırırlar, karınızla kaçarlar. Kesinlikle yanlış olan her türlü şeyi yaparlar çünkü bunlarla birlikte sağ kanalın etkisi
çoğalır.



Bazı uyuşturucular da vardır, onları aldığınız zaman, LSD gibi ve tüm bu şeyleri aldığınızda, sağ kanala geçer ve renkler görmeye
başlarsınız. İnsanlar renk görmenin çok iyi bir şey olduğunu sanır çünkü normalde  renk görmezsiniz. Aslında kendilerinde neyin
yanlış olduğunu bilmezler. Aslında onlarda yanlış olan şey bir bhootun var olmasıdır, çok sağ kanal olan bir tür hayalet onların
benliğine girmiştir ve çalışmaya çalışıyordur.

Fakat sol kanal bhoot onlardan farklıdır. Onlar sinsidirler. Onlar size densiz olmayı öğretir. Onlar da sizi baştan çıkarmaya
çalışabilirler, o kadar ki kişi sınırsız bir şekilde yalan söyleyebilir. Yalanlar söyler, sonra gizlice paranızı çalmaya çalışır, neyiniz
varsa çalmaya çalışır. Her türlü gizli planlama  yapılır, hiçbir şey açık değildir. Ve hatta siz bunu anlamadan yaparsınız.

Ama gerek sağda olsunlar, gerekse solda olsunlar tüm bu insanlar çok maddesel olan bir tür kazanç elde etmekle daha fazla
 ilgilenmektedirler.  Kökten dincilik gibi pek çok şey oldu. Eğer kökten dinci iseniz, bu bhootlar idareyi ele alırlar ve size
hükmetmeye çalışırlar. Sonra size kendi dininizden veya kendi mezhebinizden olmayan insanları öldürmeyi öğretmeye çalışırlar.
Size fikirler verirler ve onlar kavga edip, savaşıp, öldürürler. Fakat Toprak Ana veya deniz, herhangi bir şey, bu elementlerden biri
yıkım için çalışabilir. Bu tür yerlerde büyük depremler  görürsünüz ve bu, o insanları yok eder. Veya gelecek olan bir kasırga
olabilir ve onları yok eder. Tabi onlarla beraber bazı masum insanlarda ölür. Yanlış yaptığınız herhangi bir şey olabilir, bunlar bu
beş element tarafından düzeltilir.

Hindistan’da Latur adında bir yerimiz vardı, insanlar orada içer ve içer ve içerlerdi. Bir keresinde Shri Ganesha’nın heykelini suya
bıraktıkları zaman içmeye gittiler. Bu yaptığımız bir şey, onu denize bırakırız, üç gün sonra, belki yedi veya on gün sonra.  Onlar
oradan geri geldiler ve sonra da içmeye gititler. Tamamen sarhoştular. Hala Shri Ganesha’yı öven  şarkılar söylüyorlardı, her tür
pis şeyleri söylüyorlardı, kutsal olmayan şeyler, onları pis şeyler olarak adlandırabiliriz veya çok fazla küfür kullanıyorlardı. İğrenç
olma, kötü olma arzularını gerçekleştiriyorlardı. Birdenbire bir deprem oldu. Hepsi dans ediyorlardı. Hepsi Toprak Ananın içine
gömüldüler ve bitirildiler.

Bizim orada merkezimiz vardı ve şaşırtıcı şekilde bu merkeze dokunulmadı. Yaklaşık 100 yard mesafe ile oluşmuş bir çember
vardı. Bu sayede hiç kimse dışarı gidemedi ve herkes nasıl olup da bu merkeze hiç dokunulmadığına şaşırdı. Bu Tanrıçanın
gücüdür.

Aynı zamanda O, negatif insanların işkence etmeye veya sıkıntı yaratmaya geldiklerini gördüğü zaman, doğru tipteki insanları
kurtaran kişi Tanrıçadır. Bildiğiniz gibi, normalde her zaman,  eğer iyi olan biri varsa 100 kötü kişi onun peşindedir. Ve bu iyi kişi
kendini kaybolmuş hisseder ama Tanrıça o kişiye yardım eder ve bu bir kişiyi negatif güçlerin sıkıntılarından korur.

İşte bu Anneniz her türlü negatif güce karşı savaşır. Bunlar, size anlattığım gibi, içki içen alkolikler olabilir. Bu şekilde O yok
etmeye başlar. Daha alt seviyede karaciğerlerini harap edecektir, daha yüksek seviyede ailelerini harap edecek, paralarını yok
edecektir. Ben hiçbir yerde bir ayyaşın heykelinin dikildiğini duymadım, asla. Hiçbir yerde, içkinin moda olduğu, herkesin bir
şekilde günlük ibadetmiş gibi içki içtiği yerlerde bile, hiçbir yerde asla bunu görmedim. Neden hiç kimse sarhoş birisinin heykelini
dikmedi. Belki bunu göstermek güzel olurdu ama hayır çünkü bilgelik galip geliyor ve insanlar yok edici gücün ne olduğunu
anlarlar.

Kişi buna benzer herhangi bir fikir ile poses olabilir. Mesela Hitler, o her şeyin hükümdarı olduğu fikrine sahipti  ve Yahudileri yok
etmek için her hakka sahipti. Ve yok ediyordu, bir sürü insanı yok etti. Ama sonunda ne oldu? O, Shri Ganesh’in sembolü olan
Swastika’yı kullanıyordu ve onunla savaşıyordu. Neyse ki, Anne onun aklına girdi. Bununla o Bharantisini kaybetti, illüzyonunu,
Ganesha’nın gücünü kaybetti, bunu nasıl kullanmalı.  O güne kadar onunla savaşıyordu, bir kopya kağıdı kullanıyordu. Kopya
kağıdı nedeni ile ikincide (diğer sayfada), diyebilirim ki, Swastikanın kopyası-baskısı, yıkım yaratan şekli olarak, kağıtta ters yönde
çıkmıştı. Bu sayede o,  diğer türde olan Swastika çizmişti. Ve bunun sonucu olarak  yok edildi.

İşte bu bhranti kısmıdır. O sizin aklınıza girer ve sizi bhrantiye sokar, yani illüzyona sokar demektir. Siz hatalar yaparsınız. Eğer bu
olmasaydı şimdiye dek bu kadar çok insan bitirilmiş olacaktı. O, bu şekilde insanoğlunu yok etmeye çalışan, her şeyi yok etmeye



çalışan insanların aklına girer  ve kafalarına onların ölecekleri veya kendi kendilerini yok edecekleri şekilde fikirler sokar. İşte bu
yüzden Onun içimizdeki bhranti olduğu yazılmıştır. O içimizde öyle bir illüzyon yaratır ki, zararlı olmaya çalışan, sıkıntı yaratmaya
çalışan yok edici olmayan çalışan kimseler yok edilirler.

O her tür şeyi yapabilir ve işte bu şekilde bu dünya üzerindeki pek çok  insan kurtuldu, aksi halde bir çoğu ölürdü ve şeytanın
krallığı olurdu. Fakat Tanrıça bizi kurtarandır. Sembolik olarak, Onun birçok şeytanı öldürdüğü söylenilir. Gerçekten de onları
öldürmüştür, bu sembolik olarak değildir. Birbiri ardına şeytanlar vardı.

Bu gün bile şeytani insanlarımız var. Onların hepsi sadece öldürülmekle kalmayacak, hem de sonsuza dek yok edilecekler. Ben
Rusya’da gördüm. Bir çok ülkede gördüm, bir zamanlar Tanrı olarak bakılan insanlar yok edilmiş. Bu her ülkede olur. Her nerede
yanlış kişiler varsa, onlar açığa  çıkarılırlar ve insanlar artık onların fotoğraflarına bile bakmak istemezler. Onların heykellerini
fırlatıp atarlar. Tüm bunlar olur çünkü bu Tanrıça, insanlar için  illüzyon yaratandır.

Diyelim ki çok şeytani olan, herkesi yok edecek olan birisi var. O zaman bilge olan kişiler bunu anlarlar, ama anlamayanlar onunla
birlikte  yok edilirler. Buna benzer şekilde binlerce kişi yok edilmiştir. Çünkü onlar doğru noktayı göremediler. Neyin doğru, neyin
yanlış olduğunu anlamamışlardı.

Bu nedenle,  bu yanlıştır veya doğrudur düşüncesi de, Onun tarafından tamamen karıştırılmıştır ve bu sayede yanlış tipteki
insanlar yok edilebilirler.  Biz onları yeryüzünde istemiyoruz. Sorun yaratanlar, zarar verenler, kavgacı olanların hepsi yok
edilecekler. Ancak onlar kendi kendilerine yok edilecekler. Tanrıçanın bunu yapmasına gerek yok.

İşte bu yüzden birçok insan bunu Bana soruyorlar. “Bhranti Rupena Samsthita neden söylenmiştir? O neden bir illüzyon olarak
var?”. Nedeni şudur. Sizin doğruyu ve yanlışı ayırt etme gücünüz sınanır. Eğer bir Sahaja Yogi iseniz, gerçek bir Sahaja Yogi, o
zaman parmak uçlarınızda takip ettiğiniz kişinin iyi birini mi, kötü birini olduğunu anlarsınız. Sonra da başkalarına da yapmayın
diye söylersiniz.

Bir çok seeker bu şekilde yok edildi. Yanlış tipteki gurular geldiler ve onlar sadece bunları takip ettiler. Aptal. Onlar kesinlikle aptal
gurulardı ve bunlarda aptal insanlardı. Bilemiyorum, neden onları takip ettiler. Onların sadece bir tür Rolls Royce gibi veya benzeri
şeylerin peşinde oldukları çok açıktı. Ben onları gördüm. O kadar deliler ki, kurtulamıyorlar. Şimdi de, her tür yanlış guruları takip
eden insanlar var.

Onların bir tanesi Hintliler tarafından çok seviliyor, Hindistan’da değil de, yurt dışındayken onlar bu Babaji’yi takip ediyorlar,
tamam, İşte bu babaji para alan birisi, paralarını çalıyor, mücevherleri çalıyor, her tür şeyi yapıyor ama onlar aldırmıyorlar. O her
ne yaparsa doğrudur. İşte bu Babaji yok edilmesi gereken birisi. Ama bu Babajiye sahip olmanın bir avantajı var. Sen bu dünya
üzerinde her tür aptal insana sahipsin- onların ayırt etme güçleri yok ve onlar, olmayanlar, babajilerin tuzağına düşerler ve bitti.
Kalp krizi geçirirler, kör olurlar, kansere yakalanırlar, her tür sorunları olur ve bu onları yok eder.

Ama insanlar o kadar şaşırtıcı ki, bir babaji veya guruji bir bayan tarafından mahfedilmiş olan birini görürler, halihazırda birisi
öldürüldü ve sonra bu da, delirmek için oraya gider. Çok şaşırtıcı olan bir şey şu ki, insanlar bu kişinin mahfedildiğini görmüyorlar.
Benim size pek çok kereler söylediğim gibi, bardan çıkıyorlar ve yere devriliyorlar. Tekrar içeri girmek ve sonra dışarı çıkıp yere
devrilmek için sıraya girerler. Bu çok şaşırtıcı değil mi. Beyinleri yok. Eğer zaten birilerinin yere yığıldığını görüyorlarsa neden puba
gitmek isterler. Ama yaparlar bunu.

Size söylediğim gibi şimdi son yargı zamanıdır bu. Bu zamanda yanlış metodlar izleyen veya bu gurujilerin bazılarının
cehennemine gidenlere ne olduğunu görmelisiniz. Bu çok açık, eğer görmek isterseniz, çok açık bu. Kendilerini nasılda yok
ediyorlar. Her halükarda, derler ki, her halukarda  öleceğiz, o zaman neden puba gitmeyelim ki. Demek istiyorum ki, ne demek bu?
Böyle bir argüman sunarlar, çok aptalca, sanki bir kişinin oraya gidip sonra buraya geri geldiğini, yere düştüğünü ve kimsenin
onları ayağa kaldırmadığını anlayacak kadar beyinleri,  akılları yok. Ve onlar bunu yapıyorlar. Ve  İsa’nın bunu yaptığını söylerler.
İnsanlara şarap verdi. O yapamaz, O kusursuz birisi. O şarap vermedi, sadece sıradan bir üzüm suyu verdi onlara. Bir saniyede
nasıl şarap yapılabilir? Yapabilir misiniz ama bunu işte böyle izah ediyorlar. Tüm kötülüklerini kendi  aptal akılları vasıtası ile



açıklandı ve yıkıma doğru gidiyorlar.

Şimdi Kali Yugada yıkım çok hızlı çalışıyor. Neden? Çünkü insanlar ayırt etme niteliklerini yitirdiler. Artık sağduyulu değiller. Birçok
insan bunu kaybetti. Artık ayırt edemiyor olmak bir moda oldu. Ben, “Neden böyle yapıyorlar?” dedim. “Anne, bu bir moda”. Her tür
aptallık bir moda. Şimdi sen bu aptallığı kabul edersen o zaman başın beladadır.

Şimdilerde, kadınlar için moda var, bilhassa Amerika’da gördüm,  elbiselerinin üzerinde sadece askılı giymek istiyorlar, onlara her
ne diyorsanız. Sadece askı ve her iki çakra açık bırakılıyor. Bunlar çok önemli çakralar, hiçbir zaman kolsuz giymemelisiniz. Onlar
her zaman kapalı olmalıdır. Diğer tüm çakraları kapatıyoruz, sadece Agnya açıkta kalıyor ve onu da kumkum ile kapatıyoruz.

Bununla kaç hastalık oluşabilir. Sinüs olabilirsiniz, sinüsten başlayarak göz problemleriniz olabilir, her iki eliniz felç olabilir.
Parkinson da olabilirsiniz. Her tür hastalık olabilir çünkü bunlar çok önemli iki çakra, biri Shri çakra, o sağ kanaldadır ve diğeri sol
kanaldaki Lalita çakra. Asla, asla bu çakraları açıkta bırakmamalısınız, aynı şekilde dizleri de.

Fakat bu günlerde dizleri göstermek moda. Ben bilemiyorum, bunun arkasındaki mantığını anlamıyorum. Dizlerde ne var? Neden
insanlar başkalarının dizlerini görmek istiyorlar? Demek istiyorum ki, sadece anlayamıyorum. Mantık yok. Budalaca. İlk başta,
asla anlamadım ve şimdi anlıyorum ki erkeklerin cezbetmek istiyorlar. Eğer erkekler dizlerinize cezboluyorlarsa, ne biçim bir
erkek onlar. [güler] Ben bu tür erkekleri de anlamıyorum. [daha fazla güler] Kadınlar çok önemli olan her iki Nabhilerini ve hemde
çakralarının her ikisini de gösterirlerken, erkekler tamamen giyinik olacaklar. Ve bu moda. Yarın moda şunu başlatacak,
kafalarınızı kazıtın. Herkes kazıtacaktır. Sanki anlamayan koyun sürüsü gibi ve bu kolektif oluşla devam ediyorlar. Bu yüzden
gerçekten kolektif olan bir moda var. İşte bu şekilde sağduyuları yok oluyor. Bunu her gün görüyorsunuz ve anlamıyorsunuz.

Ben yurt dışında olan Hintli kadınları bile gördüm, onlar da bu modaları kopya etmeye çalışıyorlar. Onlar da çakralarını
gösteriyorlar ve o zaman sorunları olmaya başlıyor. Bu çok şaşırtıcı. En azından Hindistan’da,  bir kadını böyle görmek iyi bir
alamet sayılmaz. Ama yurt dışına çıktıkları zaman, vücutlarını nasıl göstereceklerinin büyük bir bilgi olduğunu öğrendiler.

Bunun diğer yüzü daha da tehlikeli olabilir. “Yüzünüzü örtün” gibi. Muhammet Sahib modern zamanları düşünmüş olmalı ve dedi
ki, yüzünü ört, vücudunu ört. Kendini tamamen ört, bu sayede bir kadın olarak güvendesiniz ve erkekler de güvendedir  çünkü
onlar cezbedilmeyecektir. Demek istiyorum ki, bu aşırılığa gidiyor. Bu şekilde çalışmalıydı ama çalışmadı. Ama kocaları ile
karşılaştıkları zaman, Müslüman kadınların onları cezb etme şekilleri de, o kadar aptalca ki ve kocalarının onları hükmetmeye
çalışmaları, çok fazla.

Bu yüzden bu Bhrantidir. Bhranti Anne tarafından yaratılmıştır, Amba, bu Bhrantiyi O yaratır ve bu Bhranti ile insanlar cinnet
geçirebilirler ve cinnet geçireceklerini bilmezler çünkü hepsi bu yöne gidiyorlar. Ne olmuş yani? Bir babanın oğluna anlattığı bir
öyküde olduğu gibi, ona demiş ki, insanlar her nereye giderlerse onları takip etmelisin. Böylece oğul bir çok kişinin gittiğini
görmüş ve onları takip etmiş. O nereye gidiyor, bir cenazeye.

Bu beynini kullanma demek değildir. Şüphesiz bu söylendi, Siz göreceksiniz de, yaptıkları şey budur, söyleyin, bir çok kişi yanlış
bir şey yapmaya gidiyor. Kendi beyinleri yok, şahsiyetleri yok, hiçbir şey, sadece bunu takip ederler. Neye ulaştıklarını görmezler,
ne elde ettiler, yararı nedir, hiçbir şey. Herhangi bir şey satın aldığın zaman bile, kalitesinin ne olduğunu anlamaya çalışırsın,
bunun alan kişi nasıl kullanıyor, her şeyi öğrenmeye çalışırsın. Ama iş modayı takip etmeye gelince kimse onun hakkında
düşünmüyor. Moda insanları aptallaştırmak içinde yaratılmıştır, Ben böyle düşünüyorum. Çok garip bir şey ve şeytani gücün
yaratısı, bu şekilde insan yok edilecekler. Bu, derler ki, tasarımcılar. Bende bu hiçbir şey diyorum, tasarımcılar veya her şey ama
bu onların agresif gücüdür, sizin üzerinizde çalışan onların negatif gücüdür. Sizi koruyan şey sol kanaldaki Anne dir.

Onun yedi tane perdesi vardır. Sizin geçmenizi istemediği yedi tane sınır. Ama insanoğlu der ki “Neden olmasın?” Neden ben
değil? Onlar cehenneme gittilerse ben de cehenneme giderim. Tamam. Bu sizin için yapıldı zaten, o zaman devam edin. İşte bu
yüzden O, Bharantiyi yarattı çünkü bazı insanların bu çevrimin içinden çıkmaları lazım, bu evrim sürecinden çıkmaları lazım.
Onların çıkmasına izin verelim. Bu son yargıdır. Tamam, işte siz böyle yargılanacaksınız, kendi aptallıklarınızla yargılanacaksınız.



Ben bir çok Sahaja Yogiye küçük bir şey yapmalarını söyledim, geceleri biraz yağ sürün ve sabah yıkayın dedim. Ama
yapmıyorlar. Bunu yapmanızla olacak olan şey,  kendinizi rahatlatmaktır, güzel uyursunuz, yağlanmak çok iyi bir şey. Hepimizin
buna ihtiyacı var, bilhassa soğuk havada buna ihtiyacımız var. Ama yapmayacaklar. Kendilerine bakmıyorlar çünkü kendilerinin
Sahaja Yogi olduklarını, korunma altında olduklarını düşünürler. Anne onları yağlayabilir. Bu böyle değil.

Kendinize bakmak zorundasınız. Vücut söz konusu olduğunda, akıl söz konusu olduğunda, siz kendi vücudunuzdan
sorumlusunuz. Sahaja Yoga ile sizde neyin yanlış olduğunu anlarsınız, neyi yanlış yaptığınızı anlayacaksınız. Demek istiyorum ki,
Ben size çok önemli bazı şeyler söylüyorum, ama onlar sizin için önemli olmayabilir, ama bunu denemelisiniz. Aydınlanmış
Ruhlar olduğunuz için Ruhunuz orada, vibrasyonları hissedebilirsiniz ve kişide neyin yanlış olduğunu anlayabilirsiniz.

Genellikle, gördüğüm şey şu oldu, şimdilerde bu daha az, bu insanlar Beni sadece poses olan insanlar hakkında bilgilendiriyorlar.
Anne, şu, şu kişi poses. Ben dedim ki, onları dışarı atın, hepsi bu. Neden Benim onlar için zahmete girmemi istiyorsunuz. Sadece
onları dışarı atın. O zaman, Sahaja Yoga’dan çıktıktan sonra anlayacaklar  ve Anne biz Sahaja Yogadan çıkmak istemiyoruz,
derler. Neden? Çünkü onlar artık gerçeklikten ve korunmadan tamamıyla uzakta olduklarını biliyorlar. O yüzden dönmek isterler.
Dönebilenler, dönebilirler. Ama dönmemesi gerekenler asla   dönmemeliler. Çünkü onlar o kadar deliler ki, delilik modası
yaratacaklardır ve insanlar bundan etkilenebilirler. Başkaları tarafından etkilenmek, bir Sahaja Yogi olmanın işareti değildir. O
başkalarını etkileyebilir ama o nasıl Sahaja Yoga dışında, başkalarının etkisinde kalabilir?

Sahaja Yoga ayırt etme gücüdür. Size bunu veren Kundalini’dir. Bu yüzden sizin Anneniz  olan, sizin üçgen kemiğinizde bulunan
Kundalini, size varlığınızın tüm kalitelerini ve güzelliklerini de verir. Tabi ki Ben size Kundalini hakkında, söylememin gerekmediği
bir çok şeyi söyledim anlattım. O sol kanalı da düzeltebilir.

Bazı insanların sürekli olarak ağlama ve sızlanma adetleri vardır. Ne hakkında, bilmiyorum. Onlarla her buluştuğunuzda,
gözyaşları içindeler. Ne oldu? Anne şu oldu, bu oldu ve tüm bu şeyler. Bana mektup üstüne mektup yazarlar, kederlerini,
sıkıntılarını, şunu, bunun  anlatırlar.  Ama neden? Şimdi siz Sahaja Yogisiniz. Siz artık Eden (cennet) bahçesindesiniz. Siz artık
cennettesiniz. Neden önemli olmayan tüm bu cehennemvari şeyler hakkında düşünüyorsunuz? Neden? Çünkü henüz kişiliğinizi
de kazanmadınız.

Şimdi Sahaja Yogiler olarak, başkalarının ne olduğu anlayışına ait ayırt etme gücünüzü geliştirmelisiniz. Kendiniz hakkında da.
Neden bir şeyler için arzu duyuyorsunuz? Anlamaya çalışın? Bunda bu kadar büyük olan ne var? Neden bunu yapmak
istiyorsunuz? Kendinizi sorgulayın. Bu bir tür poses olmak mı? Bir nevi moda mı veya bu şahsi hisleriniz mi?

Bu yüzden size, bu sol kanalınızın çok koruyucu olduğunu anlatmaya çalışıyorum.  Aynı zamanda, şayet sol kanalınız için agresif
davranırsanız cehennemin birinden diğerine, diğerine, diğerine fırlatılıp atılırsınız. Ve o zaman acı çekersiniz. Anlamak
zorundasınız, sol kanalın yardımı ile çok geliştirebileceğiniz bilgeliğiniz orada olacaktır.  Bilgelik çok güzel geliştirilebilir.

Şimdi birisi var, diyelim ki, sözüm ona  bir Sahaja Yogi ve kendisi kesinlikle agresif, para odaklı, hilebaz ve siz onun tuzağına
yakalandınız. Hintçe buna “Chakkar, Chakkar” deriz. Ve buna bir kez kapıldığınızda amaçsızca yaşamaya devam edersiniz. Sol
kanalınız hala bir noktaya kadar sizi koruyacaktır. Ama bu eğer çok fazla olursa, sizi fırlatıp atar. “Defolup git, defol git”.

Şimdi hepimizin, Sahaja Yogiler olduğumuzu ve çok büyük bir sorumluluğumuz olduğunu, aydınlanmış vicdanınız size ne
söylerse onu yapmanızın gerektiği çok, çok büyük bir sorumluluğunuz olduğunu anlamanın zamanı geldi. Aydınlanmanıza
götürün, bu ışığın altında yaşayın ve karanlığın içine atlamayın. Ve bununla, kimin doğru kişi olduğunu, kimin olmadığını da
anlayacaksınız.

Sahaja Yogada bile bu negativite çalışabilir, çalışır. Kişi, başka insanların hiç bir negatif düşüncesi ile veya başkalarının negatif
eylemleri ile ilgilenmemelidir. Bu, hepinize bugün vermek istediğim bir uyarı çünkü sizler eğlenmek için çok fazla oradasınız.
Dikkatinize bakın, o nereye gidiyor. Bir çok güzel şey var, çiçeklere bakın, ne kadar güzeller. Bu kadar güzel yaptıkları şeylere
bakın. Bu kalbimi neşe ile zıplatıyor.



Bazı kişiler bunun farkına bile varmazken. Geçen gün birisine sordum, bu çiçek düzenlemesini kim yaptı diye. Hangi çiçek? Ben
de, orada duranı dedim. Hangisi? Bunu üzerine Ben, çiçeklerin isimleri söyledim. Hiç görmedim. Nereye bakıyordunuz ki, çiçekleri
göremediniz? Çünkü gözleriniz o kadar aptal ki, güzelliği göremiyorlar. Her tür  negatif şey tarafından yutulmuşlar.

Bu yüzden Tanrıça tüm bu rakshasasları öldürmeli. Bilmiyorum kaç tanesini öldürdü ama tekrar geri geldiler. Ve tekrar insanlar
tuzağa düşüyorlar. Bu devam ediyor, .. bu rakshasaslar buradalar, sizler onların yerlerini bulmalısınız ve insanlara anlatın. Nereye
gidiyorsunuz? O bir rakshasa. Ne yaptı o, neyi elde etti? Şimdi bu şekilde konuşmalısınız, açık bir şekilde. Bu sayede, şöyle
kıyafetlerle gelen ve onları tanıyamayacağınız bu rakshasaslara giden bir çok insanı kurtarabilirsiniz.

Onlar birer, birer yok edilecekler ama bu kadar çok insanın kalbinde oldukları zaman  onları nasıl yok edebilirsiniz? O yüzden
sizler bu rakshasasların ne yaptıklarını bu insanlara söyleyin. Ben onların oyunlarını biliyorum ama en kötü kısmı şu ki, insanlar
onların tuzaklarına düşüyorlar.

Onun için kendinizi çok iyi anlamak zorundasınız. Her zaman soru sorun. Neden? Neden bu şeye bu kadar kapıldım? Kazanç
nedir? Kendinize bu soruyu sorun. Şunu bulacaksınız ki, Sahaja yogaya geldikten sonra çok şey kazandınız. Öyleyse bu sahte
fikre sahip olmak neden? Neden sahte şeylerin, negatif şeylerin peşinden gitmek? İşte Sahaja Yogilerin yapması gereken şey
budur çünkü, onlar sadece başkalarından sorumlu değiller, aynı zamanda kendi kendilerinden de sorumlular.

Onun hakkında söylenmiş olan en tatlı şey, Onun size ‘Shraddha’ vermesidir. Shraddha kelimesini inanç olarak tercüme edebiliriz.
İnanç sahibi olmak, yanlış biçimde değil doğru bir şekilde. Eğer yanlış inançlarınız varsa insanlar tamamen bundan yararlanırlar.
Ama inanç son derece önemlidir. O,  aynı zamanda bunu verir ve bu şey çok neşe verir. İnanç çok neşe vericidir.

Ama enkarnasyonların yaşadıkları zamanlarda hiç kimse onlara inanmadı. Onlarda inanç yoktu. İsayı çarmıha gerdiler – kimse
kalkıp, “Onu neden çarmıha geriyorsunuz” demedi. Hepsi. Hiçkimse ayağa kalkacak inancı kendinde bulamadı. Kendi ülkeleri için
savaşabilirler, kendi dinleri için veya kendi saçmalıkları için savaşabilirler ama “Bir adam, bu adam- sahiden gerçek o, O
enkarnasyon olan bir kişi”, hiçkimse bunu söylemeyecektir.

Bu yüzden dün, sergiledikleri oyunu görünce afalladım, demek istiyorum ki, kendimle yüzleşemedim demeliyim. Bu gerçek olsa
da, şüphesiz, katılıyorum ama kendimle yüzleşemedim. Böyle bir şeyi kabul etmek için fazla alçak gönüllüyüm ve  bu çok
dahiyane, böylesi bir oyunu meydana getirmek gerçekten çok büyük bir şey. Ve her şeyin, ilk önce şunu söyledim, İngilizlerin bu
tür bir tiyatro algıları var. Shakespeare gibi insanları oldu ve bir oyun meydana getirme şekillerini Ben anlayamıyorum. Ama bu
mükemmellikte son sözdü. Çok fazla ve bu yüzden Ben tek kelime edemem. Sadece afalladım.  Ortaya koydukları Gerçektir.

Ama Benim hayatım boyunca, eğer içinizde biraz duyarlılık varsa sizler şüphe etmeyeceksiniz. Çünkü pek çok mucize
gerçekleşiyor. Sadece bu gün, birileri Bana anlattı, “Birisinin kanseri vardı, ülseri, her tür şeyi ve Sahaja Yogadan sonra hastaneye
gitti, hiç bir şeyi yoktu”.  Bu tür bütün mucizeler gerçekleşiyor, kendi haline bırakın. Asla böyle olmamıştı, görebileceğiniz
fotoğraflarım da var, olağanüstü. Bilim adamları bile buna şaşırdı, bu fotoğraflar nasıl oldu. Aslında, bunun arkasında Shri
Ganesha vardı, gerçekte. Sadece tek bir kamerada bu geldi. Bu sadece sizlerin inanmanız için.

Çünkü kişi orada olmadığı zaman, İsa nın artık olmaması gibi, şimdi herkes kiliseye gidiyor. Shri Rama orada değil, bu yüzden
hepsi onu öven şarkılar söylüyorlar. Shri Krishna orada değil, bu yüzden onlar “Hare Rama, Hare Krishna” oldular. Bu yüzden
Sakshat olduğu zaman, bu önünüzde olduğu zaman, kabul etmezsiniz. Çünkü belki de, bunu hak edebileceğinize
inanmıyorsunuz, belki de, halihazırda bu o. Bilemiyorum, insanoğlu, onları anlamak çok zor.

Onların önünde dikildiğiniz zaman, inanmazlar. Artık orada olmadığınız zaman, sonra inanacaklardır. Bu çok komik, değil mi.
Bütünü boyunca, eğer spiritüelliğin tarihine bakarsanız, bu sürüp gitti. Gyanadeva bazı mucizeler gösterdi. Hala, sadece bilge
olanlar, sadece sağduyulu olanlar anlayabildi ve inandılar. Çok az böylesi var, sonuç olarak, bu gibi insanlar çarmıha gerildiler,
öldürüldüler veya katledildiler.



Bunu Bende denediler, ama biliyorsunuz, bu yaşamda, Ben bütün formlarla geldim ve hiç kimse Beni yok edemez. Ben kendimi
bitirmeyi istemediğim sürece hiç kimse yapamaz. Sevginin, ilginin, şefkatin güçleridir ama başka insanları tamamen düzelten bir
güçte vardır.

Bu yüzden sizler, Sahaja Yogada tam bir boşluk gösteren bir inanca sahip olmayın. Fotoğrafları gördünüz, her şeyi gördünüz,
mucizeleri biliyorsunuz, bunlar başınıza geldi. Sahaja Yoga yı deneyimlediniz. Buna rağmen inancınız çok zayıf. O size inanç
verendir. Bu nedenle Ona dua etmelisiniz, Onun ayaklarına kapanmalısınız, Ona ibadet etmeli ve Ondan, “Anne, bize inanç ver”
diye talepte bulunmalısınız. Bu inançla, şaşıracaksınız ki, bu tür bir inanca sahip olan herhangi bir kişi, Bana der ki, “Anne, lütfen
bunu yap”. Bu olur, sadece olur. Her şeyi isteyebilmek gibi bir hakları vardır onların. Bu çalışır.

Ama ilk olarak, inancınız sarsılmaz olmalıdır. İnanç gerçek olmalıdır. Eğer gerçek ve derin ise, istediğiniz her şeye erişebilirsiniz.
Yanlış şeylere değil ama iyi şeylere. Ve bu yüzden bu inancı geliştirmeye çalışın ve inanç size öylesi bir neşe ve mutluluk verir ki,
siz bağlanırsınız, dahil olursunuz ve bunun dışına çıkmak istemezsiniz.

Bu nedenle en yüce şey, sol kanalın kutsaması, inançtır. İnanç saf olandır, inanç “vishvaas” diyebileceğimiz şekilde tercüme
edilebilir, ama değil. İnanç “Shraddha” dır. Shraddha içinizde olan bir şey anlamına gelir, şüphe olmayan bir şeydir, böyle
yapmayan bir şeydir, o sadece oradadır. Şimdi siz inancı geliştireceksiniz, kendiniz için, Sahaja Yoga için.  Eğer inancınız güçlü
ise, bir çok mucize de göreceksiniz. Ama mucizelerle, her şeyle, eğer hala anlamıyorsanız o zaman bu,  sizin takdirinizdir.

Tanrı sizleri kutsasın.
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Diwali Puja. Piru Gölü, Los Angeles yakınları, California (USA) – 29 Ekim 2000. Bu Diwali Pujayı Amerika’da kutlamamız, tüm
dünya için büyük bir gün. Bu çok önemlidir. İnsanlar burada para kazanabilirken, bazen de çok fazla para yüzünden tamamen
mahvolmuş insanlar da var. Diwali’den bahsettiğimiz zaman şunu anlamalıyız, bütün bu ışıklar Diwali gününde neden varlar?
Sudan doğmuş olan, suyun üzerinde duran Lakshmi ile bu ışıkların kombinasyonu nedir? Bu birleşim neden var? Lakshmi suyun
üzerinde duruyordu, bildiğimiz üzere O bir refah sembolüdür ve bizim zenginleşebileceğimiz insan farkındalığı içine bina
edilmiştir. Hayvanlar zenginleşmezler. Onların hepsinin kendi maryadaları (sınırları) vardır, ağaçların kendi maryadaları vardır.
Sadece insanoğlu zenginleşebilir. Ancak onların kendi maryadalarına dair bir duyarlılıkları yoksa, o zaman yıkım vardır, tüm dünya
için yıkım. Bu yüzden ışıklar vardır, Lakshmi’nin kutsamalarına sahip olan bütün insanlar kendilerini aydınlatmak zorundadırlar,
onlar ışığa sahip olmak zorundalar ve onlar başkalarını da aydınlatmalıdırlar. Ama gerçekte, onlar sözüm ona Laksmi elde eder
etmez, kesinlikle kör olurlar ve Laksmi’nin kutsamalarının arkasında neyin olduğunu unuturlar. Her şeyden önce, gördüğümüz
gibi, Lakshminin sembolü neyi temsil eder, size bunu daha önce de anlattım, Lakshmi’si olan bir kişi çok cömert olmalıdır. O bir
eli ile başkalarına verir. Lakshmi’si ile cimrilik yapan bir kişi kesinlikle Lakshmi prensibine karşıdır. Ve böylesi cimri olan bir kişi,
asla kutsamalardan neşe duyamaz ve yavaş yavaş, daha ve daha da fakir olmaya başlar. Sol el ile vermeye başladığınız zaman,
bu sizin Lakshmi’nizin size gelmesi için kapıyı açtığınız anlamına gelir. Arkasından Lakshmi’nin lütfu üzerinize gelir ve
Lakshmi’nin bu lütfu, sizin koruma sağlamak zorunda olduğunuzu gösteren başka bir yöndür. Parası olan insanlar, bunu
korumalıdırlar. Kimi korumalı? Sıkıntıda olan insanları korumak, zalimlikle karşılaşan insanları korumak, yardıma ihtiyaç duyan
yetimleri korumak. Bütün bunlarla ilgilenilmeli ve sizin sorumluluğunuzdaki insanlara koruma sağlanmalıdır. Yani bu, sağ el ile
yapılmalıdır. Lakshmi’nin sembolü budur. Ve yukarıda gördüğünüz gibi Onun pembe renkli nilüferler tutan iki tane eli var. Pembe
renkli nilüfer, kalbinizde sevgi olması gerektiğini gösterir. Pembe, sevgi ve şefkatin simgesidir. Size daha önce de söylediğim gibi,
Lakshmi’si olan bir kişinin, herkesin davet edildiği bir evinin olması gerekir. Lotusun tüm böcekleri davet etmesi gibi, bir sürü
dikeni olan böcekler bile, böcek gelir ve bütün gece boyunca orada rahatça uyur, lotus yapraklarını kapatır, böylece böcek sıkıntı
ile karşılaşmaz, rahat olur. Bu yüzden, bu evler misafir kabul etmeli, onları oldukları gibi kabul etmelidir ve onlar, sanki evinize
Tanrılar misafir gelmiş gibi çok iyi muamele görmelidir. Fakir insanların zengin olanlardan daha misafirperver olduklarını gördüm.
Ülkeler içinde aynı şey. Yoksul olan ülkeler, zengin olan ülkelere göre daha misafirperverdir. Zengin ülkelerde göçmenler var,
hepsinin ülkelerindeki bu misafirlerden, onların bu insanlardan uzak durmak gibi bir problemlerinin olması çok şaşırtıcıdır. Bu
yüzden, Lakshmi sembolleri söz konusu olduğunda, onlar gerçekten de yanlış bir yolda ilerliyorlar. Çok önemli bir diğer sembol
ise, Onun bir lotusun – nilüferin- üzerinde durmasıdır. Görkemli, güzel lotuslar Onu taşıyorlar. Ama lotus, Onun baskı yapmadığını,
bir dengesizlik olmadığını, etrafında güç olmadığını gösterir. Ama insanların para sahibi olduğu bu ülkelerde, onlar her tarafa güç
saçmaya çalışıyorlar. Parası olan, daha güçlü bir insan olur. O zaman her şey güç olur. Para güçtür, sevgi güçtür. Bu gücün içinde
Tanrısallık yoktur, bu bir baskı, saldırganlık ve kendi kendine önem verme gücüdür. Lakshmi'nin tüm bu sembolleri çok
inandırıcıdır, bugün, bir kişinin ya da bir ülke ya da bir milletin parası olduğunu söylediğimizde, onlar olmaları gerekenin tam
tersidirler. Bunun sebebi onların aydınlanmamış olmalarıdır. Onların kalplerinde ışıklar olması gerekir, Diwali'de gördüğümüz gibi,
ışık olmalıdır. Aydınlanma olmadan bu zengin insanlar, sözüm ona Lakshmipathi’ler, (Lord Vishnu, Shri Lakshmi’nin kocası)
saçma sapan hale gelirler. İşte bu yüzden, ışık olmalıdır. Çünkü Lakshmi ile bir kişi kesinlikle kör olabilir. Sözüm ona Lakshmi,
para sahibi olmanın, sizin zengin olduğunuz anlamına gelmediğine dair doğru bir anlayışı size vermez. Bu ne anlama geliyor? İşte
bu yüzden kişinin ışıklara sahip olması gerekiyor. İçinizdeki Tanrısallığın ışığına sahip olmadığınız sürece, Lakshmi'nin bu büyük
sembolünü anlamazsınız. Fakat Sahaja Yoga'da biz, Lakshmi'nin Maha-Lakshmi olması gerektiğine inanıyoruz. İnsan daha büyük
bir insan olmak zorundadır: Maha-manav. Bu ne anlama geliyor? Lakshmi'nin Mahalakshmi olması gerekiyor. Mahalakshmi,
sahip olduklarınızdan dolayı sizin tam olarak tatmin olmanızı sağlayan bir Deitydir. Tam bir memnuniyet. Sadece bu da değil, siz
“ben her neye sahipsem bunlar benim için yeterli değil. Benim başka bir şeye sahip olmam gerek!” diye düşünmeye başlarsınız.
Para değil, başka arabalar değil, başka televizyonlar değil, daha başka şeyler değil, benim, bana gerçek bir tatmin sağlayacak
daha başka bir şeye de ihtiyacım var.” Ekonomi yasalarına göre, sizler asla tatmin olmazsınız, biliyorsunuz; hiçbir şey tatmin edici
değildir. Yani birinden diğerine, diğerinden bir diğerine, bir şeyler satın almaya devam ediyorsunuz. Ama Mahalakshmi prensibi
içinizde parladığında, artık daha fazlasını istemezsiniz. Bunu başkalarına vermek ve cömertliğinizin tadını çıkarmak istersiniz. Bu,
şimdi sizin Lakshmi'den, Mahalakshmi'ye doğru gittiğinizin ilk işaretidir. Lakshmi prensibine dek, siz körsünüz ve istediğiniz şey
her neyse, siz daha fazla şey, daha çok şey ve daha da çok şey istiyordunuz. Bu bittikten sonra, ışığa sahip olursunuz;
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Aydınlanma. Bu dört şeyin hepsini doğru yaptığınızda - bunlar cömertlik, koruma ve misafirperverlik ve merhamettir - o zaman
başka bir hareket moduna girersiniz, çünkü siz hiçbir şeyin tatmin edici olmadığını, hiçbir şeyin doyurucu olmadığını bilirsiniz. Bir
şeyden diğerine koşuyorsunuz, sonra da bir başkasına, daha sonra da bir diğerine. Ve böyle kişiler kolektif oldukları zaman, onlar
insanları para kazanabilecekleri bir şekilde kendilerine çekmenin yollarını ve yöntemlerini başlatırlar. Bunun pek çok yolu var.
İtalya'dayken, Ben oradayken ayakkabı almak istedim. Dükkâna gittik ve orada sadece tek bir tür ayakkabı vardı, Benim
giymediğim bir türden, bu yüzden de “Hayır” dedim. Onlar “şimdi, sadece bu tür ayakkabılar var” dediler. “Sadece bu tür mü?” “Her
dükkânda aynısı olacaktır. İnsanların hiçbir duyarlılıkları yok, içlerinde ışık yok” dedim. Bu durumda, gelecek yıl ise başka bir stil
olacaktır. Her ne üretirlerse, üretilen şey her zaman yenidir. Geçen yıl veya daha önceki yıl üretilmiş olan ayakkabılar, bir şekilde
hurda olurlar. Bu çok büyük bir iştir. Yani, bu şekilde başlayan büyük iştir bu ve birçok insan iflas ediyor, birçok insan onurunu
tamamen kaybediyor ve ahlaksızlık tuzağına düşüyor. Bu yüzden, eğer siz bu Lakshmi prensibini unutursanız, uygun şekilde
Mahalakshmi prensibine gidemezsiniz. Ve Mahalakshmi yolunda, siz başka tür bir kişilik bulabilirsiniz çünkü eğer kalbinizde ışık
varsa, o zaman bu para işinin tatmin edici olmadığını görmeye başlarsınız. Birinden diğerine değişmeye devam ediyorsunuz. O
zaman siz, bu durumda “ne yapmalıyız?” diye düşünüyorsunuz. Kalbinizdeki bu ışıkla, şimdi Mahalakshmi prensibini takip
etmeniz gerektiğini keşfedersiniz, yoksa kaybolursunuz. Yani, Mahalakshmi'yi düşündüğünüz zaman, gerçek bir yaşam tatminine
sahiden sahip olabileceğiniz yolu aramaya başlarsınız. Amerika’daki gibi, insanların çok fazla parasının, her şeyinin olduğu ve
aynı zamanda da, maksimum sayıda arayış içinde olan kişinin bulunduğu bir ülke demek istiyorum, maksimum sayıda. Ben
Amerika'ya ilk geldiğimde, Mahalakshmi prensibi olmasına rağmen, onlar ne arayacaklarını bilmiyorlardı ve hepsinin, her türden
sahte guruyu takip etmeleri Beni şok etti. Delirdiler sanırım, neyin takip edileceğini anlayamadılar. Bunun için, Lakshmi tattwa'nın,
kendileri de Lakshmi'nin köleleri olan her türden sahte guruyu izlemeye başladılar. Lakshmi tattwa’ya karşı çıkanlar anlamında,
onlar köledirler. Ve işte hepsi bu şekilde kayboldular, birçoğu bu ülkede kayboldu ve onların yanlış tip insanları takip etme
şekillerinden şok olmuştum, Ben sadece, bu ülkede gerçekten bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüm. Ve 9 yıl boyunca
Amerika'ya hiç gelmedim. Bunun için üzgünüm, çünkü arayanlar ters yönde hareket ediyorlardı. Arayışın ne için olduğunu, sizin
neyi aradığınızı anlamadılar. Birileri, “ben on altı yaşındayım ve ben hepinizi aydınlanmış ruh yapabilirim” dedi. Ve Bana, onun bir
silahın içinde parlak kırmızı kumkum koyup, bunu patlattığını ve insanların hepsinin, kendilerini cennette hissettiği söylendi.
Böylesine aptalca bir davranış; bunun onların aklına nasıl geldiğini bilmiyorum. Bu kadar aptal bir hale nasıl geldiler,
anlayamıyorum. Bu yüzden geri döndüm ve "bu insanlara Ben pek de fazla yardımcı olamam" dedim. Sonra, başka çeşit bir moda
başladı. Mesela siz herhangi bir partiye veya herhangi bir şeye katılmaya gitmişseniz, onların söyleyebileceği şey şu olur, “bakın
şimdi, başka bir guru geldi. Bu çok daha ucuz ve satışta” derler. Ben, “Dünya liderleri olması gereken bu kadınlara ve erkeklere
bakın ve onlar nasıl bu şekilde konuşabilirler ki?” derdim. Zengin insanlar arasında bu şekilde konuşmak çok yaygın bir şeydi. Bu
ülke çok çok büyük insanlarla kutsandı, bildiğiniz gibi, çok büyük insanlarla. Abraham Lincoln, ne tür bir adamdı veya hatta
George Washington. Bütün bu insanlar, Mahalakshmi kalitesini gösterdiler ama insanlar onları pek de fazla düşünmediler ve
dünyayı ele geçirmenin yeni bir metodunu çalıştırmaya başladılar çünkü, o zaman, bu güç fikri akıllarına geldi, para ile her şeyi
alabilecekleri, eğer paramız varsa, herkesi bizimle uyumlu şekilde dans ettirebiliriz fikri akıllarına geldi. Paraya ilişkin bu davranış
şekli ve insanoğulları, kesinlikle şeytani idi – bu durum ülkelerinin mahvolmaya başladığı bir aşırılığa dek vardı. Aile sistemine ne
oldu? Ne oldu? Neden aile mahvoldu? Onların Lakshmi prensibi hakkındaki yanlış fikirlerinden dolayı. Kadınlar, boşanma
sayesinde çok fazla para elde ettiler. Yani, bu ülkede kocasından sekiz kez boşanmış bir hanımla tanıştım ve onun şimdi
dokuzuncu kez boşandığı Bana söylendi ve bu kadın çok zengin oldu. Ama onun utanması yok. Ve herkese şunu söylüyor,
“Amerika’ya gelmenin en büyük avantajı bir boşanma” Yani, sorun nedir? Sorun, insanoğullarının aydınlanmış olmamalarıdır. Ve
onların eğer paraları varsa ve onlar eğer bu şeylerin peşinden koşuyorlarsa, cehenneme gitmeliler, onların yaptığı bütün bu
akılsızca, saçma sapan şeyleri sizlere anlatmama gerek yok. Ve uyuşturucunun, içki içmenin ve her tür şeyin negatif bir gücü
başladı. Demek istiyorum ki, öyle bir körlük, öyle bir aptallık ki, anlayamazsınız. Para kazanma aktivitesi ile beyinleri sanki
tamamen küçüldü. Öldükleri zaman ne giyeceklerini, o zaman giyecekleri elbiseleri, kıyafetleri seçen insanlar gördüm. Komik
geliyor. Köpekleri öldüğü zaman bile, böyle detaylı ayarlamalar yapıyorlar. Gömülmek için kullanmak istedikleri tabutlarını bile
seçerler. Yani parayla beraber yeni bir problem başladı, bu da seçmekti, siz hangi seçeneğe sahip olacaksınız. Ve insanlar bu
seçimle oynadılar. Size en iyisinin hangisi olduğunu söyleyip, sizi aldatabilirler. Nedendir bilmiyorum ama paralı insanlar en aptal
olanlar, eğer çok ahlaksız değillerse, salaklar, kesinlikle salaklar. Herhangi bir kişi onları aldatabilir. Yani çok zengin olan bu
insanların özelliğinin ne olduğunu Tanrı bilir, onlar çok hilekâr olabilirler, çok ahlaksız olabilirler, kendi kendilerini yok edebilirler
ama çoğunlukla en aptal olan insanlar onlardır. Çünkü onların konuşma şekilleri, siz nereye bakacağınızı bilemezsiniz, onların bir
şeyler hakkında ne dediklerini anlamazsınız. Yani o zaman, burası aptalların ve salakların ülkesi olur ve siz onlarla nasıl başa
çıkacağınızı ve daha yüksek bir yaşam hakkında onlarla nasıl konuşacağınızı bilemezsiniz. Özgürleşmiş bir şahsiyet için veya



kendisine Mahalakshmi prensibi bahsedilmiş kişi için bu Lakshmi tattwa, çok daha büyük bir prensip oldu. Böyle bir kişi başkaları
tarafından aldatılabilir, başkaları tarafından rahatsız edilebilir ama o kişi buna benzer bütün engelleri aşmak için, kendi iç gücüne
sahiptir. Yani bu Mahalakshmi prensibi oturtulmalıdır ama kişi, “neden?” diyebilir, “Mahalakshmi prensibi sahibi olmanın avantajı
nedir?” diyebilir. Mahalakshmi prensibi geldiği zaman, tarif edilmiş olan ve bir insanda tamamen tezahür eden dokuz tane
Lakshmi vardır, navadha, yani dokuz tane. Onlardan birisi, bizim Gruhalakshmi adını verdiğimizdir. Gruhalakshmi, aile anlamına
gelir. Eş çok muhteşem birisi haline gelir. O bayan bir şeylere itiraz etmez, tepki vermez ama duyarlıdır, çocuklarını çok güzel bir
şekilde yetiştirir. Aksine, bayanın Gruhalakshmi olmadığı yerde, o bayan erkek gibi çalışmasından dolayı gurur duyar. Onun için
bunun anlamı şudur, işi onun için önemlidir, banka hesabı önemlidir ama bir Gruhalakshmi’nin banka hesabı onun ailesidir,
çocuklarıdır. Bu bayan, eğer buna sahip değilse, o sadece kendinin çok büyük olduğunu, kendisinin bu adamla şu adamla rekabet
edebileceğini düşünür. Kadınlar, kendilerinin en büyük kapasitesinin sevmek olduğunu anlamıyorlar. Lakshmi bir kadın ve bütün
Tanrıçalar kadın, bu nasıldır? Bu tanrıçaların kalitesi nedir, bu onların kendi kalitelerinin, kendi tabiatlarının kutsamalarını
insanların üzerine dökmeleridir. Bu yüzden, paramız olduğu için biz erkeklerden daha iyiyiz diye düşünmek, en büyük aptallıktır.
Paranız olabilir ama çocuklarınız mahvolacaktır, aileniz mahvolacaktır. İyi bir aile meydana getirdiğinizde, siz güzel bir,
etrafınızda çok güzel bir evren meydana getirisiniz. Bunun gibi olan evren üzerine evrenler bütün dünyada güzel bir âlem
yaratabilir. Kurban edeceğiniz hiçbir şey yok, her şeyden neşe duyun. Söylediğim gibi, siz misafirperverliğinizden neşe duyun,
cömertliğinizden neşe duyun, hissetmediğiniz cömertlik bir cimriliktir veya sizin için bir sıkıntıdır ama siz sadece neşe duyun,
demek istiyorum ki, en azından Ben neşe duyarım. Eğer siz birilerine bir şeyler verebilirseniz, en büyük kutsama budur. Yani bu
salak insanlar, kendileri gerçek aptallarken, cömertliğin aptallık olduğuna inanırlar. Bu yüzden çocuklarına uygun bir ev yaratmak,
bu gün çok büyük bir iştir ve bu yapılmalıdır. Orada, yine bencillik gelir. İnsanoğulları yaşamda pek çok engelle karşılaşır çünkü
nedendir bilmiyorum, o her şeyden neşe duymaz. Bu nedenle de bencillik doğar ve onlara sadece kendi çocuklarını seveceklerdir,
sadece kendi kocalarını seveceklerdir veya sadece kendi karılarını seveceklerdir. Bu iyi bir aile yaratmaz. Ben global bir aileden
bahsediyorum. Bizim için herkes aydınlanmış bir ruhtur ve onların ailesi ile bizim ailemiz birdir. Ama onlar o zaman problem
yaratırlar, kötü konuşur, dedikodu yaparlar, Sahaja Yoga’da bile, bizde dedikodu yapmaya devam eden kadınlar olmasına
şaşırdım, onların tarzı dedikodu yapmaktır. Ben Lakshmi ve Mahalakshmi hakkında konuşuyorum çünkü kadınları uyarmalıyım
çünkü Lakshmi ve Mahalakshmi’nin büyük sembollerini, büyük prensiplerini yaratacak olanlar onlardır. Yani dedikodu yapmak, bu
gün bile Sahaja Yoga’da çok yaygın bir hastalıktır. Ben bunu gördüm, beş altı Sahaja Yogi bir araya geldiği zaman, konuşur,
konuşur, konuşurlar. Ne konuşurlar bilemiyorum! Asla Sahaja Yoga hakkında değil! Asla! Konuştukları şey, başka bir kişide yanlış
olan şeyin ne olduğudur, kimin yanlış tipte birisi olduğudur, bizim dedikodu dediğimiz şeydir. Ve bu dedikodu bizim için kolektivite
içinde büyük problemler yarattı. Bu yüzden Benim tavsiye edeceğim en iyi şey, sessiz kalmaktır. Evime geldikleri zaman bile
konuşurlar! Bizler sessiz olmalıyız şeklinde bir duyarlılıkları yok. Sessizlik olmaksızın, Tanrının serin vibrasyonlarından neşe
duyamazsınız. Dedikodu yapmaya ve konuşmaya devam etmek Sahaja Yoga’da çok gelişmiş insanların bir emaresi değildir. İşte
bu yüzden kadınların olması gereken ilk şey, çok daha şefkatli, çok daha toleranslı ve eğlenceli olmalarıdır. Çünkü biriyle bir araya
gelirsiniz ve onlar derhal “şu kişide şu yanlış, bu kişide bu yanlış” diye size anlatmaya başlarlar, ama buna gerek yok. Ama onlar
sadece gelip her türden kötü haberleri verirler. Ama onlar kötü haber vermekten hoşlanırlar ve onlar sadece çok önemli
olduklarını düşünürler. Onlar kendilerinin önemli olduğunu düşündükleri zaman, tehlikeli, çok tehlikeli insanlar olabilirler. Çünkü
sanırım Sahaja Yoga’nın değerini anlamak için kadınların erkeklerden daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyorum çünkü
onların kendi çocukları söz konusudur. Onların aileleri Sahaja Yoga’nın ünitelerinden birisidir. Bunu söylüyorum çünkü şunu fark
ediyorum ki, bu çok yaygın, Sahaja Yoga’da kadınlar, olmaları gereken noktada değiller. Çok fazla dedikodu yapıyorlar. Bu yüzden
sanırım onlar, mauna yapmalılar, tam bir sessizlik içinde olmalılar, konuşmamalılar. Gerçekten, çok etkili olanlar, büyük iş
yapanlar, her zaman sessizdirler. Konuşmazlar. Hatta onların gelip Beni bile görmediklerini gördüm, sadece geride dururlar, özel
bir şey olduklarını düşünen kadınlar, en tehlikeli olanlar onlardır. Yani Lakshmi gücü aslında, ilk olarak, Mahalakshmi’nin olmaları
gereken kadınların omuzlarına biner ve bu, onların dünyadaki bütün kadınların hepsinden daha büyük kadınlar olmaları ve
kendileri gibi davranmaları için, tüm Sahaja Yogiler için bir meydan okumadır. Bizim çok, çok iyi, çok büyük Sahaja
Yoginilerilerimiz var, buna şüphe yok ama onların tarzı farklıdır ve onlar, bir şeyleri kesinlikle tapılası bir şekilde hallediyorlar.
Onlar sadece Sahaja Yoga için çalışıyorlar, kendi şahsi ilişkilerine veya kişisel itibarlarına aldırmazlar, sadece her şekilde Sahaja
Yoga’ya yardım etmek isterler. Sonra Gajalakshmi adı verilen başka bir Lakshmi vardır. Aslında bunun anlamı bir, “Gaja” fil
demektir. Bir filin kalitesi nedir, filin belli bir yürüme şekli vardır, o her iki tarafa doğru hareket ederek yürür. Size söylediğim gibi,
at gibi yürüyen insanlar gördüm, özellikle de kadınlar, gerçekten! Onlar at gibi yürürler. Bir keresinde bir dans öğretmeni Bana dedi
ki, “Anne, bir dans okulu kursam mı?” Bende, “bir dans okulu kurman iyi olur, önemli değil, ama sen onlara dans etmeyi
öğreteceğine emin misin yoksa sadece dörtnala mı koşacaklar?” dedim. (Gülüşmeler) “Neden?” dedi. “Çünkü, Benim buradaki



kadınlarda gördüğüm şey şu, onlar at gibi yürüyorlar, bunu söylemek zorundayım. At gibi yürüyen bu kadınlar, nasıl dans
edebilirler, özellikle de Hint dansı? Bu çok zor” dedim. Yani, biz dörtnala gitmenin ne olduğunu görmeliyiz, nasıl yürüyorsunuz. Fil
gibi mi yürüyorsunuz, yoksa bir at gibi mi yürüyorsunuz? Özellikle de erkekler için, erkekler fil gibi değil, at gibi yürümelidir, tamam
mı? (Gülüşmeler) ama olan en kötü şeyde şu ki, erkekler kadın gibi, kadınlar erkek gibi giyiniyorlar. Şimdi ne yapmalı? Neden bu
türden bir çılgın dönüşüm gerçekleşti? Neden böyle şeyler yapıyorlar? Kendisi bir erkekken veyahut bir kadının erkek olmasının
avantajı nedir? Nedeni şu, bu şunu gösteriyor ki, onlar bazı değişiklikler istiyorlar, önemli olan bazı değişiklikler. Kıyafetinizi
değiştirmek istediniz, evinizi değiştirmek istediniz, hatta cinsiyetinizi bile değiştirmek istediniz. Ama bütün varlığınızı neden
Aydınlanma ile değiştirmeyesiniz, bu çok önemlidir, değiştiğimizi anlamak çok önemlidir ve biz Sahaja Yoga’nın asaletine sahip
olmalıyız- davranış şeklimiz, hareket etme ve çalışma şeklimiz. Benim deneyimim şu ki, onlar bir kez Sahaja Yoga’ya gelince,
genellikle, çok, çok güzel insanlar oluyorlar ve kokusu onların sevgi ve şefkati olan çiçekler gibi yavaş yavaş büyümeye
başlıyorlar. Ama nasıl büyüyeceğini anlamayan insanlarda var. İçinde dolaştıkları küçük bir çemberleri var ve sadece durgunlaşır
ve cüceleşirler ve sonra da böyle olan Sahaja Yogiler, onlar Sahaja Yoga’yı terk etmeliler. Bu yüzden akıllarının ne kadar çalıştığını
izlemek ve görmek tüm Sahaja Yogilerin sorumluluğundadır. Nereye gidiyorlar? Onlar ne yapıyorlar? Sahaja Yogiler olarak kendi
statülerine nasıl erişiyorlar? Bu yüzden bu Lakshmi ve benim söyleyeceğim Lakshmi’ler ve ayrıca Lakshmipatilerin de Sahaja
Yoga içinde, parası olan diğer insanlardan çok farklı olmaları gerekir. Mahalakshmi prensibi size çok ölçülü, dengeli, şefkatli ve
sevgi dolu bir mizaç kazandırmalıdır. Eğer size bunu vermezse, içinizde eksik olan bir şey olduğunu bilmelisiniz. Ne de olsa,
Sahaja Yoga'ya başka bir şey için değil, kendi büyümeniz için geldiniz. Ve bu büyümeyi devam ettirmek için, kişiliğinizin ne olması
gerektiğini, başkalarına göre, hala arayan, hala kör olan diğer kişilere göre, siz bunun ne anlama geldiğini anlama hassasiyetini
edinmelisiniz. Küresel bir kurtuluş sağlamalıyız. Bunun Benim vizyonum olduğunu biliyorum ve geçen gün kaç projenin
başladığını sayıyorduk. Sonra, 35'de durmamız gerekti. Hindistan'da hâlihazırda 35 tane proje başladı, diğer ülkelerde de ve
bunlar, yalnızca insanları özgürleştirmek içindir. Fakat öncelikle, size söylediğim gibi, Sahaja Yoga'da çalışmak için bağımsız bir
kişi olmalısınız. Bu, Mahalakshmi prensibinin kalitesidir, böyle bir insan bağımsızdır. O değersiz şeylere bağımlı değildir. Ancak
bu sizin bir sanyasa almanız ve ailelerden kaçmanız, ev halkınızdan kaçmanız, her şeyden kaçmanız anlamına gelmez. Bu
bağımsız olmak değildir, bu kaçmaktır! Ancak bağımsız olmak, sizin her şeye sahip olduğunuz ve hala bağımsız olduğunuz
zamandır: yani, bu anlamda sizin kendi kazancınız için endişe duymadığınız anlamına gelir. Eğer gerçekten iç gözlem yaparsanız,
bu şeyler çok kolayca olabilir. Ve iç gözlem, meditasyonun en iyi yoludur. Önce iç gözlem yapın ve sonra meditasyon yapın,
ardından büyüyeceksiniz. Ve Benliğinizin, Ruhunuzun gerçek neşesi, size aptal, önemsiz şeylere maruz kalmayacağınız bir zevk
verecektir. Fakat siz Sahaja Yoga'da herkesin hayran kalacağı harika işler yapacak insanlar olacaksınız, sıradan bir insan, böyle
bir şeyi nasıl başarabilir, nasıl çözebilir? Daha önce de söylediğim gibi, aydınlandıktan sonra son derece yaratıcı olursunuz. Her
şeyde yaratıcı olursunuz, özellikle başkalarına aydınlanma vermede ve sanat, müzik, şiir, drama, yazma, hayatınızda da yaratıcı
olursunuz; yaptığınız her şeyde. Şimdiye kadar sahne üzerinde hiç bulunmamış pek çok vakayı bile gördük, onlar, hatta çok harika
olan, ilham veren konuşmalar yaptılar. Yani yaratıcılık, başkaları için bir ilham kaynağı gibi gelir. Onlar sizi görüyor ve ilham
alıyorlar. Siz gölgede kalan ve arkada oturanlar değilsiniz. Açıkça ortaya çıkarsınız, gurur duymadan veya saldırganlık
göstermeden, alçakgönüllülükle ve sizler başkalarına çok güzel duygular iletiyorsunuz, kendiniz ve başkaları hakkında, kolektif
bilincinizle ilgili bu öyle bir anlayış ki. Bakın, kolektif bilinç ve başka şeyler hakkında, birçok insan konuştu. Geçen gün bunu
gördünüz, Jung gibi pek çok insan vardı ve başka bilim adamları da vardı ve bunun hakkında konuşan başka filozoflar da vardı.
Ama siz bunu elde ettiniz, sizler kolektif bilinç deneyimine sahipsiniz. Buna rağmen, Sahaja Yoga'daki ilerlemenizde, Sahaja Yoga
içinde, eğer geride kalıyorsanız, bu yanlış bir şey olduğu anlamına gelir. Kafanızda taşıdığınız bir çeşit yüktür. Ama
bağımlılıklarınız sayesinde, kafanızda taşıdığınız bir sürü şey olacaktır. Sahaja Yoga'da her şeye dâhil oluyorsunuz ve siz
bağımsızsınız. Ve sizin çok iyi bildiğiniz böylesi bir mucize gerçekleşir, Benim onu tarif etmeme gerek yok. Bu sayede
Mahalakshmi prensibi ile birlikte, yeni bir kişilik ortaya çıkar. Mahalakshmi prensibi, sizi arayışınıza götüren ve gerçekliği, gerçeği
öğrendiğinizde ise sizin ilerlemenizi sağlayandır. Ancak Mahalakshmi prensibi ile siz aydınlanmanızı elde edersiniz. Bunu çok iyi
biliyorsunuz, sadece Mahalakshmi kanalı sayesinde yükseliyor ve aydınlanmanızı elde ediyorsunuz. Bu yüzden büyük bir Sahaja
Yogi olmak için, siz Mahalakshmi prensibine dikkat etmelisiniz. Şimdi, kendisinin ucuz popülerliği önemsediğini gördüğüm
insanlar var. Başkaları için her şeyi yapacak insanlar tanıyorum, bunu yap, şunu yap ama bu sadece popülerlik içindir. Esasen
anlaşılmayan bir şey yok, esasen her ne yaptıysanız, onlar bunun ucuz bir popülerlik için olduğunu anlamıyorlar mı? Sahaja
Yoga'da bir seçim ile mücadele etmek zorunda değilsiniz, seçimlerde oylarınızı kullanmak zorunda değilsiniz. Ama gerçekte ne
olur, Sahaja Yoga'nın bu dinamizmine sahip olan kişi, sadece ortaya çıkar. Herkes onu bilir. Konuşmamak, etkilememek, gösteriş
yapmamak, ucuz popülerliğin peşinden gitmemek, bunun yerine içinizde büyümek. Bunun için ne yapmanız gerektiğini
söyleyemem. Bir ağaç nasıl büyür? Kendi kendine. Sizler Sahaja Yoganın yaşayan örneklerisiniz. Peki, nasıl büyüyeceksiniz? -



Kendi kendinize. Kendi başınıza büyüyeceksiniz: Tanrısal olan tarafından, size verilen bir sözdür bu. Ama siz bunun iç gözlem ve
meditasyon yoluyla ve tam bir adanmışlık ve bağlılık dediğimiz şey sayesinde büyümesine izin verin. Geçen gün size shraddha
kelimesini anlattım - bu sadece dua etmek değildir, sadece inanca sahip olmak değildir, shraddha sizin kalbinizde sahip olmanız
gerekendir, özveri ve bağlılığınızla elde etmenin keyfi- bu shraddha olarak adlandırılmalıdır. Sadece bu şeyde işe yarayacaktır bu.
Kendinize ve Sahaja Yoga'ya bir inanca sahip olmalısınız. Sahip olduğunuzu biliyorsunuz, o insanlar bunun hakkında
konuşuyorlardı, ama siz buna sahipsiniz! Kolektif bilincin ne olduğunu biliyorsunuz. Kendinizin kolektif bilinçte olduğunuzu
biliyorsunuz. Ama onun içine ne kadar büyüdüğünüz görülmelidir. Bu çok önemlidir. Bunun için, bu kısa sürede Lakshmi'nin tüm
niteliklerini size tarif etmemize gerek yok - Lakshmi prensibine sahip bir kişinin tüm bu özel niteliklere sahip olması gerektiğini
anlamaya çalışın, aksi takdirde o kişi Lakshmi'ye ibadet eden birisi değildir. Ve işte böyle, Ben bugün kalbinizin içini aydınlatılan
ışıklar sayesinde hepinizi Lakshmi prensibinin doğru bilgeliği ve doğru anlayışı ile kutsardım. Tanrı sizi kutsasın. Tanrı sizi
kutsasın. Puja sonrası konuşma Hepinize çok mutlu bir Diwali dilerim. Ve size önerdiğim gibi - hepimiz bunun üzerinde çalışmalı
ve Mahalakshmi prensibinin önemini anlamalıyız. Hayatınızda eğer insanlar sizin çok huzurlu, iyi, yardımcı, kolektif insanlar
olduğunuzu görürlerse, ancak o zaman Sahaja Yoga yayılır. Benim ne dediğimle ya da ne yaydığımla ya da ne yaptığımla olmaz.
Her zaman Sahaja Yogilerin sosyal hizmet işi yapması gerektiği hissine kapıldığım bir gerçektir. Bütün hayatım boyunca sosyal
hizmet uzmanı oldum ve bir şekilde sosyalistim, fakat yaptığım tüm bu şeyleri Benim gizlice veya başka bir şekilde yaptığımı
söyleyebiliriz, fakat kimi insanlar bunu biliyordu, bu yapılacaktı ve pratik olarak pek çok durumda bağışlanmış olmaya hazırdı.
Bunu başlangıçta bağışlamamamın nedeni şu, Ben dürüst olan ve işi dürüst bir şekilde yapan insanların var olduğunu görmek
istedim. Çünkü insanlar sosyal hizmet adına sadece sömürmek istiyorlar. Günlerce beklememin nedeni bu ve bunlardan
bazılarını zaten Ganapatipule veya hastane, ayrıca Dharamshala okuluna vermiş olmama rağmen, sonuçta hepsi verildi. Ama
şimdi daha fazlasını vermek istiyorum. Bunu bilmediğim gibi, Amerika'da, Canajoharie'de satın aldığımız arazinin Benim adıma
alındığını duydum; ve şaşırdım çünkü oradan gelen hiçbir gelir yok, bu tür bir şey yok, ve Ben buna orada karar verdim ve o
zaman, bunun Amerika’daki Ebedi Yaşam Vakfı kolektivitesine verilmesi gerektiğine karar verdim. Bütün isteğim, bu şeylerin
hallolması. Fakat Sahaja Yoga'ya göre, sizin kendi Ganapati’niz, Ganesha’nız, Toprağın annesi, anavatan, başlangıç yapacağınız
bir yer olmadan, bu form almaz, hiçbir şey yapmaz. İtalya'da bile çok büyük bir toprağım ve bağışlamak istediğim bir evim var. Bir
diğeri de Daglio denilen yer, Ben onu İtalya kolektivitesine bağışlamak istiyorum. İtalyanlar, Ben onları çok iyi, dürüst ve özverili
buldum. Bunu sömürmeyeceklerini biliyorum. Aynı şekilde, herhangi bir arazi satın aldığım veya bir şeyler inşa ettiğim her yerde,
bunların çoğunu bağışlamak istiyorum. Ama işlerin dürüst bir şekilde hallolup hallolmadığını bir göreyim. Yani, şimdi bu sizin
ilginizi çekiyor. Ve bir Sahaja Yoginin bir yetimhaneye kurmak ya da bir yetimhaneyi işletmek için Madras'a (Hindistan’da bir
şehir) gittiğini öğrenmek Beni mutlu etti. Çok iyi bir fikir, çünkü yetim çocukları düşünün, yoksul kadınları düşünün, kanser gibi
korkunç hastalıklardan mustarip olan insanları düşünün – başkalarını da - iyileştirebiliriz. Bu yüzden bir hastane kurdum ve şimdi
bizim Delhi'de başka bir hastanemiz daha olacak. Himalaya’ların eteklerinde bir arazi satın aldığımda, bu da sizin için iyi bir
haber. Çok büyük, sanırım 55 hektarlık bir arazi. Ayrıca, Ayurveda için çok nadir sebzeler yetiştirebileceğimiz ya da alabileceğiniz
başka bir arazi de satın aldım, böylece acı çeken ve tedavi edilebilen insanların kullanması için bu ilaçları kolay bir şekilde çok
ucuz bir fiyata mal edebilirler. Bunun gibi, pek çok proje yapıldı ve hepsi geldiler. Mesele şu ki, Sahaja Yogilerin
toplayamadıklarını, onların para bağışladıklarını gördüm. Seminerlerde verdikleri para hariç. Ve tüm bunlar, sizin seminerde
verdiğiniz para ile alınıyor. Elbette bu giderin geri kalanı da kitaplarımdan ve yaptığımız diğer şeylerden geliyor. Bu nedenle,
seminerde verdiğiniz para ne olursa olsun, kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle Sahaja Yogaya gelmeyip, Sahaja Yogilerden
faydalanılabilecek olan insanların iyileştirilmesi için kullanıldığını anlamanız önemlidir. Bu yüzden cimri olmamanızı rica
ediyorum. Bana para vermenize gerek yok, ama sizin cimri bir mizacınız olmamalıdır. Çünkü hiçbir avantajı olmadan, para
kazanmanın faydası nedir? Öyleyse hepiniz nasıl bağış yapılacağını öğrenmelisiniz, Bana değil ama onların sahip oldukları bu
yeni fikre bağış yapmak, Benim mi açıklamamı istiyorlar, onlar bir Vakıf kurmak istiyorlar, tamam. Onu çalıştırmak için uygun
insanları bulduktan sonra, Vakıf kurmayı dert etmiyorum. Çünkü biz, geri kalan aptal insanların yaptıklarını yapmamalıyız. Ve
sizden, hepinizden biraz cömert olmanızı rica ediyorum. Cömertlik, katılmamızın çok önemli olduğu bizim dünyamızın sosyal
tarafına doğru olmalıdır. Umarım, değişmediğimi anlamışsındır. Şimdi bu düzgün bir şekilde giden yol. Önce çok tehlikeli bir dağa
tırmanmak zorunda kaldık ve şimdi ise anladığımız bir yere geldik. Bu anlayışla, sadece bu tür bir işe ihtiyaç duyacağımız zaman,
bağışlayabileceğiniz bir miktar para toplamanızı söylemek istiyorum. Ki bu kundalini uyanışı ile değildir ama sonra Kundalini'yi de
uyandırabiliriz. Kundalini'nin uyanışının sonuçlarını göstermeliyiz, sadece sizin için değil, sadece sizin gibi aydınlanmış insanlar
için değil, tüm dünya için. Bu benim vizyonum ve Ben bu vizyona göre işimi yapıyorum. Ve şimdi bildiğiniz gibi, Ben bu
sorumluluğu hepinize bırakıyorum. Umarım kendi sorunlarınızdan, kendi aptalca sorularınızdan başka şeyleri düşünmenizin
önemli olduğunu anlayacaksınız çünkü her zaman gördüğüm şey şu, liderler bile yanlış bir şey yapmış insanlardan taşıyarak



Bana bir tür saçmalığı alır getirirler. Birinin hasta olup olmadığını, birisinin şu bu olup olmadığını Bana söylemenize gerek yok.
Neden siz tedavi edemiyorsunuz? Bunu Bana neden getirmeniz gerekiyor? Bu liderlerde yaygın olan bir uygulamadır. Bu yüzden,
Bana böyle bir problem getirmemenizi rica ediyorum ve kendi problemlerinizi siz çözmeye çalışın. Sorununuzu bir kere
çözdükten sonra şaşıracaksınız ve neye sahip olduğunuzu bileceksiniz. Ama her seferinde Bana başvurmanıza gerek yok. Bana
başvurmanız gerekli değildir, çünkü Benim yapacak çok işim var ve birileri hastalanırsa, onlar her zaman Bana atıfta bulunmaları
gerektiğini düşünüyorlar. Bir şey olursa, Bana iletmeleri gerekir. Bana başvurduktan sonra bile, hepiniz diyeceksiniz ki: “Bu kişi
kanser olmuş, bu hasta, şu hasta.” Size söylemek istemiyorum, ama bu kişide bir yanlışlık olmalı. Böyle olan herhangi birisinden
bahsetmek istemiyorum, ama o kişi hasta olduğuna veya o kişide bir şeyler yanlış gittiğine göre, onda yanlış giden bir şey olmalı,
çünkü normalde Sahaja Yoga’nın ona yardımı olmalı. Sahaja Yoga meditasyonunun yardımı olmalı. İşe yaramalı, pek çok şeyi
halletti. Çok hasta olan bazı insanlar bile, tek bir kere Cabella'ya geldiler, Ben orada değildim, onlar iyi oldular. Öyleyse, içinizde
çok güçlü olması gereken inançla, bu gerçekleşecektir. Bu yüzden bazı insanlar Beni bu şekilde rahatsız etmeyi alışkanlık haline
getiriyorlar. “Bu iyi değil, bu öyle değil…” “merkezimizde bu oluyor, şu oluyor.” Neden hepiniz bir araya gelip tüm sorunlarınızı
çözemiyorsunuz? Tüm bu sorunların sizin tarafınızdan çözülebileceğini anlamanız çok hoş olacaktır, Ben orada olmak zorunda
değilim. Her zaman yanınızdayım, her zaman sizinle beraber olan Benim, bu yüzden kesinlikle sizin kontrolünüz altında olan
bütün bu şeyler için Bana gelmenize gerek yok. Eğer böyle değilse, sözde liderliğinizden vazgeçersiniz. Çünkü liderlik, Sahaja
Yoga ilkelerini başkalarında uygulayabilmeniz ve çözebilmeniz gerektiği anlamına gelir. Umarım bunu anlarsınız. Bir Diwali
gününde bazı şeyler söylemek zorunda kaldım, ama ışıkla kişi, karanlık noktaları görüp bunu temizlemeye çalışmalıdır. Bu yüzden
tüm liderlerinden, sahip olduğunuz tüm bu küçük küçük problemlerle Beni rahatsız etmemelerini rica ediyorum. Kontrol etmeye
çalışın, çözmeye çalışın, deneyin, görün, güçleriniz var, yapabilirsiniz, hepiniz yapabilirsiniz. Her zaman Bana ulaşmak zorunda
değilsiniz, çünkü çok fazla şey yapılmalı ve amansızca yaptığım pek çok şey hallolacak. Ama sizde ülkenizdeki, bulunduğunuz
yerdeki probleminizi çözmeye çalışmalısınız. Ama eğer yeterince bilge değilseniz, eğer büyümemişseniz, o zaman bu olur, Ben
bunu gördüm, Bana söyleyeceksiniz. Ve siz kendinizin çok önemli olduğunu düşünüyorsunuz çünkü siz Bana söyleyebilirsiniz. Bu
şekilde değil! Kendiniz yapmalısınız. Ne yapabileceğinizi, nasıl yardım edebileceğinizi ve başkalarına nasıl yardım edebileceğinizi
kendiniz öğrenmelisiniz. Ayrıca, biz sürekli olarak Sahaja Yoga'da iyi olmayan insanlara bakmak için burada değiliz. Ve
çoğunlukla olduğunu gördüğüm gibi, bunlar sadece biraz, kendi pozisyonları konusunda çok hırslı olan, böyle yapmaya çalışan
insanlar. Bu yüzden tekrar tekrar bunu istemek zorundayım: Lütfen, lütfen, herhangi biriniz lider veya başka bir şeyseniz, Bana
telefon etmeyin, Bana yazmayın. Çünkü Ben her gün bu kadar çok şeyin olduğunu gördüm, kağıtlar, zarflar - her gün – Ben ne
yapacağımı bilemiyorum. Bana yazmaya gerek olmadığını size nasıl anlatacağım. Eğer sorunu çözemezseniz, bitti! Başa
çıkabileceğiniz basit bir şey alın. Başa çıkamayacağınız zor olan bir şeye ihtiyacınız yok. Bunun arkasında, bu bir bilgeliktir.
Bilgeliğiniz varsa, kendi sorunlarınızı çözersiniz, özellikle de liderinizle birlikte ve eğer liderler mantıklıysa, onlar asla, asla Bana
sıkıntı çıkarmazlar. Ben bilmek zorundayım, lider olan bazı insanlardan size bahsetmek zorundayım, bir kere olsun Bana “Bu
yanlış ya da şu yanlış” dememiş olan, hiçbir şey söylememiş! Onlar sorunlarını tamamen çözdüler. Onlar sizin idealleriniz
olmalılar ve siz işte bu şekilde çalışmalısınız. Bu, Anneniz için çok neşe veren bir şey olacak, çünkü şimdi sizler ortaya çıktınız,
güce sahip olanlarsınız, güçlerinizi hissedin, güçlerinizi anlayın, sorumluluklarınızı anlayın ve işlerin nasıl yürüdüğünü görünce
şaşıracaksınız. Her şeyden önce hepinize tekrar tekrar çok mutlu bir Diwali diliyorum, gelecek sene ve tüm yaşamınız için çok
mutlu, müreffeh bir hayat diliyorum. Tanrı sizi kutsasın. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Onlar, hepinize bazı hediyeler
getirdiler. Lütfen onları alın, tadını çıkarın. Tanrı hepinizi kutsasın. Ve sessiz olun! Bazen burayı bir balık pazarı gibi hissediyorum
çünkü konuşacak ne var bilmiyorum! Tamamen sessiz olmalısınız. Bugün ne kadar çok vibrasyon var, hiçbir fikriniz yok! Eğer siz
vibrasyonları emiyorsanız, Ben yorulmam. Emmelisiniz, vibrasyonları emmelisiniz. Buraya, vibrasyon almaya, daha fazlasını elde
etmeye ve şundan bundan konuşarak vaktinizi boşa harcamaya gelmediniz. Hayır! Siz buraya büyümek için geldiniz. Eğer bunu
anlarsanız, bunun size yardımı olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim.
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Christmas Puja, Ganapatipule (Hindistan), 25 Aralık 2000 Üzgünüm, Hintçe konuşmam gerekliydi, çünkü burada bulunan
insanların çoğu yalnızca Hintçe anlıyorlar. Yurtdışındayken, her zaman İngilizce konuşuyorum, İngilizceden başka bir şey yok ve o
zamanda Ben, bir süre biraz değişiklik yapmak istiyorum. Shri Jesus Christ’in büyük gelişi ile ilgili olarak bu gün, onlara İsa’nın bu
dünyaya çok büyük bir görevle geldiğini söyledim, bunun en büyük görevlerden birini olduğunu söyleyeceğim, çünkü O, çok
sıkışmış ve daha önce çözülememiş olan Agnya Çakrayı açmak istedi. Bunun için, hayatını feda etmek zorunda kaldı. Bu büyük
Agnya, ancak bu fedakârlık sayesinde, açılabildi. O bunun farkındaydı. Bir şekilde kendisinin bu fedakârlığı kabul etmesi
gerektiğini, bunun olması gerektiğini biliyordu. Olduğu şekli ile O, Tanrısal bir kişilikti, bunu bu şeklide yapmakla ilgili bir sorunu
yoktu. Ama bunun, şu veya bu şekilde Agnya Çakrayı açabilecek diğer bir yol olabileceğini düşündü. Ama yaşamını feda etmeliydi
ve bu fedakârlıkta içinde bize şunu gösterdi, eğer sizin sıradan, yüzeysel yaşamın üstüne çıkmanız gerekiyorsa, bir şekilde
fedakârlık yapmalısınız. Neyi feda etmek? Altı düşmanınızın hepsini feda edin. Fakat Kundalini'nin uyanışıyla birlikte, bu altı
düşmanın tamamı sizden ayrılmış durumdalar. Bu sizin Kundalininizin nasıl yükseldiğine bağlıdır. Eğer Kundalini mükemmel bir
şekilde yükselmişse, ilk denemede tamamen aydınlanan insanlar gördüm. Tabii ki bunlardan çok az sayıda var, ama varlar;
birçoğunuzun küçük problemleri varken, birçoğunuz için bu problem, Agnya Çakra sorunudur. Agnya Çakranın bunun üzerinde bu
kadar çalışmasını nasıl sağlarız, biz bunu bir reaksiyon olarak düşünürüz, dışarıdaki herhangi bir şeye tepki olarak düşünürüz, her
şeye tepki veririz. Burada bulunan bütün bu lambalara bakarken, “bunların hepsini nereden almışlar? Bunun maliyeti ne kadar
olmalı? Yıl boyunca bunlar nerede muhafaza edilirler?” diyerek Ben reaksiyon gösterebilirim, - Her tür şeye tepki verebilirim. Bu
reaksiyon, şartlanmalarımızdan veya egomuzdan gelir. Egoist insanlar son derece hassastır. Onlara verirseniz, deyin ki, onların
çokda onurlu olmadığını düşündükleri bir şeyi onlara verirsiniz, onlar kendilerini incinmiş hissedebilirler. Herhangi bir şey için
kendilerini incinmiş hissedebilirler, çünkü kendilerinin özel bir şey olduğuna, kendilerinin daha yüksek insanlar olduklarına, kişinin
onlardan biriyle beraberken dikkatli davranması gerektiği konusunda, bir bilinçleri vardır. Ve eğer onları herhangi bir şekilde
aşağılayan birisi ile karşılaşırlarsa, kesinlikle rahatsız olurlar. Bu egodan geliyor. Ego, bu Agnya hareketinin bir parçasıdır, ikincisi
ise şartlanmalarınızdır. Şimdi sizin bir şartlanmanız var: deyin ki siz bir Hintlisiniz, şimdi şartlanma şudur, sizinle tanışmaya gelen
bir kişinin, sizin akrabanız olduğunu farz ederek, o kişinin sizin ayağınıza dokunması gerekir. Ve eğer bu kişi sizin ayaklarınıza
dokunmuyorsa, o zaman sinirlenirsiniz. Şartlandığınız bunun gibi herhangi bir şey, size hakaret edildiği veya bir şekilde size saygı
gösterilmediğine dair sizde bir düşünce uyandırır ve o zaman da, kendinizi kötü hissedersiniz. Egonun diğer reaksiyonları ise
şöyledir: Dediğim gibi: Ben bu lambaları görüyorum ve “Neden bende bunlardan yok?” diyebilirim. Ya da bende lamba varsa
“Neden bunu birisine vereceğim ki?” diyebilirim. Ego reaksiyonları vardır veya şartlanma reaksiyonları vardır. Bu reaksiyonların
her ikisi de bitecekti ve bu, İsa’nın yaşamını feda etmesi ile gerçekleştirildi. İsa’nın kendisi Tanrısal bir kişiydi ve Tanrısal bir kişi,
deniz gibidir çünkü O sıfır noktasında durur, O en düşük olan noktada kalır; O bu işlerin hepsini bu noktada durarak yapar. O
bulutlar meydana getirecektir, yağmur yağdıracaktır ve tüm nehirler arkadayken, denize doğru akacaklardır çünkü deniz aşağıda
bir noktada kalır. Yani alçakgönüllülük, bu Sahaja Yoganın kriterlerinden birisidir. Alçakgönüllü olmayan birisine, Sahaja Yogi
denemez. Çok sinirlenen, bazen bağırmaya, sinirlenmeye ve yanlış davranmaya başlayan Sahaja Yogiler bile gördüm. Bu onun
henüz bir Sahaja Yogi olmadığının işaretidir, onun hala olgunlaşması gerekiyor. Yani bir insanın bu alçakgönüllülüğü, size daha
bir durağan hal verecektir, diyeceğim şu, sizin tepki göstermeyeceğiniz daha sakin bir konum, tepki vermeyeceksiniz. Her hangi
bir şeye bakarsanız, siz tepki gösterirsiniz. Ama bu konumda o zaman siz tepki göstermezsiniz, sadece izlersiniz ve işte bu yeni
şahit konum, sizde bu şekilde oluşur. Şahit olduğunuz zaman, sadece izlersiniz, sadece izlersiniz, tepki göstermeyerek, bu
konuda düşünmeyerek, ama siz şu andasınızdır ve şu anda izliyor, izliyor ve bundan gerçektende keyif alıyorsunuz. Tüm
yaratılışın keyfi, düşünürken zihninizde değildir. Düşünmediğiniz zaman, tüm bu yaratımın güzelliğinin tadını çıkarışınız sizde
yansır ve bu, size büyük neşe ve huzur verir. Yani kişi bizim tepki göstermememiz gerektiğini öğrenmelidir. Bugünün sorunu,
bütün insanların tepki vermede çok iyi olmalarıdır. Tepki, günümüz yaşamının temel bir ilkesidir. Herhangi bir gazete
görüyorsunuz, herhangi bir kitabı görüyorsunuz, herhangi bir kişiyle tanışıyorsunuz, Ben onların tepki vermekte uzman olduklarını
görüyorum. Tepki verirler ve tepki verince ne olur, onlar bir şeyin özünü asla elde edemezler. Öz, sizin ancak şahit konumu ile
ulaşabileceğiniz bir şeydir. Bu bizim, İsa’nın çarmıha gerilmesinden, doğumundan, Onun çok mütevazı bir ailede, çok fakir bir
ailede, çok olumsuz koşullarda doğmasından dolayı, öğrendiğimiz şeydir. Bunun nedeni, tüm bu dışsal şeylerin ve tüm bu dışsal
zaferlerin, sizi büyük kılmadığını göstermekti. Büyüklük içseldir ve bu büyüklük orada olduğunda, siz o zaman hiçbir şeyi
umursamazsınız, çünkü kendi içinizde o kadar zenginleşirsiniz ki, başka şeylerle uğraşmazsınız, bu şeyleri düşünmezsiniz ve
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kendi görkemli hayatınız içinde yaşarsınız. Onun hayatında gördüğümüz şey şudur, O çok görkemli bir insandı. Yoksa siz fakir bir
adamla, söyleyin ve yoksulluğunu hisseden biriyle tanışırsanız, o sizinle dilenci gibi bir tarzla konuşur. Zengin bir ailede dünyaya
gelen biri varsa, o sizinle çok dışa dönük, söylemeliyim ki, çok dışa dönük, dışa dönük bir tabiat sergileyerek konuşacaktır. Fakat
Tanrısal olan bir kişiye, bütün bu şeyler dokunmaz. Onun için zenginler veya zengin olmayanlar, pozisyonu olanlar veya gücü
olmayanlar, bunların hepsi aynıdır ve bu olduğunda, o zaman siz kendinizin Sahaja Yogiler olduğunuzu düşünmelisiniz.
Ganapatipule'ye gelen insanları gördüm - şimdi onlar çok değiştiler. Ama başlangıçta “Suyumuz yok, bu tesisimiz yok, çok soğuk
ya da çok sıcak” derlerdi - ne olursa olsun. Sürekli olarak sanki tatildelermiş gibi konuşurlardı. Bu çok farklı bir şeydir. Siz şahit
konumunuzu geliştirmek için buradasınız. Gökyüzünü gördünüz mü, ne kadar güzel, ne kadar turuncu, mavi, her tür renk vardı
orada. Renk otomatik olarak oluşur ve siz tadını çıkarıyorsunuz. Sonsuza kadar böyle kalmasına, karanlık olduğunda bunun
kaybolmasına da aldırmıyorsunuz. Sadece izliyorsunuz, gökyüzünü sadece izliyorsunuz. Ne gelirse, o yer alır. Bu yüzden de, bu
çok güzel ve çok neşe vericidir. Yani olan başka bir şey ise, siz bu spiritüel konumdayken, neşe verirsiniz, huzur verirsiniz, şefkatli
olursunuz ve birbirinizi seversiniz. Egonun bütün bu sorunları sadece yok olur. Ego, sanırım sizin en büyük düşmanınız ve
hayatının tüm servetini ve güzelliğini gerçekten engelleyen şey bu. Yani eğer siz, sadece bu egoyu görebilirsiniz, onun nasıl
çalıştığını görürseniz, bundan sadece keyif alacaksınız. Bu onun oynadığı bir dramadır - tamam, hadi bu dramaya sahip olalım!
Dramayı görebilirsiniz ve sonra, aniden onun içinde olmadığınıza, onu izlediğinize şaşıracaksınız. Egodan ayrıldığınız zaman,
onun sizi nasıl baştan çıkarmaya çalıştığını görebilirsiniz. Bunlar bugünün problemleri ve bu yüzden de, İsa'ya çok ihtiyacımız var.
Günümüzün sorunu, insanların egoistleşerek kendilerine, başkalarına ve bütün dünyaya ne kadar zarar verdiklerini
anlamamalarıdır. Eğer anlayabilselerdi, size söyleyeyim, bundan vaz geçerlerdi. Fakat sorun şu ki, onlar kendi nefretlerinden keyif
alıyorlar, bu tür bir anlamsızlıktan zevk alıyorlar ya da böyle çok düşük seviyeli yaşamdan, derdim. Hepiniz Sahaja Yogi iken,
yapmanız gereken şey, “Neden bu ego kafamın içine giriyor? Ben ne yaptım? Ben kimim?” sorularını anlamaktır. Bir kez bu tür
sorular sormaya devam ettiğiniz zaman, ego ortadan kalkacaktır. Egosu olan insanlarla da ilgilenmek, Benim için büyük bir sorun
çünkü Ben onlara “senin egon var” diyemem. Onlara bunu söylersem, hepsi kaçarlar. Onlara “Pekâlâ, çok iyisiniz, çok iyisiniz”
derim, o zaman da ego şişer. Sonrasında “Anne bize çok iyi olduğumuzu söyledi” derler. Bu çok sorunludur. İnsanoğlunun
egosuyla nasıl başa çıkacağımı bilemiyorum. Onlarda olduğunu biliyorum ama bununla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Eğer
siz kendinizde neyin yanlış olduğunu anlarsanız, sanırım sadece siz, bununla başa çıkabilirsiniz. Bu sizin probleminizi çözmenin
çok iyi bir yolu ve bu Benim de problemim. Vizyonum, tek bir yaşam için bence çok iyi. Ben küresel bir aydınlanma istiyorum,
dünyanın her yerinde insanların aydınlanma almasını istiyorum. Bu çok olağan üstü ... Sahaj kültürde egodan kurtulmak için
uygun bir eğitim aldık. Siz kendiniz iç gözlem yapabilirsiniz. Neden böyle davrandığınızı kendiniz görebilirsiniz. Sahaja Yogilerin
yapabileceği iç gözlem, başkaları tarafından yapılamaz, çünkü onlar kendi içlerine girebilirler, kendileri için kendilerini görebilirler,
başkalarını izleyebilirler. Ve bununla, bu Bay Ego’nun kafanızın içinde ne yaptığını görmeyi deneyebilirler. Tabii ki, bütün egoizm
problemleri ortadan kaldırmak için İsa’nın mantrasının en iyisi olduğunu biliyoruz ve bunun çok yardımı oluyor. Ama aynı
zamanda bu mantrayı söylerken, kendinizde çok mütevazı bir konumda olmalısınız. “Ben neyim, sonuçta ben kimim? Bir sürü
yıldıza bakın, çok güzel şeylere bakın ve ben kimim? Ben ne yaptım? Neden bu kadar egoist olmam gerekiyor? Neden kendimin
harika bir şey olduğumu düşünmeliyim? ”Ve diğer insanlar da sizi şımartıyorlar, çünkü sizden faydalanmak istiyorlar. Bu şekilde
sizi şişirirler, “Bu çok güzel, siz çok harikasınız” derler ve siz buna sadece âşık olursunuz ve kaybolursunuz. Sağanak yağmurun
içine fırlayıp atlamış gibisinizdir ve sanırım, büyük egoist insanlardan oluşan sel benzeri bir akışın içinde gibisinizdir. Ve bugün,
bu modern zamanlarda, eğer etrafınızdakileri bakarsanız, herkes kesinlikle egolarının bilincindedir, çok bilinçliler ve onların
gazetelerde ya da bazı dergilerde ortaya atlama biçimlerine, Ben hayret ettim. Ben orada olmaktan utanırdım, çünkü bu egonuzun
çok fazla bir şekilde ifade edilmesidir, başka bir şey yok. Başlattıkları her türlü şeyde, onlarda ego rekabeti var, çok miktarda
rekabet var. Bir de bu güzellik yarışmaları var, sonra başka bir yarışma, Mister için, Mister Hindistan diyebilirsiniz, Mister bu, şu.
Bütün bu şeyler aslında insana ego verir ve diğerleri de bu tür yarışmaların peşinde koşarlar. “Neden ben bu değilim? Ben böyle
olmalıyım. ”Yani bu çok duygusuzlaştırıcı ve kişinin başarılı olmasının yolunun bu olduğunu düşünmeniz, kesinlikle aklınızı kör
eder. Bu başarı ne kadar sürer? Kısa sürede yok olur. Ancak Sahaja Yoga'da başarı, sonsuza dek sürecek ve herkes bunu
hatırlayacaktır. Bu tür mütevazı bir doğaya sahip olan kişi, nesiller boyunca hatırlanacaktr. Hiç egoist olan birisinin heykelini
görmedim.  Aksine, onda biraz ego varsa onlar bunu onu eleştirmek için kullanırlardı, "o çok egoist bir adamdı". Ve günümüzde
bu imkânsız, egosu olan herhangi bir kimse, hiç kimsenin böyle bir kişi hakkında herhangi bir şarkı söyleyeceğini ya da onun
adına herhangi bir heykel dikeceğini sanmıyorum.   Yani kalplerin kalbinde bizler alçakgönüllü insanları seviyoruz ve başkalarının
bizi sevmesini istiyorsak, bizler de çok alçakgönüllü olmalıyız.   Yapay değil, ama gerçekten, bunu anlayarak: "Biz neyiz? Neden
gurur duymalıyız, neden başkalarına hükmetmeye ve başkalarını rahatsız etmeye çalışmalıyız?”.   Eğer bunu anlarsanız, büyük İsa
Mesih'in enkarnasyonunu tamamen temize çıkardınız demektir. Ve Onun gösterdiği pek çok kalite var. Ama bizim için en iyi olanı,



hayatını feda ederek Onun egoyu geçmesidir, bu en büyük mesajdır ve bu yüzden, bizim anlamamız gerekir.   Ama kendilerini
arayanlar en egoist olanlardır. İngiltere’de, İngiliz halkının son derece egoist olmasına şaşırmıştım. Ya da Batıda, diğer ülkelere de
bunu gördüm, onlar çok egoistler.   Hintlilerle karşılaştırıldığında onlar da hiç tevazu yok, onlar çok, çok egoist insanlar. Neden?
Çünkü onlar İsa’yı takip ediyorlar, hayal edebiliyor musunuz? İsa’yı böyle mi takip ediyoruz?   Kendilerine Hıristiyan diyenler ve
kendilerine İsa’nın çok büyük hayranları diyenler, hayatlarında bu alçakgönüllülüğü, merhameti, sevgiyi göstermelidir. Bu böyle
değildir. Özellikle Batı ülkelerinden gelen insanlar, sizler Sahaj kültürü öğrenmek zorundasınız. Sahaj kültürde nasıl konuşuyoruz,
nasıl yaşıyoruz, nasıl iletişim kuruyoruz, bu çok farklı bir şeydir. Ve sonra hayatınızda Sahaj kültürü bir kez başlattığınızda,
birbirinizle nasıl bir ilişki kurduğunuza, her şeyle nasıl bu kadar iyi ilgilendiğinize hayret edeceksiniz, başka insanlar da
şaşıracaklar.   Bu dünyada Sahaja Yogiler olarak yaşamak için en iyi yol budur, ego yok, şartlanma yok, hiçbir şey yok.   Tüm bu
korkunç özelliklerden tamamen özgürsünüz. Ve sonra, insanların size nasıl güveneceklerine, sizi nasıl seveceklerine
şaşıracaksınız.   Hepinize çok mutlu bir Noel diliyorum.   Ve aynı zamanda İsa’nın ve Onun hayatının mesajını da hatırlayın. Tanrı
sizi korusun. H. Shri Mataji Nirmala Devi
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Yeni Yıl Pujası, Kalwe, (Hindistan). 31 Aralık 2000. Şimdi, yeni bir yıla başlıyoruz ve size mutlu ve başarılı bir yeni yıl dilerim.
(Alkışlar) Benim bu dileğim yanı sıra, Sahaja Yoga’da sizlere çok derin bir büyüme dilerim. (Alkışlar) Şimdi hepiniz Sahaja
Yogisiniz ve hepiniz Sahaja Yoga’da ustalar haline gelmelisiniz. Sahaja Yoga’da usta olmak için, eminim hepiniz meditasyon, iç
gözlem ve her tür Sahaja Yoga ritüellerini yapıyorsunuz, demeliyim. Bu yeni yılda sizlerin çok daha iyisini yapmanız için daha
büyük bir şans olduğunu düşüneceğim çünkü bütün bu yıllar boyunca sürmüş olan çileler bitti. (Alkışlar) Bizler şimdi yeni bir çağa
giriyoruz. Şimdi sizlere Satya Yuganın kurulduğunu söylüyorum. (Alkışlar) Başlangıçta Kali Yuga`nın (Karanlık Çağ’ın)
atmosferinin tamamen temizlendiğini hissetmeyebilirsiniz. Şüphesiz zamanla tüm bunların temizlendiğini, spiritüel yaşamınız
için tehlikeli olan, ulusal yaşamınız için, aile hayatınız için tehlikeli olan tüm insanların temizlendiğini anlayacaksınız. Onlar kendi
yollarına geri dönmek zorunda kalacaklar, onlar burada başarılı olamazlar. (Alkışlar) Şimdi SahajaYogiler, SahajaYoga’yı her
yerde ne kadar yayacaklarına karar vermeliler. Kaç kişi Sahaja Yogaya gelebilir? Bu yıl sizi bekleyen daha pek çok kişi olacak ve
belki de bu yıl, eğer hepiniz bunu başarmaya karar verirseniz, eminim ki Kali Yuga’nın lanetlerinden kurtarılacak olan pek çok
insana ulaşabilirsiniz. Bu sizlerin yeni yıldaki yemininiz olacak, Sahaja Yogayı yeni bir şekilde, daha büyük bir şekilde, daha
dinamik bir şekilde başlatacağız Bunun için, gereken ilk şey sizin Sangha Shaktinizidir, bu sizin kollektivitenizdir. Bu kolektivite
son derece iyi yetişmiş, iyi yapılmış, iyi anlamış ve kesinlikle sevgi dolu olmalıdır. Sahaja Yoga’da bu zor değil çünkü pratik olarak
tüm kıskançlıklarınız, ilkel düşünceleriniz Kundalininiz tarafından tamamen temizlendi. O sizi değiştirdi, sizler farklı insanlarsınız,
sizler çok çok farklısınız. Sadece bu da değil, şimdi sizler kendinizi anladınız. Kendinizi biliyorsunuz. Tüm bu kendini bilen
kimseler birbirleri ile kavga edemezler. Çünkü bu öz, tek kişinin, tek Deytinin, tek Tanrı’nın yansımasıdır. O sizin kalbinizdeyken
birbirinizle nasıl kavga edebilirsiniz? Aksi halde kendi kendinizle kavga ediyor olacaksınız. Bu yapılması çok aptalca bir şey
olacaktır. Yani sizlerin düşündüğü tüm bu kavgalar ve tüm bu komik fikirler tabii ki kaybolacaktır, buna şüphe yok. Çok dinamik
olacaksınız. Kendi dinamizminize şaşıracaksınız. Sizler sadece yükselmelisiniz, sadece kendi özünüzün ifade edilmesini
beklemelisiniz. Çok, çok kolektif, ilerici olabilir ve bir sürü Sahaja Yogi yaratabilirsiniz. Size aydınlanma verildi, size aydınlanma
bilgisi verildi. Sağlığınız ve refahınız için mümkün olan her ne ise, bunlar yapıldı ama şimdi yaratıcı metodlarınızla bunları Tanrı’ya
geri ödemek sizin görevinizdir. Çok yaratıcı olmalısınız. Bu dünya üzerinde, sizin kurtulduğunuz problemlerle dolu olan bir çok
insan bulacaksınız ama siz onlara yardım edebilirsiniz. Hiç bir desteğe ihtiyacınız yok çünkü kendiniz güç ile, içinizdeki Tanrısal
güç ile dolusunuz. Bu Tanrısal güç kullanılmalıdır. Sadece paslansın diye size bu verilmedi. Bu güç kullanılmalıdır. Aksi halde
güçlü olmanın ne yararı var ki? Varsayalım ki, burada elektrik gücümüz var ve ışık bile vermiyor bu, o zaman elektriğe sahip
olmanın ne yararı var? Yani, sahip olduğunuz güç insanlığın kurtuluşu içindir, insanların kundalisini yükseltmeniz içindir, bunu
yapabilirsiniz. Bir kişi bunu binlercesi için yapabilir. Umarım şimdi siz bu sorumluluğu kendi üzerinize alırsınız. Bu sizin için,
Sahaja Yoga için ve bütün dünya için, en büyük kutsama olacaktır. Çünkü Benim vizyonumda, bizler tüm dünyayı değiştirmeliyiz.
Ben hayat sürem içinde bunu yapabilir miyim, yapamazmıyım bilmiyorum. Ama sizler gerçekten tüm çabanızla birlikte, Benimle
elbirliği yaparsanız o zaman bu olacaktır. İlk olarak, bir çok insanın meditasyona, kolektif meditasyona gitmediğini duyuyorum.
Bir araya gelmiyorlar. Benim yaptığım bunca yıllık işten sonra bu şaşırtıcı, otuz yıldır çalışıyorum ve Sahaja Yogayı hibe
edilmişcesine alan insanlar var. Sorumluluğunuzu anlamıyorsunuz. Kolektif olarak meditasyon yapmak zorundasınız. Her ne
zaman bir meditasyon varsa, buna katılmalısınız. Kendi bölgenizde de bir şeyler başlatabilirsiniz, kolektif bir meditasyon ve bu
başarılı olacaktır. Sahaja Yogada olan pek çok kimse şimdi meditasyon yapıyor, onları fark edebilirim. Kimlerin meditasyon
yaptığını ve kimin yapmadığını Ben biliyorum. Bunu fark etmek zor değil. Ve sonra benim annem, babam, amcam, bu şey gibi
diğer problemlerle Bana çıka geldiniz. Bunlar için endişelenmeye gerek yok. Eğer siz aydınlanmış bir ruh iseniz ve Tanrı ile
bağlantıda olduğuunuz zaman, sizin arzularınız bile yerine getirilecektir. Ama bu olmuyor, neden? Çünkü sizler hala ne
olduğunuzu anlamadınız. Önce başkalarına aydınlanma vermeye çalışın. Nasıl bir neşe hissedeceğinize bakın. Muazzam  bir
neşe. Bu neşeyi başka hiçbir şeyden alamazsınız. Her ne alabilirseniz alın, her neye sahip olursanız olun, aydınlanma vermenin bu
neşesini elde edemezsiniz. Çok mutlu olacaksınız, hiç bir şey beklemediğiniz, hiç bir şey istemediğiniz için değil, bu tür bir şey
değil, ama tek şey saf neşedir, büyük Sahaja Yogiler yaratmanın saf neşesi. Sizin burada bulunma nedeniniz bu. Tanrı’nın sizden
yapmanızı istediği şey budur. Sadece Tanrısal gücün avantajlarından faydalanmak değil. “Babamı iyileştir, annemi iyileştir, kız
kardeşimi iyileştir..” veya daha başka, “ben bu mülklere sahip değilim”, sonra birileri der ki “kocam beni hasta ediyor” veya kimi
eşler şunu söylerler, bunun üzerine koca da bunu söyler. Bu sürüp gidiyor. Unutun bunları. Şimdi siz her şeyin üzerindesiniz, tüm
bu şeylerin üzerindesiniz. Ve sizler kesinlikle güçlü bir hale geldiniz, inanın Bana. Eğer güçlerinizi kullanmadıysanız, o zaman
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hangi güçlere sahip olduğunuzu nasıl bileceksiniz. Bu kadar basit. Onları kullananlar, hangi mucizelerle karşılaştıklarını, onlara ne
olduğunu, nasıl korunduklarını, her ne isterlerse nasıl elde ettiklerini Bana anlatmaya devam ediyorlar, Ama bakın, Sahaja Yoga’da
ikiyüzlü olamazsınız. Eğer ikiyüzlüyseniz, Sahaja Yoga bilir ve Tanrı sizin iki yüzlü olduğunuzu bilir. Bu sizin iyiliğiniz içindir,
büyümeniz için Sahaja Yoga’da olmak zorundasınız. Bunu yapmanız bir başkası için değildir, kendiniz içindir. İnsanlar bu kadar
güçlü oldukları zaman, nasıl da kolayca iyileşebiliyorlar, Ben hayret ettim ama meditasyon yapmak zorundalar ve kolektif
meditasyona  katılmak zorundalar. İnsanların pek çoğu kolektif meditasyona katılmıyorlar. Ben şaşırdım. Biliyorum, bazen,
Delhi’de, yeterince yer yok, bu yüzden insanların iki kez gelmeleri gerek, ister cumartesi, ister pazar. Bazılarının dışarıda
beklemesi gerek, önemli değil bu. Ama kolektif meditasyona gitmek, Tanrısallığın orada nasılda aktığını görüp hayret edersiniz.
Vibrasyonlar orada akıyor. Ben oradayım. Bu oraya basit bir ritüel olarak gitmeniz demek değildir. Problem, sizin Sahaja Yoga
için, başkalarına aydınlanma vermek için ve meditasyon için tüm programlara katılmak için sorumluluğunuz olduğunu
anlamamanızdır. Kolektif meditasyonla siz iyi olursunuz. Eğer kolektif meditasyonlara düzenli olarak giderseniz tüm
problemleriniz çözülür. Ben size söz veriyorum. Ama problem şu ki, sizler gitmeyeceksiniz, Bana mektuplar yazacaksınız,
Benimle buluşmayı isteyeceksiniz. Bunun size yardımı olmayacak. Sizler gelebilirsiniz ve Bana böyle eziyet edebilirsiniz veya
böyle bir şeyler yapabilirsiniz ama bunun yararı yoktur. Faydası olacak şey, sizin kendinize yardım etmenizdir. Gelecek yıl (2001)
sizin için çok büyük bir yıl olacak. Şimdi, batıda bir şeylerin nasıl hızlı yayıldığına şaşırdım. Rusya’da insanlar öyle derin öyle derin
ki. Bir kez aydınlanma alınca, aydınlanmanın kıymetini anladılar. Onlar çok alçak gönüllüler ve öyle derinler ki. Hiçbir şey
istemiyorlar. Asla hiç bir şey için arzu duymadılar. Komünizmin korkunç problemleri ile karşılaşmış olmalarına rağmen şimdi,
buna karşı bu reaksiyon. Buna karşın, bunu kabul etme şekillerinden dolayı Benim gerçek Tanrısal ülke diyeceğim bütün bu beş
ülkede. Modern standartlara göre onlar çok fakirler ama kalplerinde çok, çok zenginler. Onlar Sahaja Yogayı anlamalarından
dolayı çok, çok zenginler. Ve bilim adamları çok nitelikliler. Şimdi her tür şeyde, bizim bilim adamlarımız Bana karşı olmakla çok
meşgullerken, Hindistan`a gelen bir bilim adamı var ve o kundaliniyi, tüm çakraları, tıkanıklıkları ve her şeyi görebileceğiniz bir
yöntem keşfetti, size bir şeyler gösterebilir. Bilim adamlarımız Bana karşı meşgulken, az bilgi çok tehlikelidir. Benim ne yaptığımı
ve bunu nasıl yaptığımı görmek istemiyorlar. Tüm bu sözde entellektüeller Beni sadece eleştirmek istiyorlar. Özellikle de
Maharashtra`da, entellektüeller. Sanırım kafalarında bir şeyler yanlış gitti. Sahaja Yoga’yı anlayamazlar. Sadece onların ötesinde.
Onlara ne olduğunu bilmiyorum, ama sadece Sahaja Yogayı anlayamıyorlar. Bu Maharashtra`lılar kendi ritüelleri ile çok
meşguller. Sabah saat dörtte kallacaklardır, banyolarını yaparlar, bunu yaparlar, sonra kendi pujalarına başlarlar, şuna, buna.
Şimdi birisi hasta, bu yüzden onun karısı Bana yazar, “hiç bir tapınağa gitmedik, hiç bir ritüel yapmadık, benim kocam hala hasta”.
Düşünün. Sanki bunu yapmakla demek ki sen gerçek bir Sahaja Yogisin. Eğer siz gerçek bir Sahaja Yogi iseniz, o zaman size
hiçbir şey olamaz. Ama sizler sadece yanlış bir etki altındasınız. Tapınağa gitsenizde veya yanlış yerlere gitseniz de ve her tür
ritüeli yapsanızda, bunun hiç kimseye bir faydası olmadı. Yani ilk önce kendinizi boşaltmalısınız. Eğer halen bu fikirlerle dolu
iseniz, bu eski çağ fikirleri ile, hala onları sürdürüyorsanız, Tanrı nasıl dolduracak?   Eğer zaten su veya herhangi bir şey ile dolu bir
kap varsa, onu dolduramazsınız. Bu yüzden onu tamamen boşaltmalısınız. Kendinizi boşaltın, aklınızı boşaltın. Eğer Sahaja Yoga
vasıtası ile kundalininizi agnya çakranın ötesine çıkarabilirseniz, bu mümkündür. Reaksiyon göstererek değil. Reaksiyon vermek
en kötü şeydir çünkü reaksiyon geçen gün size söylediğim gibi agnyanız vasıtası ile gelir ve bu şartlanmalarınızdan dolayıdır veya
egonuzdan dolayıdır. Yani bazıları şartlanmaları nedeni ile veya bazıları egoları nedeni ile reaksiyon verir. Bu yüzden siz neden bir
şeylere reaksiyon vermelisiniz ki? Reaksiyon göstermeyerek neden sadece neşe duymuyorsunuz. Siz sadece seyredin. Güzel
çiçeklerin nasılda hoş bir şekilde yağılmış olduklarına bakın, sadece bundan neşe duyun. Ne gerek var, birileri bazı hatalar
bulacaktır, birileri bunun orada bulunmaması gerek diyecektir, bunu nasıl idare ediyorlar, her tür saçma sapan şey. Onun
yaratılmasının neşesi oradadır ve sizler bunu görebilmeli, hissedebilmeli, neşe duyabilmelisiniz. O zaman siz bir Sahaja Yogisiniz.
Aksi halde değilsiniz. Eğer reaksiyon veren bir tipseniz, siz bir Sahaja Yogi olamazsınız. Bu bir derecedir, Sahaja Yoga bir
derecedir, sanırım Sahaja Yogilerin pek çok değişik stilleri var. Bazıları küçüktür-ikinci derecedendir, bazıları biraz daha fazladır,
bazılarının ki şöyledir. Fakat bir Sahaja Yogi’nin derinliği nasıl hep neşeli ve mutlu olabildiği ile ölçülür. Başkalarını eleştirmeye
devam ederek, başkalarına kızmaya devam ederek, tüm bu şeyleri devam ettirerek, o bir Sahaja Yogi olduğunu düşünüyor. Bizim
Tanrısal üniversitemizde, derecelerimiz yok. Biz, sen bir Sahaja Yogisin diye sertifikalar vermiyoruz. Eğer Kundalini burada açılıp,
patladıysa, tamamdır, (Shri Mataji elini kendi Sahasrarasının üzerine koydu) sen bir Sahaja Yogisin. Fakat bu Sahaja Yogi, gerçek
bir Sahaja Yogi olmayabilir. Bu sadece ne zaman neşe duyduğunuza ve başkalarına aydınlanma vermek için sabırsız oluşunuza
bağlıdır. Aydınlanmanızı başkaları ile paylaşmak istersiniz, bunu yalnızca kendinize saklamak istemezsiniz. Eğer sizin
durumunuz bu değilse, o zaman hala tam bir Sahaja Yogi değilsiniz. Kaç kişiye aydınlanma verdiğinizi bulmalısınız. Bu çok
önemlidir. Çünkü gelecek yıl, söylediğim gibi çok önemlidir, çok çok önemli bir yıl. Bu yıl Ben hepinizin etrafa gidip aydınlanma
verdiğinizi görmek istiyorum. Ben tüm bu diğer sahte guruların tek tek açığa çıktıklarını gördüm. Onların davranış şekline bakın,



her yerde onlarla karşılaşabilirsiniz, bir keresinde uçakla seyahat ediyordum ve yanımda oturan bir bayan vardı, kendisi çok
sıcaktı. Bunun üzerine Ben ona sordum, Hangi guruyu izliyorsunuz? Oda Bana ismi söyledi. “Bu adam çok iyi, bu guru en iyisi”,
şudur, budur. Bayanın bedeninden öyle bir ısı geliyordu ki. Ben asla bir şey söylemedim. Ama bu hanımın böyle kötü bir adam
olan gurusu hakkında nasılda gururla ondan bahsettiğine şaşırdım ve Beni tanımaksızın. Ben onun için sadece bir yabancıydım.
Ama Sahaja Yogiler bunun hakkında konuşmazlar. Komşularınızla konuşmalısınız, çevrenizdekilerle konuşmalısınız.
Hindistan`da insanlarla tanıştığımız zaman bir çok geleneğimiz var. Hindistanda olduğu gibi, Maharashtra`da haldi kumkum
yaparız. Onlar haldi kumkum yapmaya gelen kadınlarla asla Sahaja Yoga hakkında konuşmayacaklardır. Benim fotoğrafıma bile
sahip olmayacaklardır. Eğer isterlerse yapabilirler. Ama onlar, neden korktuklarını bilmiyorum. Bu çok iyi bir fırsat. Herhangi bir
akşam yemeğiniz olabilir, her hangi bir halk toplantınız olabilir, her hangi bir şey. Onlar Sahaja Yoga hakkında
konuşmayacaklardır. Bu çok şaşırtıcı. Onlar Sahaja Yoga hakkında konuşmak istemiyorlar, “Biz Sahaja Yoga sayesinde bunu elde
ettik”. Bu durumda Sahaja Yoga nasıl yayılacak? Sahaja Yogaya gelmekle, hepinizin ne kadar sorumluluk üstlendiğinizi fark
etmeniz gerektiğini kişi anlamalıdır. Tabii ki, hepiniz korundunuz, hepiniz kutsandınız, herkes ne istedi ise elde etti. Pek çoğu.
Ama kaç tanesi geri dönüyor? Bu borç. Kaç tanesi başkalarına aydınlanma vermek için çalışıyor? Bu sizin borcunuz. Eğer
gelişigüzel bir dikkatiniz varsa, eğer dikkatiniz berrak değilse, nirmal değilse o zaman bir ahtapotun dokunaçları gibi her tür şey
ile ilgilenirsiniz. Bir ahtapot gibi olursunuz, buna bağımlı olmaya, şuna bağımlı olmaya, buna bağımlı olmaya devam edersiniz. Siz
özgür bir kuş olmalısınız. Sahip olduğunuz tüm bu bağımlılıklarınız sizi hiçbir yere götürmeyecek. Sadece Sahaja Yoga’ya bağımlı
olmalısınız ve kendinizi tanımış olduğunuzun bilincinde olmalısınız . Eğer sadece değerinizi, seviyenizi anlarsanız, size
söylemeliyim ki bizler tüm dünyayı değiştirebiliriz! Bu ülkede o kadar iyi bir mirasa sahibiz ki, bu ülkede o kadar iyi bir kültüre
sahibiz ki. Amerika’nın ve diğer yerlerin problemlerini Ben gördüm, bizim bu problemlerimiz yok. En azından o kadar yaygın değil.
Ama bizim yapmak zorunda olduğumuz tek şey, sizin bir Sahaja Yogi olduğunuzu bilmektir. Bir ağaç gibi. Büyüdüğü zaman o, bir
ağaç olduğunu bilir. O kökler meydana getirmesi gerektiğini, bunun gibi yukarı gelmemesi gerektiğini bilir. O sadece bir sopa gibi
büyümemelidir. Hayır, o bir şeyler yapmak zorundadır. Dünyada her şey, bir şey yapmak zorundadır. Ama o zaman Sahaja
Yogilere ne diyeceksiniz? Sizin aydınlanmanızı almanız o kadar nadir olan bir şey ki. Yani dikkatimizi nerede ziyan edelim? Niye
meditasyonumuzu ihmal edelim? Niçin? Büyümeliyiz. Bizler farklı bir insanız. Bizler bu dünyada tamamen farklı bir ırkız. Bizler
aydınlanmış ruhlarız. İsa`nın zamanında yok denilecek kadar az sayıda kimse vardı, neredeyse hiç kimse yoktu. Hatta bundan
önce, Ben şaşırdım, Çin`de ve diğer yerlerde, bir çağda tek bir guru olurdu, tek bir usta. Sizin çok sayıda ustanız varken, güçlerinizi
bir usta gibi kullanmak istemiyorsunuz. Neden kadınlar da kullanmıyorlar? Ben Sahaja Yoga’da kadınları erkeklerden daha tembel
buluyorum. Onlar göstermeliler, Ben kendim bir kadınım, tek başıma tüm bunları yaptım niçin siz yapmayasınız? Çünkü bütün
dünyadaki insanları transforme etmek muazzam bir görevdir. Ama bu sizler için çok kolay, eğer bunu Ben yapabilirsem, siz neden
yapamayasanız? Fakat tüm dikkatinizi şuna koyun; “Biz kendimiz için değil, insanlığın iyiliği için Sahaja Yoga’nın başarılı olmasını
sağlayacağız.” Bizim buna ihtiyacımız var. Bizim buna çok ihtiyacımız var. Eğer sırf kendinizi, ailenizi düşünüyorsanız şefkatiniz,
sevginiz boşa gidiyor demektir. Ne faydası var? İnsanlar bunu aydınlanma almadan önce bile yapıyorlar. Bu durumda ailenize
tamamen bağımlı olmanın, diğer tüm şeylere bağımlı olmanın ne yararı var? Sizler bütün dünyaya bağımlı olmalısınız. Şimdi siz
tüm dünyaya aitsiniz. Sizler bireyler değilsiniz artık. Artık değil. Şimdi, söylediğim gibi, Okyanus haline gelen bir damla. Kendinizi
okyanusla bir tutun. Okyanus en aşağıda olandır, eğer bakarsanız, o en aşağıda olandır, sıfır noktası okyanustan başlar. Okyanus
çok alçak gönüllüdür. O en alçak noktadır, o yaşar ama tüm nehirler ona doğru akarlar ve okyanus bulutları gökyüzüne fırlatma
işini yapar. Ve sonra bunlar patlarlar ve yağmur yine aynı okyanusa düşmeye başlar. Onlar okyanusa geri gelirler. Yani mütevazi
olanlar, daha fazla sayıda Sahaja Yogi çekeceklerdir. Nazik olanlar daha fazla Sahaja Yogi çekeceklerdir. Dolayısıyla tutumunuzu
değiştirdiğinizi görmeniz önemlidir. Eğer gösteriş yapmaya çalışırsanız, hiç kimse sizden etkilenmeyecektir. Eğer kendinizin yüce
bir şeyler olduğunuzu sanıyorsanız kimse dönüp size bakmayacaktır. Mütevazi olun, nazik, cömert ve aynı zamanda çok neşeli
bir kişi olun. Düşünün, bir Sahaja Yogi bir gruba gidiyor ve onlara; “bakın, benim annem hasta, babam ölüyor, şunlar şunlar oluyor
ama bende Sahaja Yoga yapıyorum” diyor. İnsanlar diyecektir ki ; “o zaman niye Sahaja Yoga yapıyorsun? Git, ağla, sızla ve orada
otur.” Eğer o kişi hakikaten Sahaja Yoga yapıyorsa, hastalık gelemez, sıkıntı gelemez. Bu bir gerçek, anlamaya çalışın. Orada
bulunan insanlara liderlik edecek olan sizsiniz, onlar yükselecekler. Ama Sahaja Yogi olmayan insanlarla kendinizi ifade etmenin
hiçbir yararı yoktur. Onlar sizin akrabalarınız olabilirler, herhangi bir şey olabilirler. Faydası yoktur çünkü siz farklı bir
seviyedesiniz, onlar farklı bir seviyedeler. Ya onların seviyelerini yükseltmeye çalışın veya onlarla bir işiniz yok çünkü onlar sizi
aşağı çekeceklerdir. Sizin yüksekliğinizi görmeyeceklerdir, bunu görecek gözleri yok, duyacak kulakları yok, hiç bir hisleri yok.
Eğer nasıl değiştiğinizi görselerdi, hayatınızın nasıl değiştiğini görselerdi Sahaja Yoga’ya kafadan girerlerdi. Eğer onlar böyle
değillerse, bu sizin işiniz değil. Sizler onlara aldırmamalısınız. Eğer Sahaja Yoga’ya gelirlerse ne ala, aksi halde onlar sizin
akrabalarınız değiller. Hiç bir şekilde onların sizinle bir alakası yoktur. Onları Sahaja Yoga ile nasıl ilişkilendireceksiniz? Onlara



herhangi bir şeyi nasıl açıklayacaksınız? Bu insanlarla konuşmanız imkansız hale gelecek. Bu gün size söylemem gereken şey
nedir, Sahaja Yoga ailemiz büyüktür, o seksenaltı ülkeye yayılmıştır ve çok iyi gidiyor. Ama görmemiz gereken şey nedir, sizler bu
okyanusa, Sahaja Yoganın bu büyük ailelerine aitsiniz. Ama bunun ebadını büyütmek sizin için. Sizler arttırmak, bunun hakkında
konuşmak ve insanları değiştirmek zorundasınız. Bu sizin sorumluluğunuz. Sizler Sahaja Yogaya öylesine verilmediniz, daha
büyük Sahaja Yogiler, daha iyi Sahaja Yogiler yetiştirmelisiniz ve kendiniz meditasyon yapmalısınız, sadece meditasyon yapmak
da değil, mümkün olabildiğince bütün kolektif programlara da katılmalısınız. Ben buraya gelip kalma şeklinizden dolayı
mutluyum. Hava yağdı, sizler hala buradasınız ve hala Tanrısal mutluluktan neşe duyuyorsunuz. Ben sizleri tekrar ve tekrar
kalbimden kutsuyorum ve hepinizin Kundalini olan Suddha Iccha'ya (saf arzu) sahip olmanızı istiyorum, (Alkışlar) saf arzu olan
bu Suddha İcchaya sahip olmanızı istiyorum, sadece Sahaja Yogiler olmakla kalmayıp, daha fazla sayıda Sahaja Yogiler
yaratmanızı istiyorum. Gerçekte bu sizin saf arzunuz. Siz bunu fark etmemiş olabilirsiniz ama bu arzuyu gerçekleştirmediğiniz
sürece, asla iyi bir Sahaja Yogi olamazsınız. Bu, Sahaja Yogayı her seviyede her yerde herkese yaymaktır, bunu yapabilirsiniz.
Sadece aptallığın mayası içinde kaybolmuş durumda olan bir çok insan doğru yola geri dönecektir. Onlara ne kadar iyilik
yapabilirsiniz, yalnızca bunu düşünün. Eğer Ben tek başıma bu kadar Sahaja Yogi getirmişsem, neden sizde denemeyesiniz ve
daha fazla Sahaja Yogi getirmeyesiniz. Bu dünyanın Sahaja Yoga’ya ihtiyacı var. Bütün problemler, ne zaman gazetelere baksam,
“aman Tanrım, eğer bu insanlar Sahaja Yogi olsalardı hiç problem olmayacaktı” diyorum. Ama insanların hala beyinleri yok gibi
veya bu dünya nereye gidiyor ve bu dünyayı kim kurtaracak demeden ortalıkta geziniyor ve dönüp dönüp duruyorlar. Ben size özel
hayatınızda ne yapmanız gerektiğini söylemek için burada bulunmuyorum. Ama siz kendinizi temizlenmiş ve güzel tutmayı,
kendiniz için ne yapmanız gerektiğini bilmelisiniz. Bazı insanlar o kadar yapay ki bu onların kafalarına girmiyor. Sahaja Yoga
basitçe onların kafasına girmiyor, çok çok yapaylar. Bu yüzden unutun onları. Onların kurtarılabileceklerini sanmıyorum. Bu
yüzden onları unutun, onlar neşe duyamıyorlar. Onlar daima saçma sapan şeyler için endişe ettiler. Bu nedenle böyle insanlara
ihtiyacınız yok ama hala çok sayıda arayış içinde olan insan var, sanırım en azından insanların yüzde sekseni ve sizler onlara
yardım etmelisiniz. Bu tek şey, Annenizin arzusudur, sizin Sahaja Yoga’yı kendi üzerinize almanız ve gelen herkese bunu
anlatmanızdır. Demek istiyorum ki, Ben ucuz popülerlik istemiyorum ama Ben her yerde Sahaja Yogiler oluşmasını istiyorum.
(Shri Mataji, Marathi dilinde konuşmasına devam ediyor) Kendi yerimizde Marathi konuşmak, özellikle kadınlar festivalleri
akıllarında tutarlar ve her şeyi onlar uygun biçimde mükemmelen uyguluyorlar. Onlar sabah dörtte kalkacaklar, ısıtıcıyı su ile
doldurduktan sonra banyolarını yapacak ve oturacaklardır, ne için? İbadet etmek için ve bizler ayinlere çok önem veren
kimseleriz, bu orada, Delhi de daha iyi. Orada, pek çok lac aydınlanmasını aldığı için, onların ritüelleri yok. Ama Maharashtra`da
bu mümkün değil. Orada, (Maharashtra`da) siz “Tal” çalarak (bhajan söylerken ritim tutulan bir çalgı) Pandhari`ye (Padharpur-
Shri Vitthala Rukmini tapınağı bulunan yer) gitmek zorundasınız ve önce Pandhari`ye gidersiniz, sonra da aydınlanma almazsınız.
Gerçekte almalısınız ama bu Pandhari`ye giden insanlar aydınlanmalarını almazlar. Aksi halde kafalarının tepesinde bu kadar
büyük bir Tulasi saksısını (bir bitki) nereye taşıyorlar ki? Alandi`ye, (Shri Saint Dnyanshwara`nın Samadhisinin bir tapınağı)! (Ama)
Ne için? Size kim bunu söyledi? (Aziz) Dnyaneshwara`mı bunu söyledi? Onun ayaklarında terlikleri bile yoktu ama onlar onun
“Palakhi” sini taşıyarak geliyorlar. Onun “Palakhi”sini taşıyacaklar ve her köyde yemek yemeğe devam edecekler. Bu onların
kendilerine hiç saygıları olmadığı anlamına gelir. Dnyaneshwara`nın adına, her köye giderler ve yemek yemeğe devam
edeceklerdir, köylüler ne diyorlar, ‘Wow! Biz öyle dini bir iş yaptık ki’. Bu insanlar dilenciler, dilenci. Dnyadeva adına dileniyorlar,
neden onları besliyorsunuz? Böylesi dilencileri besleyerek ne fayda elde edeceksiniz? Bunun gibi bir çok iş, Maharashtra`da
devam ediyor. Hiç bir şekilde bitmiyorlar. Bunları yolda, şurada burada görebiliriz. Yani tüm bunlar şimdi bitmelidir. Sadece siz
değil, bunu öbürlerine de söyleyin. Sürüp giden bu enayilik nedir? Neden tüm bu şeyleri yapıyorsunuz? Hangi ilimde bu yazıldı?
Dnyanadeva bunu yazdı mı? Neden bunu yapıyorsunuz? Tüm bu şeyleri terk etmeliyiz. Şimdi siz bu “haldi kunku” işini organize
ettiniz. Size Sahaja Yogada bu işten size bahsedildi mi? Onlar geldikleri zaman, (diğer evli kadınlar), o zaman onlara “oti” verin,
onu yapın, bunu yapın. Eğer biri evlenirse, o zaman onlar Benim için “oti” verirler. Ben onlara anlattım, “Bana oti vermeyin”, o
zaman da diyorlar ki, “Mataji, biz Devi`ye veriyoruz”. O zaman git ve Devi`ye sun, Bana değil. Ben istemiyorum. Yaptığın şey nedir,
Sahaja yoga yapmak. Oti sunmak, oti sunmakla ne olabilir? Bana faydalı olmasının yada sana faydalı olmasının bir yolu yok. Eğer
Devi`ye oti sunmak istiyorsan, git, tapınakta sun. Ama şimdi tüm bunları durdurun. Halihazırda siz pek çok şey yaptınız. Şimdi
içine girin. İçeride pek çok zenginliğiniz var. Onu yakalayın ve burada bir sürü azizimiz ve bilgemiz oldu ve bize ne öğrettiler?
Onlar bunu bize öğrettiler mi? Şimdi, her şeyden önce, tüm bu ritüelleri durdurun ve bunlar hakkında sizinde çok fazla bilginiz yok.
Sadece bir şeyleri, birilerini izlemek, kimi gelenekler mama ve papa tarafından takip edildi ve sadece aynısını takip etmeye devam
etmek. Sonra kadınlar, erkekleri de buna sürüklüyorlar. Bir kadın, bir erkekten daha fazla bilgelik sahibi oluyor ve o toplumu
besliyor. Ama eğer böylesi bhootlar kadının içine girerse, o zaman, varsayalım kimi Brahminler gelirler ve ona derler ki, bayan
sizin ki böyle, o zaman bittiler. Buna göre çocuklarda bozulurlar. Sadece orada burada zamanı boşa harcamak. Yani hiç kimse



“haldi kunku” için gitmeyecek ve eğer bu hanım davet ediyorsa veya “haldi kunku” Sahaja Yogayı öğretecekse, ancak o zaman
“haldi kunku” ya gidilecek, aksi takdirde gidilmeyecek. Buna güçlü bir şekilde karar vermek zorundasınız. Benim sadece Sahaja
Yogaya ihtiyacım var veya sizinde ihtiyacınız var ve bu diğer insanlar için değil mi yani? Onlar içinde, neden onlara
anlatmıyorsunuz? Orada siz, “Bizler Sahaja Yogileriz ve bundan biz neler elde ettik” demeyeceksiniz. Kadınların etkisine göre
veya o her ne olabilirse, erkeklerle bu aynıdır. Yani, burada, bizim Maharashtramızda iki tür insan vardır. Onlar ya ritüelcilerdir
veya entellektüeller, ahmakça sessiz duran entellektüeller ve zekalarından dolayı bu onların kafasının içine işlemiyor, Sahaja
Yoga nedir? Onlar bunu başka tür bir ikiyüzlülük olarak hissederler. Ama önce bunu bir dene, bunu anla. İşte bu yüzden sizler
şaşıracaksınız, Maharashtra`daki büyüme en düşük seviyede ve bu Maharashtra`da Ben çok didindim. Bir çok köyü Ben ziyaret
ettim ve çalıştım. Yıllarca ve yıllarca çalıştıktan sonra Maharashtra hala bu seviyeye gelemedi. Nedir bu? Bunun nedeni nedir?
Ben şunu hissediyorum ki, sizler ritüelleri tamamen bıraktınız. Buna gerek yok. Buna ihtiyaç yok ve bir başka şey, bu erkekler için,
çok fazla zekanızı kullanmayın. Oh, zeka nerede? Eğer bütün bu zeka sizi böyle yanlış yola sokacaksa, o zaman böyle bir zekanın
ne yararı var? Maharashtra`da bu entellektüellerden, ritüelist olanlardan daha da kötüdürler. Bu onların kayboldukları anlamına
gelir. Kötü yola düşmüşler. Her yerde bu egonun olduğunu hissederler ve geri gelmek onlar için çok zordur. Bizler özel bir şeyden
bahsediyoruz. Bu insanlara hiç bir enkarnasyon gelemez. Yani bu gibi insanlar yüzünden, böylesi eşekler yüzünden, bir
enkarnasyon neden gelecek ki? Kendileri hakkında bazı yanlış kavramlar meydana getirdiler ve bu entellektüeller hiç bir sınırı
olmayan böyle aptallıklar yaptılar. Hiç bir şeyi asla anlamaya çalışmadılar, hiç bir şeyi dinlemediler. Bunu içlerinde bu şekilde
nasıl özümseyecekler? Yani bu Maharashtra`ya gelmiş olan zeka akışı, daha tehlikelidir. Kitap üstüne kitap yazıldı. Her ne gelirse
bu çok fazla ve insanlar biz bunu kitapta okuduk diyeceklerdir. Kitaplarda her seferinde gerçek yazılı olsaydı? Bunları yazan bu
insanlar kim? Nasıl bir deneyimleri var? Sizler bu insanlara baskı yaparak, biz bunlar hakkında sizinle aynı fikirde değiliz demek
zorundasınız. Değersiz şeyler. Herkesi eleştirmeye devam ediyorlar. Shri Rama`yı eleştirmek, Shri Krishna`yı eleştirmek, eğer
bunlardan başkası yoksa, o zaman burada bulunmuş olan bütün bu azizleri ve bilgeleri eleştirmeye devam ediyorlar ve sonra da
tüm bunlar kör inanç diyeceklerdir. Sizin hiç bir inancınız yok ki, o halde kör inanç nereden gelsin? Ancak kendisine inancı olan
kişi, Sahaja Yogada stabil olabilir. Kendine inancı olmayan bu kişi neden Sahaja Yogaya gelsin ki? Bu nedenle böylesi insanları
(kendine inancı olanları) bulun. Böylesine mükemmel insanlar ülkemizde var. Sizler onlara yardım etmelisiniz. Ben özellikle
Maharashtra`da (böyle mükemmel insanların) bulunduğunu hissediyorum. Burada çalışmaya çok ihtiyaç var. Bizler tartışmalarda
çok zekiyiz. Bundan dolayı politikada da sık sık kavga ediyoruz, kavga, kavga. Ama Sahaja Yogada, tutku ile hedefine ulaşacak
kaç kişi var. Bu ne olabilir? Eğer bir lider varsa, o zaman onda yanlış olan bir şeyi işaret etmeye devam edecektir. “Mataji, bu
böyle, bu şöyle”. Tamam, eğer biz onu uzaklaştırsak bile, sonra başka şeyler hakkında da devam edecektir. “Benim yanımda
kalan büyük annem hasta”. O hanım yaşlandığı için bu olmalı ve eğer o hastaysa bile, bırak hasta olsun. Seni oraya kim gönderdi?
“Benim büyük annem” dediğin kimdir? Bütün dünya, senin büyükannen. Bütün dünya senin akraban. Sen bir Sahaja Yogisin. Senin
büyükannen, senin baban, senin annen, bu nasıl olabilir? Siz dünya seviyesine gelmelisiniz. Seviyeniz değişti, değil mi?
Akrabalarınız değişti. Eski zamanlarda, düzen Brahminler ancak Brahminlerle evlenebilir şeklindeydi. Diğer kastlardaki insanlar
ancak kendi kastı ile evleneceklerdi. Ama şimdi bu böyle mi? Şimdi hepsi karıştı. O zaman neden Sahaja Yogiler, neden hala bu
benim annem, şu senin annen şeklinde bir şeyi akıllarında tutmaya devam etmeliler. Benimki, seninki, tüm bunlar bitti, bütün
dünya sizin. Dnyaneshwara da mı böyle söyledi? Bizim pek çok azizimiz ve bilgemiz oluyor. Tukarama da mı, böyle söyledi?
Onlardan herhangi birisi hiç, “benim”, “senin” dedi mi? Sizler sabahtan şarkı söylemeye başlıyorsunuz, bu azizlerin şiirlerini
inekliyorsunuz, ama bunların anlamı asla kafanıza girmiyor. Bu yüzden tüm bunları bırakarak, kişi kendisine karşı dürüst olmalıdır,
“kendimle ne yapıyorum ben?” “Kendim için ne yapacağım” Bizler görmeliyiz, “Ben ne yapmak istiyorum” ve bunu yaptıktan sonra
siz anlayacaksınız ve ışığa geleceksiniz. Sen bir Sahaja Yogisin. Bu dünyanın önünde pek çok Sahaja Yogi olsaydı. 2-4 tane vardı
ve onlarda çok acı çektiler, onlar hala pek çok güzel şiir yazdılar. Siz bu kadar büyük olan, kendi ismi “Maharashtra” olan bu
ülkeye gelmelisiniz. Buraya geldikten sonra neden kurbağa gibi oluyorsunuz. (küçük kalpli veya kalbi kapalı kişi) şimdi bu
akrabaları bırakın ve Shri Dnyaneshwara, şunu söyledi “natlag techi hechi soyare hoti”. O açıkça şunu söyledi, “sizin akrabalarınız
bunlardır. Başka hiç kimse akrabanız değildir.” Ama bunun sizin dikkatinize gelmesi gerekir. Sadece ‘Pasaydan (Shri
Dnyanshwara tarafından yazılmış bir şiir)’ okumaya devam edin. Bu bir kez ineklendi mi o zaman bitti. “Samor path mage sapat”
(sadece bunu inekle ve anlamında söylediği şeyi tatbik etme)., Yani Maharashtralılar gülerek kendilerine bakmalılar, ben ne
yapıyorum. Benim görevim nedir? Siz gelin ve orada Delhi`de görün. Çok hoş bir şekilde oraya gelmiş olan 2-3 Maharashtralı var.
Bunun üzerine onlar (Delhi Sahaja Yogileri) dediler ki, ‘(Shri) Mataji, Maharashtralılardan buraya gelmelerini siz mi istediniz. Onlar
çok hoşlar. Bende öyle mi? dedim. O zaman siz gidin ve bir kaç gün izleyin, sonra anlayacaksınız. Sahaja Yogada derinden
büyümek, çaba ister. Ben size, Himalayalara gidin ve tek ayak üstü dikilin demiyorum. Hayır, ama şunu görmelisiniz, ben nereye
gidiyorum? Ben ne yapıyorum? Ben ne için yaşıyorum? O zaman kutsamalar ve kutsama vardır. Ama kutsama içinde Sahasrarayı



tamamen açmalısınız. Siz kendi değerinize sahipsiniz (kendinize saygı gösterin). Bizler kendi değerimizi anlamıyoruz.
Toplumumuzda ne olduğunu, kendi değerimizi anlamıyoruz. Sizler kalpte, akılda güçlü bir şekilde, “Ben bunu yapabilirim, ben
şunu yapabilirim” şeklinde karar vermek zorundasınız ve “ben bu köye gideceğim, ben oraya gideceğim” diye büyük hayaller
kurmalısınız. Bunun gibi, sizler hayaller kurmalısınız, yeni fikirler yaratmalısınız. Halihazırda (daha önceki zamanlarda) burada
çok fazla iş yapıldı. Daha eski günlerde Jhansi Kraliçesi vardı. O bir kadındı ama buna rağmen “Ben İngilizleri yeneceğim” dedi.
Küçük çocuğu ile savaş alanına gitti ve hayatını feda etti. İngilizler hala derler ki, Jnansi`yi (savaşını) biz kazanmış olmamıza
rağmen zafer Laxmibai`nindir. Maharashtra`da böyle kadınların vardı ve şimdi biz bunu göremiyoruz. Hepsi sadece makyaj
(gösteriş). Bunu neden söylüyorum çünkü çok kötü deneyimlerim oldu. İnsanlar, Maharashtralı eşler istemiyoruz diyorlar. Bunlar
(kızlar) oraya gittiler ve kötü bir şöhret getirdiler. Marathi dilinde hiç bir şey konuşmamak daha iyi, bu insanlar anlamıyorlar. Ama
sizler hala anlamalısınız ki, onlar davranışları ile Maharashtra`ya kötü bir isim getirdiler ve başkaları Maharashtralı eş
istemiyorlar. Onların (kızların) eğitimleri yok, buna rağmen Ben onları evlendirdim, neden, çünkü Benim için bu daha iyi. Ama Beni
sadece fırlatıp attılar. Bunu neden anlatıyorum çünkü Ben size hatalarınızı asla söylemedim. Her zaman sizin hakkınızda bütün iyi
şeyleri söyledim am bu devam etmeyecek. Şimdi önümde çok güçlü bir şeyler görmek istiyorum. Bundan dolayı gelecek sefere
Ben orada olacağım ve herkese “kaç kişiye aydınlanma verdiniz” diye soracağım. Bir şekilde sizler Guajarati’lilerden daha iyisiniz.
Onlar çok ahmak insanlar. Sahaja Yoga kafalarına girmiyor ve eğer kafanıza girse bile bu sadece bir israf. Bu yüzden içinizde
şuna niyet edin, “‘(Shri) Mataji gelecek sefer siz geleceğiniz zaman bizler Maharashtra`da ne olabileceğini gösterceğiz.” Nerede
bu Mavla`lar (King Shivaji`nin askerleri, Maharashtralı savaşçı erkekler)? Ne olduğunu Ben anlamıyorum. Onlar Mavla`lardılar,
hala pek çok iş yaptılar ve sizler çok iyi eğitimlisiniz, iyi, tamam, siz hala bizim için bir şeyler yapamıyorsunuz. Yani şimdi bu sayı
yükselmeli ve sadece bu değil, sizlerde derinden büyümelisiniz ve Ben diyebilmeliyim ki, Maharashtra`da Sahaja Yoga çok yayıldı,
artık bir alan kalmadı. Şimdi orada söylenecek söz kalmadı. Yani bu olmalıdır. Sizler sadece Beni, daha fazla konuşmam
gerekmeyecek bir hale getirin. Eğer bu gerçekleşirse kendimi çok iyi hissedeceğim. Ben burada doğdum ve bütün eğitimimi
Marathi dilinde yaptım. Marathi dilini de çok iyi biliyorum ama Marathi insanlarının aklını anlayamıyorum. Marathi insanlarının
aklını anlayamıyorum çünkü babamın çok yüksek kaliteleri vardı. Annemin çok yüksek kaliteleri vardı. Onlarla birlikte iken,
Maharashtra`da bu tipte olanlar bulunduğunu bilmiyordum. Yani şimdi, sizler Bana, Mataji biz çok özeliz diye gösterin. Şimdi siz
bize pek çok sorumluluk verdiniz ve bizlerde size Maharashtra`da hiç bir eksiklik olmadığını göstereceğiz. Sizler büyük
savaşçılarsınız ama bu savaşçılık için yetenekli olmalısınız. Sadece Maratha diye adlandırmanın ne yararı var? Bu insanlar,
akıllarında Maharashtralı demek, bitmiş demektir şeklinde önyargıya sahip oluyorlar. Yani bu olmamalıdır. Yani şimdi Sahaja
Yogayı tam olarak anlayın. Bunu uygulamaya geçirin ve Maharashtra`ya iyi bir isim getirin. Bu Benim sizler için sonsuz
kutsamalarımla konuşmam. Bunu kabul edin. H. H. Shri Mataji
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Bu gün Hindistan için çok önemli bir gün çünkü Güneş,  Güneyden  Kuzey tarafa doğru geliyor. Sahaja Yoga’daki en önemli şey
değişmenizdir, Sevgi, şefkat ve iyilik dolu değişmiş bir kalple Tanrıça için yapmanız gereken şey budur. Bu nedenle umarım
Sahaja Yoga’yı yayacaksınız. Bu çok önemli çünkü Benim vizyonumun çok büyük olduğunu biliyorsunuz ve vizyonumu
gerçekleştirmek için sizler çok çalışmalısınız ve olabildiğince çok sayıda kişiye aydınlanma vermelisiniz.

Aklınızın ne yaptığını düşünmelisiniz. Sahaja Yoga’ya gelmek için bekleyen insanlar var. Ruhaniyetin ışığına sahip olmalısınız,
spritüel olduğunuzu hissetmelisiniz, onu büyütmeli ve başkalarını da büyütmelisiniz.  Sahaja Yoga sizlerle sınırlı değildir. O tek bir
birey için değildir, hiç bir şekilde tek kişilik değildir, o tüm dünya içindir. Bütün dünyada Sahaja Yogilerimiz var ama Sahaja
Yoga’yı yaymıyorlar.  Kendi sebeplerinden dolayı tatmin olmuş durumdalar. Bu Sahaja Yoga değildir. Sizler açıkça konuşmalı ve
bunu söylemelisiniz. Ama Sahaja Yogiler çok utangaçlar, onlar Sahaja Yogadan bahsetmezler. Bunu yapabilirler, buna şüphe yok.

Güneş yönünü değiştirir, herkes bilir bunu, herkes bunun için dua eder. İnsanlar saflaşmak için Ganj nehrinde yıkanırlar. Bu
tamam. Şimdi, saflaşmak, tanımak zamanıdır ve aynı zamanda Sahaja Yoga’nın önemini anlamak zamanıdır. Kaç kişinin Sahaja
Yoganın önemini gerçekten anladığını bilemiyorum. Eğer bu anlaşılırsa, kişi Sahaja Yoga’da pek çok iş yapabilir. Bu öylesine asil
bir iştir ki, hepiniz bunu kolektif şekilde yapmalısınız ve sonrasında yaşamınızın bir anlamı olduğunu hissedersiniz, aksi takdirde
yaşamınızda bir anlam ve ışık yoktur. Bu nedenle bunu, başkalarına ilham verecek bir şekilde halletmelisiniz. İç gözlem
yapmalısınız, kendinize, ben Sahaja yoga için ne yaptım diye sorun.

(Sonra Shri Mataji, Marathi dilinde Maharashtra hakkında konuştu )
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2001-0225, Mahashivaratri Puja, Shri Mahadeva'nın yok edici güçleri

View online.

Mahashivaratri Puja, Delhi (Hindistan), 25 Şubat 2001. Bugün Mahashivaratri’yi kutlamak için buradayız. Hepimiz için Shri
Mahadeva’yı anlamak çok büyük bir ayrıcalıktır. Aydınlanmanızı almadığınız sürece, büyük bir şahsiyetin ne olduğunu, Shri
Mahadeva’nın karakterini ve güçlerini anlayamazsınız. Alçakgönüllü olmadığımız sürece, O’nun büyüklüğünü tahayyül etmek ve
aynı zamanda derinliklerine ulaşmak mümkün değildir. Shri Mahadeva’nın Lotus Ayaklarına ulaşmak için çok alçakgönüllü
olmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi, bu büyük şahsiyetin Lotus Ayaklarına ulaşmak için, kişinin Sahasrara’yı bile aşması gerekir.
O, bunun ötesindedir, bizim tüm kavrayışımızın ötesindedir. Ama O ruh olarak kalbimizde yer alır ve aydınlanmamızı aldığımız
zaman çok iyi bir şekilde ifade edilir. Ama yine de, kişinin Shri Mahadeva’nın güçlerini anlaması gerekir. Bu büyük Tanrı’yı bir kaç
kelime ile tarif etmek çok kolay değildir. O’nun kendisinin sahip olduğu ilk güç, çok bağışlayıcı bir Tanrı olmasıdır. O affeder! O
bizim günahlarımızın pek çoğunu affeder, yıkıcı faaliyetlerimizin pek çoğunu, herkes için sorun yaratmaya çalışan korkunç
akıllarımızı affeder –bir noktaya kadar. Ama en büyük yok etme gücü Onundur. O’nun yok ediciliği o kadar aniden gelir ki, çünkü O
bütün elementlere hükmeder. Bütün elementlere O hükmeder, O Toprak Anayı yönetir ve O diğer tüm elementleri yönetir.
Elementlerin temel özlerine rağmen, yöneten Odur ve eğer bir problem olduğunu görürse, isterse, her şeyi yok edebilir. Size
söylemeliyim ki, depremleri O idare eder, Ben değil. Ben yok etmek için orada değilim. O, bu dünya üstünde neler oluyor,
insanoğluna neler oluyor diye gören kişidir. Size Gujurat’dan bir örnek vereyim. Her şey bir yana, Gujuratlılar çok para odaklıdırlar,
borsayı düşünürler, şunu, bunu, sürekli olarak para, para, para, para, para. Yurtdışında iseler bile, aşırı derecede para odaklı
insanlardır. Ben bazen şaşırırım, onlarla Sahaja Yoga hakkında konuşmak olanaksızdır. Onlar kimi guruları veya bu tür birileri gibi
yapay türde şeyleri severler. Bunun gibi bir şeyi nereden aldılar bilmiyorum, ama her neyse, Gujurat’da Bhavnagar adlı bir
eyaletiniz var. Bhavnagar’lılar geldiler, vibre edilmek üzere Bana “paduka” denen o gümüş takunyalardan getirdiler. Şaşırdım. Bu
insanlar bunu düşünmüş olduğu için en azından mutlu oldum. Yani, onlar bir puja yaptılar ve Bhavnagar`da bir havan yaptılar ve
Baruda’da da. Bunlar, bookambh`ın (depremin) bile hiç dokunmamış olduğu iki yerdir, depremin dokunmadığı. Düşünebiliyor
musunuz? Ve çok uzak olan Surat, tamamıyla harap olmuştu. Orada çok az sayıda Sahaja Yogi var, hepsi kurtuldular ve evleri de
yerinden oynamadı. Bu, Annenizin koruması ile, Kadir-i Mutlak Tanrı’nın gazabı arasındadır. Kişinin şunu çok iyi anlaması
gerekiyor ki, O’nun bütün elementler üzerinde gücü vardır. Ben Fransa’ya gittim, ve orada Fransa’dan bazı insanlar Beni rahatsız
etmeye çalıştılar. Bütün medya peşime düştü. Ve televizyonda ve her yerde Benim aleyhimde her çeşit şeyi söylüyorlardı. Bir
yerlerde bir şeyler olacağını biliyordum ve birdenbire, denizden gelen büyük bir – ona ne diyeceğimi bilmiyorum – büyük bir fırtına
başladı, birdenbire. Kimse nedenini bilmiyor. Ve iki gemi tamamıyla battı ve onları kurtarmaya giden insanlar kanser oldular. Ve
sonra bu geldi, bu fırtına hızlı hareket etmeye başladı ve bütün kiliselerin üst kısımları yıkıldı. Bütün kiliseler kayboldu, bir çok
rahibin evi mahfoldu ve o devam etti ve Benim çok büyük bir kale satın almış olduğum yere kadar geldi. O sadece durdu, onun
kıyısında durdu. Şimdi, bu Benim yaptığım şey değil, size söylemeliyim. Ama Onun yaptığı şey işte bu. O çok affedici, son derece
iyi kalpli, huzurlu olmasına rağmen, sizler O’nun güçlerinin farkında olmalısınız. Bütün bu güçler Benim işimi korumak için
kullanıldı, bunu söylemeliyim. Bu çok ileri gider ve bu insanlara, ruhaniyetin çalışmasını engellememeleri gerektiğini göstermek
içindir bu. Bu gerçek ruhaniyet olmalıdır. Bu sahte guru gibi bir kişinin ortaya çıkıp bir miktar sihirbazlık göstermesi veya bazı
uzak ve konuyla ilişkisiz şeylerden bahsetmesi gibi olmamalıdır. Ancak, eğer siz gerçek ruhaniyete sahipseniz, koruma her
zaman orada olacaktır ve Shiva çok mutlu olacaktır. Bu son derece mutluluk doludur. Ve onun size verdiği şey,
düşünebileceğinizden daha da güzeldir. O son derece affedicidir, O böylesi bir affetmenin kaynağıdır diyebiliriz. Eğer kalbinizde
affedicilik varsa, O sizin kalbinizde yerleşir. Aksi halde, zaman içinde çok zor türde olan hastalıklar geliştirmeye başlarsınız.
Örneğin, eğer affediyorsanız, kalbiniz çok hızlı atar. Kimse kalbinize dokunamaz. Kalp krizi geçiremezsiniz. Ama eğer tolerans
gösteriyorsanız, acı çekiyorsanız ve pek çok şeyi kendi gücünüz olarak alıyorsanız, yanlış şeyler yapıyorsanız ve Tanrı’yı
unutuyorsanız, o zaman kendinizde çok zayıf bir kalp meydana getirmeye başlarsınız. Yani, bir yanda son derece saldırgan bir
kalp geliştirirsiniz ve Hitler’in kalbi gibi bir hale gelebilirsiniz. Herhangi bir şekilde haksız iddialar sebebi ile, eğer birisine işkence
etmeye başlarsanız, kalbiniz katılaşır ve o zaman çok büyük, ağır bir kalp krizi geçirebilirsiniz ve bundan kaynaklanan tüm
sorunları yaşayabilirsiniz. Bu kaçınılmazdır. Ama farz edelim ki son derece sabırlısınız ve her tür saçmalığı hoş görüyorsunuz, çok
yumuşak başlısınız ve çok korkak bir insansınız. Eğer korkuyorsanız, o zaman korku nedeni ile bunu yapar ve o zamanda anjin
dediğimiz diğer bir tür kalp (hastalığı) geliştirirsiniz. Kan desteği oradadır ve en sonunda bir tür suçluluk geliştirirsiniz ve çok
sıradan bir hayat sürersiniz. Kendisinin çok, çok hoşgörülü olduğunu düşünen insanlar arasında bu süptil şey de çok görülür. Ben,
ruhaniyet nedeni ile tolerans iyidir diyorum ama korktuğunuz için ve bir şeylerden korktuğunuz için değil. Eğer bir Sahaja Yogi
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iseniz bir şeylerden korkmakla bir işiniz yoktur. Hindistan’da insanlar her şeyden korkarlar. Bir sincap görebilirler ve bundan
korkacaklardır. (Shri Mataji gülüyor) Eğer bir kertenkele görürlerse, bittiler! Demek istiyorum ki, her şeyden korkuyorlar ve
Hindistan`daki hanımlar hamamböceklerinden bile çok korkuyorlar. Bu tür mizaç, tamamıyla aptalcadır. Çünkü bu sizi anjin
geçirmeye meyilli bir kişi yapar. Orada korkulacak ne var? Eğer siz bir Sahaja Yogi ve Sahaja Yogini iseniz, hiçbir şeyden
korkmamalısınız. Farelerden, her tür saçmalıktan korkarlar ve bununla övünürler, bunun hakkında konuşurlar. Burada kalp daha
da zayıflıyor, daha da zayıflıyor ve zayıflıyor. Ayrıca Hintli erkeklerin de bundan sorumlu olduğunu söylemeliyim. Çünkü karılarını,
onlar sanki başkasına muhtaç bir kimseymiş gibi veya tür mesuliyetlermiş gibi tutuyorlar, Ben onların ne olduklarını
düşündüklerini bilemiyorum. Davranışları o kadar kötü ki, inanılmaz. Özellikle kuzey Hindistan’da gördüm, kadının pozisyonu
yoktur. Kadın eve tıpkı bir hizmetçi gibi getirilir ve evde tutulur. Onun yüzünü sürekli örtmesi lazımdır. İzinsiz olarak hiç bir yere
çıkmaması gerekir. Bu korkunç. Bazı insanlar bunun Müslümanlığın etkisi olduğunu söylüyorlar veya her neyse ne. Fakat siz
ebedi hayata inandığınız zaman, ruhsal hayata inandığınız zaman, bu tür hiçbir saçma sapan gaddarlık tarafından
yönetilmemelisiniz. İşte bu nedenle Ben gerçekten de sizlere, Hindistan’da kadınların haklarının verilmesine ihtiyaç olduğunu
hissediyorum. Onlar çok iyiler, çok hoşgörülüler, çok tatlılar ama bütün kötü hastalıklara yakalanıyorlar, bütün akıl hastalıklarına
çünkü kendi değerlerini bilmiyorlar, kendi özsaygılarını bilmiyorlar. Ve ben bunun hakkında zaten uzun uzadıya konuştum, neden
erkekler böyle davranmalılar? Sanıyorum ülkemizde nüfusun yüzde yetmişi kadınlar. Ve’da bu yüzde yetmiş insanın enerjisi kuzey
Hindistan`da boşa harcanıyor. Kendilerini ne zannettiklerini bilmiyorum. Ondan sonra da cezalandırılıyorlar. Böyle olan ülkelerin
hiçbiri refaha eremez. Çünkü kadınlar Lakshmi’lerdir. Ama onlar Lakshmi olmalılar. Lakshmi’ler gibi davranmaları gerekir. Ama
bazıları öyle bir şekilde ortaya çıkıyor ki, şok geçiriyorsunuz. Onlar nasıl kadın olabilirler, şeytan gibi görünüyorlar? Yani bu
toplumdaki böyle bir dengesizlik, yine Shri Mahadeva tarafından cezalandırıldı. O çok müşfiktir ve acı çekmesi gereken insanlara
bakar. Ve O acı çektiren insanları cezalandırmaya çalışır. Saldırgan olan insanları yok ederek yardımcı olmak onun kalitesidir. O
hiç Kundaliniden bahsetmez. O Aydınlanmadan bahsetmez. O onları yalnızca bir güzel cezalandırır. O kadar kötü bir şekilde
cezalandırır ki, bu şok edicidir. Ve bazen insanları rahatlatır, Ben, bu gibi acıyı çok fazla yaşayan pek çok kadın gördüm. Onlar
yaşlarından çok daha çok erken ölürler. Kişinin bütün bunları doğru perspektif içinde görmesi lazımdır. O korumak için oradadır,
tabii ki, ama daha çok yok etmek için. O her tür hayvanı korur, bütün kuşları, bütün doğayı O korur. O, bütün neşeyi, ruhsallığın
bütün neşesini getirendir. Ama eğer saldırgan olmaya çalışırsanız, o zaman yok edecek olan O’dur. Bazen O, onları tatmin etmek
üzere, asılmak için daha uzun bir halat verir ve bu yüzden de insanlar iyi olduklarını zannederler. Aksine, batıda kadınların erkekler
üzerine, erkeklerden (onların kadınlar üzerinde kurduklarından) daha fazla hakimiyet kurduklarını görüyorum. Çok şaşırtıcı.
Durumu nasıl hallettiler bilemiyorum ama onlar her zaman hükmediyorlar ve erkekler onların ellerinin altında olmalılar. Bunu nasıl
becerdiler bilmiyorum, ama bunu yapıyorlar! Onlar alçakgönüllü değiller. Sevmezler ve habire kocalarını boşayıp dururlar.
Sevmezler! Sevginin ne olduğunu bilmezler. Fakat aynı zamanda erkeklerin de Hindistan’da sevginin ne olduğunu anlamadıklarını
gördüm. Hayat arkadaşları olan karılarını nasıl seveceklerini bilmiyorlar. Nasıl saygı duyacaklarını anlamazlar. Sonra büyük bir
gazap gelir ve bu gazap pek çok hastalıklar meydana getirerek, pek çok şekilde çalışır ve böyle erkekler için problem üstüne
problem yaratır. Ve toplum da aynı zamanda, alçakgönüllü insanlara karşı her tür şeyin yapılmaktan dolayı sorumludur. Her iki
şekilde de kişinin anlaması gerekiyor, eğer saldırgansanız Shri Mahadeva’nın üçüncü gözü altındasınız. Herhangi bir şekilde
saldırgansanız, diyelim ki hizmetçilerinize karşı, eğer altınızda çalışanlara karşı öfkeli iseniz, çocuklarınıza karşı öfkeli iseniz, sizi
izleyen bu gazap dolu Tanrı var ve O’nun yok ediciliğinin büyüsü altına girebilirsiniz. Ama O bize Himalaya’nın büyük
yüksekliklerini verir. O insanları son derece güzel, çok asil yapar ve insanların birbirlerini sevmesini ister. İnsanların arasında saf
sevgi olmalıdır. Ve ayrıca O sizin diğer insanlara karşı çok hassas bir şekilde, başkalarına karşı çok tatlı bir şekilde davranan birisi
yapar. Eğer sizde bu yoksa, o zaman yanlış yöne gidiyorsunuz. Ama Ondaki en büyük ayrıcalık, size yüksekliği ve derinliği
vermesidir. Eğer O’na ibadet ediyorsanız, o zaman o kadar büyük bir yükseklik geliştirirsiniz ki, bütün dünyayı bir şahit olarak
görürsünüz. O bütün dünyayı Sakshi Swarupa olarak görür. Ve böylece O bilgidir. O saf bilgidir. Siz aydınlanmanızı almış
olabilirsiniz, tamam, ellerinizde serin esinti hissetmiş olabilirsiniz, tamam, ama bilgiye sahip misiniz? Benim size söylemem
gerekiyor, özgürlüğün ne anlama geldiğini, hangi elin ne anlama geldiğini, vibrasyonların ne olduğunu Ben size söylemeliyim. O,
bu bilgidir, saf bilgidir, en yüksek seviyedeki tam bilgidir. Yani O bilginin kaynağıdır. Alçakgönüllü olmayan insanlar bu bilgiyi elde
edemezler. Kibirli olan ve diğer insanlara karşı hassas, güzel, tatlı bir şekilde davranmayan insanlar, O’nun tarafından
kutsanmamışlardır. Onlar hayatta hiçbir şeye ulaşamazlar. Bizim neye ulaşmamız gerekir? Mevkiniz değil, zenginliğiniz değil,
bütün bu dış şeyler değil, sizler seven bir kalp elde etmelisiniz. Onunla sevebileceğiniz bir kalp. Eğer kalbinizde Shiva varsa,
herkesi çok güzel bir şekilde seveceksiniz. Sevgi hakkında saçmasapan fikirleriniz olmayacaktır. Sadece saf sevgi, herkes için
saf sevgi. Kutsama ile, o zaman bütün sertliğiniz kaybolur gider. Örneğin birazcık gücünüz varsa, birazcık gücünüz, siz onu yanlış
kullanmaya başlarsınız. Shiva’ya bakın, Onun pek çok gücü var. Eğer O bunu yanlış kullanmaya başlarsa yeryüzü üstünde bir



çimen yaprağı bile kalmayacaktır. Ne kadar günahkarsınız ve bencilsiniz, biliyorsunuz. Ama O hala size bir şans veriyor; “Bakalım
belki düzelebilirler. ” O son derece cömerttir, son derece cömert. O çok affedicidir ve aynı zamanda son derece cömerttir.
Varsayalım, çölde yaşayan insanlar var ve onlar çok iyi insanlar. Ve acı çekiyorlar çünkü bir çölde yaşıyorlar. O onlar için vahalar
yaratacaktır, O Toprak Anayı kontrol eder. Eğer onlar spiritüel insanlarsa, eğer ibadet ediyorlarsa, onları mutlu etmek için herşeyi
yapabilir. Ama insanlar öyle aptallar ki, Tanrı adına da kavga etmeye devam ediyorlar. Örneğin bizde güneyde iki tip insan vardır.
Biri Shiva’ya ibadet eder, diğeri de Vishnu’ya ibadet eder. Düşünebiliyor musunuz? Vishnu`nun kendisi Shiva’ya ibadet ederdi. Hiç
kimse daha yüksek değil, hiç kimse daha alçak değil. Bu çok önemlidir, herşey çok önemlidir ama onlar bu nokta üzerinde kavga
ederler. Eğer onlar Shiva’ya ibadet ediyorlarsa veya Vishnu’ya ibadet ediyorlarsa, gerçeğin yakınında bile değiller, gerçeğin ne
olduğunu hiç bilmiyorlardı, hiç bir şey, sadece kavga, kavga, kavga. Shiva, bu Tanrı adına savaşanların üzerine gelir ve üçlü
mızrağı onları vurur. Sizin Tanrı adına savaşmanız değil sevmeniz ve anlamanız lazım. Yani bu Tanrı adına savaşmak bir
saçmalıktır. Yalnızca bu da değil, ayrıca bu çok, çok tehlikelidir. Bunu yapan bütün insanlar yok edilecekler. Bu kendi kendini yok
etmektir. Böyle insanlar tamamen yok edilecekler. O halde, sizin Tanrı adına sevmeniz gerektiğini anlamalısınız. Anlamalısınız.
Saçmalıklara tahammül etmenize gerek yok, o farklı bir şey, ama insanları sevmeniz lazım, siz sevginizi yayın. Zamanla bu sevgi
dünyanın her yerine gidebilir ve o zaman Ben vizyonumun başarılı olduğunu görebilirim. Fakat eğer savaş varsa, nefret vardır, her
tür saldırganlık vardır, bunların tümü Shiva’ya aykırıdır ve böyle insanlar yok edilecekler, Ben onlarla ne yapacağım? Eğer onlar
yok edilirse, Ben ne yapabilirim? Eğer onlar çok fazla para odaklı, maddiyatçı insanlarsa, onlar onları sevmiyorlar, onlar yalnızca
para için seviyorlar. Böyle insanların hepsi yok edilecekler, şüphesiz. Kişi yalnızca alçakgönüllü olmamalıdır, son derece de sevgi
dolu olmalıdır. Shiva’nın kutsamalarını almanız için son derece sevgi dolu olmalısınız. Böyle insanlar çok kurnaz ve zeki
olmayabilirler, belki çok masumdurlar, onlar öyle olmak zorundalar. Çünkü birisini sevdiğiniz zaman bu insana yardım etmek
istersiniz. Ben kendim acı çektim. İnsanlara yardım etmeye çalıştım ve onlar da beni aldattılar. Yani ne olmuş? Bu onların doğası.
Ve onlar yok edildiler, Ben ne yapabilirim? Ben onlardan Beni aldatmalarını istemedim, ama aldattılar. Neden, bilmiyorum. Ben
çok nazik ve iyi oldum, yine de Beni aldattılar. O zaman yıkım ardından gelir, bunun için Ben ne yapabilirim? Ben kimsenin yok
edilmesini istemiyorum. Ben, kendi yarattıklarımı seviyorum ve eğer onlar yıkıcı iseler, onları korumamın hiçbir yolu yok. Çünkü
onları yok edebilecek, büyük başkabir güç var. Bakın o zaman, bazen Benim durumum kesinlikle çaresiz diye hissediyorum ve
nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum, ama kişi, Sahaja Yogi olarak anlamalıdır, Shiva’nın sevgisiyle ve O’nun kutsamalarıyla sizler
son derece sevgi dolu, son derece cömert, çok çok tatlı ve çocuklar gibi masum hale gelebilirsiniz. Masum olmalısınız. Çok zeki
ve kurnaz olmaya gerek yok. Ve masumiyetinizin nasıl korunacağına şaşıracaksınız. Eğer masumsanız endişe etmenize gerek
yok. Bir güç var, size bakan Shiva’nın üçüncü gözü. Her ne zaman gidiyorsanız, O sizinledir. Bu siz aptallaşın demek değildir. Bu
siz pratik değilsiniz demek değildir. Tüm bunlar üstlenilmiştir, tüm pratik tarafı Shiva’nın gücü tarafından üstlenir. O’nun yol
göstericiliğini, iyi kalpliliğini, sevgisini yaşamın her, her adımında görebilirsiniz. Ama ilk önce attığınız adımlara dikkat edin.
Saldırgan mısınız? Sorun yaratıyor musunuz? Başkalarına sert sözler söylüyor musunuz? Yoksa alçakgönüllü müsünüz? Nazik
misiniz? Ve eğer bir de müşfikseniz, O çok memnundur. Doğada çalışan şey, Onun hakimiyetidir. Ve onlar o kadar sistemlidir ki,
birbirlerini anlayarak yaşarlar. Örneğin eğer ormanın içine girerseniz ve orası tamamen sessizse, kuşların ötüşünü bile
duymuyorsanız, o zaman oturan bir kaplan olduğunu bilmelisiniz. Çünkü o kraldır ve onlar itaat etmeleri gerektiğini bilirler. Ve kral
oradayken, protokol budur. Kralın protokolünün ne olduğunu otomatik olarak bilirler, eğer o orada ise hiç kimse
kımıldamayacaktır bile. O asaleti içinde oturur. Sonra, haftada bir veya belki de onbeş günde, bir hayvan öldürecektir. O yemek
zorundadır. Bir hayvanı öldürür, sonra önce kendisi ve ailesi yer. Bir süre kanın çıkmasını bekler tabii ki, sonra bütün aile gelir ve
yerler. Sonra bedeni orada bırakır. Sonra kademe sırası ile birer birer her tür hayvan gelir ve onu bir prasad olarak yerler. Ve en
son olarak gelip bu hayvanı yiyenler kargalar olur. Ne disiplin. Ne protokol anlayışı! Ben hayvanların Shiva tarafından nasıl idare
edildiğine şaşıyorum. Asla zaman hayvanların grevde olduğunu duymazsınız veya hayvanların, büyük bir hayvan yeraltı örgütü
kurduklarını duymayız. Bu hayvanların bir şeyler çaldığını duymazsınız. Bir düşünün; bizler bu hayvan yaşantısından geliyoruz
ama bizler onlardan daha kötüyüz! Eğer kavgacı tarzda davranmakla ilgili tüm bu komik fikirlerimiz varsa, bizler nasıl
yükseleceğiz? Herhangi bir küçük bahane üzerine kavga edeceklerdir. Hayvanlar da kendi aralarında biraz kavga ederler ama
kollektif bir şekilde değil. Onlar bunu, bizim burada yaptığımız gibi kollektif bir şekilde yapmazlar . Gerçekten de biz en ufak bir
provokasyonda gruplara ayrılıp kavgaya başlıyoruz. Onlar gruplara ayrılırlar ama kavga etmezler. Birbirleri arasındaki şey nedir?
Her şey çok fazla, hayvanlar tarafından o kadar iyi anlaşılmıştır ki, neden bizler de doğanın yasasını anlamayalım? İtaat edilmesi
gereken tüm doğanın yasasını yöneten Mahadeva’dır. Toprak Ana’ya bile, gökyüzüne, her şeye Onun tarafından bakılır. O bizler
için hoş, hoş, güzel şeyler yapar. Mevsimlerin değişimi ile, O bu güzel çiçekleri yaratır, sakinleştiren ve neşe veren tüm bu şeyleri
O yaratır, O bakar. O doğanın bize ne verdiğini görmemizi sağlar ve bizi memnun etmeye çalışır, bizleri masum bir çocuk gibi
mutlu etmeye, eğlendirmeye çalışır. Ama bizler cehalatimiz içindeyken, her şeye karşı tepkilerimiz vardır. Bir halı görürsünüz,



“ben bunu beğenmedim” diyeceksiniz. Özellikle batıda “ben beğenmedim” demek çok sık rastlanan bir şey. Bir şeyi
beğenmeyecek veya hoşlanmayacak olan kim oluyorsunuz siz? Kendinizi ne zannediyorsunuz? Bu çok yaygın ve utanmadan
“ben bunu beğenmedim, bunu sevdim” diyeceklerdir. Bu imkansız. Böyle insanlar nereye gidecekler, bilmiyorum. Onlara ne
olacak? Takdir etmek yerine, her şeyden zevk almak yerine, neden eleştirmeye ve reaksiyon göstermeye başlıyorsunuz.
Reaksiyon batıda çok daha fazla, söylemeliyim, Hindistan’da bu kadar çok değil. Ama belli bazı kültürel farklılıklar var ve sanırım,
işte bu yüzden insanlar insanlar böyle söylüyorlar. Eğer bir kişi burada böyle bir şey söylese, insanlar o kişinin konuşma şeklinden
hareketle onun delirdiğini veya onda bir şeylerin yanlış olduğunu düşüneceklerdir. Sevginizi nasıl ifade ettiğiniz, sevginiz hakkında
nasıl konuştuğunuz önemlidir. Buna karınızla başlayın, onunla başlayın ve sonra çocuklarınıza ve diğer insanlara doğru
ilerleyebilirsiniz. Ama bazen o kadar aptal oluyoruz ki, bütün dünyayı seviyoruz ama karılarımızı sevemiyoruz. Bu bir özellik.
Hindistan’da da bu çok doğru ama batıda da insanların karılarını korku nedeni ile sevdiklerini gördüm, , belki boşanma
korkusundan, bilmiyorum. Sevgide korku olmaması lazım. Onun sadece özgür sevgi olması lazım. Her hangi bir korku olmadan,
herhangi bir öfke olmadan, bu saf sevgiden neşe duyun. İşte insanlarda bugün halihazırda gözden kaçırılan şey budur. Günü
geldiği zaman, ne zaman ki insanlar sevginin güzelliğini anlayacaklar, o zaman cennetten üzerimize çiçekler yağan çiçekler
olacak. Mahadeva’nın üçüncü gözünü kapatabileceği ve kalbinde huzurlu olabileceği zaman, o kadar muhteşem bir gün olacak ki
o gün. Bu benim vizyonum. Bu sizler için gelecektir, bakın ,insanlarla ne kadar huzurlu konuşabiliyorsunuz, ne kadar tatlılıkla
başkalarını sevebiliyorsunuz? Diğerlerine ne kadar verebiliyorsiniz? Örneğin onların bir şey vermesi gerekiyor, pazara gidecek ve
başkasına vermek için en ucuz, en kokuşmuş şeyi alacaklardır. Bunun yolu bu değil. Küçük veya büyük bir şey almalısınız, bu her
ne ise, sevgiden olmalı. Bu şey sevginizi anlatmalıdır, sevginizi söylemelidir, paranız hakkında ve ne kadar harcadığınızı ifade
etmeyecektir. Şu günlerde buna çok sık rastlanıyor, Hindistan’da bile, insanlar değerlerinin ne kadar olduğunu, ne giydiklerini,
nasıl giyindiklerini göstermeye çalışıyorlar. Ne için? Ne için? Ben böyle insanlar tanıdım, pek çok kişi ve öldükleri zaman
cenazelerini taşıyacak dört kişi bile yok. Hayattayken kendilerini çok önemli görüyorlar. O zaman bu kişiyi sevecek, bu kişi ile
ilgilenecek kaç kişi olduğuna bakmanız gerek. Belki bu yetiştirilme tarzı, belki de sevgiyi hiç tanımadı. Herhangi bir şeyi
suçlayabilirsiniz. Ama bir Sahaja Yogi için öğrenilmesi önemli olan şudur ki, sevgi sizin yaşamınızdır, sevgi ruhsallıktır ve sevgi,
beklentiler olmaksızın bir şeyler yapmaktır. Bazı insanlar biliyorum, fakirlere yardımda, şunda, bunda çok iyidirler. Ama bunun
arkasında, güç var. Şöyle düşünürler, "Oh, biz çok büyüğüz, şu işi yapıyoruz, işi yapıyoruz", sevgilerini değil, yalnızca güçlerini
tatmin etmek için. Öyleyse siz çalışırken şunu bilmelisiniz, bu yalnızca ruhunuzu tatmin etmek için, yalnızca sevginizi tatmin
etmek için siz bunu yapıyorsunuz. Hiç bir şey kazanmak veya her hangi bir pozisyon için değil. Eğer bu türde bağımsız bir
sevginiz varsa, onların adlandırdıkları gibi “virakta” , o zaman kimsenin size sertifika vermesi gerekmez. Siz buna sahipsiniz ve
ondan neşe duyuyorsunuz. Maalesef İngilizce konuşmam gerekiyor ve belki de, bazı İngilizce anlayamayanlar var ama bu
günlerde İngilizler hakim konuma geldiler, ne yapalım? İngiliz dili için insanları zorlamalısınız. Ben başka bir dil konuşamıyorum.
Ama kişinin sevgi dilini konuşması lazım. Hayvanlara bakın, bakın, eğer bir atınız varsa ve eğer bir köpeğiniz varsa, tüm bu
hayvanlar sizin sevginizi anlarlar. Size nasılda yapışırlar, sevgilerini nasıl da ifade ederler, çok tatlılar. Sanırım biz bunu onlardan
öğrenmeliyiz. Aksi halde onların sevginin değerini anlamalarının nasıl sağlayacağını bilmiyorum. İnsanların bizler pratik değiliz,
fazla para kazanamadık veya güç veya bir şeyler elde etmedik diye eleştirdiği gibi değil. Bu önemli değil. Çünkü pazarda satılan
öyleleri çok var. Ama biz farklıyız. Biz insanlığın mücevherleriyiz ve bizler böyle olmalıyız, tıpkı bir pırlantanın çok, çok büyük bir
şey olarak görünmesi için kesilmesi gibi, içimizdeki bütün yanlış şeyleri keserek ışıltılı olmalıyız. Benim tek arzum – eğer Ben
herhangi bir arzuya sahipsem, şudur ki, sizler Shri Mahadeva’nın kalitelerini izlemeye çalışın. O ne kadar yücedir, ne kadar
bağımsız, tamamen bağımsızdır. O kemiklerle ve bu gibi şeylerle yaşar. O nerede olduğuna, ne ile yaşadığına, neye sahip
olduğuna, hiçbir şeye aldırmaz. O kadar bağımsız ki ve bizlerinde böylesine bağımsız olmamız lazım. Aynı zamanda, bizim O’nun
gibi çok sevecen olmamız gerekiyor, son derece sevgi dolu. O’nun kalbi nasıl başkaları için sevgi doludur. O nasıl başkalarına
bakıyor. Ben sizi uyarıyorum, çünkü hepinizin Beni çok sevdiğinizi biliyorum ama birbirinizi de sevmelisiniz, sevgi dolu bir kalbiniz
olmalı ve başkalarını sevmekten tatmin duymalısınız. Eğer bunu geliştirebilirseniz, yüksekliğiniz büyüyecek, Sahaja Yoga’da
derinliğiniz büyüyecek. Tamam, Tanrıça size Shraddha’yı (inanç) verir, tamam, ama Shraddha’nın derinliği, Sanskritçe veya Hindi
ve Marathi dilinde bilmiyorum, ama Marathi dilinde Dyas (shraddha). denir. Yalnızca o sevginin derinliğine gitmek, bu sevgide
sırılsıklam ıslanmak, o sevgiden neşe duymak, o zaman siz hiçbir şey istemezsiniz, ne isteyeceksiniz? Her şeyiniz var. Öyleyse
şimdi ne istiyorsunuz? Sadece Shri Mahadeva’nın büyüklüğü gibi. O o kadar büyüktür ki, bağımsızdır. O ne ister? Demek istiyorum
ki, hiçbir şey ondan daha büyük değildir, hiçbir şey ondan daha önemli değildir. O zaman O ne ister? Hiçbir şey istemez. İşte bu
yüzden O bağımsızdır. Bu bağımsızlığı sizler geliştirmelisiniz. Ama aynı zamanda O bütün sanatların Tanrısıdır, müziğin, ritmin.
Geçen gün bu çocukların ritm çaldığını gördünüz. Her şeydeki bütün ritmi O verir, sahip olduğumuz hayatın ritmini, bizler bunun
farkında değiliz. Bakın, bir çocuk kesinlikle dokuz ay ve belli sayıda gün sonra doğar. Bu ritmi kim tutuyor? Sonra belli çiçekler, şu



şu zamanda elde ederiz, sonra tabiatta her tür mevsimimiz olur. Ritmi kim sürdürür? O ritmden başka bir şey değildir ve bu ritm
sürdürülür, doğada, her şeyde bir ritm vardır. Ve ritmik bir kişi çok geniş bir kalbi olan bir kişidir. Bu bir okyanus gibidir. Eğer
birisinin acımasız olduğunu veya paranoyak olduğunu fark ederseniz derhal o ritmin bozulduğunu hissedersiniz. Ama dingin,
güzel, huzurlu bir gölde hiç bir dalga yoktur, bu yalnızca sevgidir. Ve o zaman eğer ritm, o kalbin sessiz ritmi bozulursa Shiva
devreye girer. O halde kişinin zamanın ritmi, doğanın ritmi, herşeyin ritmi için tam bir anlayışına sahip olması gerekir. İnsanlar
çiçeklerin adlarını bile bilmiyorlar. Bu çiçeklerin ne olduğunu bilmiyorlar. Ne zaman çıktıkları hakkında hiçbir fikirleri yor, yaşam
ritimleri nedir, haberleri yok, kimse ilgilenmiyor. Her yerde, eğer bakarsanız, mevsimler var ve şeyler. Yani bütün ritm, onun bütün
mevsimlerin o güzel ezgilerini üzerinde çaldığı tabla veya pakwaj (percussion enstrümanı) gibi. İşte doğa böyle çiçeklenir ve
yükselir ve sonra söner. Biz bu noktayı görmüyoruz. Biz yalnızca kendimizle ilgileniyoruz. Benim “Nasılsın?” diye sormam gibi.
“Anne başım ağrıyor, midemde sorun var, benim bir başka sorunum daha var” diyecektir, her şey oradadır. Ama bir başkası, “Ah,
ben iyiyim,” diyecektir. “Öyleyse sorun ne?” “Dünyayı düzelt Mamma! Anne, neden dünyayı düzeltmiyorsunuz?” O, başkaları için
endişe eder, kendisi için değil. Ve bu dünyayı mutlu, güzel yapmamız için ne yapılması gerektiği anlayışında olan bu kişi, insanın
gerçekten çok sıkı çalışmalıdır, sözümona bu çalışma içinde kişi şöyle düşünür: “Bu dünyayı güzelleştirmek bizim görevimiz değil
mi? Bu dünyayı ritmik hale getirmek, Ruh’la uyumlu hale getirmek bizim işimiz değil mi?” Bu bizim görevimiz. Bizler bunu
yapmalıyız. Sahaja Yoga’yı sadece kendimize almak değil, başkaları için yapmak. Bu, her zaman kendinizle ilgili endişe etmeniz
değildir, sizler başkaları için endişe edersiniz. Dünyada neler oluyor? Bu sevgidir. Bu sevgi spontanedir ve çalıştığı zaman
mucizeler yaratır. Yani, yükselişimizin bu büyük kaynağına ibadet ettiğimiz güzel bir akşam bu. Ve Ben sizlerin ne derecede bu
güçle birlikte olduğunuzu anlayacağınızı umuyorum. Bu gücün içinde ne kadar ıslandığınızı, Shiva’nın bu ritmnin içinde, O size
kendine özgü ritmik yolu ile vibrasyonları verir. Vibrasyonlar bizim yaşadığımız şekilde akarlar ve bu şekli ile sizi tamamen içine
alırlar ve Benim sizleri kutsudığım bu yol ile, “Ben - lik” inizin eriyip yok olmasını istemelisiniz ve. Teşekkür ederim. Bugün bir
Ganesha Puja`mız var, küçük bir Ganesha Puja, sonra Shiva Puja, sonra da Devi’nin Pujası. Tanrı sizi kutsasın.
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Doğum günü Kutlamaları. Delhi (Hindistan), 20 Mart 2001. Gerçeği bulmuş olanlarin ve halen bulmaya çalışanların önünde
eğiliyorum. Şaşırtıcıdır ki insanoğlunun en büyük problemi, kendilerini tanımamalarıdır. Hangi güçlere sahip olduklarını
bilmiyorlar, hangi varlıklara sahip olduklarını  bilmiyorlar. Ne kadar yükseğe ulaşabilecekleri bilmiyorlar. Bu, kendiniz hakkında
cahil olmaktan kaynaklanan esas problemdir. Eğer kalbinize bir göz atabilir ve sahip olabileceğiniz spiritüel yaşamınız hakkında
düşünmeye başlasanız, kendinizin bir hazine olduğunuzu, sevginin güçlerinin hazinesi, adaletin güçlerinin, bilgeliğin güçlerinin
hazinesi olduğunuzu bileceksiniz. Problem şu ki, bizim ne olduğumuz hakkında bir fikrimiz yok ve Sahaja Yogiler de, çok alçak
gönüllüler, onlar hangi güçlere sahip olduklarını idrak etmiyorlar ve Ben bazen onları Sahaja Yoga’dan bahsetmek veya
diğerlerine Sahaja Yoga anlatmak konusunda biraz utangaç buluyorum çünkü onlar, konuşan kişinin kendi egoları olabileceğini
düşünüyorlar. Size bir şey söylemeliyim, ego her zaman gurur kıracaktır. O, siz toplumla yüz yüze geleceğinizde, her zaman gurur
kıracaktır. Başkaları ile yüz yüze gelmeden, ego aşağı çekilemez. Şimdi, nasıl? Ego oradadır, çünkü siz başkalarının sizden daha
iyi olduğunu düşündüğünüz zaman, onların değişmesi gerektiğini onlara söylemekten korktuğunuz zaman ve siz çok atılgan
olduğunuzdan dolayı endişe ettiğinizde ego oradadır. Eğer siz bir Sahaja Yogi iseniz ve her gün meditasyon yapıyorsanız,
kendinizi temizliyorsanız, kendi içinizde bunun sonuçlarını gösterecek olan bir güce sahipsiniz. O kendi güçlerini gösterecektir ve
kendinize hayret edeceğiniz kadar büyük bir şekilde kendisini belli edecektir. “Benim olduğum şey bu mu?” Kundalini’nin
uyanması ile ne olur? Bütün bu küçük şeyler, Sanskritçe “Shadripurs” diyebileceğiniz şeyler, bunların tümü sizi terk eder. Ama
bizler kendimizle yüzleşmeliyiz. Sahaja Yogada bazı insanlar “Biz çok büyük insanlar olabiliriz veya bizler bazı büyük konumlara
ulaştık” gibi şeyler diye düşünürler. Konu bu değil. O dışarıda değildir. O dışarıdaki bir hırs değildir, o sizin vasıtanızla ışıması
gereken içsel ışıktır. Söylemeliyim ki, çakra bilgisi söz konusu olduğu zaman, hepiniz kesinlikle zeki ve uzmansınız. Ama kendiniz
hakkındaki bilgiye ne demeli? Siz ne yapabilirsiniz, ne yapmaya muktedirsiniz, kendiniz hakkındakini biliyormusunuz? İşte bizim
gözden kaçırdığımız nokta bu. Tamam, bu içinizdeki arzu, çünkü siz aydınlanmanızı aldınız. Ama hala bir noktada zayıfsınız,
gerçeği bildiğinize dair kendinize tam bir güven duymak konusunda zayıfsınız. Gerçeği bilen insanlar olarak yapmanız gereken
şey, insanları cehaletin karanlığını uzaklaştırmak için gerçeği yaymaktır. Fakat insanları Sahaja Yoga içinde de Ben gördüm,
geldikleri zaman kendileri hakkında düşünceler oluşturmaya başlıyorlar ve bunları organize etmeye çalışıyorlar. Onlar her tür şeyi
yaparlar. Bunu biliyorum. Bunun yerine, eğer siz kendiniz hakkındaki tüm resmi elde ederseniz, siz ne yapabilirsiniz, başkalarına
aydınlanma vererek neye ulaşabilirsiniz, onların kendi güçlerinin neler olduğunu anlamalarını sağlayarak, sizin güçlerinizin değil,
onların kendilerinin güçlerini anlamaları ile neye ulaşabilirsiniz. Onlar neye ulaşabilirler. Sizlere söyleyeyim, Sahaja Yoganın
yayılması ile çok hızlı ilerleyebiliriz. Ama ego geliştirebiliriz şeklindeki bu korku ile, bu türde bir saçma fikre sahip olan pek çok
kimse var. Yapamazsınız! Çünkü daha fazla meditasyon yaptıkça, kendinizle daha fazla yüzleşeceksiniz, içinizde çok sayıda
büyük şeye sahip olduğunuzu bileceksiniz, sizler sadece bir mücevherat deposu gibisiniz. Kendinize saygı göstermelisiniz ve
dışarıda neye ulaşmak istediğinizi değil, içinizde neye sahip olduğunuzu bilmelisiniz. Bazılarının, deyin ki, lider olmaya, şu, bu
olmaya çalışması gibi. Bunların tümü saçmalıktır. Bunun değeri yoktur. En iyi şey, içinizdeki büyük değerler sisteminin bir
hazinesi olduğunuzu bilmenizdir ve bunu uyandırabilirsiniz, güçleriniz var. Siz bunu kimseyi incitmeden, kimseyi üzmeden, hiç
para almadan, her tür şey olmadan, çok kolayca yapabilirsiniz. Fakat buna rağmen Ben insanları dışlarında ya paraya yada güce
odaklanmış buldum. İçlerinde değil. İç taraf zenginliktir, içerisi güçtür, içerisi düşünebileceğiniz her şeydir. Bazı insanlar var Ben
biliyorum, konuşmak için bile asla sahneye gelmezlerdi, şimdi onlar büyük konuşmacılar oldular. Ve Ben onların nasıl
değiştiklerini gördükçe şaşırıyorum. En büyük değişim, kendinizi tamamen çok iyi bilmenizdir ve bu bilgi ile sizler diğerlerini
değiştirebilirsiniz. Kendinizi, kendinizle sınırlamayın. Sizler yayılmalısınız. Bu güç size kendinizi tamamen bilmeniz için, kendinize
güvenmeniz için, müşfik olmanız için, kibar olmanız için verildi ve insanlarla bu tarzda konuşmanız sonucu onlar sizin bir Sahaja
Yogi olduğunuzu bilirler. Size verilen şey, sadece sizlerin Sahaja Yogiler olduğunuzu söylemeniz değildir, sizin kendinizi tamamen
tanımanızdır, kendi mücevherlerinize, kendi anlayışınıza göz atmaktır. Söylemeliyim ki, bu dünyada pek çok kişi var, milyonlarca
ve milyonlarca. Neden siz Sahaja Yogaya geldiniz? Sizi Ben seçmedim. Siz Beni seçtiniz ve Beni seçtiğiniz zaman, kendi içinizde
bilmelisiniz ki, “içimde beni Sahaja Yogaya getiren ve süptil sistemi anlamama yol açan bir şeyler olmalı”. O çok süptil bir
sistemdir ve kaba kişiler tarafından değil sadece çok süptil insanlarca bilinebilir. Eğer kendinizi, kendiniz keşfederseniz ve sonra
ileriye giderseniz, orada hiç ego olamaz çünkü siz ego değilsiniz. Size söylediğim gibi, bu ego sahibi olanlar, onlar Sahaja
Yogadan bile para kazandılar, kendilerini yükseltecek şeyler organize etmeye bile çalıştılar. Onlar çok farklı bir seviyedeler. Ama
eğer siz böyle biri değilseniz, o zaman sadece olduğunuz gibi kalmalısınız. Siz bulmanız gereken neyse onu aramalısınız. Ben
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neyim? Ben neyim? İsa, “Kendini bil” dedi, Muhammet –Sahib, “kendini bil” dedi. Onların hepsi “kendini bil” dediler. Bu, senin yüce
bir şey olduğun anlamına gelir. İçinde senin bilmediğin gizli bir hazine var. Bir kez kendini bilince, kendine saygın olacak, yanlış
şeyler yapmayacaksınız, öfkeli olmayacaksınız. Siz bir sevgi okyanusunda olacaksınız. İşte olması gereken şey budur. İşte
Sahaja Yoga budur. Bunlar en kötü günler, anlıyorum. İnsanların söylediği gibi bu “Aghor Kali Yuga”. Tamam, ama niçin bu
zamanda siz buradasınız? İnsanları aydınlatmak için. Onlara doğru fikirler vermek için. Ama siz kendinizi tamamıyla bilmedikçe,
şunu veya bunu yapabilecek beceriye sahip olup olmadığınızı da bilemezsiniz. Bakın, bütün büyük insanların yaşamı, demeliyim
ki, Abraham Lincoln gibi. O kendinden örnek vererek, kendi değer sistemini başkalarına öne sürmesi gerektiğini çok genç yaşta
farkına vardı. Buna rağmen, onu anlamak insanlar için çok zordu ve hala o böylesi sonuçlar verdi. Bu tür pek çok hayat (hikayesi)
okudum, Türkiye’deki gibi, Atatürk`ümüz oldu. Bizim her yerde böyle bir insanımız oldu. Öylesine yüce bir insan olan, Sahaja
Yogayı bilen ve Bana çok büyük saygı gösteren Lal Bahadur Shastri`miz oldu. İnsanlar onun Bana, neden kocama veya başka
birine gösterdiği saygıdan daha fazla saygı gösterdiğini merak ederlerdi, çünkü o Benim ne olduğumun  farkındaydı. Ama o
değildi, onun şansı olmadı. Şimdi sizlerin bir şansı var. Tamam Ben oldukça yaşlıyım bu doğru. Ama Ben hala vazgeçmiyorum.
Ben yaşadığım sürece sizi kendiniz hakkında, kendi kişiliğiniz hakkında ikna etmek için çok çalışacağım. İşte Ben bunun için
yaşıyorum, siz tamamen ikna oluncaya dek. Sahaja Yogaya gelen insanların da her tür saçma sapan şeyler yaptığına
şaşıracaksınız. Ben onların bunu yaptıklarını biliyorum fakat onlar bir şekilde Sahaja Yogi değiller. Çünkü siz kendi iç
derinliklerinize gitmediğiniz sürece ve kelimenin gerçek anlamı ile kişiliğinizin ne olduğunu bulmadığınız sürece, ne denerseniz
deneyin, ne yaparsanız yapın bu Sahaja değildir. Sahaja kendiliğinden olan demektir. O size kendiliğinden gelir. Bunu bizler
biliyoruz, Sahaja Yogada sen Einstein’ın Torsion (burulma-bükülme) bölgesi dediği alana bağlandınız. Ama bu Torsion bölgesi
sizin ötenizde oradadır. Paramchaitanya size destek olmak için, size yardım etmek için oradadır. Hepiniz buna sahipsiniz, ama
buna rağmen siz ona inanmıyorsunuz, buna inanın, kendinize inanın. İçinizde bu güce sahipsiniz. Ben Bombay’de yaşamış bir
adam tanıyorum. O bir balıkçıydı ve büyük bir Sahaja Yogi idi. Biz onu kaybettik. (O öldü. ) Bir gün balıkçılar arasında Sahaja
Yogayı yaymak için başka bir adaya gitti. Gökyüzünde tehditkar siyah bulutlar gördü. Dışarı çıktı ve onları tehdit etti, “Ben
Annemin işi için gideceğim, sen yağmur getirmeye nasıl cüret edersin? Ben geri dönünceye kadar yağmur yağdırmamalısın.” Ve
bu şaşırtıcıydı. O dışarı çıktı tüm işlerini yapıp her şeyi bitirdi, beş saat sonra geri geldi. O yatağa girdiğinde, gök gürlemeye
başladı. Doğa sizinle beraber olacaktır çünkü doğa bizim temsilcimizdir. O bize yardım eder. Eğer siz bu kalitedeyseniz, doğa
yanınızda olacaktır. Siz pek çok kez doğanın Bana yardım ettiğini gördünüz. Bu Benim onlar üzerinde herhangi bir kontrolüm
bulunduğundan veya onlara bir şey söylediğim için değil. Olan tek şey, onlar Benim burada şu şu işler için bulunduğumun
farkındalar ve Ben desteklendim. Aynı şekilde, eğer siz onu oturtabilirseniz, tabiat sizin tüm evreni kurtarmak için burada olan
insanlar olduğunuzu bilecektir. Bunu yapabilirsiniz. Ben şöyle düşünebilirim, tüm dünyanın kurtarılması lazım ve bütün bu şeyler.
Ama Ben bunları nasıl yapabilirim? Eğer Ben bunu yapabilseydim, benim hiçbir şeyim olmayacaktı. Benim kanallarım olmak
zorunda ve kendi işini bilen bu kanallar, onlar kendilerini biliyorlar ve oldukça bunu yapabilecek beceriye sahipler. Şüphe yok ki
sizler özel insanlarsınız. Aksi halde neden buradasınız? Bunun özelliği şudur, sizler bu Tanrısal enerjinin iyi iletkenlerisiniz. Siz
muhteşem bir iletkensiniz. Siz bu konuda uzmansınız. Bu sadece çalışır. Bu otomatik olarak işler fakat Divine ile olan bağlantınız
mutlak olmalıdır. Şimdi, mutlak değerler hakkında konuşmak doğrudur. Ama bu mutlak değerler bizim içimizde mevcut mu yoksa
değil mi? Eğer bunlar varsa o zaman biz neden başkalarının da onları içine almasını sağlamıyoruz? Bu zor değildir, size
söylüyorum, hiç de zor değil. Ben sadece sıradan bir ev kadınıyım. Ne? Bu sadece Benim sevgim, sadece Benim, söylemeliyim ki
Benim tabiatımın kendisidir ve bu çalıştı. Ben kendimden emindim. Dışarıdan çok alçakgönüllü bir ev kadını olarak görünebilirim.
İnsanlar Benim çok fazla konuşmadığımı çünkü İngilizce bilmediğimi düşünürler. Durum buydu. Ama konu bu değil. Konu şu ki,
“Ben neydim, onu bildim”, ”Ben neyim onu bildim ve Ben ne olmam gerektiğini bildim.” Hepsi bu! İşte tek fark bu. Eğer sizler kendi
içinizde bu bilgiyi gelişirseniz, dinamik olabilirsiniz. Tutkularınız olmayacak, bazı arzularınız olmayacak, öfkeniz olmayacak,
açgözlü olmayacaksınız. Tüm bunlar böylece (üstünüzden) akar giderler. Her şeyden önce, temelimizin ne olduğunu bilmek
zorundayız. En önemli temel şu ki, bizler belirli bir ülkede doğduk ve bununla ilgilenmeliyiz. Onlar Benim bir devrimci olduğumu,
tüm yaptığım şeyleri söylediler. Ben hapse girdim, her şeyi yaptım. Ama bu sadece ülkem içindi, ülkenin bağımsızlığı içindi. Bu
farklı idi. Ama bundan sonra, olması gereken şey insanların ne olduklarını anlamalarıydı. Sadece Hindistan değil, bu her ülkededir
ve herkes bu ülkenin ihtiyacının ne olduğunu anlamalıdır. Gelişmek, yardım etmek, yükselmek, değiştirmek için ne yapmaları
gerekli. Sizler yapmamalısınız, sizler Hint isimleri almak istemenize rağmen Ben sizden asla isimlerinizi veya hiçbir şeyi
değiştirmenizi istemedim. Tamam. Ama Benim temel endişem, sizlerin kendi ülkenizin insanları ile ilgilenmenizdir. Siz çok
yetkilisiniz. Kundalininiz çok şey yapabileceğiniz bir konuma ulaştı. Ben biliyorum, bazılarınız çok şeyi yaptılar ve işe yaradı. Ama
bunu hala hepiniz yapmalısınız. Ben sadece şunu söyleyeceğim; yedi, yetmiş sekizinci doğum günü, Ben de unuttum, yetmiş
sekizinci doğum günüm ve Ben hala aynıyım. Ben fazla değişmedim çünkü kendi içimde, insanlara ne olduklarını söylemem



gerektiğini hissediyorum. Ben onlara neye ulaşabilecekleri söylemeliyim. Ben onların bunu görecekleri bir şekilde hareket etmek
zorundayım, ne olduğunuzu bilmenizden daha önemli hiçbir şey yoktur. Zenginsiniz, fakirsiniz, bunun önemi yok. Hiç bir şey
önemli değil. Önemli olan şey, kendinizi bilmenizdir. Şimdiye dek çok az şey yazılmış olmasına şaşırdım ama LaoTze’nın
Tao’sunu buldum. Bilmiyorum, Lao Tze’nin Tao hakkındaki kitabını okudunuz mu? Bunun anlamı “sen nesin” demektir. Tao, “sen
nesin” anlamına gelir ve O çok hoş bir biçimde, ne zaman ki sen bu olduğun zaman, neler olduğunu tarif eder. Boşluk, bu konuma
nasıl erişeceğiniz idi, bu konuma nasıl ulaşılacağı verilmemişti. O sadece Tao olan insanları, aydınlamış ruhları, kim hangi
seviyededir gibi, tarif etti. Ben onun asla Kundalini’den söz etmemesine şaşırmıştım ama O, Yangtze nehri hakkında konuştu. İşte
bu Yangtze nehridir, bakın, sembolik bir şekilde, o daha çok şiirseldi. Ama nihayetinde okyanusa erişmek, nehir okyanus olur ve
sonra okyanusun nitelikleri nelerdir, o bunları çok güzel tarif eder. Şimdi, diyebilirim ki hepiniz örneğin okyanus oldunuz. Yani,
okyanus gibi davranıyor musunuz? Bir okyanus olmanın kapasitesinizi anlıyor musunuz? Bir okyanus nedir? Okyanusa bakın.
Onun kendi sınırları, mariadaları var. O bunları aşmaz. Eğer siz onu bir tarafından iterseniz, o dışarı gelecektir. Bu yüzden sizler,
kendi mariadalarınız içinde olmalısınız. Siz buna, kendi dengeniz içinde de diyebilirsiniz. Sizin kendi dengeniz içinde olmanız çok
önemlidir. Pek çok sigarayı bırakmış kişi, tekrar sigara içmeye başladıklarını söylerler, pek çok içkiyi bırakmış kişi tekrar içki
içmeye içmeye başladıklarını söylerler, Bu siz mariadalarınızı kaybettiniz anlamına gelir. Bu mariadalar seyredilmelidir, sizin
tarafınızdan izlenilmelidir. Eğer siz kendini seyretmeye devam ederseniz, ne olduğunuzu bileceksiniz. Kendinizi izlemelisiniz. Ona
seslenebilirsiniz “merhaba bayım, neler yapıyorsun?” Sonra aklınızın nasıl çalıştığını göreceksiniz. O zaman ne olur, Tanrısallığın
sevgisi olan bu okyanus, sadece akmaya başlar. Şimdi, bu okyanus, belki de bilmiyoruz, okyanus en aşağıda bulunan şeydir. Tüm
yükseklikleri bu okyanusa göre ölçeriz. Eğer okyanus sıfır noktası ise, Himalayanın yüksekliği nedir? Yani, bu onu en düşük
seviyede tutar. Çünkü o en aşağıda olan olarak, tüm suları toplar, yağmurdan veya nehirlerden gelen her şeyi alır. Sonra kendi
gövdesini güneşte yakar, o açıktır. O yandığı zaman bu bulutları yaratır ve tüm bu çevrim meydana getirilir. Bu bulutlar gidip,
yağmuru insanların üzerine dökerler, tekrar nehirler haline gelip, denize geri gelirler. Her şey denize gitmelidir çünkü en aşağıda
olan odur. Bu yüzden siz de kendinize olan güveninizle, en aşağıdaki noktada durursunuz. En aşağıdaki noktada, kendinizi,
hayatta iyi durumda ya da onun gibi bir şey olan başka bir kişiyle karşılaştırmayın. Ama şuna bakın, siz en aşağıda olansınız. Siz
en alt noktada durursunuz ve her şey size doğru geleceği için şaşıracaksınız. Göreceğiniz her şey size doğru akacaktır. Asıl olan
kendinizi bilmektir, bunun anlamı sizin en yüksek olan olduğunuzu bilmektir. Siz yüksekte olansınız ama siz yüksektesiniz  çünkü
en alçak noktasında olansın. Yoksul insanlara karşı muazzam bir sevgim olduğu doğru. Bunun için bir şeyler yapmayı gerçekten
çok özlediğim de doğru ve Hindistan'da en az on altı projeye bu şekilde başladık. Şimdi bunların hepsi yapıldı, çünkü Ben kendimi
kapsayamam. Onlar, her türdeki bütün sefalete ve sıkıntılara sahipler. Orissa (Hindistan’da bir eyalet) gibi, Ben çok dua ettim.
Çünkü çok fazla sıkıntı çekmiş olan bir ülke. Şimdi Neden bu kadar çok sıkıntı çektiğini bulmalıyız. Oradaki problem nedir? Ve,
Orissa çok büyük bir eyalet, size söyleyeyim. Orissa çok büyük bir ülke, Ben orayıda ziyaret ettim ve orada eksik olan esas şey,
onların hala güvenleri yok. Eğer kendi içlerinde Sahaja Yogayı geliştirirlerse, yoldan çıkma olmaz, bu eyalete hiçbir problem
gelemez. Bizim eyaletimiz için de, sizin eyaletiniz için de ve herkesin eyaleti için de aynı. Her şeyden önce bizim çok daha fazla
Sahaja Yogimiz olmalı ve kendilerinin Sahaja Yogi olduklarını bilen Sahaja Yogilerimiz olmalı. Sonuçta siz Sahaja Yogi olduğunuz
gerçeği konusunda çok emin olmalısınız. Neden olmasın? Ben her ne yapabilirsem, bunu sizde yapabilirsiniz. Neden olmasın?
Benim çocuklarımsınız, bunu yapabilirsiniz. Ama güven, Anne'de olduğu gibi olmalı, ego gelmeden biz de aynı olabiliriz. çünkü
Ben çoğunlukla kendi egolarından çok korkan insanlar gördüm. Bunun içinde ego yoktur çünkü Ben anlattım, siz en aşağı
noktada olan okyanus gibisiniz. Bu aynı şekilde çalışır. Tüm dünyayı sevmek çok güzeldir. Şefkatinizden neşe duymak,
cömertliğinizden neşe duymak çok güzeldir. Benim, kendi cömertliğimin dışında, daha fazla neşe duyduğum herhangi bir şey
yoktur. Ancak bu cömertlik içinde, Ben hiçbir şey yapmadığımı bilirim. O sadece neşe duygumun ifadesidir. Bakın, Ben çiçekleri
görürüm ve çok mutluyumdur. Aynı şekilde, birisine bir şey veririm, kendimi çok neşe dolu hissederim. Bu bir neşedir, neşe veren
kalitedir. Keşfetmeniz gereken tüm neşe veren kaliteler içinizdedir. Sizler aynı zamanda huzur veren kalitelere de sahipsiniz.
Huzur içinize yerleştiyse, herkese, insanlara, atmosfere iletebileceğiniz o kadar çok huzur var ki. Eğer kızgınlık, öfke, şu, bu varsa
bu işe yaramayacaktır. Yani, kendinizi izlemelisiniz, kendinizi görmelisiniz. Meditasyon yapmalısınız ve neyin zayıf olduğunu
bulmalısınız. Önünüzde oturan bir muazzam güç olduğunu düşünüyorum. Onlar dünyadaki tüm efsaneleri havaya uçurabilirler.
Ben bunu biliyorum. Fakat nasıl ateşlemeli, ne yapmalı, onlara nasıl anlatmalı, bunu bilmiyorum. Bu yüzden şimdi size tekrar ve
tekrar tek bir şey söyleyeceğim, eğer bu doğum günümde Bana gerçekten bir şey vermek istiyorsanız, o zaman şunu verin;
kendinize güveninizi gösterin ve her nerede bulnuyorsanız, bunu çalıştırın. Atmosferi değiştirmek zorunda değilsiniz. Hiçbir şeyi
değiştirmek zorunda değilsiniz. Dürüstlükle, içtenlikle ve alçakgönüllü bir tabiat içinde her nerede bulunuyorsanız, gerçekten
sizler çok şey yapabilirsiniz. Her ülkede bunu yapabilirsiniz ve tüm dünyada bunu yapabilirsiniz. Bu Benim en büyük arzumdur ve
umarım, ki Ben arzuları olmayan birisiyim- dünyayı transforme edeceğimiz bu süptil arzuyu sizler gerçekleştireceksiniz. Tanrı
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Bugün hepiniz Benim 78. yaş günümü kutlamaya karar verdiniz. Tıpkı bir çocuğun doğum gününde yapıldığı gibi sevecen ellerle
çok güzel balonlar koymuşsunuz. Dün size söylediğim gibi, kendiniz hakkında olanı bulmalısınız ve sadece, sizler Beni sevdiğiniz
gibi, başkalarını da ne kadar sevebileceğinizi bulmaya çalışın. Başkalarını ne kadar sevdiğinizi, başkalarını ne kadar
önemsediğinizi anlamak, iç gözlem sayesinde çok daha kolay olacaktır. Bu olursa, Sahaja Yoga’nın birçok sorunu çok kısa
zamanda çözülecektir.

Sahaja Yoga’da bile, size söylediğim şey şu, insanlar hala para peşinde koşuyorlar. Burasının para kazanabilecekleri bir yer
olduğunu düşünürler. Ben şaşırdım, burası sizin gerçekten bunu başarabileceğiniz bir yer değil. Çok kısa zamanda sizler açığa
çıkacaksınız. Bunun aksine, sizler liderler ve alt liderler olarak eğer Sahaja Yoga’daki güçlerinizden endişe ediyorsanız, Ben başka
bir şey bilmiyorum, o zaman sizde üzücü bir hata yapıyorsunuz. Burası politikacılara katılabileceğiniz bir yer değildir, para
kazanmak için yarış kurslarına veya başka yerlere gidebilirsiniz. Eğer Sahaja Yoga’ya geliyorsanız, elde etmeniz gereken şey
kalbinizin içindeki sevgi okyanusudur ve bunu başkalarında da görmektir. Bu, sizin her şeyi böyle yumuşak ve güzel bir şekilde
yapmanıza yardım eden bir sevgidir.

Her zaman söylediğim gibi, eğer ülkenizi gerçekten seviyorsanız, asla şerefsiz olamazsınız. Özgürlüğünüzü kazanmak veya
ülkeniz için her ne yapmak istiyorsanız, sizin başka bir şeyle hiç ilginiz olmayacaktır. Bu ülkede pek çok şehidimiz oldu. Belki de
onların katlandıkları eziyetli hayatı bilmiyor olabilirsiniz, bazılarınız, bunlar onlar sadece ülkelerini sevdikleri için meydana geldi.

Sizin ülkeniz ruhaniyettir. Bu, kendi “özünden” tam olarak neşe duymanın ülkesidir. Bu huzurdan başka hiç bir şeyin hüküm
sürmediği ülkedir. Bu ülkeyi sevdiğiniz zaman, para için, güç için ve tüm bu saçma fikirlere nasıl sahip olabilirsiniz? Ben bunu
sadece anlayamıyorum.

Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, Ben hayatım boyunca böyle şeylerle hiç ilgilenmedim. Elbetteki iş için, her şey için paraya
ihtiyacımız var ama onun peşinden koşmaya veya buna can atmaya gerek yok. Ben şaşırdım, bunca yıllık Benim ağır
çalışmalarımdan sonra bile, anlayamadığım kimi aptal zırvalar peşinde koşan bazı insanlar var. Çok kısa bir zaman içinde, açığa
çıkacaklarını bilmeliler. Size son kez söyledim, bu yıl açığa çıkma yılıdır. Kesinlikle. Eğer Sahaja Yoga için sevginiz yoksa, eğer
Anneniz için sevginiz yoksa, sizler bu saçma şeylerin peşinde koşacak ve kendinizden bir pislik meydana getireceksiniz. Eğer
kendinizi yok etmek istiyorsanız, başka alanlara gidebilirsiniz ama Sahaja Yoga’da değil!

Sahaja Yoga’da bilmelisiniz, gerçekten adanmış ve dürüst olmalısınız. Dürüstlüğünüzden neşe duymalısınız, sevginizden neşe
duymalısınız, cömertliğinizden, her şeyden neşe duymalısınız. Şüphesiz açığa çıkacaksınız, ama o zaman nereye gideceksiniz?
Konumunuz ne olacak? Eğer tüm bu şeyleri yapıyorsanız, cehenneme gitmiş olanların yolundan gitmeniz gerektiğini
söylemeliyim. Çünkü sevginin cennetine geldikten sonra, eğer hala bu saçma şeylerle uğraşıyorsanız, o zaman cehenneme çok
çabuk atlayacaksınız. Ben bunu açıkça görebiliyorum. Bunu doğum günümde söylememeliyim ama, bu yıl herşeyin ortaya çıkma
yılı ve çok dikkatli olun. Bu yıl hiç kimse ayrı tutulmayacak. Ne yapmalı, bu Benim doğum günüm, size söylemek zorundayım, bu
sessiz kalmayacak.

Biliyorsunuz, akan belli güçler var ve farklı, farklı yıllarda Ben farklı tipte bir gücün akmaya başladığını fark ettim. Bu, teşhir etme
gücünün orada olacağı zaman. Bir lider olsanızda veya olmasanızda, eğer dürüst olmayan bir şeyler yapıyorsanız, sizler açığa
çıkacaksınız ve doğru şekilde cezalandırılacaksınız. Sahaja Yoga sizi cezalandırmayabilir ama bu gücün çalıştığı çok çeşitli yollar
var. İlk şey, bizim “Ahlakshmi” dediğimiz şey. Alakshmi demek, cezalandırıldığınız zaman şaşıracaksınız, sadece iflas
edeceksiniz, paranız kalmayacak, açığa çıkacaksınız, belki de hapse gireceksiniz. Öyleyse, böylesi hayırlı bir günde, söylemeliyim,
sizler hayırsız olmayın.
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Dünkü konuşmamda, sizlere açıkladım, güçlerinizin ne olduğunu bilin, neden neşe duyabilirsiniz, neyi verebilirsiniz, neyi yoluna
koyabilirsiniz. İlk önce bunu yapabilecek kapasiteye sahip misiniz veya bunu aksi yönde mi çalıştırıyorsunuz? Duyduğum zaman
inanamıyorum, bunca yıl sonra dahi insanlar hala sahip oldukları ve bir zamanlar sahip olmuş oldukları bu tür bir günaha girmeyi
bırakmadılar. Doğum gününde, Sahaja Yoga yaparak kaç sene geçirdiğinizi hatırlamak zorundasınız. Sahip olduğunuz tüm güzel
zamanları ve Benim doğum günümü kutluyarak kaç yılınızı geçirdiğinizi anlamak zorundasınız, aynı zamanda bunun içinde ne
kadar büyüdüğünüzü, nasıl değiştiğinizi ve nasıl neşe duyduğunuzu ve Sahaja Yoga’nın tüm niteliklerini nasıl öğrendiğiniz
anlayarak.

Bir Sahaja Yoginin ilk ve en önemli özelliği, onun kesinlikle dürüst olmasının gerekli olduğudur. O buraya para kazanmak için
gelmedi. O buraya bir güç elde etmek için gelmedi. Ama o buraya bizim yaratmakta olduğumuz yeni, güzel dünyaya yükselmek
için geldi. Biz bu dünyayı herkes için, her yerde yaşayan insanlar için, hatta ormanlarda olanlar için, Himalayalarda kaybolmuş
olanlar için yaratmalıyız. Özsaygının ve asaletin, bu güzel duygusunu veya güzelim varlığını her yerde yaymalıyız.

Sizler gerçekten kendiniz misiniz? Kendinize saygı duyuyor musunuz? Bunu görmek çok önemlidir. Dün siz sadece, “kendini tanı”
dediniz. Eğer durum bu ise, siz kendinize saygı duyacak mısınız? Öncelikle kendine saygı duymak çok önemlidir. Eğer kendinize
nasıl göstereceğinizi bilmiyor ve yararsız şeylerin peşinde koşuyorsanız, bizler ne demeliyiz? Bir iş kurmanın veya bunun gibi bir
şeylerin dışında Sahaja Yoga’dan elde ettiğiniz kalite nedir? Çok üzücü ama hala tüm bu şeylerin çamurunda büyüyen insanlar
var. Sizler pek çok şeyin üstesinden geldiniz, biliyorum, (ulaşılması) mümkün olmayan pek çok şeye ulaştınız,biliyorum, insani
olarak imkansız şeyler yaptınız. Tüm bu saçmalıkların üstesinden geldiniz ama aranızda hala bu saçmalığın berbat kokulu
çamuru içinde bazıları var.

Böylesi bir heves, coşku ve bu kadar çok mutluluk içinde doğum günümü kutlamanız çok hoş. Tüm bunları görmek çok güzel ve
Ben hepinizin süslerim olmanızı istiyorum. Onlar tüm dünyada, sizlerin Benim çocuklarım olduğunuzu ve sizlerin böylesi büyük
değerde olduğunuzu ve böylesi büyük bir anlayışta olduğunuzu görmeliler. Sizler Benim çocuklarımsınız. Ben gerçekten sizler
için çalıştım, bu anlamda hayatımın her anında Ben sizi düşündüm. Sizlerin öylesine güzel bir şekilde gerçekten iyi insanlar, ideal
insanlar, anlayışlı özel insanlar olmanız için bunu başarmak istedim. Bu yüzden bu gün, kendi doğum gününüzün kutlandığını
hissetmeniz gereken gündür. Siz tamamen temizlendiğiniz zaman, Nirmal olmalısınız, sevginin kesinlikle saf olan kişiliği. İşte
doğum gününüz olan gün, o gündür ve Benimki de!

Size bunları anlatmalıyım çünkü bazı şeylerin farkına vardım, kimi insanların hala kendi değerlerini anlamamalarından, kendi
kıymetlerini anlamamalarından dolayı gerçekten şok oldum ve işte bu yüzden geçen gün size kendi özünüzü bilmek zorunda
olduğunuzdan bahsettim. Her şeyden önce “öz” ruhtur. Bu Ruhtur, Kadir-I Mutlak Tanrının yansımasıdır. Eğer tüm diğer sıradan,
duyarsız insanlar gibi yaşamak istiyorsanız, Sahaja Yoga’nın dışında kalmalısınız. Ama eğer Sahaja Yoga’ya gelerek kendi
değerinizi gerçekten göstermeniz gerektiğini düşünüyorsanız ve eğer kendinizle gurur duymanız gerekiyorsa, o zaman Sahaja
Yoga’da tüm bu zayıflıklara sahip olmanızın gerekmediğini anlamaya çalışın.

Kundalini yükseldiği zaman onları aydınlatarak bu altı çakranın içinden geçer. Ben bir noktaya kadar sizi tolere edebilirim ama
Kundalini sizi cezalandıracaktır. Sizi düzeltmek için yapılması gerekenleri yapacaktır, bir noktaya kadar o yapacaktır. Ama daha
sonra o Benim sizi düzeltemenin mümkün olmadığını fark ederse, o zaman ne olur, bu nasıl çalışır, Ben bilmiyorum. Sahaja
Yoga’ya girmek, ilerlemek, başarılı olmak çok kolaydır. Ama eğer siz kendinize karşı gelirseniz, eğer çok sıradan, yararsız insanlar
gibi davranmaya çalışırsanız, o zaman Sahaja Yoga’da kalamazsınız. Siz dışarı fırlatılırsınız. Dışarı fırlatılır fırlatılmaz nerede yere
ineceksiniz? Ne olacak? Bunu sizler çok iyi biliyorsunuz.

Bu hayırlı günde, Ben sizden hayırlı olmanızı rica etmeliyim. Hayırlı olmayan hiç bir şey yapmayın. Onlar buna protokol diyorlar.
Ama sizin hayırlı biri olduğunuzu gösteren küçük küçük şeyler var. Öğrenmek zorunda olmadığınız ama hayırlı biri olduğunuzu
gösteren çok, çok ufak, süptil şeyler. Otomatik olarak, spontan olarak bu gelir ve siz kendi hayırlılığınızdan neşe duyarsınız.
Çünkü siz kutsalsınız, çünkü siz Nirmalsiniz ve içinizdeki bu nitelikten neşe duyarsınız. Bu olduğu zaman, o gün sizin doğum
gününüzdür. Bildiğiniz gibi sizler yeniden doğmuştunuz. Yeniden doğmuştunuz ama hala çocuktunuz ve şimdi büyüdünüz. Bu
büyüme her şekilde göstermelidir. Bir insan büyüdüğü zaman, kendini ifade edecek değişik şeyler yapmak için dışarı çıkar. Aynı



şekilde, sizler büyüdüğünüz zaman, Sahaja Yoga’da büyüdüğünüzü, çok derin olduğunuzu, çok kıdemli bir kişi olduğunuzu
göstermelisiniz. Ben bazı küçük çocukları da gördüm,onlar çok büyümüşler ve çok duyarlılar. Bazen şaşırıyorum, onlar tekrar
doğan yüce azizler, onlar tekrar doğan büyük insanlar.

Ama hala siz saçma şeylerin peşinde koşuyorsanız, eğer hala şehvet ve hırs ile hala doluysanız o zaman en iyisi siz Sahaja
Yoga’yı kendi haline bırakın ve bunları yapabileceğiniz kimi başka alanlar bulabilirsiniz. İnsanlar Sahaja Yoga’daki konumlarını
nasıl anlamıyorlar, bu çok şaşırtıcı.

Büyümeniz bütünde oldu, çok iyi. Harika Sahaja Yogiler olan, gerçekten büyük Sahaja Yogiler pek çok kişiyi biliyorum ve onların
kendilerine Sahaja Yogi veya Maha Yogi demek için her hakları var. Ama bu sadece eğer siz gerçekten içeride büyüdüğünüz ve
ruhunuz tıpkı kristal berraklığında bir sevgi okyanusu gibi parladığı zaman mümkün ve bu algılanabilir.

Şimdi bağlantı kuruldu. Siz tüm çakraların bilgisine sahipsiniz. Kundalini’yi nasıl yükselteceğinizi biliyorsunuz. İnsanları nasıl
iyileştireceğinizi ve tedavi edeceğinizi de biliyorsunuz. Tüm bu bilgiyle, sahip olduğunuz tüm bu yaşamla, bu sanki sizin
enerjilerinize verdiğiniz süt gibidir, o zaman enerjik olmalısınız. Bu konuda tembel olamazsınız. Tembelseniz siz bir Sahaja Yogi
değilsinizdir. Kalbinizdeki bu alev ile hareket etmelisiniz, böylece bu özün ne olduğunu bilirsiniz ve başkaları için ne bilmeniz
gerektiğini bilirsiniz.

Sizler geçmiş yaşamlarınızda da büyük arayışçılar olamalısınız ve oradaki bu arayışınız sizi Sahaja Yoga’ya getirdi. Ama o
arayışla burada olduğunuz zaman, hala tüm bu yararsız şeyleri arıyorsunuz, büyüyemezsiniz ve böylesi insanlar başkalarını da
büyütemezler.

Öyleyse kişinin anlaması gereken başlıca şey, kendi sevginizde ne kadar büyüdüğünüzdür. Bakın, korku dolu olan, çok sert olan,
çok kaba konuşan birisi, bir Sahaja yogi değildir, bu mümkün değil. Ama gözeten, önem veren, seven ve çok cömert olan birisi
gerçek Sahaja Yogi’dir. Sizler özel nitelikleri olan insanlarsınız ve bu nitelikler hayatınızda görülmelidir. Beni çok sevdiğinizi
biliyorum ve bilirsiniz, sizler doğum günümü kutlamak için neler yaptınız. Sizin nasıl bu kadar dekorasyonunuz varsa, söylediğim
gibi, sizler de Benim dekorasyonumsunuz ve sizi hayatlarınız Benim dekorasyonumdur. Davranış şekliniz, kendinizi bilme şekliniz
tüm dünya tarafından çok takdir edilecektir.

Başkaca hiçbir başka amaçla değil ama sadece hepinizin büyümesi gerektiğini hatırlamak için. Sizler çok, çok derin kişilikler
olmalısınız. Kendi doğum gününüzü kutlayarak, kendi içinizde büyümelisiniz. Her gün, “Tecrübeniz nedir?, Ne gördünüz? , Kiminle
tanıştınız? , Onlar nasıl konuştular?”, bunları görmeye çalışın, demek istediğim Ben pek çok isim bilirim, pratikte herkesin
isimlerini bilirim, pratikte herkesin Kundalinisini bilirim. Kimin Kundalinisi iyi, kimin ki değil bilirim. Pek çok kişiyi bilirim. Çoğu kişi
Bana, “bu kadar çok ismi nasıl bildiğimi ve onları nasıl hatırladığımı sorarlar”. Bakın, bu kısmı bilmiyorum ama, Ben ne zaman bir
kişiyi görürsem, Ben onun Kundalinisini görürüm ve bu Kundaliniden onun kim olduğunu bilirim. Binlerce ve binlerce Kundalini
olabilir ama, Ben kimin kim olduğunu bilirim çünkü Ben onları severim. Eğer birini severseniz, o zaman onun kim olduğunu
bilirsiniz. Bu romantik dedikleri ve tüm bu şeyler gibi aptal aşk değildir. Bu çok derin bir duygudur. Kalbinizin bahçesine girdiğiniz
zaman, her yerdeki güzel kokuyu hissedersiniz. Azizler olmuş, yüce kurtarıcılar olmuş olan böyle güzel insanların şimdi de Sahaja
Yogiler olduklarını düşündüğünüz zaman, tam bir kolektif neşe konumuna ulaştığınız için, çok büyük bir şükran hissedersiniz.

Ben asla sizlere hiçbir kısıtlama getirmedim. Ne isterseniz yapın, hangi yoldan bunu yapmak isterseniz, yapabilirsiniz. Ben hiç bir
zaman para ile veya başka bir şeyle ilgilenmedim. Ama bu bir test yeridir. Durduğunuz yer, burası bir test yeridir. Eğer kendinizi
sınamazsanız, ne kadar uzağa gittiğinizi nasıl bileceksiniz? Yani siz öğrencisiniz, siz sınavı yapansınız, kendinize sertifika
verecek olan da kendinizsiniz. Bu konumda, ne olur, anlamaya başlarsınız, daha önce asla anlamadığınız bir çok şeyi anlarsınız.
Demek istiyorum ki bilgi denen şey bilgi, sözde olan bilgi, bilgi değildir çünkü n tüm bunlar tamamesahtedir, bunların tamamı
aklidir. Ama gerçek, mutlak bilgi, herkes hakkındaki, her cephe hakkındaki, çevrenizde bulunan her şey hakkındaki mutlak bilgi
şafak gibi üzerinize doğar, bu sayede siz açıkça bilirsiniz. Bu size olmalıdır, “sizdeki durumun ne olduğunu, nerede olduğunuzu,
ne yaptığınızı” çok açıkca, çok, çok açıkça bilmelisiniz.

Sizin daha az gücünüz var demek değildir bu, siz tüm güçlere sahipsiniz var! Ama bunun için derine inmelisiniz. Tıpkı bir kuyu gibi



ve kuyu kendi içinde suya sahiptir. Ama eğer kovanız aşağıya gitmiyorsa, suyu nasıl getirebilirsiniz? Eğer kovanızın içi taşlarla
dolu ise, o zaman kuyunun size ne yararı olur? Aynı şekilde içimizde biz her şeye sahibiz, dün size söylediğim gibi. Ve Sahaja
Yoga sizin aşağıya gidip kendinizi bulacağınız, çok güzel, temiz olan yoldur. İşte, neşe duyulması gereken şey budur, sizin önemli
sandığınız, peşinde koştuğunuz diğer saçma şeyler değildir.

Ben size hali hazırda bunun “Shudda Iccha” (saf arzu) olduğundan bahsetmiştim, bu kundalinidir, saf arzudur. Çünkü diğer
arzular asla tatmin edilemezler. Bir şey satın almaya çalırşırsınız, sonra ondan neşe duymazsınız, bir başkasını almak istersiniz,
bundan hoşlanmazsınız, bir başkasını almak istersiniz, bundan hoşlanmazsınız. Çünkü bu “gerçek” bir arzu değildir. Ekonominin
prensibi budur, sizler asla tatmin olmazsınız. Satın almaya, almaya, almaya, almaya, almaya, almaya devam edersiniz, bir çok şey
satın alırsınız ve en sonunda ne olur, bütün endüstriler çöker. İşte Amerika’da olan budur. Bunun bir özelliği vardır, ne yaparsanız
bu size geri teper. Sadece ruhani büyüme bunu yapmaz. O çiçek açar, o kokudur, o güzeldir. Kendi özünüzle olmak öylesine güzel
bir deneyimdir ki, sanki siz güzel cennet bahçesine girmişsiniz gibidir.

Eğer bu duyguya sahip olmak istiyorsanız, tüm bu saçma sapan fikirleri bırakın, tüm dünveyi saçmalıkları bırakın, her şeyi bırakın
ve o zaman fazlası ile olmanız gereken yerde olduğunuzu hissedeceksiniz. Şüpheleriniz olmayacak, özlemleriniz olmayacak,
hiçbir şekilde tatminsizlik hissetmeyeceksiniz. Ama bazı insanlar hala çok fazla başlangıç konumundalar, biliyorum. Onlara
söylemedim çünkü biliyorum, bu yıl şüphesiz, onların hepsinin açığa çıkacağı bir yıldır. Siz açığa çıkacaksanız ve tüm Sahaja
Yoga dünyası, sizebir suçlu olarak bakacaksa veya hiç saygı görmeye ihtiyacı olmayan biri olarak ve her ne ise bunun içinden
çıkmış olsanız bile size öyle bakacaksa, o zaman bir şeyler yapmanın ne gereği var ve eğer siz çok sayıda yükseliş basamağı
kazanmak için buradaysanız, aşağı bakan değil yukarıya doğru bakan gözlere sahip olmalısınız. Orada hangi basamakların
olduğunu görmelisiniz ve bu basamakları tırmanmalısınız. Bu basamaklarla, nereye girersiniz?

Size anlatayım, siz bu güzel kokulu bahçeye girersiniz, kendi özünüzün kokulu bahçesine. Bunun yerine sizler, tıpkı pek çoğunun
kaybolduğu gibi, dünyanın pisliği içinde kayboldunuz. O zaman neden Sahaja Yoga’ya geldiniz?

Bu saçma fikirleri bırakın, Ruhaniyeti almaya çalışın, saf ruhaniyeti. Saflık dünyadır. Saflığa sahip olmalısınız, içinizdeki saflık. Siz
kolayca, Sahaja Yoga ile kolayca oturtabilirsiniz. Şahit konumunuz gelişmelidir. Şahitlik konumu çok fazla yansıtılmalı ki, bu
şartlanma ve reaksiyonun egosu bitecektir. Sizin artık reaksiyonlarınız olmayacak, siz sadece şahit olacaksınız. Ve gerçek olan
bilgi, her zaman, her zaman şahit olma vasıtası ile gelir. Eğer nasıl şahit olacağınızı bilmiyorsanız, o zaman her ne bilgiye
sahipseniz, bu egonuz vasıtası ile yada diyebiliriz ki, şartlanmalarınız vasıtası ile gelen bilgiden başka bir şey değildir. Bu mutlak
bilgi değildir.

Herhangi bir şey hakkındaki mutlak bilgiyi elde etmek için yapmanız gereken şey, mutlakiyet noktasına, sizin mutlak olarak temiz,
saf, nirmal olduğunuz noktaya ulaşmaktır. Bazı kusurlarınız varsa kendinizi kınamayın, kusurlarınız olmalı, hepiniz insansınız ama
tüm bu kusurların, ruhani güçlerinizle kesinlikle üstesinden gelebilirsiniz. Bunun için ne yapmalısınız? İlk olarak iç gözlem. İlk şey
bulmaya çalışmaktır, kendinizi kendinizden ayırmaktır ve deyin “Merhaba Bayım, siz kimsiniz?” Bununla başlayın. Kendinizi
dışarıdan görmeye ve kökünden halletmeye, sizin özünüz olmayan her şeyi uzaklaştırmaya başlarsınız. Bu özün bilgisi size, siz
bilgiyi istediğiniz zaman gelir. Bu özü bilmek için saf arzu olmalıdır.

Sizler şüphe yok ki, özel insanlarsınız. Hepiniz çok, çok özel olmak için seçildiniz, şüphesiz. Sizde bir şeyler olmalı ki, öz olmaya
çalıştığınız bu konuma ulaştınız; Öz, mutlak olarak kendisi ile tatmin olur. Onun kendini tatmin etmek için hiçbir şeye ihtiyacı
yoktur. Gerçekte o, tatminin canlı örneğidir. O şeyleri sadece görür, o sadece seyreder, o sadece şahit olur. Ve bir şeye şahit
olurken, o bilir. O bilir. Bu budur veya şu nedir diye anlatmanız gerekmez. Hiç bir şeyi çok fazla ifade etmeniz gerekmez. O sadece
kendini ifade eder. Eğer, eğer siz temiz bir kişi iseniz, arzularınız temiz ise, siz sadece yükselmek için saf arzuya sahip olursunuz.

Yani tekrar, Kundalini’den bahsetmeliyim, kendisi içinizde tamamen yerleşmiş, içinizde kendini tamamen ifade eden, özünüzü
tamamen aydınlatan bir Kundaliniye sahip olmak zorundasınız. Böyle bir Kundalini orada olmalıdır ve sadece siz onun
büyümesinin önüne engeller koymadığınız zaman bu mümkündür. Eğer büyümesine izin verirseniz, o büyür ve çalışır.

Bildiğiniz gibi Ben bu işe sadece 1970 de başladım. Daha önce başlayamayacağım için değil, dünyada hep kötü insanlar olduğu



için de değil ama kendimin her tür Kundalini ile uğraşacak kadar becerikli olması için bekliyordum. Var olan tüm permütasyonları
ve kombünasyonları halletmek durumundaydım. Ve sonra Ben düşündüm ki, “Eğer tüm bu kombinasyonların bir arada
halledilebileceği bir yol bulabilirsem, Kundalini ancak o zaman yükselecektir”. Ve bu işe yaradı, içten bir arzu ile bu oldu. Çünkü
Ben hayatlarını çok anlamsız şeyler için harcayan insanlar için çok üzüldüm. Onlar hiçbir şeyden zevk alamazlar, hiçbir şey için
içten duygulara sahip değiller, hiçbir şey için gerçek sevgiye sahip değiller ve onlar sevilemediler bile. Onlar sevemezler, onlar
sevilmediler ve sefalet içindeler.

Yani, bu Benim tarafımdan üzerinde çok düşünülmüş bir şey, bunu söylemeliyim, Ben insanoğlunu çok dikkatle seyrettim. Bunu
neden böyle yapıyorlar? Neden böyle davranıyorlar? Neden anlamıyorlar? Neden sertler? Neden bağırıyorlar? Neden dövüyorlar?
Neden tüm bunları yapıyorlar? Onların içinizdeki dengesizlik yüzünden bu ama iç gözlemle, eğer bu dengesizlikleri görmeye
başlarsanız, artık kendinizi nasıl iyileştireceğinizi biliyorsunuz ve gerçekten bunu başarabilirsiniz. Sadece çakralarınız üzerine
çalışmalısınız. Bakın hangi çakra catch ediyor. Sorun nerede, kendi kendinizin doktoru olmaya başlayacağınız ve kendiniz
hakkında her şeyi bileceğiniz bir şekilde kendinize saygı göstermelisiniz. Bende bu yanlış, neden catch ediyorum, neden o
çakrada catch ediyorum? Neden bu oluyor? Ancak tüm bu catchleri tecrübe etmekle mümkün olabilen bu eğitimi siz, kendinize
vermelisiniz.

Bu şimdi sizin büyümeniz içindir, yüce kişiler olarak büyümeniz, tarih yazan, saygı duyulan yüce kişilikler, son derece harika kişiler
olarak büyümeniz içindir. Tüm bu yüce azizler ve diğerleri de çok yüksek kalibreli kişilerdi ama onlar Kundalini’yi nasıl
yükselteceklerini bilmediler ama siz biliyorsunuz. Siz Kundalini’yi nasıl yükselteceğinizi , Kundalini’yi nasıl yargılayacağınız,
sorunun nerede olduğunu nasıl anlayacağınıza dair bazı özel bilgilere sahipsiniz. Sizler kişiye, onun sorununu kendisine çok güzel
bir şekilde, sevgiyle, nasıl anlatacağınızı da biliyorsunuz.

Yani, ruhunuzun mesajı, birbirinizi sevmeniz gerektiğidir. Eğer birini sevmiyorsanız, o zaman ne oluyor? Neden sevmiyorsunuz?
Bu belli kişi ile ilgili kötü olan şey nedir? Eğer o bir Sahaja Yogi ise, çok iyi bir Sahaja Yogi ise, acaba kıskançlık yüzünden mi? Hırs
yüzünde mi? veya siz hala böyle olduğunuz için, şehvet yüzünden mi? O zaman kardeşliğin tüm dünyadaki birliği, gerçekten neşe
duyulacak bir şeydir. Çok güzel bir şekilde neşe duyulan.

Burada sahip olduğunuz tüm güzel şeylere bakın, birbirleri arasında çok büyük bir uyum var. Çok büyük bir uyum çünkü bu
sevgiyle yapıldı. Eğer bir şeyleri sevgiyle yaparsanız, o çok uyumludur, o insanlar arasında böyle bir uyum yaratır. Bakın
birbirinizin arkadaşlığından alınan keyif, birbirinizin ulaştığı şeylerden aldığınız keyif, o kadar neşe verici ki, Ben bunu kelimelerle
anlatamam, bu imkansız. Kelimeler, sahip olduğunuz duygu ile sizinle iletişim kuramazlar, size söylediğim gibi, sizler sanki
cennet bahçesinde gibi hissedersiniz. Kendi özünüzü bildiğiniz zaman böyle bir duygu size gelmelidir. Çünkü kendi özünüzü
bildiğiniz zaman, aslında kendi varlığınızı bilirsiniz ve kendi özünüz çok güzel olduğu için, siz çok güzel olduğunuz için, siz çok
neşeli olduğunuz için, tüm bu şeylere sahip olduğunuz için çok mutlusunuz. İçinizde bunu bilmek gerçekten, gerçekten neşe ile
harika kokan bir şeydir. Bu konuma sahip olmak zorundasınız. Ben bazen dans etmekten ve şarkı söylemekten neşeyle dolup
taştığınızı görüyorum, bu gerçekten çok iyi bir şey. Ama Ruhunuz en küçük şeylerde her zaman dans etmelidir. Yapılmış küçük bir
şey, artistik bir şey deyin, nazik bir jest görmekten, şükran dolu bir jestten, bu duygunun derinliğini hissedersiniz.

Örneğin, bugün bağımsızlık bayrağını gördüm. Biz onu (bağımsızlığı) elde ettiğimiz zaman, bu bayrağı yaptık. Ben diğer bayrak
inerken bu bayrağın yükselişini gördüm. Beni etkisine alan duygunun ne olduğunu size anlatamam. Öyle bir duygu ki, şu veya bu
şekilde gerçek, gerçek olmayanı yenmişti. Adalet, adaletsizliğe karşı kendini göstermişti. Bu duygu bugün bile öyle yoğun ki, Ben
bayrağı bile bakamam. Eğer ona bakarsam, bütün tarihi hatırlarım, her şeyi, kaç kişi fedakarlık etti, kaç adet şehit oradaydı, kaç
kişi onun için savaştı, o bayrak bunun için dikili. Ve sizler tüm bunlar için ayakta duruyorsunuz. Tüm o idealler için ayakta
duruyorsunuz. Tüm o fedakarlıkları için ayakta duruyorsunuz. İnsanlığın iyiliği için ulaşılması gereken tüm bunlar için ayakta
duruyorsunuz. Başkaları için büyük bir yönteme ulaşmalısınız. Kendi içinizde çalışmalısınız, başkaları için ne yapabilirsiniz,
başkaları için neye ulaşabilirsiniz, sizi tamamen eşsiz bir kişilik yapan içinizdeki bu nitelikleri öğrenmek için en iyi yol nedir, buna
ulaşmalısınız.

Size anlattığım gibi pek çok kişi tarafından hatırlanan pek çok yüce liderler ve pek çok büyük insanlar oldu. Şimdi, görmeniz
gereken şey nedir, onları bu kadar yüce yapan şey nedir? Neden bunca yıl sonra insanlar hala onları hatırlıyorlar? Size Shivaji



Maharaj’ın heykelini verdim. O da bir başka ruhtu, dilinde, davranışında, her şeyinde yaşamı böylesine güzelleştiren ve böyle
prensipleri olan yüce bir ruhtu. Tüm bunlarla o çok cesur bir kişiydi. Bir kere bunu elde ettiniz mi, önemli olan hiçbir şeyi
yapmaktan vazgeçmeyeceksiniz. Hiç bir şey için korkunuz olmayacak. Etrafta dolaşıp durmayacaksınız çünkü çözümü nasıl
bulacağınızı ve nasıl kullanacağınızı bileceksiniz. Bu size olacak. Eğer gerçekten kendinizi bilirseniz bunun gibi cesaret güçleriniz
olacak. Gözü peklikle değil bilgelikle. Bilgelik ile cesaretiniz olacak. Ve size pek çok bilgelik ve pek çok cesaret verecek olan
özünüz işte budur. Bu savaşan bir ruh değildir. Bu sert bir tabiat değildir. Bu iyi bir tabiat değildir, bu çok sessiz, güzel, cesur
tutumdur.

Bir Çinli aziz hakkında bir hikaye vardır. Onların horoz döğüşleri vardı, bir kral tarafından bu Çinli azizden onun horozlarına, nasıl
dövüşüleceğini öğretmesi istendiği zaman, Çinli aziz “tamam horozunu buraya getir, ben ona öğreteceğim” dedi. Çinli aziz
horozun kafasına biraz bilgelik yerleştirmiş olmalı!. İnanabiliyor musunuz! Ve horozları bu dövüş için aldıklarında, o horoz sadece
orada dikiliyordu! Saldırmayacaktı, geri çekilmeyecekti sadece ayakta duruyordu. Ve tüm horozlar alandan kaçtılar. Çünkü o
duruş, bilgeliğin gücü idi ve cesaretin gücü idi. Cesaret sessizce çok güçlüdür. Kimseyi bombalamanız gerekmez, kimseyi
öldürmeniz gerekmez, ama cesaretle ayakta durmalısınız. Bu sizlerin ifade edeceği bir başka kalite. Bu çok naziktir, çok tatlıdır,
bu cesaretle ayakta duracaksınız. Biliyorum, pek çoğunuz böylesiniz. Mücadele yok, kavga yok, sadece cesaretle ayakta durmak
ve doğru olan neyse onu yapmak. Ve bu kesinlikle mümkündür çünkü şimdi siz Her şeye Kadir olan ile bağlantıya sahipsiniz.
Paramchaitanya ile bağlantınız var ve bu her şeyi halledecek.

Bugün sizlere, pek çoğunuzun çok iyi Sahaja Yogiler olduğunuzu söylemekten çok, çok mutluyum, pek çoğunuz… ve eğer öyle
olmayan birini fark ederseniz, lütfen Bana haber verin. Lütfen Bana söyleyin. İçinizde çok baskıcı olmaya çalışan, her şeyi
kontrolü altına almaya çalışan, para yapmaya çalışan, şehvet ve hırs elde etmeye çalışıp, bunu gösteren birileri varsa lütfen
ortaya çıkarın.

Yani, siz bir kez halletiğinizde, bilmelisiniz ki bu, dharma-yudha dediğimiz bölgedir. Dharma-yudha, din savaşı demektir. Ama
insanların savaştığı şekilde değil. Bizim dharma-yudha’mız, bizlerin dharma’nın üstünde duruyor olmamızdır. Ve dharma din
demek değildir, bu Vishwa Nirmala Dharma’dır. Bizler kendi dinimizin üzerinde duruyoruz ve savaşmakta olan bir negativite var
ki, biz ona adharma diyebiliriz. Yani sizler kendi dharmanızın üzerinde durursunuz. Dharmik olmadığınız sürece, Sahaja Yoga’da
bir şeylere ulaşamazsınız. Yurtdışındaki bazı insanları gördüm. Tuhaf fikirleri var. Beni görmeye gelecekler ve “Anne, bak, bir
karım var ama ben başka bir kadına aşığım. Ne yapmam lazım?” diyeceklerdir. Ben “çık dışarı, hepsi bu. Sadece çık dışarı” dedim.
Veya karısı diyebilir ki, “Anne, benim başka bir adamla ilişkim var, ne yapmalıyım?” Ben, “Çık dışarı, hepsi bu. Sahaja Yoga’dan çık.
Sen Sahaja Yoga’ya için iyi değilsin ve Sahaja Yoga senin için iyi değil.” Bu tamamen toplum dışı. Onların Sahaja Yoga ile hiçbir
işleri yoktur.

Aynı zamanda Hindistan’da, bizim bu dürüst olmama sorunumuz var. Onlar dürüst olmayan insanlar. Bu sanırım bizim özel bir
huyumuz, bizler çok rüşvetçi insanlarız. Hindistan çok yozlaştı. Buna inanamadım, yaklaşık 35 yıl önce Ben buradaydım, rüşvet
denen şeyi hiç duymazdık. Şimdi insanlar çok yozlaştılar ve işte giren şey bu, Sahaja Yoga’nın da içine giriyor bu. Bu ne zaman
Sahaja Yoga’nın içine girerse, onlar sadece tespit edilecekler ve cezalandırılacaklar, Benim tarafımdan değil, sizin tarafınızdan
değil, kendi Kundalinileri tarafından cezalandırılacaklar.

Yanlış bir şeyler yapmak söz konusu olduğunda, her ülkenin kendine özgü nitelikleri vardır. Biz yanlış bir şey yapmak için burada
bulunmuyoruz. Kendimizi yanlış insanlar olarak ifade etmeyeceğiz, bizler mükemmel olduğumuzu kanıtlamak için burada
bulunuyoruz. Bizler harika insanlarız. Bizim mükemmel olduğumuz öz işte budur. Biz zamanlar ne isek, bizim buna göre
gitmemiz gerekmiyor. Bu, bizim ulaştığımız yeni bir krallıktır. Bu ulaştığımız yeni bir alandır ve bırakın bu yüce bölgenin tadını
çıkaralım.

Sanırım hepiniz Beni anladınız, bugün Sahaja Yoga’yı aşağı doğru çeken insanlar için bir parça endişelendim. Ve onlar Benim her
şeyi anladığımı, anlamalılar. Ve kendilerine zarar verildiği zaman, bunun Beni için suçlamamalılar. Onların Sahaja Yoga’nın
yakınında olmadıkları çok açık. Sahaja Yoga sizi her gün saflaştırır. Bir deneyim görürsünüz, bir kişi görürsünüz, bazı olaylar
görürsünüz ve bu sizi saflaştırır. İşte işaret budur. Diyelim ki, Ben birisini gördüm, dürüst olmayan bir adam, anında “umarım Ben
kendime karşı dürüst olmayan şeyler yapmıyorumdur” diye bulmaya başlarım. Sadece bir düşünün, siz kendi üstünüzde düzeltici



etkisi olan küratör ile birsiniz. Nerede duruyorsunuz? Düzelme noktasında mı duruyorsunuz yoksa bununla işinizin bitirilme
noktasında mı?

Dünkü konuşmayı herkes çok sevdi, ama şimdi size söylediklerim o konuşmanın uzantısıdır. Sizler çok yüce insanlarsınız. Tüm
dünyayı kurtarabilirsiniz! Söylemek zorundayım ki, Ben asla tüm bunların Benim yaşamım sırasında gerçekleşmesini beklemedim
ve bu gerçekleşti ve Ben sizleri çok yüce, çok yüce kişiler olarak görüyorum. Özellikle hanımlar bunu daha fazla çalıştırmalılar
çünkü Ben bir kadınım ve kadınların özel bir sevme ve dayanma kapasiteleri vardır. Ben hepinizin güzel, güzel Sahaja Yogiler
olmanızı bekliyorum, öyle ki sizin işiniz, kabiliyetleriniz ve aynı zamanda sevgi gücünüzden başka hiçbir şey bütün dünyayı ikna
edemez.

Yani, bizler yeni bir dünya için buradayız ve bu yeni dünyada, yeni bir Sahaja Yogi ırkı kendi sonuçlarını göstermelidir. Onlar kendi
güçlerini, kendi cesaretlerini ve kendi anlayışlarını göstermeliler. Bu ciddi değildir, havai de değildir, ama neşe vericidir. Bu sadece
kendiniz için hissettiğiniz neşedir. Size tüm bu şeyleri anlatıyorum çünkü bu sizin içinizde, sizin gücünüz dahilinde. Bu her zaman
içinizde ikamet ediyor ve sizler bununla da yüzleşmelisiniz.

Bu nedenle sizlere çok, çok mutlu bir doğum günü diliyorum, bu şekilde sizler yeni bir doğum, yeni bir anlayış ve yeni bir kişilik
elde ettiniz. Bu kişiliği kabul etmeye çalışın, ona saygı göstermeye çalışın, bu kişilik sizin özünüzdür.

Tanrı sizi kutsasın.



2001-0401, CNN TURK TV Röportajı

View online.

CNN TURK TV Röportajı Türkiye de büyük bir kitlesi var Shri Mataji’nin. Sağlıklı Yaşam Derneği görevlileri Onun Türkiye’deki
temsilcileri. Üç yıldır faaliyet gösteren dernek, Sahaja Yoga’yı Türkiye de yaymaya çalışıyor. Shri Mataji : Herkesin içinde gizli bir
enerji var. Bu enerji üçgen bir kemiğin içinde bulunuyor. Enerji harekete geçtiğinde sinir sistemi üzerindeki altı merkezden
geçerek başın tepesinden dışarıya çkar. Böylece kainatla ve Tanrıyla bağlantıya geçmeye başlar. Bizim amacımız bu enerjiyi
harekete geçirebilmek işte. Sahaja Yoga Tanrının sevgisinin gücüyle birleşmek anlamına geliyor. Kundalini adı verilen enerjiyi
açığa çıkarabilmek temel amaç. Shri Mataji’ye göre Türkler ruhsal aydınlanmaya çok yakınlar. Shri Mataji : Türkler sufilerden
geliyor. Her şeyden önce aydınlanma almaları gerek. Aydınlanmayı alabilirlerse, her şeyin üstesinden gelebilirler. Sahaja Yoga’yı
anlayabilmenin tek yolu meditasyonun içine girebilmek diyor Shri Mataji ve bizi karşısına alıyor. Meditasyon uzmanı evreni saran
kutsal havanın, insanlarında etrafında olduğunu söylüyor. Esintiyi hissedebilmek Onun öğretisinde aydınlanmaya giden atılmış bir
adım olarak değerlendiriliyor. Shri Mataji : İçinizde kendinizi huzurlu hissedersiniz, kesinlikle huzurlu. Sahaja Yoga öğretisinin
sembolü olan Shri Mataji, Pazar günü İstanbul’dan ayrılıyor ancak Sağlıklı Yaşam derneği Shri Mataji’nin öğretisini İstanbul ve
Ankara’daki merkezlerinde ücretsiz seanslar düzenleyerek yaymaya çalışıyor. Hintli Yoga ustası Shri Mataji bir seminer için
İstanbul’a geldi. 78 yaşındaki Hintli Shri Mataji tarafından uygulanan insan enerjisini açığa vurma sistemi yani aydınlanında
Türkiye’de hayli meraklısı var. Shri Mataji : Doğdunuz zaman içinizde bir enerji var. Bu enerji omuriliğin en altındaki bir kemiğin
içerisinde. Bu kemik binlerce yıldır biliniyor ve bu kemiğin içinde de bir enerji olduğu biliniyor. Bu enerji harekete geçtiğinde,
parasempatik sinir sistemi üzerinde altı tane merkezden geçerek, başımızın üzerinden Ruh dediğimiz kainatı saran güçle sizi
birleştirir. Türkiye’de bir çok ünlü isimde Shri Mataji’nin müritleri arasında yer alıyor. Shri Mataji, Türk insanının sade ve rahat
buluyor. Shri Mataji : Harika insanlar, belki de en iyilerinden biri diyebilirim. Shri Mataji, Türkiye’nin şu anda içinde bulunduğu
ekonomik krizi kolay atlatacağını iddia ediyor. Shri Mataji : Öncelikle Tanrının yardımıyla, sonrada Türkiye’deki aydınlanmıl
Ruhlarla, ki Türkye’de çok sayıda aydınlanmış ruh var, iinsanlar tekrar barışı, iç huzurunu ve mutluluğu yakalacaklar. İnsanların
kendisinde saflığı ve gerçeği bulduğunu söyleyen Shri Mataji’nin, Devlet bakanı Kemal Derviş’e bazı uyarıları var. Shri Mataji :
Fotoğrafını gördüm, çok çalışkan bir kişi fakat biraz daha rahat olması gerekiyor çünkü çok sıkı ve çok çalışmak kalbi yoruyor.
Biraz kendisine dikkat etmesi gerekiyor çünkü çok değerli bir insan. Shri Mataji bize de içimizdeki yüksek potansiyeli açığa
çıkaran bir enerji, yani kendi deyimiyle aydınlanma uyguluyor. Shri Mataji : Bütün bunların ne olduğunu anlayacaksın. Ellerin
konuşuyor.
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2001-0422, Easter Puja

View online.

Easter Puja. Istanbul (Türkiye), 22 Nisan 2001.

Bu gün Easter`ın pujasını yapmak için burada toplandık.

Spiritüellik tarihi içinde, İsa’nın ölümden yükselişini fark ettiğimiz zaman, en önemli günlerden birisidir bu. Bu çok önemli ve
semboliktir. Sahaja Yoga’da da yaptığımız şey nedir, bu ölümden yaşama yükselmektir. Yeniden dirilişin hepimiz için, tüm dünya
için bir mesaj olduğu anlaşılmalıdır. Bizler kendimizi yeniden diriltmeliyiz. İsa`nın kendisi için, buna gerek yoktu ama O bir
modeldi, bir azizin modeli idi, aydınlanmış bir ruhun modeli idi ve bizi kurtarmak için cennetlerden bunca yolu kat edip gelmiş bir
kişinin modeli idi.

Dolayısı ile bu yeniden diriliş, yaşamlarımızın da bir parçasıdır. Bu çok semboliktir, çok semboliktir, bizler kendi bilincimiz içinde
kaybolmuş insanlardık. Kendi aklımızın bize gitmemizi söylediği yolu bilmek hususunda kendi üzerimizde kontrolümüz yoktu.
Fiziksel varlığımız ile aklımız arasında dengemiz yoktu, yaşamda artık hiç bir türde denge yoktu ve kendimizce hangi yolun iyi
olduğunu düşünürsek, rastgele bir şekilde buradan giderdik. Buna ilişkin bir bilgelik yoktu.

İsa, Shri Ganesha’nın enkarnasyonuydu. Onun yerine getirdiği çok zor bir görevdi. Sadece para hakkında bilgisi olan ve başka hiç
bir şey bilmeyen, sipiritüellik konusunda kesinlikle cahil olan insanları ikna ederdi. İsa, insanların hiç bir şekilde, hiç bir şekilde
sipiritüellik hakkında fikirlerinin olmadığı o günlerde geldi. Fakat, bir şekilde tüm bunlar öyle güzel bir şekilde çalıştı ki Onun
iletişimde olduğu insanlar, yeniden dirilişin önemli bir nokta olduğunu anlamaya başladılar.

İsa, yeniden diriliş gerçekleştiği zaman Kundalininin yükselerek sizi, Her yeri saran Tanrısal güçle birleştirdiğini biliyordu. O
zaman siz, yaşadığınız hayatın ötesinde bir hayatın var olduğunu anlarsınız. Sizi Tanrısal güce bağlayan, daha yüksek bir yaşam
türü, daha başka bir yaşam var. Ve o zaman bu Tanrısal güç Mutlak Gerçeği size verir. Eğer daha ve daha fazla büyürseniz,
Mutlak Gerçeği bileceksiniz çünkü şimdiye dek bunu bilmiyordunuz.

Yani bizler yanlış şeyler yapıyorduk, bir şeyleri yanlış şekilde yaparak, kaybolduk. Sadece böbürlenen ve Gerçeği bildiklerini
söyleyen insanları dinleyerek de, kaybolduk ama ne zaman ki kendiniz Gerçeği keşfettiğiniz, siz artık başka bir kişisiniz. Bunun o
kadar doğuştan gelen ve o kadar hakiki bir şey olduğunu keşfedersiniz ki, hakiki olmayan tüm bu şeyleri ıskartaya atarsınız.
Bunları çok kolayca ıskartaya çıkarırsınız ve bundan kurtulmanın zor olmadığını fark edersiniz.

Bu konferansta bildiğiniz gibi, daha çok Müslüman olan insanlarımız var, dünyanın her yerinde çok fazla yanlış yönlendirilmiş
İslam olan insanlar. Onlara her türde hikayeler anlatıldı ve insanlardan, başkalarından nefret etmeleri anlatıldı. Bu İslami bhootlar
kötüden, daha kötüye doğru gidiyorlar ve insanlar da onlara inanmak istiyor. Özellikle Benim ülkemde, bu İslami etki nedeni ile
çok, çok büyük bir problem var çünkü onlar hiç bir şekilde İslam’la yakın değiller ve Muhammed ile hiç bir işleri yok ama doğru
olduklarını ve ne yapıyorlarsa bunun doğru olduğunu düşünüyorlar. Onlar Müslümanlığı yaymaya çalşıyorlar. Bunun ne faydası
var? Amaç nedir? Ben anlayamıyorum. Aydınlanmanızı almadığınız sürece sizler yararsız, işe yaramaz bir insansınız. Siz
başkalarından nefret edebilirsiniz, siz başkalarını dövebilirsiniz, siz başkalarını öldürebilirsiniz ve bu her yerde devam ediyor.
Şaşırtıcı şey şu ki, Muhammed Sahib adına dünyanın her yerinde tüm bu saçmalık sürüp gidiyor. Yani tek bir seferde, İsa`yı diğer
bir çarmıha germe için bir tarafa koyar, kendi çarmıha gerilişi içinde Muhammed`i öbür tarafa koyarsınız. Onlar savaşamazlar,
görüyorsunuz. Onlar aynı çizgideler. Onlar aynı anlayıştalar. Müritleri bu kadar kötü şekilde her yerde birbirleri ile savaşıyorsa da,
onlar birbirleri ile nasıl savaşabilirler. İnsanların saçmalıklar için nasıl da savaştıklarını sadece işittiğinizde bile, sizi gerçekten de
buna böyle olduğuna ikna eder.

Yaşamı sırasında, İsa evlenmedi. O evlenmedi ve asla buna ihtiyaçta duymadı. O evlenmedi. Çok genç bir yaşta çarmıha gerildi.
Bu çarmıha geriliş Onun ölümden korkmadığını gösterir ve O yeniden dirileceğini biliyordu. Bu Agnya çakra vasıtası ile yapması
gereken bir şeydi. Agnya çakra bildiğiniz gibi çok sıkışıktır. Bu sıkışıklık nedeni ile O ileri gitmeliydi ve bunun için Onun
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öldürülmesi gerekli idi. Ve İsa bunu kabul etti. O bütün kalbi ile, bunun içinden geçmesi gereken zorlu bir sınav olduğunu kabul
etti.

Aynı şekilde Sahasraranıza ancak Agnya vasıtası ile ulaşılabilir ve Agnya açılmalıdır. Ama bunun için sizler asılmak zorunda
değilsiniz, sizler çarmıha gerilmek zorunda değilsiniz ama egonuzu çarmıha germelisiniz. İlk nokta egodur. Bizler kendisinden
kaçamayacağımız böyle bir egoya sahibiz. Egoya sahip olmak için süptil ve süptil olan yollara sahibiz. “Ben bu ülkeden
geliyorum, Ben ego sahibi olmak zorundayım”, “Benbu tür bir aileden geliyorum, Ben ego sahibi olmak zorundayım”. Onlar
gerçekten günah olan her tür aptalca şeyleri yaparlar ve eğer ego sahibi olurlarsa çok yüce biri olduklarını düşünürler. Bu ego ile
sizler savaşmalısınız, aksi halde yeniden dirilişiniz mümkün değildir, dikkatiniz Agnya çakranın içinden geçemez. Onlar bize
şeytani tanımlamalar verdikleri sürece, bu işe yaramayacaktır. Sizin kendi egonuzu görmenizin gerekli olması, bu çok sübtil bir
oluştur, çok çok süptil oluştur. Aydınlanmadan sonra Ben dedim ki, “Siz kendinizi bilin”. İlk bileceğiniz şey, çok fazla şartlanmanız
ve çok fazla egonuz olduğudur.

Hindistan`daki gibi, Ben insanları kendi sözde ritüelleri için çok fazla şartlanmış buluyoruz, çok ritüelciler. Onlarda her şey bir
ritüel ve bundan kurtulamıyorlar. Bunların hepsi şartlanma ama ego batıdaki en kötü kısım, Batıda daha fazla, nereden geliyor
bilemiyorum, kendileri hakında ne düşünürler. Bu egoda onlar kayboldular. Şöyle şöyle bir şey olduklarını iddia eden onlar,
kendilerinde neyin yanlış olduğunu, kendi toplumlarında neyin, kendi insanlarında neyin yanlış olduğunu göremezler.

Yani bu ego gerçekten çok domine etti. Şimdiye dek tarihte bir çok ülkeler, milletler bazı insanların egosu yüzünden eziyet gördü
ve katledildi. Ne kadar korrkunç olduklarını, ne kadar şeytani olduklarını, nasıl saldırgan olduklarını bir kez anlasalar, bunu
bırakacaklar. Ama anlamaları lazım, bunun içinde Ben, “Kendi yeniden dirilişinizi almalısınız” diyorum. Yeniden diriliş olmadan hiç
bir şekilde bilmeyeceksiniz, yaptıklarınızda yanlış olanın ne olduğu hakkında bilinciniz olmayacak. İnsanların nasıl yanlış şeyleri
yapmaya devam ettiğini, bunları reklam ettiklerini, egolar olarak ortaya çıktıklarını görmek çok şaşırtıcı. Gazeteleri okuduğum
zaman, Ben “Onlar her yerde bulunan bütün bu aptal insanlar ” diyorum. Ne yaptıkları hakkında anlayışları yok ve bu anlamda
kesinlikle çok, çok aptallar. Sadece insanları öldürüyorlar, öldürmekten zevk alıyorlar ve çok kötüler. Ölümden sonra ne tür hayata
sahip olacaklarını anlamak imkansız, hatta ölümden önce bile.

Bütün bu şeylerde, tüm dünyanın resmine bakın. Halen saçma sapan şeyler için savaşan bu gibi ülkelerin hepsinin çok, çok fakir
olduklarını, çok kötü bir zaman geçirdiklerini ve tamamen bitmek üzere olduklarını göreceksiniz. Ama neden acı çektiklerini, neyin
neden olduğunu, problemin ne olduğunu görmek istemiyorlar. Zenginlik olan ülkeler de, çok fazla zenginlik olanlar, onlar da
kayboldular. Onların yeniden dirilişe çok fazla ihtiyaçları var. Materyalizmin üzerine çıkmaları gerek ve kendileri için ne
yapıyorlarsa bunun yanlış olduğunu görmeleri lazım. Onlar gerçekte dolandırıcı gibiler. Her zaman toplumu dolandırıyorlar.
Sanırım tüm ekonomi dolandırmak üzerine, insanları nasıl dolandırısınız üzerine kuruldu. Bu dolandırma içinde, insanları
güvensizliğe sürükleyen bir şeyler yaptığınızın farkına bile varmıyorsunuz. Bu yüzden para işi, bu da, çok fazla aç gözlü yapar ve
paraya çok fazla önem vermeye başlarsınız.

Bu İsa’nın hayatından anlaşılması gereken bir şey. O çok basitti, fakir bir adam, bir marangozun oğlu idi. Onun için para bir işe
yaramaz bir şeyden başka bir şey değildi. O’nun için, Ruh her şeydi. O insanlara, “Sizler spirtüel uyanışına sahip olmak
zorundasınız” diye anlatıyor ve onlara vaaz ediyordu. Çok önemli. Tüm bunların ötesinde bir hayat olduğunu anlamaya çalışın ve
o zaman sizler, sadece ziyan ettiğiniz bu yaşamdan en iyi sonuçları almalısınız. İsa çok zekiydi ve din hakkında kilisenin bütün bu
yüce babalarıyla Onun tartışma şekli ve tüm bunlar, küçük bir çocuğun din hakkında bu kadar derin bir anlayışla nasılda sahip
olduğu inanılmaz. O zamanlar kendisi küçük bir çocuktu, buna şüphe yok ama O Divine`dan bir insandı. O Shri Ganesha’ydı. O
Aum’du, O bilgidir,her şeydir. Buna rağmen hiç kimse onu tanımadı çünkü onlar Gerçeği tanıyamazlar. Onlar Gerçeği
anlayamazlar. Onlar o kadar aptaldılar ki, sadece kötü olan ve sahte olan şeyleri alabilirler. Sonunda O’nu çarmıha gerdiler.

Bu azizlerin çarmıha gerildiği ve şeytanlara da bu kadar çok önem verilen komik bir dünya ama şimdi tüm bu yanlış yapan
insanlar için zaman geldi, başkalarını boğazlamaya çalışanlar, kendileri boğazlanacaklar. Hepsi açığa çıkacaklar. Sizlere
anlattım, bu yıl açığa çıkma yılı. Eğer tüm bu tür saldırganca şeyleri ve aç gözlüce şeyleri yapıyorlarsa, hepsi açığa çıkacaklar.
Tüm aç gözlülükleri tamamen açığa çıkacak ve cehenneme fırlatılacaklar. İşte Benim özellikle bu yıl için hissettiğim şeyler
bunlar.



Bu olmalıdır, yani en iyi şey yeniden dirilişinizi almanız, daha yüksek yaşamınızı almanız ve kendiniz için görmenizdir. Ne
yapıyorsunuz? Sahip olunacak en büyük şey nedir? Para? Güç? Bu, hiç kimseye yardım etmez. İnsanlar bununla büyük bir isim
elde etmezler. Sarhoş birisini hiç kimse hatırlamaz. Ayyaş insanların heykellerini yapmazlar.

Yani, kim daha yüksek bir şeylere ulaşır? Kim İsa gibi yüce bir isme erişir? İnsanlığa yardım etmek için, insanlığın iyiliği için
yaşamlarını feda edenler. Ama onlar bunu neden yaptılar? Çünkü onlar insanoğlunu sevdiler. Onlar insanoğlunu sevdiler. Siz
başkalarını sevdiğinizde, o zaman siz “En iyi şey ne, onlar için yapabileceğimiz en iyi şey nedir?” diye düşünmeye başlarsınız.

Şimdi cahil olan ebeveynler var. Kendi çocukları için ne yapmaları gerektiğini bilmezler, bu yüzden yemekle, şununla, bununla, pek
çok şeyle çocukların gözünü boyamaya çalışırlar. Ama çocuklar eğer sevgi ile büyütülmemişlerse, her ne ise buna itibar
etmeyeceklerdir ve yanlış yollara sapacaklardır. Ama birisinin onları sevdiğini bilmeleri durumunda, bu sevgi adına yanlış yollara
sapmayacaklardır. Yanlış şeyler yapmayacaklardır.

İsa hakkındaki en büyük şey veya bu yüce insanlardan her hangi birisindeki en büyük şey şu ki, onlar sevdiler. Onlar insanları
sevdiler. İşte bizim yapmanız gereken şey bu. Kendimizi seviyor muyuz, yalnızca kendi ailemizi mi, yalnızca kendi ülkemizi mi
seviyoruz? Yada tüm dünyayı mı seviyoruz? Tüm dünya için mi yaşıyoruz yoksa yalnızca kendi sınırlı çemberimizde mi yaşıyoruz.
Bize ilham verenlerin neler olduğunu, arzularımızın neler olduğunu, neye sahip olmak istediğimizi bulmalıyız. Eğer gerçekten
başka insanları kendiniz gibi düşünüyorsanız, bu çok neşe vericidir. Her hangi bir miktarda mücevherleriniz olabilir, herhangi bir
sayıda evleriniz olabilir, herhangi mülkleriniz, paranız, her hangi bir gücünüz olabilir, siz bunun başbakanı olabilirsiniz veya bir
başkasının başbakanı olabilirsiniz ancak başkaları için sevginiz yoksa kendinizden neşe duyamazsınız. Neşeniz sadece
sevginizle, sizin bu sevme kapasitenizle gelir. Kendinizden neşe duyabileceğiniz bir başka yol yoktur. Televizyon sahibi
olabilirsiniz, müzik sahibi olabilirsiniz, akşam yemeği partilerine gidebilirsiniz, her şey olabilir ama hala hiç bir şey içinize nüfuz
etmez. Size gerçek neşeyi verecek hiç bir şey orada değildir. Işte bu yüzden İsa bize öğretti ki, Onun bütün insanlık için sevgisi
vardı ve İsa onları yeniden diriliş için hazırlamak istedi. O Sahaja Yogadan önce geldi. Eğer O bu işi yapmasaydı, buna erişmek
Benim için zor olacaktı. Yani O sahneyi Sahaja Yoga için hazırladı.

Şimdi Agnyalarınız açıldı ve Agnya vasıtası ile, Kundaliniyi Sahasraraya doğru yukarıya alabilir ve bıngıldak kemiği bölgesini
açabilirsiniz. Onun tüm bu düşündükleri, insanlar için olan sevgisinin parçası idi. İşte onun yaptığı şey budur. Ve İsa çok sayıda
kişi ile ilgilendi. O, Sahaja Yogada bizler için öylesi bir yardımdır ki. Onsuz, Ben Agnya çakrayı gerçekten nasıl kırabilirdim,
bilmiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi, Agnya öyle korkunç bir şeydir ki. İnsanlar, Agnya vasıtası ile yanlış şeyler yapmaya devam
ediyorlar ve asla bu konuda kötü hissetmiyorlar. Birisini incittiler, birisine işkence ettiler veya birilerini ağlattılar, yanlış olan
herhangi bir şey yaptıklarını asla düşünmezler. Onlar Agnyaları ile devam ederler ama neyi doğru yaptıklarını hissedecek kalpleri
yoktur. Bu sadece İsa’dır. O bize Agnyanızı kırın, Agnyanın içinden geçin diye gösterdi. Onlar bunu üçüncü göz olarak
adlandırırlar. Geçen gün bir bayan bir tane “Üçüncü Göz” dergisi ile birlikte geldi ve Ben ona bunun ne olduğunu söylediğim
zaman, şaşırdı.

Eğer üçüncü gözünüzün açılması gerekiyorsa, bu İsa`nın içinizde, sizin Agnyanızda uyanacağı anlamına gelir. Üçüncü göz budur.
Şimdi, O ne yapar, içinizde bir şahit konumu yaratır. Siz tüm dramanın şahidi olursunuz. Bütün dramayı görmeye başlarsınız ve
kendinizin nasıl da sessiz olduğunuza, düşüncesiz farkında olduğunuza ve her şeyi nasıl neaksiyon vermeden gördüğünüze
şaşarsınız.

İşte burası, İsa’nın bizim Agnya çakramızda kendi formunu aldığına inanmamız gereken yerdir. Onun doğumu oradadır. Onun
yeniden doğuşu oradadır. Tüm elde ettiklerimiz hali hazırda işe yaradı. Bir makine gibi, bütün varlıklar yaptılar ve bizim farklı farklı
çakralarımız ve merkezlerimiz var. Bu sonuncusu ve en zor olanıdır, burası gerçekten Jesus Christ tarafından açılmıştır. O, bunu
yapmaya cesaret eden ve bu kadar güzel şekilde bunu yapandır, bununla şimdi bizler de kendimizi görecek, kendi egomuza
bakacak kapasiteye sahibiz. Ne yapıyoruz? Neden bizlerin çok sıradışı bir şeyler olduğumuzu düşünüyoruz?

Egonuzu bir kez görmeye başladığınız zaman şaşıracaksınız. Her ne iş yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın asla yorgun



olmayacaksınız. Egonuz sürekli olarak, “Sen harikasın, sen başkaları için çok iş yapıyorsun, sen çok şey başardın” dediği için biz
yoruluruz. Bu yüzden, ego sonra, kendimiz hakkındaki tüm bu sahte yüceliğe dikkat çekmeye devam eder ve “bizler bu kadar yüce
kişileriz, neden biz çalışmalıyız ki?, Neden biz başkalarına yardım etmeliyiz ki?” diyerek yoruluruz. Bunun gibi, komik fikirler
aklımıza düşmeye başlar ve yaptığımız şey kendimizi çok yorgun hissetmektir. Bu fikirlerle savaşmaktan dolayı kendimizi çok
yorgun hissederiz.

Şimdi İsa’nın hayatı ile bizim bütün konumumuz çok daha basit bir hale getirildi. Ama Hıristiyan milletlere bakın. Onlar yan
yanalar. İsa’nın öğretilerinin aksi tarafındalar. Onlar en saldırgan ülkeler. İnsanlara çok fazla saldırdıkları için, tüm dünyada onlar,
sanki kral gibi bir şeylermişcesine çok yüce bir şey olarak kabul ediliyorlar. Ben bunu biliyorum çünkü Hindistan`da bizde esaret
altındaydık ve bu insanların dışarıdan gelip çok hoş bir şekilde efendiler olmalarına şaşırmıştım. Onlar efendiydiler ve bizlere çok
kötü davranırlardı, gerçekten de bizlerden köleler meydana getirirlerdi.

Bu şekilde kölelik başladı ve sonra yurtdışında olduğu gibi, bu tür her şey Hindistan`da başladı. Herkes onların çok büyük
olduklarını düşünmeye başladı ve onlar Hristiyandılar. Kiliseye giderlerdi ve kiliseden ne öğrendiler? Başkalarını nasıl domine
edeceklerini, onlara nasıl aşağıyı göstereceklerini, daha fakir olanların veya daha az güçlü olanların her şeylerini nasıl alacaklarını
öğrendiler. Bu bizim kendimizde gördüğümüz bir şey.

Yani, çok çok güçlü egoya sahip insanlarda olur bu ve onlar başka ülkelere ait olan şeyleri ele geçirmeye çalışırlar. Başka
birilerinin ülkesini almaya ne hakları var, Ben anlayamıyorum. Tüm bu komplikasyonlar orada. Modern zamanlar da en kötü
olanlar onlardır. Bu durum, hiç bugünkü kadar kötü olmamıştı. Hitlerimiz oldu. Bir zamanlar bu tür insanlarımız oldu ama tüm
dünya bir tarafta, bir aradaydılar. Hiç kimsenin kafası karışık değildi. Hiç kimse bizim her zaman savaşmamız gerektiğini bilmedi.
Şimdi belki de gazeteler nedeni ile, Ben neden olduğunu bilemiyorum, hiç kimse hangi tarafın doğru olduğunu, hangi tarafın doğru
olmadığını bilmiyor. Her şey hakkında öylesine bir tartışma oluyor ki ve insanlar problemin gerçekliğini anlamaya çalışmıyorlar.
Onlar sağ ve sol, her tür insanı öldürüyorlar. Bu dünyada, insanoğullarının hayvanların yaptığından daha fazla birbirlerini öldürüyor
olmaları çok şaşırtıcı. En kötüsü bizleriz, hayvanlardan daha kötü, bizler kendi kendimizi, kendi klanımızı, kendi insanlarımızı
öldürüyoruz. Onların Hindistan`da da nasıl öldürdüklerine hayret ettik. Keşmirliler, Keşmirlileri öldürüyor.

Aynı şekilde, gittiğiniz her yerde, onların birbirleri arasında savaştıklarını fark edersiniz. Eğer Afrika`ya giderseniz birbirleri
arasında nasıl savaştıklarına hayret edersiniz. Demek istiyorum ki, şimdi savaşma prensibi çok kuvvetli bir şekilde ortaya çıktı ve
insanlar savaşmanın, insanoğlunun çok önemli bir parçası olduğunu düşünüyorlar. Bir şeyler söylerseniz, derhal savaşma
başlayacaktır.

Şimdi İsa’ya ve onun hayatına bakın. O, hiç kimseyle savaşmadı. Hiç kimseyle tartışmadı ve kabul etti, çarmıhta ölmeyi kabul etti.
O bunu kabul etti çünkü O bunun yeniden diriliş için olduğunu biliyordu, sadece kendisi için değil, tüm dünyanın yeniden dirilişi
için olduğunu biliyordu.

İşte bu bizim öğrenmemiz gereken şey. Bizler yeniden diriliş için modelller olmalıyız. Bizler olan tüm bu şeyleri görürüz. Bunlar
için üzgünüz de ama Aydınlanmadan sonra insanlar çevrelerinin bunlarla dolu olduğunu, kendi insanlarınızın böyle olduğunu, hiç
yoktan yere kavga etmeye başladıklarını görürler ve “Bu saçmalıkları yapanlar benim kendi insanlarım” diyerek bunu anlarlar. Siz
bunu düzeltemezsiniz. Hiç bir şey yapamazsınız.

Fakat eğer Agnyanız temizse, eğer egonuz bittiyse, eğer aklınızda hiç bir türde dominasyon yoksa ve aynı zamanda
şartlanmalarınız bitti ise, o zaman sizler barış yaratmanın kanalı olursunuz. Siz teksiniz, her nerede bulunursanız, huzur
yaratabilirsiniz. Bu Sahaja Yogilerin bilmesi gereken özel bir şeydir, eğer Agnyanız yoksa, belki acı çekiyor gibi görünebilirsiniz
ama çekmezsiniz. Siz bunu başkaları için, etrafınızdakiler için, arkadaşlarınız için, komşularınız için, ülkenizin insanları için
diyebilirsiniz, bunların hepsi için yapıyorsunuz. Agnyanız olmadığı zaman, Tanrısal Gücün öyle büyük bir kaynağı olursunuz ki, her
şeyi halledebilirsiniz. Bu insanları değiştirebilirsiniz. Bu böyle olabilir ve bu bireysel olarak daha önce de pek çok insana oldu.
Ama şimdi Ben eminim ki egosu olmayan insanlarla, kendi yanlış şeylerini haklı çıkarmaya çalışmayan insanlarla, gerçeğin ne
olduğunu hakkında açık fikirleri olan insanlarla, tüm bu öfke, tüm bu saldırgan davranışlar ve tüm bu iğrenç insanlardan gelen
bütün bu meydan okumalar kolektif olarak sona erdirilebilir. Onlar konuşabilirler, konuşmayabilirler, fark etmez. Onlar her ne



iseler, dünya barışını mahfetmeye çalışanlara, bu saldırgan güçlere karşı onlar öylesine büyük bir kalkandırlar ki.

Yani İsa bunu barış için, bu yeryüzüne barış getirmek yaptı. Barış olması çok önemlidir ama eğer içinizde barış yoksa,dışarıda
nasıl barış olur? Barış konuşmaları yapan pek çok ülkenin nasıl da savaşlarda ve kavgalarda yer aldığı şaşırtıcıdır. Nasıl böyle
(barışa) sahip olabilirsiniz? Çözümleri yok. Anlamıyorlar. Benim bulduğum tek çözüm onları Sahaja Yogada transforme etmek.
Yegane (çözüm) bu. Onların egolarını çıkarmalısınız. Bir çok insanda görebilirsiniz, o direnir. O orada ve çalışıyor. Bu ego
insanların sahip oldukları çok ama çok tehlikeli bir şeydir.

Bu yüzden bu şey, İsa tarafından gerçekten başa çıkılmaya çalışılan bir şeydi. O, egonuzu nötralize etmeye çalıştı. O egonun
problemlerini çıkararak, sizi alçak gönüllü ve yumuşak bir kişi yapmaya çalıştı. Alçak gönüllü ve yumuşak bir kişinin her zaman
tehlikede olduğunu söylemek, yanlış bir ifadedir. Bakın onlara. İnsanlar saldırgan olduklarında ve hükmetmeye çalıştıklarında,
kazanan kişi alçak gönüllü olandır, hükmetmeye çalışan değil.

Yani şimdi esas mesele, Bay Egonuzu seyretmektir, o nasıl çalışır. Bu çok ilginçtir, onun nasıl bir drama yarattığını görmek, bir
şeyleri nasıl kapamaya çalıştığını, sizin diğerlerine göre üstün olduğunuzu nasıl göstermeye çalıştığını görmek çok ilginçtir. Bu
görülmelidir. Bu Agnyada neyin doğru olduğu çok açıkça görülmelidir. O çok, çok yaramaz bir şeydir, çok zararlı bir şeydir ve aynı
zamanda en utanç verici şeydir.

Yani bu egoist insanlar böyledirler ve sonunda onlar sinirli insanlar olurlar, çok sinirli ve kendilerinin hudutsuz olduklarını
düşünürler. İlk olarak onlar başkalarını kontrol etmeye çalışırlar ama sonrasında onların kendilerinin kontrol edilmeye ihtiyaçları
vardır. Onlar böyledirler çünkü her zaman başkalarını kontrol etmeye çalışıyorlar ve kendi kendilerini nasıl kontrol edeceklerini
bilmiyorlar.

Neden çocuk bu kadar çok ağlıyor? Neden ağlıyor? Bir şeyler yanlış olmalı. Normalde çocuklar Benim konuşmalarım sırasında
sessiz olurlar.

Bu ego aynı zamanda bu çocuk gibidir. Hiçbir şey duymaz. Hiç bir şey anlamaz. O sadece her şeyi rahatsız etmeye devam eder.
Aynı şekilde sizin egonuz da her hangi bir kolektif bilgiye sahip olmadan hareket eder, siz ne kadar doğrusunuz? Ne
yapıyorsunuz? Siz kimi incitiyorsunuz? Hiç bir şey, sadece bir haklı çıkarma, kişiliğinizi savunmak için bir şeyler yaptığınıza dair
böylesi bir kör tatmin. Bakın, eğer egonuzu sadece seyrederseniz, güleceksiniz ve soytarıdan neşe duyacaksınız, bunun ne tür bir
şey olduğunu göreceksiniz. “Bu beni çok fazla aptallaştırıyordu, bu ego ne kadar korkunç bir şeydi.” İsa`nın orada olduğu
zamanlarda, insanların bu kadar çok egosu vardı. Kimse bundan bahsetmedi. Hiç kimse, hiç bir şey söylemedi.

Yani bu en iyi yoldu, yaşamlarınızı kurban ederek sizin Agnyanızı kırabileceğinizi O bizlere gösterebildi, Sahaja Yogada değil,
Sahaja Yogada değil. Ama bir şekilde Sahaja Yogada da, eğer bir egonuz varsa her şeyden önce yapacağınız ilk şey şahit
konumuna geçmektir. Bu diğer yoludur. Eğer egonuz varsa, şahit konumunu elde edemezsiniz. Eğer şahit konumunu elde
edemezsiniz, egonuzu arttırabilirsiniz. Bu çok kafa karıştırıcı bir şeydir. Şimdi varsayalım ki, siz çok büyük bir ego geliştirdiniz,
sonra her zaman onu haklı çıkarmaya devam ediyorsunuz. Düşünürsünüz ki, “ben her ne yaparsam doğrudur, sonuçta bu herkes
için iyi, benim içinde iyi”. Kendinize takdirname vermek başlarsınız. Bu şekilde asla kendinize ne yaptığınızı göremezsiniz,
başkalarına da ne yaptığınızı göremezsiniz. Bu sanki gözü kapalı bir saçmalıktır.

Ego bu şekilde yukarıya çıktığında, o zaman, demek istiyorum ki, Hitlerlerimiz olabilir, her tür şeye sahip olabiliriz. Onlar her hangi
bir küçük noktayı alırlar ve bu tür şeyleri, her türde şeyleri yapan bir grup insan meydana getirirler. Onlar, “bizler spiritüel
insanlarız. Yani bir grubumuz var ve bizler spiritüel insanlarız ve biz her ne yaparsak bu doğrudur”diyeceklerdir. Ama bunu kim
söylerse bu doğrudur? Hangi yasa ile bu doğrudur? Ve bizim bir çok tarikatımız oldu, bu böyledir, her yerde insanların onlara
katıldığı yerde, kendi kendilerini öldürdüler, her tür problemleri oldu. Bu nasıl spiritüel olabilir? Spiritüellikte, ilk ve en önde gelen
şey şudur, kişi çok yumuşak başlı olur, çok alçak gönüllü, çok alçak gönüllü. Kalbi, alçak gönüllülük onun gücüdür. Çalışan şey
onun alçak gönüllülüğüdür, mütevaziliği onu büyüten şeydir. Bu saldırganlık değildir. Bakın, Hitler geldi ve öldü. Ona kim ibadet
eder? Diğerleri de geldiler. Mussolini gibi, geldi ve öldü. Kim ibadet eder? Bunun gibi gelen ve giden pek çok kişi vardır. Onların
heykellerini bile istemezler, o kadar kötüydüler.



Yani bu egoya sahip olan insanlar, bunun yapılacak doğru şey olduğunu düşünerek tüm yanlış şeyleri yapanlar bu anlamda
gerçekten gören çok aptal insanlardır. Nihayetinde, onlar kesinlikle çok, çok yanlış tipte insanlar olarak tanındılar. İnsanlar onların
adlarını bile anmak istemezler.

Zaman onların ne olduklarını ve ne yaptıklarını ispatlayabilir. Bu Tanrının çok, çok hesaplanmış bir çalışmasıdır. Onların egosunun
ellerinde oyuncak olmamalısınız. Kendiniz görmeye çalışın. “Bay Ego, yani sen oradasın”, seyretmeye çalışın. Bu zaman, eğer
Jesus ismini anarsanız, ego gidecektir. Sadece Jesus mantrasını söyleyin, ego kaybolacaktır.

Bu korkunç egonun diğer bir tarafı şartlanmadır. Bu da, çok, çok, çok sübtildir. Örneğin, varsayalım ki, birisi evinize geliyor ve o bir
başkasını incittiğini anlamadan “ne kadar pis bir halı bu. Ben bu rengi sevmem. Bu şeyden hoşlanmadım” demeye başlar. Böyle
konuşarak içeriye girer. Ve sonra bakın, ne kadar aptal oldu çünkü bu şekilde konuşan birisinden hiç kimse hoşlanmaz. Ama
onun kendisi için, sizi düzeltiyor olması çok önemlidir çünkü onun belli bazı tipteki halıların iyi olduğu ve diğerlerinin de iyi
olmadığı şeklinde bir şartlanması vardır. Bu şartlanma çalışır. O, “bu iyidir, bu değildir” şeklindeki saçmalığı konuşmaya devam
eder. Hiçbir şeyden zevk almazsınız. Hangi eve gitseniz, bunu beğenmezsiniz çünkü şartlanma vardır. Siz iyi olan başka bir şeyler
biliyorsunuz. Hayır, bu yüzden onlar neşe duyamazlar. Her şeye şartlanmaları ile karar verirler. Bağımsız hiç bir şey yoktur. Bunun
esas kişilikleri ile bir ilgisi yoktur. Bu şeyin esas değeri ile ilgisi yoktur. Sadece şöyle, “ben bunun sevmedim”. Bu Sahaja Yogiler
tarafından söylenilmemelidir. Asla bu kelimeyi kullanmayın. Bende bunu bulabilirsiniz. Ben asla bunu yapmam. Her ne ise, Ben
tamam derim. Ben asla bunu eleştirmem. Bu eleştirme işi, bu şartlanmadan geliyor çünkü siz böylesi bir şartlanmaya sahip
oldunuz. Diyelim ki, siz bir İngilizsiniz, siz İngiliz şartlanmasına sahipsiniz. Şimdi düzeltme gelir. İneklerinde bu hastalık oldu.
Sizler bu kadar mükemmel insanlarken, nasıl bu hastalığı kaptınız? Sonra Avrupa`da hayvanlar bu hastalığa yakalandılar.
Kendinizin yaşan en temiz insanlar olduğunuzu düşünürken, nasıl oldu da bu hastalığa yakalandınız? Sadece bunun neden
olduğunu seyredin, bu onların bütünüyle kendi şartlanmaları, “Biz her şeyi biliyoruz. Bütün dünyada en iyi olan biziz ve bizim
herkesi yönetmeye hakkımız var”. Şimdi alın bunu.

Bu çok zengin olan insanlar, Amerika gibi ve tüm bunlar, kendilerinin hudutsuz olduğunu düşünürlerdi. Şimdi ne oldu? Aniden
herkesin onlara acıması gereken bir ülke haline geldi. Neden? Nedeni ne? Neden aniden bu oldu? Bunun diğer tarafını vererek
size vererek, sizi düzelten her zaman doğadır. Böbürlenmeye çalıştığınız her şey veya başkaları hakkında koymaya çalıştığınız
şartlanmaları, siz muhafaza edersiniz ve bu ortaya çıkar. Bu hayal edemeyeceğiniz kadar büyük bir şekilde çalışır. Sonra bu işe
yaramaz ve sonrasında depremler vardır. Her tür felaket gelir.

Missisippi nehri yakınında beyaz derili bir grup insan vardı ve onlara kızıl boyunlar denirdi çünkü burası her zaman sıcaktır ve
onların boyunları her zaman sıcaktır, onlar böylesine öfkeli, kızgın insanlardı. Bu kızıl boyunlar çok zalim olarak bilinirler. Onlar
insanları öldürürlerdi ve suçu yerlilerden bazı insanların üzerine atarlardı, onları tutuklar ve yok ederlerdi. Bu böyle sürüp gitti.
Ama bir gün Missisipi nehri taştı, çok fazla taştı ve bu kızıl boyunların bütün evlerine girdi. Bakın, Ben onların taşıyamadıkları
bütün eşyaları ile de kaçtıklarını gördüm. Bazılarını geride bırakıyorlardı, bazıları koşuyorlardı ve koşarken de taşıyamıyorlardı da.
Bu şekilde kızıl boyunlarda bütün bu kargaşa meydana geldi. Ve şimdi, Ben söyledim, onlar çok daha iyiler. Bütün siyah insanları
öldürmeleri ve onlara işkence etmeye dair tüm bu saçmalıklar, şimdi onların başına geldi. Missisippi onlara bir ders verdi.

Yani, doğa da şartlanması olan insanları nasıl da sevmiyor, şartlanma şimdi büyük bir problem yaratıyor, şimdi bile bütün
ülkelerdeki ırkçılık gibi. Irkçılık çok kötü bir şartlanmadır. Demek istiyorum ki, eğer bir kişi siyah veya beyaz veya kırmızı ise, bunun
ne önemi var? Bu kişiyi Tanrı yarattı.Ben bunu her zaman Amerika`da söylerim, eğer beyaz derili olmayan bütün herkesi ortadan
kaldırsalar, orada geriye ne kalırdı? Nasıl şarkı söyleneceğini bilmezler. Nasıl oyun oynanacağını bilmezler. Bütün Hintli doktorlar
ve Hintli hemşireler geri gelecekler, sonra onlar ne yapacaklar? Düşünün, onlar kendilerine bir hudut olmadığını düşünüyorlar,
onlar büyük ırkçılar. Şimdi bile öyleler ama yavaş yavaş kesinlikle düzelecekler çünkü kendi eksikliklerini bilmeliler.

Bu dünya tektir ve her ülkeden birbirine yardım etmek için insanlarına ihtiyacınız var. Fakat kendilerinin yüce birileri olduğunu
düşünme şartlanması, çok kötü bir şartlanmadır. Bu ego ve şartlanmanın bir karışımıdır, şartlanma egoya bu, ‘’en iyi olan biziz’’ i
verir. Sahaja Yogiler kendi toplumlarında neyin yanlış olduğunu ve kendilerinin yaptıkları hataların neler olduğunu anlamaya,



düşünmeye başlarlar. Aydınlanmadan sonra bunun böyle olduğunu bildiğim için, bu yeniden dirilişten dolayı, çok mutluyum, Onlar
sadece böyle olurlar, gözleri açık. Ve bu tür saçmalıkları yapanların kendilerinin olduğunu söylemeye başlarlar.

Düşünün, nasıl da kendi ülkenizin kusurlarının bilincinde olduğunuz çok ilginçtir. Bu çok önemlidir, Agnya. Benim düşündüğüm
şey, İsa bu Agnyanın kırılması gerektiğini anlamıştı. Agnya kırılmadığı sürece insanlar daha ileri gidemezler ve bu yüzden O
kendisini çarmıha gerdi ve sonra da yeniden dirildi çünkü Agnyayı öldürmeden yeniden dirilemezsiniz.

Tüm bu şeyler çok iyi çalıştı, şimdi bütün dünya sizi, saçmalıkların tamamen yok edilmesinin panoramik bir görünümü olarak
görüyor. Onlar bunu çok açıkça görüyorlar ve şimdi bakın, burunları kalkık, dudakları kalkık, boyunları dik olan ve hatta bize
bakmayan insanlar, hepsi rahatladılar. Neden bunun olduğunu merak ediyorlar. “Bizler bu laneti ne zaman kaptık ?”

Dolayısıyla özellikle Avrupalılar için, onlar diğer insanların sevgisini, güzelliğini ve büyüklüğünü anlamalılar ve o zaman bu onları
çok tatmin edecek. Neden piyasa durgunluğu nedeni ile bu kadar çok problem var, bu nasıl geldi. Durgunluk hiç bir şey değildir.
Bu Bay Ego ile aynıdır. Bu aynı şartlanmadır, yiyip tüketip bitiren bir yılan gibidir. Şimdi geri çekildi. Doydu. Daha fazlasına ihtiyacı
yok. Tamamen doydu. Belki de bu şimdi hazımsızlık tehlikesi, sanırım. Yani insanoğlunu yiyen bu iki yılan geri çekildiler. Bu sizin
dramayı görebileceğiniz en iyi zamandır. Egonun ve şartlanmanızın dramasını. Bu iki şey insanoğlunu yiyip bitirdiler. Kişi utanma
hissetmelidir. Kişi bu konuda birazcık mütevazi hissetmelidir. Ego ile dolu olduğunuz zaman, hiçbir şey görmezsiniz veya
başkaları hakkında bir şartlanma koymak, bu korkunç, size söyleyeyim. Ben başkaları hakkında bir şartlanmayı nasıl
geliştirebildiklerini anlayamıyorum.

Şimdi bu, sizler hepiniz hoşlanırsınız, diyelim ki Hint müziğinden. Ama İngilizler bizi yönettiği zamanlar, onlar bunun süregelen
korkunç bir gürültü olduğunu düşünürlerdi. Asla anlayamadılar. Şimdi müzik programlarına katılmak için oldukça fazla ödeme
yapıyorlar. Bu da bir tür tersleme ama anlamıyorlar da. Hala onlar gideceklerdir çünkü Hint müziği dinlemek çok büyük bir moda
sayılıyor. Yani bu kadar aptal olan sizin egonuz, Tanrı bilir ne zaman o bunu kabullenecek. Bugün, “En iyi şey bu” diyecek, yarın
“hayır, hayır, hayır, hayır, biz diğerini almalıyız. Bu çok daha iyi” diyecektir. Bunda, Ben görüyorum, onlarda ayırd edicilik yok. Esas
olarak insanlarda ayırd edicilik yok. Egosu olanlar ayırt edemiyorlar. İyilik ile kötülük arasında ayırım yapamıyorlar. Ve şimdi bu
gibiler, Tanrıa şükür, oldukça fazla cezalandırıldılar.

Fakat bu İsa`nınyaşamıdır, Onun modeli, çok doğal olan yeniden dirilişinizin asıl gerekli olan şey olduğunu kanıtlar, bunu elde
etmediğiniz sürece, siz kayıpsınız. Bu bir ülke olsa da, bu bir kişi veya organizasyon olsa da. Sizin sahip olduğunuz bu ego,
mahfedebilir, nihayetinde bu kanıtlandı, sizi tamamen gerçeklikten uzaklaştırabilir. Sizi kör eden şey budur, ki edebilir, bir başka
ego da sizi kör edebilir. Bizim sahip olduğumuz bu papazlar gibi, bizim sahip olduğumuz bu mollalar ve tüm bu insanlar gibi.
Onlar bu muhteşem yanlış yönlendirme gücüne sahip olanlardır çünkü egonuzun ayırım yapma hassasiyeti yok. Bu yönde
düşünmez bile. Bu insanlar, özellikle çok fazla ego tarafında olmadıkları ama şartlanma tarafında oldukları zaman, bu hatta daha
da kötüdür, daha da kötü. Çünkü şartlandığınız zaman, her tür saçmalığa inanmaya başlarsınız ve bununla sağlığınızı
mahfetmeye başlarsınız.

İnsanların bu çok yıkıcı olan şeyleri nasıl anladıkları ve hoşlandıkları çok, çok şaşırtıcı. Ama sizler halledebilirsiniz. Bunlar, reklam
yapabileceğiniz, her tür ayartmayı, her şeyi yapabileceğiniz ve sizi şımartan bu Bay Egoyu çok iyi idare edebileceğiniz modern
zamanlar. Bu şımartma ile ego tamamen kendini kaybeder ve kendi kişiliği üzerindeki kendi kontrolünü kaybeder. Bu nedenle pek
çok insan onun içinde kaybolur.

Şimdi İsa hayatını kurban etti ve sonra yeniden dirildi. Aynı şekilde hayatını mahveden tüm bu gibi insanlar şimdi yeniden diriliş ile
yukarı çıkmalılar, başka bir çıkış yolu yoktur, Sahaja Yoga vasıtası ile. Kendi değerinizi anladığınız zaman, her şeyi anlayacaksınız.
Aksi halde, bu nedir? Kendi gözlerinizle mi bakarsınız yoksa bir başkasının gözleri ile mi? görür, Kendi kulaklarınızla mı duyarsınız
yoksa bir başkasının kulakları ile mi? Bunlar kendinizin olmalıdır, bu yüzden kendinizi bilin. Kendinizi bildiğiniz zaman her şey iyi
çalışacak. Ancak bununla, kendini bilen kategorisindeki insanlar ile Sahaja Yoga inşa edilebilir, kendini bilmeyen insanlarla değil.

Bu çok, çok uzun bir konu. Ben bu iki konu üzerinde devam edebilirm ama esas mesele şu ki, O bu yeniden dirilişi sahneye
getirdiği ve bu sayede bizler ayırd ediciliğimizi aldığımız için, İsa’ya minnettar olmalıyız. Tanrısal ayırd ediciliği bizler elde



edeceğiz.

Bu Onun meydana getirdiği öyle bir mücadele, öyle bir yol ki, egomuzu ve şartlanmamızı öldürecek olan bu zorlu sınavı bizler çok
kolayca geçebiliriz.

Sizler egonuzu ve süper egonuzu çok açıkça görüyorsunuz ve bunun üzerinde olabilirsiniz, Sahaja Yogiler bunu idrak edecekleri
ve içlerinde buna saygı gösterecekleri için Ben mutluyum.

Tanrı hepinizi kutsasın.



2001-0423, Afrika’dan gelen Sahaja Yogilerle Konuşma

View online.

Afrika’dan gelen Sahaja Yogilerle Konuşma, Swiss Hotel, İstanbul, 23.04.2001 Shri Mataji : Bu sizin başınıza gelmemeli çünkü siz
doğanın içinde yaşıyorsunuz, tabiat böyle değildir, doğa asla yozlaşmaz.  Shri Mataji : Biliyorsunuz, her bir yaprak, buna hayret
edersiniz, meydana getirilen her yaprak güneş ışığını alır Shri Mataji : Dünyadaki her yaprak farklıdır, her bir yaprak. Ve onların
organize olma şekillleri de öyledir, hepsi  gün ışığını alırlar. Shri Mataji : Ancak yozlaşma olduğunda, kişi sahip olduğunuz her
şeye sahip olmak ister. Shri Mataji : Ve o zaman da, Shri Mataji : başkalarına (bir şeyler) vermenin neşesini bilmiyorlar. Shri
Mataji : Bakın, Sahaja Yoga içinde son derece cömert olmak işte böyle oluyor. Shri Mataji : Kocamdan örnek vereceğim yada
Babam demeliyim. Shri Mataji : O çok, çok cömert birisiydi, çok. Shri Mataji : ve bize kapıyı kilitlememizi söylerdi, açık bırakın, eve
hırsız girmeyecektir derdi. . Shri Mataji : Ama bir gece, eve hırsız girdi ve bu büyük borusu (hunisi) olan, eski bir büyük gramofonu
alıp götürdü. Shri Mataji :  ve ertesi gün Babam üzgündü. Çok üzgündü. Shri Mataji : Bunun üzerine Annem: “Gramofon yüzünden
mi?”, “Gramofon yüzünden mi üzgünsün?” dedi. Shri Mataji : O da, “Hayır, gramofon satın alabiliriz ama bu adamın plakları
almamış olmasına ne demeli, neyi dinleyecek şimdi?” dedi. Shri Mataji : Annem de, “Tamam”, dedi. Ve Babam devam etti,
“Gramafonu alıp götürmek için yanında başka birisini daha getirmeliydi.” Shri Mataji :  Bu durumda Annem “Peki, bu durumda
gazetede nasıl bir duyuru yapmalıyız? Gramofonu çalan kişi, buraya gelip plakları da alabilir.” Shri Mataji : Bu tür bir cömertlik, bu
türden. Müzik (dinlemek) için bizim bir kabin satın alabileceğimizi, [...] ama hırsızın plaklarının olması gerektiğini söyledi. Shri
Mataji : Çok cömertti, son derece cömert. Shri Mataji : Yani, bakın, yozlaşmayı düzeltebilmemizin tek yolu, cömerttliktir. Shri
Mataji : Vermekten neşe duymaya başladığınız zaman, siz gasp etmezsiniz. - Shri Mataji : Ve böyle bir kişinin toplum içinde bir
itibarı yoktur ve gasp ettiği paranın da hiçbir yararı yoktur. Shri Mataji :  Ve bu şekilde para kazanan tüm insanlar, bu parayı İsviçre
Bankasına yatırdıkları zaman, kaybetmişlerdir.. Shri Mataji : Ve İsviçre bankasının da [...] bir başarısı yok. Onlar çok iyi şeyler
yapabilirler ama yapmazlar, bütün parayı saklıyor ve tepesinde oturuyorlar. Shri Mataji : Öyleyse, kişi bunu yapmak zorundadır,
eğer birisi (bu konuda) bir şey söylerse de, İsviçre Bankası hakkında konuşulmalıdır. İsviçre bankasını durdurun. Bu
kandırmacadır, bu tam bir dalaveredir. Shri Mataji :  Bunu nasıl yasallaştırıldıklarını bilmiyorum, hırsızlardan parayı alıyor ve orada
muhafaza ediyorlar. Bunu nasıl yapabilirler? Shri Mataji :  Eğer İsviçre Bankasını durdurursanız, yolsuzluk ortadan kalkacaktır.
Shri Mataji :  Bu üst sınıf yolsuzluğu durdurmanın tek yolu budur. Shri Mataji : Yazmalısınız, bununların hepsini yazmalısınız [...]
Shri Mataji : Amerikalılar çok dikkatlidir. Eğer siz Amerika'dan İsviçre'ye bir para gönderirseniz, İsviçre, Amerikalı yetkilileri
bilgilendirir. Shri Mataji : Orada Brezilya'da hukuk ve adalet bakanıyla (Hindistan`da Adalet Bakanlığı bu şekilde adlandırılıyor) ve
baş yargıçla, onların her ikisiyle de görüştüm. Shri Mataji : Onlar çok saygılıydılar ama bizim ülkemizde, kendisi hakkında
suçlamalarda bulunulmuş bir başbakanımız var, dediler. Shri Mataji : Ve bu adam şimdi…, neresi diyorlar Yogi: İsviçre Shri Mataji :
Hayır, hayır, hayır, Amerika'da  Harvard Üniversitesi'nde, Harvard Üniversitesi'nde çok iyi bir işe sahip; ekonomi öğretiyor Shri
Mataji : Kendisine karşı ithamlarda bulunulmuştu. Shri Mataji : Bütün hırsızlar, bu tür üniversitelere gidecekler ve çocuklarımıza
nasıl hile yapılacağını öğretecekler. Shri Mataji : İşte gelmekte olan şey bu. Shri Mataji : Kadın konferansını düzenledikleri Çin'de,
Ben bunun hakında konuştum.   Shri Mataji : Ama bilemiyorum, bu devam etmekte olan büyük bir oyun. Shri Mataji : Ve bu
Sahaja’dan görülecek bir şey. Shri Mataji : Ve her şey yoluna girecek, bundan eminim Shri Mataji : Çünkü bu küresel bir iş. Shri
Mataji : Yani bu, kolektivitenin gücü sayesinde, Shri Mataji : başarısız olmayacak. Shri Mataji : Keşke hepinizle beraber,
Hindistan'da veya başka bir ülkede, bir gün bir konferans düzenleyebilsek. Yogi : Evet, Shri Mataji, Siz oraya gitmelisiniz,
(düzenlenecek) büyük bir konferans için  oraya bir kez gitmelisiniz.  

http://amruta.org/?p=40698


2001-0423, Kuran üzerine Konuşma

View online.

Swiss Hotel'de konuşma. İstanbul (Türkiye), 23 Nisan 2001. Shri Mataji: Yani, Din içeride olmalıdır. Bu Sufizm’dir. "Sufi" kelimesi
"saf" kelimesinden gelir. Yogi: Anne, Emin Bey, Marmara Üniversitesinde ve Kuran Tefsiri öğretiyor. Shri Mataji: İyi. Yogi: Yes.
SHRI MATAJI: ama, bakın, Kuran da çok yeni. Emin Bey: Kuranda bir ayet var. O, halk diyor, Allahın yasaklarından çekinselerdi,
yani Allahın emirlerini yerine getirselerdi, yasaklarından çekinselerdi yani yapmasalardı, gökten üzerlerine bereket yağdığını
göreceklerdi. Yani kuralları çiğnemeselerdi ve Allahın emirlerini yapsalardı. SHRI MATAJI: Bu şekilde değil, biliyorsunuz. Emin
Bey: Yani bilmiyorum, Evet inansalardı, inansalardı ve yasakları çiğnemeselerdi, Emin Bey: Gökteki bereket kapılarının üzerlerine
açıldığını göreceklerdi. SHRI MATAJI: Kimin üzerine? Yogi: İnsanların. SHRI MATAJI: Buna hiç şüphe yok ama bütün bunlar
hakkında Benim hissettiğim şey, Kuran'ın Muhammed Sahib'in ölümünden kırk yıl sonra yazıldığı. SHRI MATAJI: ve aynı
zamanda- Emin Bey: Yok, hayır, hayatında yazdı bunu. SHRI MATAJI: ve siz bunu hatırlayamazsınız ama buna rağmen, Ben
Kuran'ı mükemmel buluyorum ama daha süptil olan birçok şey eksik. Şimdi, örneğin Muhammed Sahib, beyaz bir ata binip yedi
cennete gittiğini söyledi. Şimdi, insanlar bunu anlamıyor. Emin Bey: Anlamazlar SHRI MATAJI: Yani, O Kundalini yükseldiği zaman
tam olarak ne olduğunu tarif etti. Emin Bey: Hiç giden gelen yok aslında. Bir yere gitmiş gelmiş değildir. SHRI MATAJI: Ne diyor?
Yogi: Aslında Onun hiç bir yere seyahat etmediğini söylüyor. SHRI MATAJI: Hayır, hayır, hayır, bu sizin içinizdedir. Emin Bey: Kendi
içindeki dünyaları fethederek SHRI MATAJI: Kendi içinizde, o bunları geçiyor. Emin Bey: O Miraç tamamen ruhani bir hadise..
SHRI MATAJI: Evet, ama Sahaja Yoga’nın olduğu şey budur. Olduğu şey budur, evet. Emin Bey: Aynı, Aynı Yogi: Ama olan şey..
SHRI MATAJI: çünkü insanlar anlamıyor ve yanlış yorumluyorlar. Genelde yanlış yorumluyorlar. Emin Bey: Yok, dini dışarıda
arıyorlar. SHRI MATAJI: Mesele bu. Mesele bu ama Onun söylediği şey - Emin Bey: Ama tasavvuf ehli biliyor, onun ruhani bir
seyahat olduğunu. SHRI MATAJI: Evet tabi ki ama sorun şu ki, insanlar anlamıyor ve yanlış yönlendiriliyorlar çünkü insanlar
onlardan para kazanmak ya da bir çeşit şiddet falan elde etmek istiyorlar ve Kuran-ı Şerif'e ve Muhammed Sahib'e sadece kötü
bir şöhret getiriyorlar. Emin Bey: Ama zaten o ruhani seyahat, yani, 1,5 milyar müslümanın hepsinin problemi değil. Her insan
kendi iç dünyasına dönüp o miracı zaten yaşayamaz. Emin Bey: Yani, bu avamın problemi değildir. Avamın böyle bir problemi
yoktur. SHRI MATAJI: İşte bu. Emin Bey: Biz ona havas (seçkin insanlar) diyoruz, işte tasavvuf ehli SHRI MATAJI: Bu doğru.
Sahaja Yoga'da bahsettiğimiz asıl şey budur, Kuran'da da "kendini bil" denilir. Emin Bey: Hepsinde öyle. SHRI MATAJI: Yani
kendini tanımadığınız zaman müslüman değilsinizdir. Kendinizi bilmeden Allah'a neyi teslim ediyorsunuz? İlk önce kendinizi
tanımanız önemli bir şeydir. Tüm dinlerin aynı şeyi söylediğine inanabiliyor musunuz? İsa da aynısını söyledi, Krishna da aynısını
söyledi, Rama da aynısını söyledi, Zerdüşt aynı şeyi söyledi, hepsi aynı şeyi söyledi. Emin Bey: Krishna, Adem Aleyhisselama daha
yakındır. SHRI MATAJI: Haa? Emin Bey: Adem Aleyhisselam, ilk dine daha yakındır. SHRI MATAJI: ama Adem, Onlar "Ruh" u
bilmiyorlardı. Emin Bey: Yok, hiç birisi yazmamıştır, çocukları yazmamış. O zamanın şairleri de kitap yazmıyordu. SHRI MATAJI:
Doğru, katılıyorum ama biliyorsunuz, Krishna ya da bu insanlardan herhangi biri, onların hepsi aynıdır ve kendileri hakkında bilgi
edinmeleri için insanları bina ediyorlar ve ayrıca Sufiler de böyleler. Emin Bey: Şimdiki eğitimde de öyle bir şey yok. Biz eşyayı
tanıyoruz ama, insanı tanıtmaya gelince kimse bir şey bilmiyor. Yani bunun en ileri ülkelerdeki resmi eğitim, okullarda öğretilen
şeyler, siz tercüme edebilirsiniz, orada da insanın kendisini tanımasına yönelik bir şey yoktur. İşte ahlak, dışarıya dönük bir takım
kurallar var. Burnunu karıştırmayacaksın, yere tükürmeyeceksin falan gibi ama iç dünyamıza ait bir bilgi vermiyor, bugünkü
modern eğitim de bir şey vermiyor. SHRI MATAJI: Evet doğru. Size katılıyorum ama dışarıda çalışıldı, bilmiyorum ama içeride
çalışılması gerekiyor. Çünkü içeride çalışıldığı zaman, "Kıyam zamanında elleriniz konuşacaktır" denilmesi gibi ve onlar fiilen
konuşurlar. Yani, dışarıdan - Emin Bey: Şimdi de konuşuyor ellerimiz, ayaklarımız. Emin Bey: Şimdi de konuşuyor SHRI MATAJI:
Haa? Yogi: Ellerimiz, ayaklarımız şimdi de konuşuyor diyor. SHRI MATAJI: Ah, olay bu, ama sayıca çok azlar ve onlar Sufiler. Emin
Bey: İşte konuşuyor da, dinleyen yok. SHRI MATAJI: Ayrıca, onların ne anlama geldiğini, ne söylediklerini ve Sahaja Yoga'da
açıklanan şeyin bu olduğunu bilmelisiniz. SHRI MATAJI: Bunu doğrulayabilirsiniz Emin Bey: Hz Mevlananın bir sözü var. Yogi:
Kendisi Mevlevi bu arada. SHRI MATAJI: Ne? Yogi: Kendisi Mevlevi, Mevlana. Jalaladdin Rumi. Yogi: Dönen Derviş. Emin Bey: O
diyor ki; şimdi sohbet ediyor. O diyor ki... SHRI MATAJI: Ama o da sizin nasıl böyle olacağınızı anlatmadı, Yogi: Nasıl olduğunuzu,
nasıl mevlevi olduğunuzu soruyor? Emin Bey: Ben mi? SHRI MATAJI: Nasıl olduğunu, ne yapılması gerektiğini- Emin Bey: Uzun bir
macera. SHRI MATAJI: Biliyorsunuz, kendisi her ne ise, o harikaydı ve kendi anlayışı ve duyguları hakkında yazdı. Yogi:
Duygularını anlatmalı, nasıl Mevlevi oldu? SHRI MATAJI: Bunu anlatmadı. Yogi: Hayır, Mevlana, bu konuma nasıl geldiğini açık bir
şekilde he anlatmadı. SHRI MATAJI: Hayır, hayır, hayır, yapmadı, bunu yapmadı. O yapmadı. Katılıyorum, yaptığı şey, o dedi ki- ne
konuştuklarını, aydınlanmış bir ruh olduktan sonra ne düşündüğünüzü, ne konuştuğunuzu ve bu, buna Çin Tao sistemi
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diyebilirsiniz, aynı şey, aynı şey. Tao ayrıca, Tao olan bir kişiye ne olduğu anlatılan bir sistemdir. Aydınlanmış bir ruh olan kişiye,
ona ne olur? O kişi her şeyin nasıl üstündedir, nasıl çalışır, nasıl korkmaz. Ama siz (sadece)bu kişinin nasıl biri olduğunu
söylüyorsunuz ama ona nasıl ulaşılır? Bunu hiç söylemediler. Emin Bey: Açıklıyorlar, açıklıyorlar Mesnevide var. SHRI MATAJI:
İnsanların buna nasıl ulaşacağını? Ve bu da, kolektif olarak. Emin Bey: Toplulukların ulaşması, şeydir, biraz zor çünkü evvela şey
olması lazım, arzu duyması lazım o topluluklardakilerin, bütün hepsinin, toplumun arzusu dünya nimetlerinedir, dünya
lezzetlerinedir. SHRI MATAJI: Hayır hayır hayır. Şimdilerde böyle değil. Şimdi, bu farklı bir şey. Çünkü dünya o kadar çok
mücadele, boğuşma ve bütün bu şeylerle dolu ki. Bu başladı. Dünyanın her yerinde binlerce insan var- Emin Bey: O zamanda
öyleydi. Mevlananın zamanında da savaş vardı. Moğollar bütün Türk illerini istila ederek geliyorlardı. Mevlana da kaçtığı için geldi
Konya'ya. SHRI MATAJI: Ama bu özel bir zaman. Bizim kutsal kitaplarımızda da bu önceden haber verilmiştir. Hint kutsal
metinlerinde, bu zaman insanların aydınlanmalarını kitlesel olarak alacakları zamandır. SHRI MATAJI: Sadece sizin İtalya'nızda,
sadece sizin ülkenizde bile buna sahip olan o kadar çok insan var ki. Emin Bey: İnşallah Yogi: "İnşallah” diyor. Emin Bey:
Türkiyenin öbür islam ülkelerinden farklı durumu var. Bizde İslamı ayakta tutan tasavvuf kültürüdür. Emin Bey: Yani bir Suudi
Arabistan'dan hatta Mısır'dan, Libya'dan, Afrika ülkelerinden çok farklıdır. SHRI MATAJI: Ama bir Sufi başkalarını Sufi yapamaz,
mesele budur ama Sahaja Yoga'da biz binlercesini yapabiliriz. Emin Bey: Ama şimdi o dergahlar kapandığı için herşeyi konuşmak
mümkün. Yapıyorlardı. Yapmadılar ama hepsinde silsile var, şecere var. Yani yukarıya doğru etkileşim olarak gidiyor. Mesela bir
kişi 10 tane halife bırakıyor, onun şeyi, halifelere bakıyor. Binlerce dergah var. Yalnız İstanbul 500 bin nüfusken, ki bunun yarısı
müslüman nüfusudur o zaman. Emin Bey: 520 tane tekke ve dergah vardı. SHRI MATAJI: Biliyorum, biliyorum bu yüzden Benim
için çok önemli ama kitlesel olarak vermek ve saf bilgiyi vermek çok önemlidir. Emin Bey: Kitlelere vermek için şu, kitlelere kültürü
verirsiniz ama sufi yapamazsınız. Sufi için ayrıca eğitim, mezheb lazım. Yani şimdi siz çok çok hijyen bilgisi, yani sağlık kültürü
verirsiniz kitlelere ama bir kulak mütehassısı yetiştiremezsiniz kitlelerin içinden. Bu özel bir eğitim tıp gibidir. Yogi: Emin hocam,
şimdi Shri Mataji de onu anlatmaya çalışıyor, insanlara bu bilgiyi nasıl aktarırsınız. Emin Bey: Yüzeysel bir kültür verirsiniz ama
çok sathi olur. Evet yani, biraz günahtan sakınmayı,biraz kendine dikkat etmeyi falan verirsiniz. Mikroptan sakınmayı, temizlik
kültürü falan gibi... Yogi: Müsaade ederseniz, onu anlatacak kendisi. Yogi: Bu çaba göstermeden kendiliğinden bir uyanıştır. Bu
beyinden gelmiyor, içeriden geliyor ve hemen oluyor, bu şekilde. Yogi: Şimdi şöyle bir küçük fark var orada, yakalanması gereken
Sahaja Yoga bilgi ve söyledikleri olarak İslamdan farklı hiç bir şey söylemiyor. Emin Bey: Yok ben farklı demiyorum, şimdi büyük
kalabalıkları... Yogi: Onu anlatmaya çalışıyorum Emin Bey: ...Sufi yapmak, yani böyle binlerce, yüzbinlerce Mevlana yetiştirmek,
yok böyle bir şey yani. Peygamber bile kendisine inananları peygamber yapamıyor ama belli bir yere kadar getiriyor işte. Ali’ler
yetişiyor, Ebu Bekirler yetişiyor. Ama bunlar sonra gidiyor.Sonra şey vardır, Kaynaktan uzaklaştıkça etki alanından kurtulma
vardır. Hz İbrahim peygamberdi, İsmail de onun oğluydu. Her ikisi de Allaha kendisini adamış insanlardı ama diyor ki Kuran-ı
Kerimde, bir zaman geldi ki onun çocukları namazı da terkettiler, ibadeti de terk ettiler ve günaha daldılar, kötü yola düştüler
diyor. Yogini : Şimdi onların hepsini Shri Mataji de biliyor, bir sistem anlatacak, nasıl olacağını anlatacak, bize müsade ederseniz.
Emin Bey: Estağfurullah, hayır yani kalabalıkların işi değil. Bu çok arzulu, çok istekli ve bu işe inanmış olması, bağlanmış olması,
kendini bu işe vermiş olanların eğitimidir ama şimdiki iletişim araçları ile kültürünü verebiliriz. Mevlananın elinde eğer televizyon
olsaydı böyle onbeş yirmi kişi ile değil de, belki binlerce insana ulaşabilirdi. Yogi: Sahaja Yoga'da büyük kefaretler, tapasya, dans,
şunun bunun gibi bir şeyler yapmamıza gerek yok. Bu sadece spontane bir olaydır. Onun huzurunda Kundalini uyanır, yükselir ve
biz bu aydınlanmayı alırız ve sonra Muhammed'in, İsa'nın tam bilgisi bize kendiliğinden gelir. SHRI MATAJI: Tamamen, kesinlikle.
Yogi: Şimdi sizin söylediğiniz... Yogi: Çaba göstermeden. Yogi: entellektüel kısmı işin. Televizyonda falan anlatılabilecek bilgiler,
kültürler, tamamen akli iş. Shri Mataji'nin varlığı ve getirdiği tüm insanlara, bu iç uyanış dediğimiz ki, adı da bunun kundalini diye
isimlendirilen iç enerji, Shri Mataji'nin varlığı ve öğretileri sayesinde spontane bir şekilde, anında uyandırılması ve bu enerjinin
anında uyandırılması ile o bilgiye olan, o bilgiyi otomatikman, bir kere zaten o arzu, saf arzu yoksa bir kişide zaten bu olmuyor.
Orada haklısınız ama o arzu içinde olan herkes, Shri Mataji'nin Sahaja Yoga yollarıyla spontane bir uyanış yaşıyor ve bu kundalini
dediğimiz enerjisinin uyanması ile ortaya çıkan bir durum bu, aydınlanma diyelim, enerjisel aydınlanmayı yaşadığı zaman bir kişi
ondan sonraki bilgileri absorbe etmesi çok daha kolay oluyor ve Shri Mataji bu dönemde de şunu ısrarla söylüyor, yıllardır
dünyada, bütün bu öğretilerde, sufizmde de böyle değişik Hindu öğretilerinde de böyle, daha değişik derin spiritüel bilgilerde de
böyle. Yani bir elit tabaka var ve bu elit tabaka ancak buna varabilir, kitleler varamazın tersini iddia ediyor. Emin Bey: Kendisi bir
şey söyledi, Peygamber efendimiz ruhani miracı anlattı fakat onu dinleyenler, daha kendisi hayattayken beyaz atın üzerine bindi
ve gökyüzüne çıktı, uçtu gitti, böyle anladılar. Yogi: neyse... Emin Bey: Yani herkesin doğru anlaması diye bir şey yok. Yogi:
Binlercesi, tüm dünyada, onlar ellerini sadece böyle uzatıyorlar ve uyanmış oluyorlar. Görüyorsunuz, onların gözleri parlıyor. Emin
Bey: Ben onun söylediklerine itiraz etmiyorum. Meselenin çok zor olduğunu anlatmaya çalışıyorum. SHRI MATAJI: Ama o bir Sufi
ve Benim oğlum. Yogi: Bilgisinden, düşündüklerinden dolayı, bilmediği için çok zor. SHRI MATAJI: Ah, evet. Eskiden böyleydi,



şimdi değil. Emin Bey: Ben fakültede hocayım. 4 sene çocuğa ders veriyorum. Bunun içerisinde mesela diyelim ki 80 kişilik sınıf, 8
tanesi, 4. sene sonunda benim talebem gibi beni anlıyor, 70 tanesi yine anlamıyor. SHRI MATAJI: Hayır, siz ters yöne
gidiyorsunuz. Sahaja Yoga bunun tam tersidir. SHRI MATAJI: Onları önce Sufi yapıyoruz, sonra onlara Kuran'ı veriyoruz. Yogi:
Şimdi Sahaja Yogada tek teknik farklı diyelim, anlayış farkı olmasa bile, Biz öncelikle Shri Mataji'nin varlığı ve öğretileri ile bu
aydınlanma önce yaşanıyor, bilgi arkadan geliyor. Bilgi ile aydınlanma değil, önce enerjisi ile, kundalinisiyle aydınlanma sağlanıp
arkasından o aydınlanmaya kavuşanların bilgilendirilmesi SHRI MATAJI: Bu böyle. Yogi: Tam ters çalışıyor. Emin Bey: Ben
anlıyorum, ben onun dediğini anlıyorum. Şimdi mesela aklıma geliyor soruyorum şimdi, mesela kendileri Hindu Yogi: değil, değil
Emin Bey: Hindistanda da bu kadın..., efendim, Yogi: Hindu değil Emin Bey: Nereli Yogi: Esası, doğuşu Hristiyan ama bu öğretilerin
içinde çok derin.. Emin Bey: Yani Hindistanlı değil midir? Yogi: Hindistanlı. Emin Bey: Tamam. Yogi: Ancak uyanıştan sonra,
Kutsal yazılar anlaşılabilir. Emin Bey: Hindistanlı değil mi? Şimdi kendi dilini bildiği içinde yaşadığı, kültürünü tanıdığı toplumda,
ne kadar etkili olabiliyor? Yogi: Şu anda çok hızlı oluyor. Bırakın Hindistanı, dünyada oluyor. Yani gittiğiniz zaman
şaşırabileceğiniz boyutta milyonlar, yüzbinlerle karşılaşabileceğiniz... Emin Bey: Hayır şimdi ben partizanları demiyorum,
sevenleri çok, ben de sempati duyuyorum mesela, okudum, aaa güzel bir şey Yogi: O konferans verdiği zaman, birçok profesör,
üniversite profesörü, Kuran hocası Shri Mataji'ye geldiler ve "Shri Mataji, Kuran daha önce hiç sizin söylediğiniz şekilde
anlaşılmamıştı" dediler ve asla... SHRI MATAJI: Köktenci, pek çok köktenci. Yogi: Delhi de bir şey hatırlıyorum… SHRI MATAJI:
Önce onlara "Ruh"un Her Yeri Saran Gücünün deneyimini yaşatıyorsunuz. Deneyimi bir kez elde ettikleri zaman, derinlere inerler.
Emin Bey: Yani önce kapıyı açıyorsun, sonra lambayı yakıp içeriyi düzene koyuyorsun. Yogi: Aynen öyle. Emin Bey: Odayı tefriş
ediyorsunuz SHRI MATAJI: Ve sonra al. Bu doğru. Doğru! Hepsi bu kadar. Emin Bey: Ama işte her kapı kolay açılmıyor. Paslanmış
oluyor kilit. Yogi: Ama Shri Mataji’de tüm odalar için anahtar var, Onda her odayı açan anahtar var. Emin Çok yüksek bir görev
üstlenmiş. Bu her babayiğidin yapacağı iş değil. İnşallah faidalı olur, başarılı olur. Yani ona dua ediyoruz, SHRI MATAJI: Onun
birçok Sufisinin olması gerekiyor. Dünyayı değiştirmek istiyorsanız, bunu bir iki kişiyle halledemezsiniz. Kuran'ı, İncil'i veya
herhangi bir şeyi anlamak için bile, o gözlere sahip olmalısınız. Sahaja Yoga'da da "vidya" [bilgi], Emin Bey: Her şeye ruh gözüyle
bakmak lazım aslında, bu çiçeğe de ağaca da Ruh gözüyle bakmak lazım SHRI MATAJI: Orada bulunan bütün merkezler nedir,
merkezlerin sorunları nelerdir ve gördük ki insanlar bedenen, ruhen iyileşiyorlar ve bir de, dedikleri gibi, düşüncesizce farkındalık
konumunda oluyorlar. Yani bütün dinler bundan bahsetmiştir. Bu sadece Kuran değil, sadece İncil değil, sadece Gita değil. Bütün
dinler aynı şeyi söylüyor. Emin Beyin eşi: peki nasıl olacak bu, bu ruh sağlığına kavuşmak için Emin Bey: Promlemleri
çözeceksiniz, ruhi problemleri. Emin Beyin eşi: aynı söylediğin yere geliyor işte SHRI MATAJI: Bayan ne söyledi? Yogi: Bunun nasıl
mümkün olacağını soruyor. SHRI MATAJI: Bu mümkündür, çünkü Tanrı içimizde tüm düzenlemeleri yapmıştır. O harika bir
organizatördür ve bizde o güç var, ve o yükselerek bıngıldak kemiği bölgenizi delen ve sizi her yeri kaplayan Güç ile, "Ruh" ile
bağlantıya geçiren Anne Güç'tür. Yogi: Affedersiniz, burada tasavvufta, o anın da bir terminolojisi var. Bunun adı "Enel Hak" [Ben
Gerçeğim ya da Tanrıdan uzak değilim anlamına gelir] SHRI MATAJI: Bu dinde. Yogi: En-el Hak, diyerek Ben Tanrıyım diyorsunuz,
Ben Tanrıyım diyorsunuz. SHRI MATAJI: Ben dinim. Yogi: Ben dinim, Ben Tanrıyım. Emin Bey: Yok, "I am God" demek değildir.
Yogi: Yani ben Allahın bir bütünüyüm, parçasıyım. Ben de Allahın parçasıyım. Emin Bey: Ben hakikatim der. SHRI MATAJI: Hayır,
hayır, siz olursunuz. Aslında oluyorsunuz. Yogi: Evet, Gerçek, Ben Gerçeğim. SHRI MATAJI: Siz olursunuz. Bir sertifikanız olması
gerekmez. Sadece olursunuz. Önce elleriniz konuşmaya başlar. İçinizdeki bu merkezlerin ne olduğunu bilirsiniz. Her bilgi,
mükemmel bilgi içinizde mevcuttur.
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Swiss Hotel’de Görüşme. İstanbul (Türkiye), 23 Nisan 2001. Görüşmeci: Bugün Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.
HSM: Biliyorum. Görüşmeci: Ve milli bir bayram. Bu günde, Türkiye'ye bir mesajınız var mı? HHSM: Aman Tanrım, buna çok
sevindim. Bakın, onların anlamadıkları şey, bizim yaptıklarımızın çocuklarımız üzerinde bir etkisi olacağı, onlar için cehennem mi
yaratıyoruz? Görüşmeci: Yaratmamalıydık Anne. HHSM: İşte bu. Çocukların bakış açısıyla düşünmeliyiz. Onlara ne veriyoruz? Ve
bugün harika bir gün, çünkü Ben gerçekten çocuklarımızı sömürdüğümüzü hissediyorum. Onları düşünmüyoruz ve kendi
kendimize delirme şeklimiz, onlar manyak [ANLAŞILMIYOR], bunu söylemek zorundayım. Onların yapmaya devam ettikleri şey,
ama sen bir çocuğa ne vereceksin? Onlara huzur vermelisiniz. Onlara neşe vermelisiniz. Bunu yapıyor musunuz? Bu bu yaşlı
insanlar sadece, onlar herkesi önemseyen heyecanlarını kaybettiler. Siz çocuklarınızın sadece çok huzurlu, güzel, neşeli bir
ülkeye sahip olmaları gerektiğini düşünüyorsunuz, öyle değil mi? Onların başına bu gelmeli. Görüşmeci: [ANLAŞILMIYOR] Anne,
evet böyle olmalı. HHSM: Tüm bu şeyler sonsuza kadar sürmeyecek Görüşmeci: Yok, bu çok doğru Anne. Anne, yanılmıyorsam
BM barış madalyası da dahil olmak üzere barış üzerine birçok ödül aldınız. HSM: Barış mı? Görüşmeci: Barış madalyası. HHSM:
Kaç tane aldım bilmiyorum, Tanrım. Bakın, Ben tüm bu ödülleri umursamıyorum. Ve geçenlerde bir tane de Hindistan'da verdiler.
Ödül, İnsanlığın Mücevheri olarak adlandırılıyor. Onlara, bunu istemediğimi söyledim, Bombay'a gitmeyeceğim, bunun üzerine
Bana vermek için onlar Pune'ye geldiler. Ama görüyorsunuz ki bu ödüllerin ve Benim için verilen şeylerin hiçbir değeri yok. Çünkü
çok kişi alıyor, çok kişi alıyor. Ben ne, Ben hiç kimseden sertifika istemiyorum, dedim, buna ihtiyacım yok ama onlar vermek
istiyorlar, bazıları da vermek istemiyor. Vermek istemeyenler de var, çünkü Ben Katolik değilim, böyle diyorlar, bazıları da
vermiyor. Hristiyan olmadığım için Bana vermiyorlar. Bu böyle, aptalca. Görüyorsunuz, Ben bunların hiçbirisi değilim ve Beni
esasa göre yargılamıyorlar. Beni esasa göre değerlendirseler, bu ödüllerin bir anlamı var ama onlarda bu yok. Görüşmeci:
Anlıyorum Anne. Örneğin, Sahaja Yoga barışın ve çocukların korunmasını teşvik etmek için dünya çapında hangi faaliyetleri
yapıyor? HHSM: Her şeyden önce, insanı daha yüksek bir farkındalık düzeyine taşıyarak dönüştürmeye çalışıyoruz. Bununla
birçok şeyin akıp gittiğini görüyorsunuz. Örneğin, uyuşturucu gibi şeylere olan bağımlılığınız ve bütün bu şeylerin hepsi azalır.
Sonra pek çok hastalık tedavi edildi ve kişi, çok güzel bağımsız bir şahsiyet olur ve kolektif bilince ulaşır, görüyorsunuz. Yani
böyle olan bir grup insan, aydınlanmış insanlardan oluşmuş diyebileceğimiz böyle bir toplum, yarın tüm dünyayı değiştirebilir.
Görüşmeci: Anne, İnsan buna nasıl ulaşır, bu aydınlanmaya, bir meziyet olarak bu aydınlanmaya nasıl ulaşır [ANLAŞILMIYOR]?
HHSM: Bakın, bu konuda iki şey var, şu anda çok sayıda gerçeği arayan kişi var, dünyanın her yerinde siyah, beyaz, sarı, hepsini
gördüm. Hepsi gerçeği arayanlar. Ve ne oluyor, onların içinde bir güç var. Herkesin içinde kundalini adı verilen üçgen kemik
vardır. Ona herhangi bir isim verebilirsiniz ve bu yükselir ve size Tanrısal olanla kurulan bu bağlantıyı verir. İşe yarayan çok çok
basit bir şeydir ama vakti geldiği için, vakti bu olduğu için, aynı zamanda onlar arayış içinde oldukları için, çünkü onlar bunda çok
samimiler [ANLAŞILMIYOR] bununla da bağlantılıdır. Görüşmeci: Bu kundalini enerjisi yükseldiği zaman, bunun insanlar
üzerindeki etkileri nelerdir ve insan, bu enerjinin aktif olduğunu nasıl anlar? HHSM: [ANLAŞILMIYOR] Tam bir dönüşüm
geçirirsiniz. Bilirsiniz, bu onu sizin ne kadar mükemmelleştirdiğinize bağlı ama ilk olarak, dediğimiz gibi insanın sahip olduğu altı
tane düşman vardır. Ve öfke gibi bu altı düşman ve seks alışkanlıklarında sapkınlık diyebileceğiniz şey, sonra bu yozlaşma hırsı,
sonra bağımlılıklarınız var. Bakın, onlar sahtekar olacaklar çünkü sizin [ANLAŞILMIYOR] oğluzun [ANLAŞILMIYOR] şunu şunu
getirmesi. Bu türden tüm bu tanımlamalar var. Ve ayrıca gurur, sanki biz harika bir şeymişiz gibi. Bu bir ego sorunudur.
Görüşmeci: Yedi büyük günah gibi. HHSM: Hı?. Görüşmeci: İngilizce de dendiği gibi “yedi ölümcül günah”. Gurur,
[ANLAŞILMIYOR], tembellik, şehvet. HHSM: İngilizlerde var ama şimdi geliyorlar. Görüşmeci: İngilizlerde var. HHSM: Her yer
gelmek zorunda [ANLAŞILMIYOR]. Her eylemin bir tepkisi vardır ve onlar bunu anlıyorlar. Şimdi düşünün, bu konuda hiçbir şey
yapmadan onlar ülkemizden ayrıldılar. Bunu nasıl başardılar? Yani onlar dünyaki itibarlarını da önemsiyorlar. Ve işler değişiyor,
sana katılıyorum, onlar çok fazlalar. Burası küçük bir ülke ve onlar çok şey başardıklarını düşündüler ama bu [ANLAŞILMIYOR]
böyle gitmiyor. Görüşmeci: Anne Sahaja Yoga, Sufizm gibi mi, İslami Spiritüalizm gibi mi? HHSM: Bu bir “izm” değil. İkisi
arasındaki fark budur. Bu gelen beyler gibi, herkes kendisine Sufi diyebilir. O da kendisine Sufi diyor ama sadece tartışmacı
birisiydi ve dünyevi olarak çok kötü, şudur, budur dedi ama kendisi için ne söyleyeceğini bilemedi. Yani bir “izm” değil. Bu bir.
“İzm”, bir tür şey anlamına gelir, bir tür teori diyebiliriz veya bir şeye inanan bir tür grup olabilir. Bu böyle değil. Sahaja Yoga sizi
Sufi yapar. Sufi temiz, Nirmal demektir. Bu onun, sizin temizlenmenizi sağlaması demektir. Sizi temizler ve bu korkunç şeylerden
kurtulursunuz ve dönüşüm geçirmiş bir kişilik olursunuz. Görüşmeci: Tasavvufta nefis denen insandaki kötü bir tabiat anlayışı
vardır ve bu nefsi terbiye derek veya Sufi [ANLAŞILMIYOR] kolektif bilince ulaşır. HHSM: Bu yanlış bir fikir. Sufilerin çoğu nasıl
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Sufi olduklarını biliyorlardı. Onlar bu şekilde doğdular. Ve Tao gibi bunun hakkında konuşan diğerleri, bu Çin şeyini duymuş
olmalısınız, Tao. Bir bilgeyi tarif ettiklerinde, bilge böyledir, bilge şöyledir ama kişi nasıl böyle biri olur? Yani tasavvuf teorilerinde
bile bu kısım eksiktir. Nasıl Sufi olunur? Sadece dönüp dönüp durarak olamazsın, belirli bir yaşam kodunun altına düşersen, böyle
olmazsın. Nedir? Kundalini, yükselmelidir. Görüşmeci: Peki diğer tasavvuf biçimleri nerede, ne deniyorlar, ne elde etmeye
çalışıyorlar, Sahaja Yoga nerede başlıyor? Bunu söyleyebilir misiniz? HHSM: Her tür kontrol var ve bu şeyler içinde, kendilerini
baskı altına alarak buna ulaşmaya çalışıyorlar. Yolu bu değil. Siz özgür bir insan olmalısınız, kundalini ile siz özgür bir insan
olursunuz, kimsenin size “bunu yapma” demesine gerek yoktur, siz sadece olursunuz. Mesele olmaktır. Görüşmeci: Mesele
olmak. Anne, Sahaja Yoga veya bir Sahaja Yogi, içinde yaşadığı topluma nasıl bir fayda sağlar? HHSM: O kişi kendisi için yeni bir
toplum yaratır. Ve sonra bununla başkalarına da yardım edilir. Çünkü onlar açgözlülüğün olmadığı, kavganın olmadığı, dövüşün
olmadığı, hep birlikte mutlu, birbirinden neşe duyarak ve anlayış içinde yaşayan bir toplum görürler. Başka bir şey de olur, onlar
kendi ülkelerinde neyin yanlış olduğunu görmeye başlarlar. Kendi toplumunuzda yanlış olan şey ne? [ANLAŞILMIYOR] olan bütün
dinlerde ne yanlış? O sadece bir şeyleri gören türden bir insan olur. Yani böyle bir toplum biçimlenir ve bu insanlar, başkalarını
etkilerler. Sahaja Yoga işte bu şekilde etrafta bu kadar çok yayılıyor. Çünkü Ben artık her yere gitmiyorum [ANLAŞILMIYOR] burası
ülkeler dediler. Ben yarısında fiziksel olarak [ANLAŞILMIYOR] bulunmadım ama olan şey nedir, bunu alan bir kişi gider ve bir
başkasına verir. Çünkü gerçek budur, görüyorsunuz, işe yarıyor. Görüşmeci: Bu harika. Türkiye, Balkanlar, Kafkaslar, İsrail ve
Filistin çatışmasını temsil eden Ortadoğu gibi birçok [ANLAŞILMIYOR] bölgenin ortasında yer almaktadır. Türkiye dekiler ve/veya
Türk yogiler bu bölgelere barış getirilmesinde rol oynayabilir mi? HHSM: Elbette, elbette, neden olmasın, elbette. Türkiye'nin çok
büyük bir kutsaması var; burada pek çok Sufi vardı. Ve eğer onları okursanız, bu şey Sahaja Yogilerin tanımıdır. Onların hepsi
Sahaja Yogilerdi. Onlara Sahaja Yogiler demediler ama onlar öyleydiler. Çünkü onlar, bu şekilde olmayı tarif ediyorlar, böyle
olmayı tarif ederler. Ve kendi deneyimlerini ve tüm bunları anlattıkları zaman, şiirde, gördüklerinize şaşırıyorsunuz, onlar sadece
Sahaja Yogiler gibi konuşuyorlar. Bunun nedeni budur; Bu kutsama sayesinde Türkiye Benim için de çok önemli hale geldi. O
spiritüellik kesinlikle burada bir şekil alacaktır ve belki de her zaman İslam'ın Türkiye'de gerçekten çok iyi şekilde
gösterilebileceğini hissetmişimdir. Belki de bu insanların İslam hakkındaki fikirlerini düzeltmelerine yardımı olur. Görüşmeci:
Anne, İslam'dan bahsetmişken, Afgan hükümetinin Buda heykellerini yıkarak yaptığı eylemler. Bu nasıl oldu, Hindistan'ın tepkisi
ne oldu, Sahaji'nin tepkisi ne oldu? HHSM: Görüyorsunuz, onlar bizim için [ANLAŞILMIYOR] baştan aşağı bir lanet oldular. Çünkü
Hindistan için görüyorsunuz, Hindistan her şeye, her dine saygı duyuyor, [ANLAŞILMIYOR], bütün dinlere aynı şekilde saygı
gösteren tek ülke orasıdır. Bu yüzden bu onlar için bir şok oldu çünkü İskender Afganistan'a geldiğinde, bu sanatçının onların
sahip oldukları bu güzel çevreyi ve sahip oldukları güzel dağları görmesi, çok tarihi bir şeydir. Ve onlar, biz size taşları
yontabileyeceğini öğretebiliriz dediler. Orada onlara öğrettiler. Hintliler bunun için onlara [ANLAŞILMIYOR] çok minnettardı. Ve
bize sadece kendilerinin öğrettiklerini, aksi halde kayaları yontmayı bilmediğimizi söyleyecek kadar da ileri gittiler. Bizde
[ANLAŞILMIYOR] gibi çok iş yaptılar. Ama sonra, [ANLAŞILMIYOR] korkan Yakshini adında bir bayan buldular ve bu fikri hiçe
saydılar. Yani Hintliler kaya yontmayı biliyorlardı ama onlar istemediler. Çünkü her zaman kayanın içinde olurdu ama bunlardan
neden evleri ve eve gidebilecek bir şey yapmıyorsunuz. O zaman bu fikir gitti, bunu sadece Yunanlılar başlattı, kimin
[ANLAŞILMIYOR] bize hizmet ettiği veya bize öğrettiği önemli değil. Yani onlar çok, çok iyi bilinen yapılardır ve buna hepimiz çok
saygı duyarız, şüphesiz. Sadece Budist olduğu ya da bir sanat eseri olduğu için değil ama bu insanların kafalarında hiçbir
duyarlılık kalmadı. Onlar sadece yıkıma inanırlar. Şimdi yok ederek İslam'ın yayılacağını mı sanıyorsunuz? [ANLAŞILMIYOR] sizi
bundan ne kurtaracak? Yoksa orası eskiden insanların ziyaret ettiği bir yerdi, eskiden turistleri vardı, bütün bunlar artık bitti. Sahip
oldukları tek yüceltici şey budur. Başka neleri var. Onlarda Tac Mahal yok. Eski tapınaklardan hiç birisi yok, hiçbir şeyleri yok.
Onların sadece o heykelleri vardı. Onlarda da [ANLAŞILMIYOR] vardı, orada ne olduğunu bilmiyorlardı [ANLAŞILMIYOR] söz yok,
onların mirası, en büyüğü. Birçok kişi bunu görmeye gitti. Mısır'ı görmeye gitmemiz gibi, Ben de, akrabalarımdan da birçok insan
da o heykeli görmeye gitti . Yani şu anda kaybettiler. Oradaki tüm bu cesetleri görmeye mi gidecekler. Görüşmeci:
[ANLAŞILMIYOR] sıkıntı bu, Anne HHSM: Bilmiyorum. İslam hakkında bir tür bir fikirleri var. Görüşmeci: Anne, bu soruları sormak
ve sizin aydınlanmış görüşlerinizi dinlemek çok ama çok büyük bir zevkti. İçtenlikle umarım ki, gelecekte bir gün sizinle tekrar
röportaj yapma şerefine erişirim. HHSM: Eğer ben? Görüşmeci: Yine söylüyorum. Umarım gelecekte bir gün sizinle tekrar röportaj
yapma lütfu bana verilmiştir. HHSM: Elbette, her zaman. Görüşmeci: Ne büyük bir şeref Anne. HHSM: Çok iyi bir röportajcısın,
söylemeliyim, çünkü İngiltere'de korkunç şeyler yaşadım. Bu yüzden İngiliz olduğumu söylediğinde biraz korktum. Görüşmeci:
Türkiye'nin etkisi olmalı. HHSM: Bence İskoçlar kesinlikle daha iyi insanlar. Bir görüşmeci uzun zaman önce geldi ve Bana garip
sorular sormaya başladı. Öncelikle Bana, siz neden bu ülkedesiniz dedi. Kocamın bir randevusu olduğu için geldim dedim; Ben
onunla birlikte geldim, tamam. Ama Bende size neden Hindistan'a gittiğinizi de sorabilirim, dedim. O oldukça iyiydi. Sonra Bana
başka bir soru sordu, nüfusunuz ne olacak, neden gidip nüfusunuz için bir şeyler yapmıyorsunuz. Hindistan'da neden bu kadar



çok nüfus var? Bak, üzgünüm ama eğer size bir şey söylersem, umarım incinmezsiniz, dedim. Evet dedi, bana bunun nedenini
söyleyin. Bakın bunun sebebi, geçen gün gazetede okumuş olmam. O sırada Londra şehrinde her hafta, iki çocuk ebeveynleri
tarafından öldürülüyordu. “Gerçekten mi, evet, anladım” dedi.. Peki hangi çocuk anne-babası tarafından öldürülebilecekleri bu
ülkede doğmak ister ki? Buna oldukça şaşırmıştı. Yani çocuklar da Hindistan'a gidiyor ve doğum alıyorlar çünkü orada
çocuklarını seven insanlar var. Yani onlar Hindistan'da doğmak istiyorlar, bu konuda ne yapabiliriz. Sonra Bana ülkenizde neden
bu kadar fakirsiniz? diye sorduğu ikinci soru çok komikti, Bu doğrudur dedim. Sorumlu olduğunuzu düşünmüyor musunuz? Nasıl
yani, dedi, 300 yıl vizesiz, hiçbir şey almadan oraya gittiniz ve orada yaşayan üç Hintli için bizi yağmaladınız, sonrasında ne
olacaktı ki, dedim. Bütün bunların net sonucu [ANLAŞILMIYOR] ne olacak? Bir zamanlar en zengin ülkelerden biriydik ama yeni
insanlar bizi yağmaladılar, ne yapalım. Görüşmeci: [ANLAŞILMIYOR] doğru Shri Mataji. HHSM: Sonra sessizleşti. Görüşmeci:
Anne, ben düşünürken aklıma geldi. Türk gazetelerinden bazılarını okuyordum, sonuçta bu benim işimin bir parçası ve Sabah
gazetesinin bir röportajı, “sizi yok eden şey açgözlülük, sizi aşağı çeken açgözlülük”, dediniz. Sanırım Türkiyedeki ekonomik kriz
hakkında gazetecilere bunu anlattınız. HHSM: Evet, doğru. Görüşmeci: Bu doğru. HHSM: Bakın mesele şu ki onlar çok sanatçı,
bilirsiniz onlar öyle güzel sanatçılar ki. Yoktan, güzel şeyler yaratırlar. Bu yüzden, onların neden para peşinde koşmayı istediklerini
ve kendi ülkelerini mahvetmek istediklerini bilmiyorum. Görüyorsunuz, sahip oldukları sanat onlara Lakshmi'nin tüm
kutsamalarını vermek için yeterli. Ama değiller, memnun değiller. Modern tarzda para kazanmak istiyorlar. Bunda siz
kaybolursunuz. Yalan söylüyorsunuz, hile yapıyorsunuz, her tür şeyi yapıyorsunuz ama sanat söz konusu olduğunda harika bir
şey üretiyorsunuz. Ve bu tür bir gerçek karşılama budur. Ama insan kendi içinde tatmin olmalıdır. Mesele şu ki, eğer sahip olmak
istiyorsanız, deyin ki Rockefellerin şeylerine, o zaman yapamazsınız, bundan neşe duyamazsınız. Şu an Amerika'da yaşadığımız
şey [ANLAŞILMIYOR] büyük. Ve herkes o karardan [ANLAŞILMIYOR] geçiyor. Ama sanat [ANLAŞILMIYOR] olamaz. O halde sanat
sevgisini her türlü sanatta kendi bilgilerine götürmeleri gerekirdi. Ve mükemmel bir şekilde iyi olacaklardı ama onlar kendi
doğalarını anlamıyorlar. Ve koşarak herkes Amerikalı olmaya çalışıyor, bilemiyorum, Hindistan'da bile. Görüşmeci: Anne,
Türkiye'de İstanbul dışında başka bir yere gittiniz mi? HSM: Öyle olmadı. İsterdim. Bu sefer, bu yüzden dört gün verdim. Farklı
yerlere gitmek istiyorum, bakın, günüm yok. Anlıyorsunuz. Buradayken çok meşgulüm ve sonra da ortadan kayboluyorum. Ama
yapardım, bu sefer bencil davrandım. Görüşmeci: Anne Konya'yı görmek ister misiniz? HHSM: Hı? Görüşmeci: Mevlana'nın
memleketi olan Konya'yı görmek ister misiniz? HHSM: [ANLAŞILMIYOR] her şey. Hangi programları var bilmiyorum. Çünkü onlar
Anne [ANLAŞILMIYOR] bize bunun için dört gün verdiğini söylediler, bilmiyorum, programları neyse onu yapmayı çok isterim.
Görüşmeci: Tamam Anne. Sanırım sorularımın sonu geldi Anne. Teşekkürler. HHSM: Burası harika bir ülke; burada çok şey
yapabilirsiniz. Demek istediğim bu adamın burada İslam, İslam, İslam bile demesi bile o kadar güzel bir şey ki, o da düzelecek.
……….. HHSM: Şimdi bu insanlar [ANLAŞILMIYOR] Krishna bilincini o kadar çok yayılıyorlar ki. Ben de Los Angeles'teydim,
bilemiyorum [ANLAŞILMIYOR] bu yüzden bu kadar kötü ifşa oldular. Orada olan oğlan, bu sözüm ona çocukları, onlara ne
diyorsunuz? SY1: Krishna bilinci. HHSM: Krishna bilinci. Yani artık büyüdüler. Onlar yetişkinler. Ve çocukken onları sürekli olarak
istismar eden organizatörlere dava açtılar. Ve onlar sadece bir [ANLAŞILMIYOR] ceza ödemek zorunda kaldılar; Ben o kadar çok
parayı bilmiyorum. Yani tüm bu saçmalıklar, onlar bu Krishna bilincini başlattılar. Yani ruhun herhangi bir bilincine sahip
olmadılar. Bu kadar pis bir işi nasıl yapabildiler? Ve şimdi hepsi sahte, Amerika'da değildi. Tabii [ANLAŞILMIYOR] gitti, bu gitti, bu
bitti. Ama bu Krishna bilinci hala devam ediyordu, yani. Yaptıkları şey kitap satmak. SY1: Ve bundan para kazanmak. HHSM:
Kazanmak, sadece para kazanmak, bu şekilde para kazanmak. Ve her şey açığa çıkıyor. SY1: Burada da Shri Mataji, şimdi bu
insanların arzusu ruhsal olarak aydınlanıyor. Arzu, tüm bu yanlış bilginin insanları tarafından çokça suistimal edilmektedir. Her
türlü insana [ANLAŞILMIYOR] seminerleri var. HHSM: İnsanlar var. SY1: Her türlü insan, seminer veriyor. Deepak Chopra bile
buradaydı. HHSM: Hatta kim? SY 2: Deepak Chopra. SY 1: Seminer vermek için buraya bile geldi. Ve seminere katılmak için para
ödemeniz gerekiyor. HHSM: Sadece para kazanıyor. O kişi sadece para kazanıyor. SY 1: Ve bu insanların birçoğu geliyor,
bilemiyorum otellerde bu tarz atölyeler yapılsın diye istiyorlar, falan filan. Bu gerçek. HHSM: Deepak Chopra en kötüsü. SY 1:
Biliyorum. HHSM: En kötüsü. Çok fazla para kazanıyor. SY 1: Diğerlerinin de geldiğini söyledim. [ANLAŞILMIYOR] HHSM:
Amerika'da bir otelde bir fahişe ile yakalandı. Bütün bunlar orada. Ama görüyorsunuz, tüm bunlar oluyor, her şey oluyor ama
bence insanlar büyüleniyorlar ve bunu asla görmezler. Onlar aptallar, bu son yargı. Bu zamanda aptal, bir aptala gidecektir. Ne
yapabilirsiniz? Çok kötü vibrasyonları var ama en iyi tarafı, Benim konuşmalarımı kullanması. SY 1: Evet. Tüm konuşmalarınızı
kullanıyor. Ve birisi ona Shri Mataji'nin dökümanlarını veriyor olsa gerek diyordum. HHSM: Önemli değil, yine de yalan şeyler
söylüyor. ……….. SY 3: Shri Mataji, biyoenerji uzmanı olan adamla bir görüşmemiz var. HSM: Kim? SY 2: Biyoenerji uzmanı olan
adam. HHSM: O burada mı? Tamam ama Sadhana gitti mi, ne. SY 3: Hayır uyuyor, dinleniyor diyor. HHSM: O uyuyan birisi,
tamam. Onu çağırabilirsin. SY 3: Jai Shri Mataji. HHSM: Doğru, Vishuddhi çok fazla. Bu biyoenerji işi nedir? SY 2:
[ANLAŞILMIYOR] gibi biyolojik şeylerden, ya da rüzgarla, suyun gücüyle enerji üretiyorlar. SY 1: Temelde Shri Mataji, insanları



iyileştirmek için enerjilerini vibre edecek bilgiye sahip türde insanlar var. Biyoenerji uzmanının şifacı olması, kundalini'nin sağlıkta
yaptığı şeyi yapması gerekiyor. Vücudun bloke olduğu bölgelere vibrasyon vermek. Yani onlardan bazıları bunu dokunarak,
bazıları dokunmadan, sadece vibrasyon vererek yapıyor. HHSM: Ama onun bana söylediği şey farklı. SY 1: Biyoenerji uzmanının
yaptığı şey bu. Ve sonra hepsinin farklı bilgisi var. Ama çoğu, şu aralar burada olanların çoğu temelde Rusya kaynaklı. HHSM: Rus
mu? SY 1: Bunu Rusya'da da öğretiyorlar. Ve insanların tıkanıklıklarına enerji vermekte, bir şifacı görevi görürler. HHSM: O zaman
biter. Enerji içinizde olmadıkça [ANLAŞILMIYOR]. HHSM: İçeri gel, gel. SY 1: Kendisinin psikiyatrist doktor olduğunu ve ayrıca
biyoenerji ve manyetizma alanında çalıştığını söylüyor. Ve kendisinin Türkiye'de insanları eğitmek ve şifalandırmak için, bio
enerjilerle insanlara yardım eden bir kurumu, vakfı var. Ve üç yıl önce Macit vasıtasıyla geldi ve ayaklarınıza, ellerinize dokundu.
Ve kendisini aydınlanmış hissetti. Yani bu sefer bir nevi doyasıya doyasıya yaşamak, aydınlanma sürecini devam ettirmek için sizi
tekrar ziyaret etmek istedi. HHSM: Evet ama yapılacak en iyi şey önce insanlara aydınlanma vermektir. İnsanlara aydınlanma
verirseniz, iyileşirler. Çünkü bu, sizin her yeri kaplayan güce bağlanmanızı sağlayan bir güce sahiptir. Bir kerede, size bakan, her
yeri kaplayan güçle birliktesiniz, genellikle. (Türkçe açıklamalar) SY 1: O da, o onların enerjilerini başkalarına yardım etmek için
kullanma bilgisi ile aynı türde şeyler yapmaya çalışıyor. HHSM: Hayır. Ama insan her konuda net olmalı, biliyorsunuz. Bazen bu
tehlikeli olabilir. Eğer tüm bilgiyi bilmiyorsanız ve bir şeyler yaparsanız, sağlığınızı bozabilir ve belki de başkalarının sağlığını
bozabilir. (Türkçe açıklamalar) SY 1: 18 yıldır biyoenerji yapıyor. Ve eğitimini Hindistan'da, Panjab'da aldığını söylüyor. HHSM:
Panjab. [ANLAŞILMIYOR]'da hangi eğitimi gördü? (Türkçe açıklama) HHSM: Ama Sahaja Yoga hakkında tam kapsamlı bir bilgiye,
mutlak bilgiye sahipsiniz. Ve o zaman bunu halletmelisiniz çünkü bu problem yaratabilir. (Türkçe açıklamalar) SY 1: Aynı fikirde,
Anne. HHSM: Çünkü bu işi yapan insanlar gördüm. O kadarda iyi olmayan Sahaja Yogiler zarar gördüler. (Türkçe açıklama)
HHSM: Korunmayı da bilmeleri gerekiyor. Başkalarından nasıl korunuruz. Bütün bunlar Sahaja Yoga'da tam bir bilimdir. SY 1:
Auraları görebildiğini söylüyor. HHSM: Bunu yapmaması gerekir. SY 1: Ve sonra kendi içinde kişinin sağda mı yoksa solda mı
olduğunu hissettiğini söylüyor. HHSM: Parmak uçlarında, ellerde. (Türkçe açıklamalar) HHSM: Tamam bakalım, Benim auramı
görsün, bakalım ne görüyor? (Türkçe açıklama) SY 1: Üç yıl önce sizinle ilk tanıştığında, etrafınızda kocaman bir yeşil renk gördü,
yeşil. Ve şimdi diyor ki, bu sefer dikkatimi koymadığını ama bir dakika önce dikkatini koyduğunda, hala üstünde biraz mor olan o
yeşili gördüğünü söylüyor. HHSM: Yeşil ile birlikte? SY 1: Mor. (Türkçe açıklama) SY 1: İlk seferde hissetti. Her şeyden önce
auranızı çok geniş olarak gördüğünü söylüyor. HHSM: Yeşilin anlamı nedir? (Türkçe açıklamalar) SY 1: Özellikle mor ile
karıştığında ruhsal alemde çok derinlerde çok bağlantılı, etrafındaki enerjileri kontrol etmede çok güçlü. HHSM: Yeşil mi? SY 1:
Yeşil. Ve aynı zamanda büyük, büyük Annenin insanlara olan sevgisi gibi. Bu yeşil. Ve ilk iki sefer için. İlk kez bu gördü ve bu sefer
kalp atışlarınında hızlandığını hissediyor. (Türkçe açıklama) SY 1: Sizinle üç yıl önce tanıştıktan ve aydınlandıktan sonra güçleri
ve duygu gözlemi son derece gelişmiş. Ve bu sefer buraya gelmesinin nedeni bu açlık, bu yüzden... (Türkçe açıklamalar) HHSM:
Söylediğim şey her zaman aceleye gelir. SY 1: Bir de hanımefendi başınızdan yukarı doğru beyaz bir ışık çıktığını gördüklerini
söylemiş. HHSM: Ama içinde olduğunuz zaman, bunu görmezsiniz. Siz bunun içindeyken. Dışarıda olduğunuz zaman, ancak o
zaman görürsünüz. (Türkçe açıklama) SY 1: Görmemeye çalıştığını söylüyor. [ANLAŞILMIYOR] HHSM: Görmemek en iyi
durumdur. İçeride olduğunuz zaman görmezsiniz. (Türkçe açıklamalar) HHSM: [ANLAŞILMIYOR] yani auraya göre yargılamak iyi
olacaktır ama sizin için değil. Orada değilsiniz, içeride olmalısınız. (Türkçe açıklama) SY 1: İyi diyorlar, o düşünmek zorunda,
sıfırdan başlıyor, öğreniyor. HHSM: Yani burada bazı insanlar var, onlara gelmeli ve Sahaja Yoga'yı çok iyi anlamalılar,
ustalaşmalılar. (Türkçe açıklama) HHSM: Bununla kendisi güvende olacaktır. (Türkçe açıklama) HHSM: Bir şey. Ve başka bir şey,
ne yaparsa yapsın, mükemmel olacaktır. Misafir işi yok. (Türkçe açıklamalar) SY 1: Buradaki Sahaja Yoga vakfına üye olmak
istiyor. Ve biyoenerji vakfı olarak adlandırılan kendi vakıfları arasında bir kombinasyon kurmak istiyor. HHSM: Ama önce
mükemmel bir şekilde bilgiye sahip olması gerekiyor. (Türkçe açıklama) SY 1: Türkiye'de zaten biyoenerjinin bilimsel olduğunu
kanıtlamaya çalıştığını, bu yüzden de Sahaja Yoga'nın bir bilim olduğunu zaten çok iyi biliyorum, diyor. HHSM: [ANLAŞILMIYOR] o
zaman karışıklık olabilir, anlıyor musunuz, bunun ne olduğunu bilmek zorundasınız? Ne oluyor? Hangi insanlar catch ediyor?
Onların sorunları nelerdir? Nasıl düzeltilir? Tam olarak. (Türkçe açıklama) HHSM: Kundalini'yi yükseltmeleri, onlara aydınlanma
vermeleri gerekiyor. (Türkçe açıklamalar) HHSM: Her şeyi. (Türkçe açıklamalar) SY 1: Hatta bazı müşterilerini, bazı hastalarını da
Sahaja Yoga merkezine gönderiyor. HHSM: Neden sen kendin yapmıyorsun? Sen kendin Üstad olmalısın. (Türkçe açıklama) SY 1:
Kimden öğreneceğini bilmediğini söylüyor. HSM: Hepsinden. Selim yapabilir. (Türkçe açıklamalar) SY 1: Selim'i zaten tanıyor
ama telefon numarasını kaybetmiş. HHSM: Selim orada. SY 3: Jai Shri Mataji, Bizde bir sürü kişi var. (Türkçe açıklama) SY 1:
Geliyorlar, geliyorlar, Sahaja Yoga merkezinde yapın diyorlar. HHSM: İlk nokta, önce kendinizi tanımanız. Bu Sahaja Yoga'dır.
(Türkçe açıklama) SY 1: Meditasyon yaparak kendini hastalarında yansıtmaya çalıştığını söylüyor ama eğer Sahaja Yoga'nın tüm
tekniklerini öğrenirse. (Türkçe açıklamalar) SY 1: Sahaja Yoga hakkında biraz bilgisi var. Biraz okuyor ama yeterli değil. Onu
mükemmelleştirmeli. (Türkçe açıklama) HHSM: Bir şey var, kendisi renkleri veya bu auraları görmeyecek. (Türkçe açıklama) SY 1:



O da, kendisi de görmek istemiyor, Shri Mataji. (Türkçe açıklama) SY 1: Yeni fark etti çünkü gördüğü bir şeyi de biliyordu. Gittikçe
derinleştikten sonra görmemeye başladı. Ve nedenini bilmiyordu ve cevabı Sizden aldı. HHSM: Çünkü eğer siz dışarıdan
bakarsanız, o oradadır. Diyelim ki denizin dışındasınız, denizi görebilirsiniz. Ama denizin içinde batsaydınız ne görürdünüz?
(Türkçe açıklamalar) SY 1: Üç yıl öncesine kıyasla daha genç olduğunuza dair bir iltifat var Anne. Evet. HHSM: Ben böyle
çalışıyorum, bilemiyorum. (Türkçe açıklama) SY 1: Kendisi daha ve daha çok aydınlanmak istiyor. Ve onlar ayrılmadan önce
onlara söyleyeceğiniz son sözlerinizi duymak istiyorlar. Bu sayede hayatlarını buna göre düzenleyebilirler. (Türkçe açıklamalar)
HHSM: Bakın Sahaja Yoga'da aşamalar var. Biri düşüncesiz farkındalık denilen, bu a'dır, ben onu Patanjali'den bile kısa tuttum. O,
bunun ilk olarak düşüncelerle farkındalık olması gerektiğini söyledi. Sonra, ikinci aşamanın düşüncesiz bir farkındalık olması
gerektiğini söylüyor. Sonra ikinci, üçüncü aşama bizim “nirvi kalpa” dediğimiz şey olmalı, hiç şüphe olmamalı diyor ama önce
şüpheniz olacak ve şüphelerle Samadhi diyor ama o zaman sizin hiç bir şüpheniz yoktur. Yani ötesine geçtiğinizde bu dördüncü
aşamadır.



2001-0424, TV Röportajı

View online.

Swiss Otelde Ropörtaj, İstanbul (Türkiye), 24 Nisan 2001. Muhabir: Dünyanın her yerindeki bütün insanlara nasıl ulaşacaksınız?
Shri Mataji: Bakın, dünyada, bu modern zamanlarda gerçeği arayan pek çok insan var. Bu yüzden, dünyada onlardan para
kazanmak isteyen çok sayıda düzmece insan da var. Muhabir: Masumiyetiniz ve saflığınız yüzünden mi, insanlar sizin yolunuzu
tercih ediyorlar? Shri Mataji: Evet, sizler gerçeğe sahip olmalısınız, görüyorsunuz. Bu yüzden onlar gerçek olmayanı bir kenara
atıp, Bana geliyorlar. Röportajcı: Türk insanı aydınlanma alma hususunda nasıl? Siz Türkiye'ye son 10 yıldır i geliyorsunuz. Shri
Mataji: Harika insanlar. Gördüklerim içinde en iyilerden biri. Muhabir: Dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırdığınızda, Türkleri nasıl
buluyorsunuz? Shri Mataji: Çok güzel. Mükemmel. Çok sade insanlar ve masumlar. Saçma sapan şeyleri fazla kabul etmiyorlar.
Muhabir: Şu anda Türkiye'de bir ekonomik kriz var. Bu krizi aşabilir miyiz ve bu krizi nasıl aşabiliriz? Shri Mataji: Tanrı'nın lütfu
sayesinde, her şey yoluna girebilir. Bu ülkede o kadar çok aydınlanmış ruh var ki, onlara çok yardım edilecektir. En önemli şey,
sizin huzurlu, neşeli ve mutlu olmanızdır. Muhabir: Türkiye'nin maliyesinden sorumlu bakan, onu nasıl görüyorsunuz? Kemal
Derviş, kendisinin adı Kemal Derviş. Shri Mataji: Evet, evet, onun fotoğrafını gördüm. İyi bir adam ama çok çalışıyor. Bu yüzden,
bence biraz sakinleşmeli. Shri Mataji: Çünkü bakın, bu zor işler kalbinizi zayıflatabilir. Bu yüzdende, çok değerli bir adam,
kendisine bakmalı. Muhabir: Bu gece ... büyük bir semineriniz var. Oraya gelen insanlara ne olacak? Shri Mataji: Bence hepsi
aydınlanmalarını alacaklar. Yogi: Aydınlanma alabilir miyim diye soruyor. Shri Mataji: Tabii ki. Tabii. Shri Mataji: Bu çok önemli bir
şeydir. Bunun için ödeme yapmak zorunda değilsiniz. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ancak kendinize saygı duymak
zorundasınız ve değerlerinizin ne olduğunu öğrenmek için kendi derinliklerinize inmelisiniz. Shri Mataji: Tanrı sizi korusun. Yogi:
“Siz konuşurken pozitif enerjiyi, sizden gelen sevgiyi hissediyorum” diyor. Shri Mataji: İşte bu. Bizler sevmek zorundayız. Bizi
yaratan, bu dünyayı yaratan asıl güç sevgidir ama biz bunu unuttuk ..
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2001-0425, Kundalini: Kadir-i Mutlak Tanrının Arzusu
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Public Program. Lütfi Kırdar Kongre Sarayı, İstanbul (Türkiye), 25 Nisan 2001. Gerçeği arayanların önünde eğiliyorum. Son on
yıldır Türkiye'ye geliyorum. Ve burası nasıl da bu kadar maneviyat dolu. Belki de burada o kadar çok Sufimiz oldu ki, bu kadar çok
sufinin burada ortaya çıkmasından dolayı bu ülkede bir şeyler olmalı. Ve Ben onlar hakkında okudum, Mevlana ve diğerleri
hakkında okudum. Ve onların bir Sufinin niteliğini, onun zihin durumunu anlattıklarını gördüm, çok güzel ama onlar nasıl sufi
olunacağını söylemediler. Neye ulaştıklarını çok doğru ve kesinlikle çok iyi bir şekilde anlattılar ama hiç kimse bunu nasıl
başardıklarını söyleyemedi. Kuran'da bile, Muhammed Sahab’ın, beyaz bir atla yedinci cennete nasıl gittiğini anlattığını
görüyorsunuz. O bir şairdi ve her şey çok şiirseldi. Beyaz at Kundaliniydi. Kundalini hakkında ne kadar çok şey bilirseniz, Hz.
Muhammedin bu yedi cenneti ne kadar şiirsel bir şekilde tarif ettiğini göreceksiniz…. Bu yüzden, siz kendiniz aydınlanmış bir ruh
olmadıkça, Onun "kendini bil" demesindeki gibi ... siz kendinizi bilmedikçe, bu kutsal yazılardan hiçbirini anlayamazsınız. Hepsi
aynı şeyi, farklı tarzlarda anlatırlar. Ve sıradan insanların bunu anlaması zordur. Tüm bu kutsal yazıların açıklamalarında, hiçbir
şekilde aralarında bir fark yoktur, hepsi aynıdır. O zamanda, ortada kavga edecek bir şey de yok, çünkü onların (peygamberlerin)
anlatmaya çalıştıkları şey arasında, bir fark yoktur. Ancak sorun, tek bir kişinin aydınlanma alması ve diğerlerininse bunu
anlamaması ve o kişilere işkence etmeleriydi. Bildiğiniz gibi, İsa çarmıha gerildi ve bütün azizlere, tüm bilgelere, işkence edildi.
Çin'de bile, Tao vardı. Sahaja Yoga ile aynı şeydi ama o öyle bir şekilde yazılmıştır ki, insanlar onu anlayamayacaklardı ya da
yazan şeyleri alamayacaklardı. Aynı şeyi Japonya'da da görüyorum, Viditama, kendisi Buddha'nın mürididir… o da aynı şeyi
söyledi, Sahaja Yoga'yı, çeşitli yöntemlerle uygulamaya çalıştı, bu da aynı şeydir. Şimdi, bütün mesele anlamaktır ve onlar
saçmalığın her sınırını zorluyorlar. Hindistan'da Kabir adında büyük bir şair vardı ve her ne söylediyse, söyledikleri insanlar
tarafından o kadar yanlış anlaşıldı ki, hangi yorumlarda bulunduklarını hayal bile edemezsiniz. Bir şiirinde 'sevdiceğim gitti ve ben
onun için mücadele etmedim' dedi. Şimdi insanlar sevdiceğim dediği şeyin bir sevgili anlamına geldiğini düşünüyor, yani insanlar
onun bahsettiği şeyi, bir tür sevgili olarak anlarken, o (hayatın bitmesinden) ölümden bahsediyordu. Bu şekilde savaşan insanları
görüyoruz… Din adına savaşıyorlar. Onları anlamak için önce aydınlanma alırsınız. Sizler kendinizi bilmelisiniz. Kendinizi
bilmedikçe, öne çıkan süptil fikirleri nasıl anlayabilirsiniz. adar. Öyleyse size Kundalini hakkında söyledikleri bir gerçektir, sizin
içinizde üçgen kemiğin içinde bulunur. Müslüman olabilirsin, Hindu olabilirsin, Hristiyan her şey olabilirdi. Afrika'dan insanlar bile
geldi. Siyahtı, bazıları beyazdı, bazıları sarıydı, hepsinde bu Kundalini var. Ve Tanrı bizi aynı şekilde yarattı. Herkesin burnu, elleri
ve konuştuğumuz diller ne olursa olsun o her yerde vardır. Sahaja, “sizinle birlikte doğan” demektir. Yogayı elde etme hakkı, ilahi
olanla, ruhla birleşme hakkı, hepiniz bu hakka sahipsiniz ve şimdi Kundalininin uyanışı ile, bu kendinizi tanıma gerekliliği meselesi
hallolacak. Bunların hepsi o kitaplarda yazılı olmayabilir. Belki de, o zaman bunu yazmanın vakti değildi ya da belki de, bu kitaplar
İsa'nın ölümünden çok sonra yazılmıştır ve bütün peygamberler gitmişlerdi. Yani, bakın, belli noktalar var ama hepinizin içinizde
bu güce sahip olduğunuz, içinizde Kundalini dediğimiz bu enerjiye hepinizin sahip olduğu, bir gerçektir. Bu, şimdi kanıtlandı,
çünkü herhangi bir ülkede, her nerede doğmuş olursanız olun, oralarda farklı insanlar vardı ve hepsi aydınlanma aldılar. Özellikle
Türkiye’de, Türkiye Benim için çok değerli bir ülke çünkü burada o kadar çok insan aydınlanma aldı ki ve pek çok çok insan ruhsal
olarak o kadar donanımlı ki, onlar kendilerine Sufi diyebilirler, yani demek istiyorum ki, Sufizm doğrudur. Yani o arındırır, yani
yükselen bu Kundalini sizi arındırır, sorunlarınızdan, düşmanlarınızdan sizi arındırır. Çünkü o sizi bizim Ruh diye adlandırdığımız
bu her yeri saran güce bağlar ve tüm şahsiyetiniz gerçek tarafından kesinlikle absorbe edilir. O yükseldiği zaman, başına gelen ilk
şey, kendiliğinden düşüncesiz farkındalık içinde olmanızdır. Düşünceler, tepki verdiğimiz için oluşur. Bir şey görüyor ve hemen
buna tepki veriyoruz. Egomuza göre veya belki de, şartlanmamız nedeniyle tepki veririz ama Kundalini yükselip, bu merkezin
yukarısına doğru geçtiğinde düşünceleriniz durur. O zaman siz şahit durumundaki bir kişi gibi olursunuz. Siz düşünmeden
gerçekleşen duruma şahit oluyorsunuz. Düşünceler yükselirler ve sonra düşerler, daha sonra da, diğer bir düşünce yükselir ve
düşer. Bir boşluk vardır, düşünceler arasında çok az bir boşluk vardır ama biz o boşluğu göremiyoruz, o alanı hazırlayamıyoruz.
Şimdi, bu düşünceler her zaman oradadır, düşünceler oraya buraya giden zihindedir, şu anda olmamıza izin vermezler çünkü bu
düşünceler, geçmişten ve gelecekten gelirler. Bu yüzden, bizler şu anda olamayız. Geçmiş bitti, artık yok ve bundan böyle gelecek
de yok, bu yüzden yapmamız gereken şey, şu anda olmaktır. Ve şu an hakikattir, gerçektir. İşte bu şekilde neşe duyabiliriz.
Örneğin, Ben bir halı görüyor ve tepki vermeye başlıyorum ve sonra da bunun ederi ne kadar, ben bunu alabilir miyim diye
düşünmeye başlıyorum ve her tür düşünce aklıma gelir ama Ben izleyemiyorum. Çünkü Ben sanatçının halının içine koyduğu
sevinci seyretmiyorum, onun tadını çıkaramıyorum. Yani Kundalini yükseldiğinde yaptığı şey bunu uzatmaktır, o alanı büyütür.
Böylece her şeyi, düşünmeksizin ve neşe duyarak görebiliriz. Ve bu sevinçle biz huzura kavuşuruz. Başkalarını öfkelendirmeyiz,
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başkalarının varlığından keyif alırız. Pek çok barış konferansı düzenleniyor ama konferansı yapanların içinde huzur yok - o zaman
bu konferansları düzenlemenin ne yararı varki? İçimizde, en az altı tane düşmanımız var ve bunlar her zaman bize işkence
ederler. Sanskritçe bu düşmanlar çok güzel tarif edilmişlerdir ama size daha sonra anlatacağım. Bunun ilki öfkedir ve bu çok
yaygındır, çok fazla şartlanmış olmaktan, belki de çok fazla egodan kaynaklanır, sonra sapıklık, cinsel sapıklık ve insanların
yaptığı her tür pis şey. Sonra sahte gururumuz var, bizde kıskançlık var, bağımlılıklarımız var. İnsanlar çocuklarına bağlı oldukları
için yozlaşmışlar, onlar için para kazanmak istiyorlar, yozlaşmışlar. Ve biz birşeylerin cazibesine kapılıyoruz, güzel bir elbiseye ilgi
duyuyoruz, birileri iyi kıyafetlere, cazip şeylere ilgi duyuyor. Bunu neden yaptığımızı açıklayamayız. Bilmediğimiz tüm bu
düşmanlardan dolayı, neden acı çekiyoruz. Siz bir kez Ruh olduğunuz zaman, Ruh her şeyi bırakır, o çok nettir, temizdir çünkü ruh
olan şey, Tanrı'nın kalbimizdeki yansımasıdır. İçinizdeki Ruh sizi bir kez aydınlatığında, siz ne kadar da harika ve ne kadar da iyi
bir insan olursunuz ve bu maneviyatı kendinizde geliştirirsiniz. Ama aslında olan şey şudur, Kundalini yükseldiği zaman, ruhunuz
vibrasyonları merkezi sinir sisteminizde almaya başlar. Ve ellerinizde, bıngıldak kemiği bölgeniz üzerinde serin bir esinti
hissetmeye başlarsınız. Ve içinizde bulunan merkezleri temsil eden bu parmaklar, bizimle konuşmaya başlarlar – merkezlerimiz
bizde neyin yanlış olduğunu, bize söylerler. Parmaklar size başkalarını da anlatır, başkalarında neyin yanlış olduğunu, size
söylerler. İlahi olanla olan bu bağlantı, kendinizde neyin yanlış olduğunu ve başkalarında neyin yanlış olduğunu bilme lütfunu, size
verir. Doktorlar bile bunu size anlatmayacaktır, hiç kimse bunu size anlatamaz, yani, kıyam (ayağa kalkma) zamanı elleriniz
konuşacaktır, siz sadece parmak uçlarınızda bunu bilirsiniz. Yani Kuran'da, kıyam zamanı elleriniz konuşacak diyor. Yani bu
zaman, kıyam zamanıdır, kıyamet farklıdır, onlar el ele giderler çünkü bu son yargıdır. Aydınlanmalarını kabul etmeyenler ve
kutsallığın ilahi mutluluğu içinde girmeyenler, cehenneme giderler - bu bilgeliktir. Bu nedenle, ellerinizin konuşması, size kendiniz
ve başkaları hakkında bilgi vermesi, sizin için önemlidir. İşte bu şekilde siz Müslümansınız, aksi halde değilsiniz. Elleriniz
konuşmuyorsa, siz teslimiyet içinde olan bir Müslüman değilsiniz. Bunların hepsi söylenmiştir, hepsi Kuran'da yazılmıştır ama
onu siz aydınlanmanızı aldıktan sonra okumalısınız. Bir şeyi bu kadar sıkı şekilde takip ettiğimiz halde, neden başımızın hala
belada olduğunu, vaat edilen her ne ise, buna neden erişemediğimizi anlamanın tam zamanıdır. Bir şeyleri gözden kaçırıyoruz ki,
vaat edilmiş olan her neyse, şu ana dek biz ona ulaşamadık. Hepiniz aydınlanma alabilirsiniz. Bunun için hiç korkmayın ve
bununla ilgili bazı garip fikirlere sahip olmayın çünkü her ne olursa, siz bunu hissedeceksiniz. Bu hayali bir şey değildir. Bu bir
gerçekleştirmedir. Ben Hıristiyanlara, bu gerçekleşen şeyin vaftiz olduğunu söylüyorum. Yani şimdi, birçoğunuzun aydınlanma
almak için buraya gelmiş olmanız, sizin şansınızdır. Bunun kolektif olarak gerçekleşeceği kehanet edilmişti. Yani hepiniz bunu
hak ettiniz ve buna sahip olmalısınız çünkü vaat edilen şey buydu. Öyleyse, nihayetinde olacak olan şey, sizin neşe okyanusuna
dalmanızdır. Güçlü olursunuz ama egonuz olmaz. Başkalarına, sonra da kendinize ve öbürlerine nasıl yardım edebileceğinizi
bilirsiniz. Hepiniz bunu elde edebilirsiniz. Demek istediğim, isteyenler buna sahip olabilirler, bu zorlanamaz. Bu sayede, kendinizin
ne olduğunu ve başkalarının ne olduğunu bileceksiniz. Pek çok insan Sahaja Yoga'da sağlığına kavuştu, buna şüphe yok,
Hindistan'da da insanların ilaçsız, kendi vibrasyonlarıyla tedavi edildiği bir hastanemiz de var. Dahası, zihinsel olarak şifa bulan o
kadar çok insan var ki, siz sorunlarınızdan kurtulduğunuz için problemleriniz çözülür. Başlarda gerçekleşen bu kadar küçük
şeyleri, ne kadar mucizevi bir şekilde başardığınıza şaşıracaksınız. Her insanın aydınlanma alma hakkı vardır. Tüm negatif güçler
ve tüm enerjiler sizi bırakır ve sizden kaçıp gider. Tıpkı ışık geldiği zaman, karanlığın kaybolması gibi. Bazen insanlar, kendilerinin
aydınlanma alabileceklerini düşünmedikleri için, buna inanmazlar. Ama eminim ki, bu gece siz kendinizin ne olduğunu
öğreneceksiniz. Kesinlikle, siz aydınlanmış bir kişi olacaksınız ve tüm varlığınız neşeyle, Tanrısal sevgiyle dolacak. Bu Benim
sayemde değil, sizin sayenizde gerçekleşecek. Sahip olanlar sizlersiniz, ama Ben içerdeki pencereyi açmalıyım. Bunu sizde
yaparsın, çünkü “olmak” sizin arzunuz, bu sizin saf arzunuz. Diğer taraftan, bundan başka hiçbir arzu saf değildir. Tüm ekonomi,
hiçbir insan arzusunun tatmin edilebilir olmadığı noktasına dayanır. Bugün bir şeye sahip olmak istiyorsunuz, yarınsa başka bir
şeye sahip olmak istiyor ve asla tatmin olmuyorsunuz ama bu saf arzudur; Kundalini saf arzunun enerjisidir çünkü o Kadir-i
Mutlak Tanrı'nın enerjisidir. Yani, aydınlanmanızı aldığınızda, kendinizi kesinlikle tatmin olmuş hisseder ve sahip olduğunuz her
şeyin neşesini yaşarsınız. Ayrıca başka insanlardan ve onların size ait olup olmadıklarını düşünmeden, başkalarının sahip
olduklarından keyif alırsınız. Tüm panorama değişir ve çok evrensel bir kişilik olursunuz. Gerçekten küreselleşiyorsunuz ve
Sahaja Yoga'da olan herkes çok iyi arkadaştır. Size bir örnek vereceğim, Filistinliler yıllardır İsraillilerle savaşıyordu. İsrailli bir
adam Bana telefon etti ve Bana dedi ki, “Anne, Filistin köylerinde bazı Sahaja Yogilerimiz var.” Ailelerinin savaşmasına, ülkelerinin
savaşmasına rağmen onlar arkadaştılar, onlar Sahaja Yogiydiler, arkadaştılar, samimi arkadaşlardı. Yani, bu İsrailli, Filistinlilerin
köylerinden birine büyük bir bomba atılacağını biliyordu ve Bana dedi ki, “Lütfen Anne, dikkatinizi koyun, orada insanların
öldürülmesini istemiyorum”. Dikkat koydum ve bombayı asla atılmadı. Sevgi, insanın sahip olduğu en güçlü şeydir. Onlar bunu
asla kullanmadılar. İnsanları alt etmek için, her zaman nefreti kullandılar. Sevgiyi hiç kullanmadık. Dünyanın her yerinde Tanrısal
sevgi var, biz bu yüzden varız. Sizler Onunla bir olmalısınız, hepsi bu, dünyanın her yerinde buna ruh deniyor ama henüz bunu



hissetmedik. Şimdi bugün siz hissedeceksiniz. Bunun için konsantre olmanıza gerek yok, bu otomatik olarak çalışacaktır.
Kendinize inanın. Kendinizi suçlamayın. Tüm dünyayı bu değiştirecektir. İçinizde Tanrısallık olduğunu bir kez anlasınlar. Yani, ilk
konum düşüncesiz farkındalıktır, ikinci aşama ise, şüphesiz farkındalık olarak adlandırılan şeydir. Bu konum insanlara
kendiliğinden gelir ve bazen de, her ikisi birlikte gelir ve onların bu konuda hiçbir şüpheleri yoktur. Bu sizde herhangi bir şüphe
oluşturmaz ve siz bunun ne olduğundan o kadar eminsinizdir ki. Bugün Beni görmeye birisi geldi, çarpıntısı vardı; kalbiyle ilgili bir
sorunu vardı. Ben de onun Kundalinisini yükselttim ve aydınlanmasını aldı ve çarpıntısı durdu. Ben ona, “affetmelisiniz,
başkalarını da affetmeniz gerek” dedim ve bu işe yaradı. Ve bu genç adam… yani siz şüphesiz bir farkındalık elde edersiniz.
Aydınlanma almak isteyen herkes burada kalmalı, diğerleri ise gidebilirler. Tek bir şey var, sizler bunu yapmamalısınız, maneviyat
için ödeme yapamazsınız. Her tür saçmalığı yapan birçok düzmece insan var, yapmanız gereken tek şey aydınlanmanızı
almanızdır, bu sayede hepiniz Sufi olursunuz. Hiçbir şeyden vazgeçmek zorunda değilsiniz ya da bir münzevi olmak zorunda
değilsiniz ve Ben evli bir kadınım, çocuklarım var, torunlarım var ama Ben neysem oyum. Size de olması gereken şey budur. Bu
yüzden, aydınlanma almak istemeyenlerin salonu terk etmelerini tekrar rica ediyorum. Böyle, böyle, aynen böyle. Evet. Ve şimdi
gözlerinizi kapatın. Lütfen kapatın. Bakın, eğer parmak uçlarınızda serin bir esinti hissediyorsanız İzleyici: Evet. Tercüman:
Söylemeyin, sadece içinizden kontrol edin. Şimdi lütfen gözlerinizi açın, sol elinizi bana doğru tutun ve sağ elinizi koyun… başınızı
eğin ve sağ elinizi, çocukken yumuşak bir kemik olan bıngıldak kemiği bölgesi üzerine koyun. Bakın, eğer sol elinizde bir şey
hissediyorsanız, tam başın üstünde değil, başınızdan biraz yukarıda olmalı, başınızı eğin ve kendiniz bakın.Elinizi hareket ettirin
ve kendiniz bakın.Şimdi lütfen sağ elinizi bana doğru tutun, kafanıza hiç dokunmadan, sol elinizi başınızın üstünde tutun.Parmak
uçlarında veya avuç içinde veyahut bıngıldak kemiği bölgesinde serin veya sıcak bir esinti hissedenler, lütfen her iki elini de
kaldırsın.Hepiniz aydınlanma aldınız, tebrikler.Tanrı sizleri korusun, Yogini: Herkes aşağıya insin. Lütfen aşağıya inin.



2001-0426, Malpensa Havaalanındaki konuşma, Milan, 2001

View online.

Malpensa Havaalanındaki konuşma, Milan (İtalya) , 26 Nisan 2001.

(Anne buraya vardığı sırada, kendisi çiçeklerle kaplanmıştı. Sahaja Yogiler kendisine “Vishwa Vandita” ve “Aspettando Lei”
şarkılarını söyleyerek hoşgeldin dediler)

Beni karşılamak için bu kadar çok kişinin geldiğini görmek çok neşe verici. Kendimi çok keyifli hissediyorum, bunu kelimelerle
ifade edemem. Sevginiz, sadece bir kişiden diğerine doğru akan bir okyanus gibi. İtalya`ya tekrar gelmek çok muhteşem.

(Orada bulunan İtalyan Yogilerin bir “ola” sını takip eden uzun bir alkışlama. Shri Mataji bir şaşkınlık ifadesi sergiler ve sonra
kalpten bir şekilde güler.)

İtalyanların çok büyük bir kalbi var. Şunu fark ettim ki, bu Benim kendi ülkem gibi.

(Tekrar bir alkışlama ve bir başka “ola”. Shri Mataji kahkalar içinde kalır)

Onlar sevgiden neşe duymak ve spiritüellikten neşe duymak için buradalar ve çok spiritüel insanlar onlar. Bu çok neşe veren bir
şeydir, bu tüm dünya spiritüelliği sizden alabilir demektir. İtalyanlar her yere gitmeliler ve sevgi mesajını yaymalılar. Çünkü sizler
sevginin gücüne sahipsiniz, saf sevginin. Ve bu saf sevgi kesinlikle çok sayıda kişiyi transforme edecektir. Problemlerle dolu olan
bu dünyayı değiştirmeliyiz. Yapayalnız Ben ne yapabilirim?

Onlar Beni Türkiye`ye davet etmeye geldiler çünkü finansal bir krizle karşı karşıya geldiler ve salonda yaklaşık 7.000 kişimiz oldu.
Onlarda bir diğer muhteşem insanlar. Ve Benim kaldığım iki günlük süre zarfında Dünya Bankasının onlara 10 milyon dolar
verdiğini bilmekten dolayı mutlu olacaksınız.

(Shri Mataji güler, sesli bir alkışlama ve ‘ola’)

Yani sizin tüm problemleriniz, fiziksel olsun, akli, duygusal, finansal çözümlenecek. Ben orada kaldığım sırada pek çoğu da
iyileştirildi ama sizler spiritüellikte çok geliştiniz, kendinizi iyileştirebilirsiniz ve başkalarını da iyileştirebilirsiniz.

Bu olması gereken bir şey çünkü Ben bu iş için sizlere bağlıyım.

Ben hepinizi çok, çok, çok fazla seviyorum.

Tanrı hepinizi kutsasın.

Ama sizlerin bir sorumluluğu var. Yerine getirmeniz gereken bir göreviniz var, bu dünyada bulunan büyük problemler içindeki bu
insanları kurtarmalısınız.

Esas şey şu ki, sizler bunun son yargı olduğunu bilmelisiniz ve spiritüelliği almalısınız.

İnsanlar kötü olsunlar, onlar herşey olsunlar ama sizler onları iyi birileri yapmaya çalışın.

Burada aydınlanmış olarak doğan pek çok çocuk gördüm ve Ben hepsini seviyorum. Onlar size problem yaratmayacaklar aksine
onlar sizin problemlerinizi çözecekler çünkü siz İtalyanlar çocukları seversiniz.

Yani Tanrı sizleri kutsasın. Bunca yolu geldiğiniz için teşekkür ederim.

http://amruta.org/?p=10431




2001-0506, Sahasrara Puja

View online.

Sahasrara Puja. Cabella Ligure (İtalya), 6 Mayıs 2001 Bugün gerçeği arayan tüm Sahaja Yogilerin önünde eğilirim.

Gerçeği arayış çağlar boyu süre gelmiştir. İnsanlar gerçeği bulabilmek için Tanrı’ya teslim olmaktan başka bir yol olmadığını
keşfettikleri zaman, bunu nasıl yapacaklarını bunu nasıl çalıştıracaklarını bilmiyorlardı. Dünyanın her tarafında arayış içinde
olanlar oldu. Türkiye’ye gittim, orada pek çok sufi olmasına şaşırdım ama onların müridleri Aydınlanmış Ruh değillerdi çünkü
Sufiler de kendi Aydınlanmalarını nasıl aldıklarını bilmiyorlardı. Arayış içindeki insanların çevresinde böyle bir karanlık vardı. Ben
küçük bir kızken, gerçeğin nasıl bulunacağı konusunda insanların dünyanın her yerinde tamamen bilgisiz olduklarını fark ettim.
Böylece bir çoğu, her tür sözüm ona “dinler” ve “ritüeller” içinde kaybolup gittiler. Sabahtan akşama dek bir tür ritüel yaparlardı.
Hindular, Hristiyanlar veya Müslümanlar, ne olup olmadığınız fark etmez, hepsi bütün bu ritüelleri yaparak, sizin bir şeye
ulaşacağınıza, gerçeği bulacağınıza ve aydınlanmanızı alacağınıza inandılar. Bu şekilde, tüm arayış içinde olanlar yanlış kişilere
ve yanlış yönlere gittiler çünkü gerçekten kalpten bir şekilde arıyorlardı. Yani bu insanlar çok yanlış yönlendiriliyorlardı, yanlış
yönlendiriliyorlardı ve ne aradıklarını, ne aramaları gerektiğini, neye sahip olmalarını gerektiğini bilmedikleri, bu korkunç karanlık
alanlara yönlendirildiler. Kali Yuga geleceği zaman, insanların kendilerini bulacakları kehanet edilmişti.

Nala hakkında ve Nala’nın karısı olan Damayanti`yi alan Kali hakkında bir öykü vardır. Yani, Nala bir keresinde Kali’yi yakalamış ve
ona “Şimdi seni öldüreceğim, sen çok zararlı bir adamsın, beni öyle incittin ki” demiş. Bunun üzerine Kali ona “Beni öldürebilirsin
ama daha önce benim önemimin ne olduğunu, benim Mahatmya’mın ne olduğunu bilmen gerekir. Ve benim önemim şu ki, benim
zamanım geldiğinde, Kali Yuga geleceği zaman, bütün bu ormanlarda, dağlarda, ovalarda, Himalaya`larda hakikati arayan tüm bu
insanlar, sıradan ev halkı olan insanlar olacaklar, onlar ev halkı olacaklar, Sanyasiler, “münzeviler” olmayacaklar, onlar ev halkı
insanlar olacaklar ve gerçeği bulacaklar.” Bu çok zaman önce kehanet edildi ve aynı zamanda bunun hakkında da bir kitap vardır,
“Nala Purana”, sizler okumuş olmalısınız ve orada “İnsanların kendisini bilmesinin zamanı geldi” der. Bütün dinler bir tek şey
söyledi: “Kendini Bilmek zorundasın”. İslam aynı şeyi söyler, Buddha aynı şeyi söyler, Hristiyanlar aynı şeyi söyler, Hindular aynı
şeyi söylerler. Ancak buna ulaşana dek, onlar her tür çok akrobatik olan hareketlere devam ederler ve anlarlar ki, “ Gerçeği
bulamadık”. Bu şekilde Benim alanıma girdi, çocukluğumdan beri bunu yapmam gerektiğini biliyordum. Ama insanları gördüğüm
zaman, kendileri hakkında ne kadar da karanlıklar içindeydiler, ne denli saldırgan ve nasıl günahkardılar onların tarzı çok
acımasızdı. inanılmazdı. Yani, ben Hitlerin gelişi gibi olduğunu gördüm. Ülkemiz de tamamen esaret altında idi. Yani ilk şey
ülkemizi özgürleştirmekti. Bu çok önemliydi. İşte bu yüzden Ben ülkemizin özgürlüğü için annem ve babam gibi, aynı şekilde çok,
çok aktif bir rol üstlendim.

Ancak özgürlüğü elde edince, bir süre sonra bizler kaybolduk. İnsanlar yanlış olan, sözüm ona “eğlence” denen, her tür modern
şeyleri almaya başladılar. Bütün bunlarla birlikte, dünyanın her yerinde büyük bir arayış gücü olduğunu gördüm ve bazı sahte
insanlar da bundan tamamen yararlandılar. Onlar dışarı gittiler ve çok fazla, çok fazla para yaptılar ve bu insanları kendi
sahtelikleri ile lanetlediler. Onlara ne yaptılar, bilemiyorum. Arayış içindeki bir çok kişi böyle kaybolup gitti. Buna ragmen Ben
Amerika`ya gittim ve orada bir şeylerin nasıl gittiğini görünce şok oldum ama onlara yardım edemedim çünkü onlar aklen çok
hasta durumdaydılar, neye sahip olmaları gerektiğini ve sizin, gerçek için ödeme yapamayacağınızı anlayamadılar. Sonra şu oldu,
Ben Sahasrara kırıldıktan sonra başlamalıydım. Sahasrarayı nasıl kırdığımın öyküsünü biliyorsunuz. Ve Benim bir kişiden
başlayarak nasıl aydınlanma verdiğimi biliyorsunuz.

Fakat Amerika`da büyük hayal kırıklığı yaşadım. “Bu nasıl büyüyecek? Bu nasıl çalışacak?” diye düşünüyordum. O zamanlar
Hindistanda, 25 civarında aydınlanmış insanımız vardı ama onlar aydınlanma ile ne elde ettiklerini anladılar. Aydınlanma aldıktan
sonra çok iyi insanlar olmaları gerektiğini anladılar. Bütün kötü alışkanlıklarını bıraktılar ve Bana ibadet etmek istiyorlardı. Ben
“hayır, hayır” dedim “Bana ibadet etmeyin, çünkü insanlar bunu anlamayacaklar” Ancak bir gün Beni zorladılar ve evin terasına
gelip Bana ibadet ettiler, çünkü birisi onlara “O Tanrıça’dır” demiş. Programdan sonra şu oldu, posses olmuş hizmetçi bir kız
geldi. O geldi ve Bana “Tanrıça” diyerek hitap etmeğe başladı. İnsanlar ona, “Sen ne diyorsun” dediler. O bir kadındı ama bir erkek
gibi konuşuyordu. Bunun üzerine o dedi ki “Ben size gerçeği söylüyorum. O bizi kurtarmaya gelen Tanrıça” Lisanı bir
hizmetçininki gibi değildi, Adi- Shankaracharya’nın bütün strota’larını söyleyebilen iyi eğitilmiş bir Brahman’ınki gibiydi Bu çok
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şaşırtıcydı. Bu yüzden Ona bir çok sorular sordular, ancak o çok yorgun düştü. Ben de herkese “onu dinlemeyin, bunun bir yararı
yok” dedim. Ancak kimse ikna olmadı ve onlar “Anne, biz Size ibadet etmeliyiz” dediler. Bir şekilde razı oldum ve onlar bu işi
gerçekleştirmek için yedi Brahmin tuttular. Onlar korkuyorlardı, zira bu pujayı yaparsanız ve eğer Gerçek bu değilse siz zarar
görebilirsiniz.
Ancak tersine, pujayı yaparken onlar aydınlanmalarını aldılar. Onlar sadece “Bu şimdi Gerçek!” dediler. Ellerinde serin esintiyi
hissettiler. Aydınlanmış ruhlarda görüldüğü söylenen bütün semptomlar başladı. Fakat Ben o zaman her şeyi söylemek
istemedim, çünkü “Ben şuyum- ben buyum” diyen pek çok başka kişi vardı. Bu yüzden, her şeyi birden göstermek istemedim.
Fakat yavaş yavaş insanlar etkilendiler ve Benim programıma gelmeğe başladılar. Sonra da Sahaja Yoga her yerde çok ilginç bir
biçimde yayılmaya başladı. Yani, bu Sahasrara günü veya biz Sahasraranın açıldığı gün diyebiliriz, bu çok önemlidir. Bu çok
süptildir. Bizler sadece Kundalininin 3,5 kıvrım şeklinde sakrum olarak bilinen üçgen kemikte yattığını biliyoruz. ..........................
Fakat bizler onun ne iş yaptığını, nasıl çalıştığını, bize neler olduğunu bilmiyoruz. O, altı çakradan yükselir ve yedincisini kırar. -Ben
demeliyim ki, O altıncı merkezi kırar, zira Ganesha’nın merkezi hiç bir rol oynamaz.- yani altıncı merkezi kırıldığında, ki bu
Sahasrara dır, o zaman sizi Tanrısal Sevginin her yerde olan gücüne bağlar. Ama bu Tanrısal Sevgi nedir? Bu ne yapar? Bu
Annen’nin enerjisidir, bizler buna her yerde olan Adi Shakti nin enerjisi diyebiliriz, vibrasyonlar vasıtası ile çalışır ama vibrasyonlar
nedir? Onlar Sahasraranız sayesinde akmaya başlayan çok süptil bir enerjidir. Sahasraranın bin yaprağının hepsi yavaşça
aydınlanır ve bedeninizden akmaya başlarlar. ve bedeninizden, ellerinizden, ayaklarınızdan akmaya başlarlar. Ve siz daha fazla...
demek istiyorum ki dikkatiniz ne kadar Sahasraranızda ise, o kadar daha hızlı çalışır. Şimdi okudum ki, bilimde bir enerji
bulmuşlar. Nasıl bilmiyorum, bilimadamlarına sormalı Ne enerisiydi? quantum hah, quantum enerjjisi “Quantum”, neden ona
quantum diyorlar bilmiyorum, çünkü quantum... dört dür. Belki bu Ganeshanın enejisi anlamında olabilir, belki de, bilmiyorum.
Çünkü bilim adamları kör insanlardır, neye ne dediklerini bilmiyorum. Yani onlar, bir quantum enerjisi var diyorlar. Onlara göre bu
quantum enerjisi çok süptil bir şekilde akar ve normalde görünmez ama onun ışığı vardır.

Sizler Benim bir çok fotoğrafımda bu ışığın her çeşidini gördünüz. Bu enerji, bir ışığın içinde hareket eder. Ben sanıyorum ki bu
quantum enerjisi- tekrar, Ben çok emin değilim, çünkü Ben her zaman bilim adamlarını biraz müphem bulurum. Fakat sözünü
ettikleri bu quantum enerjisi , sanki spiritüel bir enerji, etrafta akan sevgi enerjisi gibi bir şey olmalı. Ve bu quantum enerjisinin ne
yaptığını bimiyorlar ancak onun bir ışığı olduğunu gördüler. Quantum diyorlar çünkü onlara göre bu demetler halinde akar ve
onlara göre, her demet bir quanta oluyor. Şimdi bu enerji aktığı zaman sizin de gördüğünüz gibi, çalışır. Bu her yönde, her boyutta
çalışır. Örneğin, o fiziksel olarak çalışır. Diyelim ki fiziksel bir rahatsızlığınız var, gördünüz ki bir çokları Benim huzurumda
iyileştiler- yanlızca huzurumda bulunmakla iyileştiler. Benim onlara bir şey yapmaya ihtiyacım yok veya Ben birini görür görmez
neden dolayı acı çektiğini bilirim. Bu da, söylemek zorundayım ki, Benim bağlantım Divine ile. Ve bu Bana, kimde neyin yanlış
olduğunu ve ne yapılması gerektiğini söyler. Ve bu anında iyileşebilir. Çünkü bütün bunlar Bana “öylece” gelir. Demek istiyorum ki,
Ben hiç bir soru sormam, bulmaya çalışmam, analiz etmem, o sadece “böyle yap” der. Ayrıca O da söylemez, o sadece yapar! O
sadece otomatikman çalışır. Bu erjinin nasıl çalıştığını açıklamak çok zordur. Fakat aydınlanmasını almış olan hepiniz de, kendi
enerjilerinizi çalıştırabilirsiniz. Nasıl mı? Onu serbest bırakarak, onu hissederek, onu başkalarına vererek, tecrübe ederek.

Tabii ki Sahaja Yoga yanlızca sizler sayesinde yayıldı. İnsanları Sahaja Yoga’ya getiren sizlersiniz. Fakat bu, bunun sonu değil.
Bizler bu dünyayı kurtarmalıyız. Bunun için insanların en az %40 ının aydınlanmalarını alması gerek. Milliyetleri ne olursa olsun,
eğitimleri ne olursa olsun, her ne ise, onlara aydınlanma verilmeli. Bizim eski Hint yazıtlarımızda açıkça yazılıdır:
“Atmasakshatkar olmadan yaşamınız beyhudedir” Fakat Atmasakshatkar nedir? Bu, kendiniz hakkındaki bilgidir. Her yeri
kaplayan güçle ile bir olmadıkça, bu bilgiye nasıl sahip olabilirsiniz? Bu yüzden, 1970 yılında Sahasrarayı açabileceğimi
hissettiğim zaman, bu çok büyük bir şeydi. Bunun üstesinden gelmiş olduğumu anladım, zira Ben tek sıkıntının, insanların tek
engelinin bu olduğunu biliyordum. Sahasraraları açık olmadığı için, işte bu yüzden karanlığın içine gidiyorlardı, işte bu yüzden
savaşları vardı, işte bu yüzden her tür sorunları vardı. Fakat eğer Sahasraraları açıksa ve eğer Tanrısal güç ile bir olmuşlarsa,
bütün sorunları çözülecektir, her tür problem çözülecektir ve onlar çok mutlu insanlar olacaklar. Ben bunu anladım ve çok
mutluydum, çok neşeli idim. Fakat hiç kimse Beni kimse anlamadı. Bilmiyorum, onlar Benim saçma sapan bir şeyler
konuştuğumu düşündüler. Hiç kimse ne olduğunu anlamadı. Çünkü Shastralarda bile Kundalini hakkında bu kadar açık şeyler
yazılmamıştı. Yanlızca bir büyük aziz, Gyaneshwara isminde, o kitabının altıncı bölümünde Kundalini hakkında yazdı. Çok açık
değildi, o yanlızca şunu söyledi, “Kundalini ile, siz uyanışınızı elde edebilirsiniz”. Ben işitttim, sizler de her zaman o şarkıyı
söylüyorsunuz, O şarkı derki, “Oh, Kundalini Anne, lütfen uyan!” Fakat hiç kimse bu Kundalininin ne olduğunu ve neden bu şarkıyı
söylediğinizi bilmiyordu. Bu bütün ülkemizde vardı, insanlar köylerde söylerlerdi. Çok açıkça ama hiç kimse bunun anlamını



anlamadı. Onlar sadece bir tür bhajan söylüyorlardı veya bir tür müzik konseri olabilir. Fakat hiç kimse neden bahsedildiğini
anlamıyordu. Bu her şey hakkındaki öyle bir yanlış anlamaydı ki. Ve bütün bu uyanış hakkında , aydınlanma hakkında açıkça
yazmış olan bütün bu şairler de, her şey sadece kitaplarda idi. Onlar kitapta bir satır okuyup, sonrada orada kalmışlardı. Başka
birisi başka bir satıra başlıyor, sonra o bir başka noktada duruyordu; bunun gibi, onlar sadece okuyorlardı. Tüm kutsal yazılarda
aynı şey. Yaratılan büyük yanlış anlaşılmalar vardı ve onların kendi çıkarları için kullanılmıştı. İşte bu nedenle biz, aydınlanmanın
ne olduğunu anlamış olan insanlar bulamıyorduk. Yanlızca biraz para için veya özel bir konum elde etmek için insanlar büyük,
büyük organizasyonlar başlattılar, çok büyük dinsel organizasyonlar. Onlara ne isim vermeli bilmiyorum- fakat hiçbirisi
Aydınlanmış ruhlar değildiler. Örneğin Çin’e giden Viditama adında büyük bir aziz vardı. “Zen” adı verilen bir din başlattı.

Zen “Dhyana” demektir. Ve o Zen`i, insanları düşüncesiz konuma getireceği bir hale getirmek istedi. Şekil verilmiş kumla dolu bir
büyük hazne yaptı ve birkaç taş koydu. Dedi ki, “Bu göletin kenarında oturun ve sadece bakın, düşünmeyin” Ama insanlar onun ne
olduğunu anlamadılar. Normalde oraya giden her hangi bir kişi, “Oh, bu denizdeki bazı gemilere benziyor” veya her tür şeyi söyler.
Fakat hiç kimse düşüncesiz farkındalığı denemedi. Ben onlardan bazılarına, “Bu düşüncesiz farkındalık için” dedim. Onlar
anlayamadılar. Sonra, Japonya`da da, Tao`muz var. O, Tao olan, Her yeri kaplayan güçten, bahsetti. Ve Lao-Tze bunu yapan
kişiydi. O, azizleri tarif etti, azizlerin nasıl olduklarını , nasıl davrandıklarını, nasıl konuştuklarını, onların üslüplarının ne olduğunu,
her şeyi. Fakat siz “nasıl” aziz olsunuz,hiç kimse bunu söylemedi! Düşünüyorum da bir kişinin nasıl azizvari bir kişilik haline
getirileceği tarif edilmedi. Onikinci yüzyılda da, Gyaneshwara onikinci yüzyıldaydı, - O bundan bahsetti ve kitabında bundan
bahsetti, her şeyden. Çünkü bu tarz, Gurunun fazla sayıda kişiye değil,aydınlanma vereceği sadece tek bir müridinin olması
gerektiği şeklinde bir tarz vardı. Neden böyle bir yasa veya bir kural koydular, bilemiyorum. Ve sonra, bu onikinci yüzyıldan
başladı, Aydınlanma’yı öven şarkılar söyleyen bir çok aziz vardı. Hepsi bu ritüellerin iyi olmadığını düşündüler ve bunun üzerine
ritüelleri ve bunu terk ettiler. Fakat olması gereken şey ne idi, hiç kimse bilemedi. Onların yaşamlarının hepsini okudum, orada
bulunan ondan sonraki pek çok azizi de okudum ama görünüşe göre kimse kundaliniyi nasıl yükselteceğini bilemedi. Esas sorun
buydu, Kundaliniyi nasıl yükselteceklerini bilmiyorlardı. Halbuki, sanırım, onların bu gücü olmadı veya belki de bilgileri yoktu.
Kundalini hakkında konuştular, tamam, ama Kundaliniyi nasıl yükselteceklerini bilmiyorlardı. Bu spiritüelliğin çok özel bir
gücüdür. Onların hiç birisi size, Kundaliniyi nasıl yükselteceğinizi söyleyemez veya anlatamazdı. Şimdi hepiniz, çok nadir bir şey
olan bu güce sahipsiniz. Hepiniz buna sahipsiniz. Kundaliniyi yükseltme gücü olmayan kimseyi görmüyorum. Yapamıyor
olabilirsiniz, kendinizden hoşnut olmayabilirsiniz ama bu çok iyi bir şey değil. Siz Sahasraranızın açılmasını elde etmişseniz ve
eğer Kundaliniyi nasıl yükselteceğinizi biliyorsanız, dışarı çıkıp insanlara Aydınlanma vermek zorundasınız. Hiç bir şey insanlara
aydınlanmadan daha yararlı olmayacaktır. Diğer hayır işlerinin yararı yoktur, para vermenin, onu bunu vermenin yararı yoktur. En
iyi şey dışarı çıkıp aydınlanmasını isteyenlere bakmak ve onlara aydınlanma vermektir.

Çingeneler üzerinde çalıştıklarını görmek Beni çok mutlu etti Benim Çingenelere karşı özel bir duygum var. Kendi suçları
olmaksızın, çok sefil bir yaşam sürüyorlar. Çingeneler nasıl da aydınlanma aldılar. Sahip olmak isteyen herkese bunu
verebileceğinizi görebilirsiniz. Orada tek bir şey var, siz bunu onlarda zorlayamazsınız. Eğer onların bir arzuları varsa, saf bir
arzuları, aydınlanma alabilirler. Yani, bugün, sadece aradan pek çok yıl geçtiğini söylemeliyim, Ben oldukça sıkı çalıştım, gece ve
gündüz ve Benim tek arzum, sizlerin bunu ciddiye alması, uygulamalarıydı. Aydınlanmanızı kendinize saklamayın. Ne kadar çok
kişiye aydınlanma verirseniz bu Bana ve Kadir-i Mutlak Tanrı’ya karşı en büyük minnet borcunuz olacak.Tek şey, başkalarına
aydınlanma vermeye çalışmanızdır. Asla bir hata yapmayacaksınız. Asla bir hata yapamazsınız çünkü Kundalini bilir. O sizi bilir,
sizin Aydınlanmış bir ruh olduğunuzu bilir. O size saygı gösterecektir. Eğer hata yapsanız bile, O bunu düzeltecektir ve size yardım
edecektir, her şekilde. Ben sadece bir, Ben söylemeliyim ki, kimseden destek görmeyen bir ev kadınıyım. Fakat Ben şundan
eminim ki, Sahasraranın nasıl kırılacağını bulmak Benim görevimdi. Her ne yolla olursa olsun- dışarısı fark etmez- Benim görevim
Sahasraranın kırılışını bulmaktı, ki Ben bunu yaptım. Şimdi siz de bunu biliyorsunuz! Bu yüzden sizin işiniz bu. Şimdi bilim
adamları sorular sormak için yakınınıza gelecekler, zira bizim hali hazırda yapmakta olduğumuz şey hakkında ne konuştuklarını
bilmiyorlar. Yani siz, hepiniz bu kadar güçlüsünüz. Ancak kaç taneniz gerçekten bu işi yapıyorsunuz, sorun bu. Bugün çok önemli
bir gün. Size söylemek istiyorum ki, sizler Benim ellerimi kuvvetlendirmelisiniz. Tanrıça’nın bin eli var, derler ama şimdi o bin adet
el bile, sizin iki elinizle yakına gelmenizi ve çalışmanızı istiyor. Sizin ne yapmanız gerekiyor, bu çok önemli. Bu dünyadaki her tür
sorun cehalatten kaynaklanır, politikayı ele alın, her hangi bir problem ele alın. Bunun çözümü, sizin Tanrı ile beraber olan
gücünüzdür . Size basit bir örnek vereceğim. Türkler geldiler ve Bana “Anne gelmelisiniz, ziyaretinizi ertelememelisiniz” diye
yalvarıyorlardı ve pasaportumda bir sorun vardı. Ben dedim ki “Pasaportum hazır değil, nasıl geleceğim?” Sonra düşündüm
“Neden olmasın? Pasaport işini de hallederiz!” Ve pasaport hazırdı. Benim Türkiyeye gelmemi istiyorlardı çünkü, “Finansal durum



çok kötüledi, ekonomik durum kesinlikle çok kötü gitti- mahvolduk” dediler. Oraya gittim, bu konuda Ben hiçbir şey yapmadım; iki
gün içinde Dünya Bankasının 10 milyar dolarlık yardımı duyuruldu. Şimdi Ben Dünya Bankası ile konuşmadım, onlarla hiçbir işim
yok Bilmiyorum. O zaman, Ben “Hayır, belki de, siz böyle bir sıkıntının içindesiniz diye size yardım ediyorlar” dedim. Onlar da, “O
kadar çok ülke var, neden sadece bize yardım ediyorlar?” dediler. Dedim ki “İşte nokta burası!” Yani Türkiye de şaşırdım, sadece
bayanlar var, çoğunlukla,lider olanlar ve onlar bu kadar büyük bir iş yaptılar ki. Şimdi Ben kendi ülkelerinizde ne yapıyorsunuz,
bunu görmek isterim. Diyebilirsiniz ki “Benim ülkemdeki insanlar ümitsiz şekilde kötüler” Belki de böyle, Ben hayır demiyorum.
Fakat hala yerler var, gidip onlarla konuşabileceğiniz yerler var, siz onlara anlatabilirsiniz, küçük cepler var, - özellikle medyayı ele
almanız lazım.

Bu sizin yapmanız gereken bir şey ve neden yapamadığınızı bulun. Benim gibi, Ben hiç kimse tarafından desteklenmedim, kimse
tarafından yardım edilmedim ve Ben Sahasrarayı kırmayı nasıl becerdim ise, siz de başkalarının Sahasrarasını kırabilirsiniz. Bu
zor değil, zira Benim vizyonum şu, “Bu dünyadaki insanların en az %40’ının, Sahaja Yogayı pratik eden, başkalarına aydınlanma
veren ve insanları değiştirmeye çalışan, Aydınlanmış ruhlar olması gerekir.” Siz herkese gidebilir ve anlatabilirsiniz, herkese
Ayırım yapmaya, bulmaya veya onlarla beraber oturmaya gerek yoktur, demek istiyorum ki, insanlar bazen kendi eğitimlerininin
kopyasını alıyorlar ve bunu, buna gerek yok. O kişi her kim olursa olsun. Ben bunu siz köpeklere veya hayvanlara verin
demiyorum, insanlara verin. Onlar her şey olabilirler, onlar İngilizler olabilirler veya onlar Alman olabilir, onlar İtalyanlar olabilirler,
her yerde. Ben de anlattm, bazı insanlar pek çok seminer yapıyor ve bütün seviyelerde çok sıkı çalışıyorlar. Müslümanlar arasında
da çalışmaya başladık. Hindistanda bile bu başarılı oldu. Bilmiyorsunuz, insanlar tamamen kafalarını yitirmediler, bu yüzden
başarılı olabilir. Çok fazla hayal kırıklığına uğramayın veya bunun için üzülmeyin. Yavaş yavaş bu düzelecek. Aydınlanmanın en
büyük düşmanı sanırım, içki içmektir. İçmek, eğer insanlar içiyorlarsa, böyle köle oluyorlar; beyinleri doğru çalışmıyor. Yani,
düşünüyorum da içki içmekle Sahasrara da bozulmuş olmalı. Yani içki içmek, sanırım, en kötü düşmandır. Eğer içki içen birisini
bulabilirseniz, bu kişinin kendi kendisine içmeyi bırakmasına yardım edebilirseniz, bu başarılı olacak. Tabii ki başka
düşmanlarımız da var, oradaki sahte gurular gibi. Dinsel tahrifatlar yapan diğer düşmanlarımız da var. Fakat bu fazla önemli
değil. Eğer içen insanları ondan uzak tutabilirseniz, size söyleyeyim, bu değişecek. Ve onlar artık şimdiye dek ne yaptıklarını, içki
içmeyi, kaçmayı anlayacaklar, şimdi onlar sahaya gelecekler. Onlar Sahaja Yogayı çalıştıracaklar. Yani sizler sanki sevginin çok
nazik askerleri gibisiniz ve işte yaymanız gereken şey budur, başkaları ile konuşun, sahip olduğunuz bu neşeyi onlara verin. Buna
sadece siz veya sizlerden çok az kimse sahipse, tatmin olmayın. Sizler bunu çok hızlı yaymalısınız ve yapabilirsiniz. Çünkü bunun
için para gerekmez, show yapmanız gerekmez, bu yanlızca içeridedir, bu çalışır, bu zaten orada, orada mevcut, herkes buna
sahip. Ben tüm bunları biliyordum. Tabii ki Ben bunu biliyordum ama şimdi de siz biliyorsunuz. Bu yüzden sizde onu
çalıştırmalısınız, onu o şekilde çalıştırın ki, Ben eminim, bir gün bu dünya değişmiş bir yer olacak. Çok teşekkür ederim.
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Bugün bizler Adi Shakti‘ye ibadet ediyoruz.

Bence en önemli puja budur çünkü size aydınlanma veren, size gerçeği veren, size sevgi ve şefkat gücünü veren Adi Shakti‘nin
gücüdür. Bu Sadashiva’dan ayrılan güçtür ve bu gücün kendisi kainatın tamamını yaratmak istedi. O (dişi) kainat üstüne kainat
yaratır ve sever. Bu büyük yaradılışı yapan Odur, bu dünyanın yaratılışını da yapan Odur.

Bu özellikle seçilmiş bir gezegendir, nihayetinde insanoğlunun yaratılması için güneşle ay arasında, çok güzel bir şekilde
merkezlenmişti. Bu Onun öylesi bir sevgi ve şefkatle, kendi çocuklarının gerçeği bilecekleri, kendileri hakkındaki ve diğer her şey
hakkındaki nihai bilgiye ulaşacaklarına dair büyük umutla (meydana getirilmiş) büyük işidir.

Adi Shakti`nin bir yılan formunda nasıl geldiği ve insanoğluna, Adem ve Havva`ya, özellikle de Havva`ya, bilgiyi bilmeniz gerek
dediğini İncil`de okudunuz. Ve onlar, bilgi meyvesini yemeyi kabul ettiler çünkü yaşamın süptilliğini bilmeksizin ancak hayvanların
olduğu gibi olacaklardı, belki de biraz daha yüksek hayvanlar. Meyveyi bir kez yiyince, onlar giysileri olmaksızın bulundukları bu
halde, bir şeylerin yanlış olduğunu hissetmeye başladılar. Bu yüzden ağacın bir kaç yaprağını aldılar ve kendilerini örttüler.

Yani gelen ilk bilgi, iffetti çünkü Shri Ganesha yerleşmişti ve Onun etkisi, bu bedenlerimizi örtmeliyiz bilincini meydana getirdi.
Bizler artık hayvan değiliz. Sadece hayvanlar, tabi ki onlar ayakta (dik şekilde) durmuyorlar, bu yüzden bunda sorun yok, onlar
bunun farkında değiller.

İffet bilgisi ile, insanoğlu yavaş yavaş güzel uluslar şeklinde büyümeye başladı ama hala bilmemiz gereken, farkında olmamız
gereken pek çok şey var. Siz belki de pek çok şeyin farkındasınız ama spiritüel uyanışınızı elde etmediğiniz sürece, kendi
benliğinizin bilgisini elde etmediğiniz sürece, diğer tüm bilgiler hiç bir şey değildir.

Ancak bu öze dair bilgi ile güçlü olursunuz. Gerçek güç, gerçek güç sevginin ve şevkatin gücüdür.

Bu gün, baktığınız zaman, tüm dünya savaşmakla meşgul ve onlar insanları savaştan korumaya çalışıyorlar ve büyük, kocaman
koruyucak makineler yaratıyorlar. Tüm dünya, birbirini öldürmek, birbirlerini yok etmek, rekabet, hırs, savaşmaya öncülük etmek
ve sonra daha da büyük savaşlara girmek için çılgın bir yarışın içinde gibi görünüyor. Bir parça toprak için savaşıyorlar. Öldüğün
zaman, bir tutam bile toprak parçasını seninle birlikte götürebilir misin?

Doğduğun zaman kapanmış yumruklarla geldin. Öldüğün zaman açık ellerle gidersin. Beraberinde ne götüreceksin? Tamam,
belki de hiç bir şey almak istemiyorsun ama uğruna savaşıp çok büyük olduğunu düşündüğün şey her ne ise, bundan neşe
duyuyor musun? Bu savaş bütün bu saçma sapan insanlar arasında neden sürüyor? Mesele bir parça toprak olunca, insanların
kendi anlayışlarını, kendi huzurlarını nasıl bıraktıkları çok şaşırtıcı. Ve bütün her şey çok yanlış bir istikamete gitti ve tam bir yok
edilmeye doğru gidiyor.

İnsanoğluna bu kadar acı çektiren şeyler, onların kendi cahilliklerinden dolayıdır, bunlarla, tüm bu alışkanlıklara, tüm bu cazibeye,
tüm bu tanımlamalara sahip oldular. Bu şeyler, onların bizlere yaptıkları bu şeyler, bu şeyler onların hepsini tek tek mahfedecek.
Onlar farkına varmalı ve kendi öz bilgilerini almalılar.

Bu öz bilgi, insanlara bir kurtarıcı vermek için anahtardır. Bir çok azizimiz oldu. Bir çok sufimiz oldu. Tao insanlarımız oldu. Zen
insanlarımız oldu. Her tür aydınlanmış ruh bu dünyaya geldi. Hepsi acı çektiler. Hepsine eziyet edildi. Hiç kimse onları anlamadı
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ama şimdi sizler için gerçeği bilme zamanı geldi, ama kuru olmayan gerçeği, şevkati olan gerçeği, herkesi sarmalayan gerçeği,
var oluşumuzun tam bir görünümünü veren gerçeği. Neden biz bu dünyadayız? Amacımız ne? Ne yapmalıyız? Adi Shakti’nin
güçleri, sevgi ve şefkatten gelir, ilk olarak kendinizi anlamanızı sağlar.

Sevgi, sizler için çok, çok sınırlıdır. Kendi varlığınızda farkındalık yoktur. Sadece hayal edin, sizin için ne kadar büyük bir görev,
öncelikle ve oldukça ciddi bir şekilde kendinizin farkında olmalısınız.

Bu son derece önemlidir. İlk önce kendinizin farkında olmalısınız. Şimdi ruhunuzun ışığına sahipsiniz. Bu ruhun ışığında, ne
olduğunuzu görebilirsiniz ve ne kadar uzağa gittiğinizi görebilirsiniz, nasıl yanlış şeyler yapıyorsunuz, kendinizi incitecek neler
yapıyorsunuz, görebilirsiniz ve sizler bunu iyileştirecek, düzeltecek ve duyarlılıklarınıza dönecek bir güce sahipsiniz. Bunlar en
önemli zamanlar. Bu zamanlara asla tekrar sahip olmayacaksınız. Bu tarih boyunca asla olmadı ve bunu gelecekte de asla elde
edemeyeceksiniz.

Sizin sahip olduğunuz zaman bu, sadece farkındalık değil, sadece öz bilgisi değil, siz nasıl yapılacağını biliyorsunuz. Aksi halde,
azizler hakkkında, bu insanlar hakkında, Tao ve Zen insanları, sadece kendi özünün bilgisine sahip bir kişi nedir, o kişi nasıl
davranır, onun tarzı nedir, o kişi diğerlerinden nasıl bu kadar farklıdır, onlar bunu tarif ettiler. Ama hiç birisi sizin nasıl böyle
olacağınızı söylemedi. Hiç kimse bunu söylemeye muktedir değildi. Hiç kimse bunu yapmaya muktedir değildi çünkü belki de
onların çoğu Kundalini hakkında bir şey bilmiyorlardı ve bilenlerde insanlarla bunun hakkında konuşamadılar.

Yani, Adi Shakti`nin en büyük işi, Kundalini`yi sizin sacrum kemiğinize koymaktı. Kundalini, Adi Shakti değildir. Adi Shakti çok
daha yüce bir şeydir, çok daha büyük bir şeydir, çok daha geniş, çok daha derin, çok daha güçlü, çok daha kuvvetlidir. Kundalini,
Adi Shakti gücünün yansımasıdır ve o yükseldiği zaman, size ne olduğunu ve nasıl aydınlanmanızı aldığınızı bilirsiniz. Ama çok
uyanık olmalısınız. Siz gerçekten şefkatli bir kişi misiniz? Eğer siz şefkatli biri iseniz, her hangi bir şefkatli insana olacak ilk şey,
sanırım başkalarına yardım etmek olacaktır, başkalarını özgürleştirmek olacaktır. Onlar kendi kazanımları ve kendi
aydınlanmalarının durumu ile tatmin olamazlar.

Bu olamaz. Adi Shakti`nin tüm bunları yapmasına, bu kadar çok çalışmasına, tüm bu çabaya ne gerek vardı? Bunu biliyorsunuz,
Ben çok çalışmalıydım, çok, çok sıkı, ama çok küçük yaştan başlayarak Ben çok sıkı çalıştım ve çok zor zamanlar geçirdim, insan
anlayışına göre çok zor zamanlar ama Benim için en kötü zaman, aydınlanma verdiğim bu insanları gördüğüm zamandı.
Aydınlanma almış bu insanlar, başkaları için sorumluluk duymayan insanlardı ve varsa da bu çok azdı. Onlar bu şefkate sahip
değiller ve bizler bu gün bu dünyayı kurtarmalıyız, bu insanlığı kurtarmalıyız sevgisine sahip değiller. Bu bizim, sadece ana işimiz
değildir, yapmamız gereken yegane iştir. Sizlerin buradaki çabalarınız, başkalarına aydınlanma vermek için çabalarınız, onlara bu
bilgiyi vermek için bireysel çabalarınız dışında, diğer tüm çabalarınız hiç bir yere ulaşmayacak. Bu bilgi çok, bilginin anlaşılması
çok kolaydır. Bu çok süptildir buna şüphe yok ve size anlattığım gibi, bu şey onların şimdi hakkında konuştukları kuantum
teorisidir, bilim adamları, onlar bu mucizevi ışık dalgalarını gördüler ve bunun hakkında bir şeyler bulmaya çalışıyorlar.

Bazı Sahaja Yogilerin başkalarının üzerine yükseleceği gibi bir şey, bu olamaz. Her biriniz şunu bilmelisiniz ki, size olan şey, bu
çok özel bir şeydir. Hatta Himalayalara gitmiş olsanızda, hatta kendinizi aç bırakmış olsanızda, hatta senelerdir Tanrıyı öven
şarkılar söylüyor olsanız bile, hatta her tür ritüeli ve kefareti yapmış olsanız bile, kendi aydınlanmanızı siz alamazdınız. Bu
mümkün olamayacaktı.

Ben bunu biliyorum. İşte bu yüzden Ben her tür problemle, her tür hengame ile, her tür baskı ile, her şeyin ne olduğu ile yüzleşerek
çok sıkı çalıştım. Sadece hepinizin yaratıldığınızı görmek için ve sizler Benim ellerimsiniz. Sizler çalışmalısınız. Her parmak
çalışmalıdır. İşte Benim sizlere söylediğim şey şu, şimdi sadece kendimizin Sahaja Yogiler olduğunu değil, ama çiçek açma
zamanını ve pek pek çok Sahaja Yogimiz olması gerektiğini görmek, bu bizim sorumluluğumuzdur.

Bu Adi Shakti`nin işi. Bunu anlamaya çalışın. Bu herhangi bir azizin işi değil. Bu herhangi bir enkarnasyonun işi değil. Bu her hangi
bir politikacının işi değil ve bu herhangi bir büyük liderin işi değil. Bu, kendi sonuçlarını sizde çok şeffaf bir şekilde gösteren Adi
Shakti`nin işi.



Şimdi bu sizin görmeniz için. Beni memnun etmek sizlerin coşkulu bir arzusu, Ben biliyorum. Beni nasıl sevdiğinizi ve Benim için
nasıl bunu yapmak istediğinizi görüyorum. Benim için yapabileceğiniz en büyük şey Sahaja Yogayı yaymaktır. Bu sizin sahip
olduğunuz çok özel ve son derece zor bir kutsama. Siz hiç bir çaba göstermek zorunda olmadınız, hiç bir para ödemek zorunda
olmadınız. Ritüellerden kusmak zorunda kalmadınız. Bunu kendiliğinden aldınız.

Ama bu, bunun bir tür doğuştan gelen hakkınız olduğu anlamına gelmez. Bu Adi Shakti`nin işidir. Adi Shakti`nin işi yaşamınızda
görülmelidir. Bu herhangi bir mükafatı olmayan şefkattir.

İnsanlar, fakir insanlara şefkat göstererek, fakir insanlarla ilgilenerek, engelli insanlarla ilgilenerek dinlerini yaymaya çalıştılar.
Buna gerek yok, gerçekte, bu Sahaja Yogilerin yapacağı bir şey. Yapmaları gereken şey, diğer insanları transforme etmektir. Nasıl
transforme edeceğinize dair yollar ve metodlar bulun, Adi Shakti`nin mesajını nasıl yayabilirsiniz. Bunu aklınıza koyun ve siz bunu
nasıl halledeceğinizi bileceksiniz.

Sahaja Yogayı yayabileceğimiz yöntemi bulmalıyız şeklindeki zorlayıcı bir arzu her zaman olmalıdır, aksi takdirde İsa`nın tarif
ettiği gibi olacaktır, bazı tohumlar bataklığa düştüler, onlar filizlendiler ama asla büyümediler. Sizler ancak kelimenin tam anlamı
ile büyüyebilirsiniz. Ne yapabileceğinizi bilerek gerçek olan ve çok, çok özel bir şey olabilirsiniz.

Bir vizyonum var, buna şüphe yok ve bunun hakkında oldukça fazla konuşuyorum ama bunun puja ile sona ermesi iyi bir şey
değil. Biliyorum bazı ülkeler çok zor. Problemin ne olduğunu bulmaya çalışın, neden bu kadar zor. Dikkat buna harcanmalıdır,
başka insanlar kendilerini yok etmek için ne yapıyorlar, bu sanki bizim son yargılama dediğimiz aynı oyunun parçasıdır ama
haydi, sevgimiz ve şefkatimizle mümkün olabildiğince fazla kişiyi kurtaralım.

Bu Adi Shakti`nin işidir, herhangi bir azizin veya her hangi bir enkarnasyonun işi değil. Onların hepsi oradalar, buna şüphe yok.
Hepsi bizimle birlikteler, her zaman bize yardım ediyorlar ama sizler çok büyük olan, her şeye nüfuz eden, mucizevi olan Adi
Shakti`nin gücüne sahipsiniz. Bu çok etkindir ama kendi güçlerinizin farkında olmadığınız sürece, bunu nasıl çalıştıracaksınız. Bu,
her şeyi bulunan ama onu çalıştıracak hiç kimsenin orada bulunmsadığı ölü bir makine gibi olacaktır.

Ben her zaman çok, çok tehlikeli bir zamanlar da gitmeliydim ama bazen şunu hissettim ki, diğer bir doğum daha alabilirim,
şeylerin olma şekli Benim için çok zor. Ama şimdi sizler için, bu çok kolay oldu, bu sanki birisinin çok sıkı çalışarak yolu yapması
ve yolun üzerinde yürüyenlerin bunu ne kadar kolay elde ettiklerini anlamamaları gibi. Eğer bunu anlarlarsa, o zaman “Böylesi bir
sabır, anlayış ve sevgi ile yaratılmış olan bu yolda haydi, bir çok kişi yürüsün” (düşüncesini) anlayacaklar.

Ben, değiştirilmesi gereken bu dünyada, onu değiştirmek için tüm Sahaja Yogilerin, sizlerin kendi seviyenizde en iyisini yapıyor
olduğunuzu gerçekten görmeliyim. Başkan değil, başbakan değil, bakan değil, bu insanların hiç birisi dünyayı değiştiremez ve
bunu göremez. Bunun için yetki verilen sizlersiniz. Siz bu güce sahipsiniz. Kendi konumuzu, bu kadar yükseğe çıkan benliğinizi
anlıyor musunuz? Bu orada değil. Eğer aydınlanma orada ise, hepiniz başka insanlara sevginizi ve şefkatinizi ifade edeceksiniz,
onların kendilerinin ne olduğunu anlamalarını sağlayacaksınız.

Bu dünyayı ancak Sahaja Yoga ile kurtarabilirsiniz. Başka yolu yok. Her ne denerseniz, söyleyin, fakirlere yardım, buna yardım ve
bu çok, çok yüzeysel bir şey. (Yapılacak) En iyi şey, gördüğünüz herkese aydınlanma vermektir. Biz çocukları gördük. Onlar
geliyorlar. Onlar aynı zamanda büyük Sahaja Yogiler olacaklar. Bunu görebiliyorum. Ama onlardan önce, siz ne yaptığınıza dair
kendi erdemlerinizi göstermelisiniz. Bu statik bir iş değil. Bu, gerçekten patlayıcı olması gereken büyük bir hareket ve büyük bir
adım atılmadığı sürece, kıyamet günü için kimin suçlanacağını bilemiyorum.

İnsanlığın kaderini inşa etmesi gerekenler sizlersiniz. Kendinizi hiç bir şeymiş gibi değerlendirmeyin. Asla aydınlanmanızı
alamayabilirdiniz. Asla Bana gelmek zorunda değildiniz. Bir çoğu arasında, Bana gelen ve aydınlanmasını isteyin, alan sizlersiniz.
Biliyorsunuz bu zorlanamaz. Bu aydınlanma zorlanamaz. Bu farkındalık zorlanamaz ve bu farkındalığın büyümesi de zorlanamaz.

Kendi içinizdeki bu dikkatin derine gitmesi gerek, sizler geliştirmelisiniz. Ve ne yaptığınızı kendiniz için görmeye çalışın, ne



yaptınız. Eğer para problemi ile veya güç problemi ile ve bu problemle, şununla hala meşgulseniz, siz kendiniz bir problemsiniz.
Siz bir Sahaja Yogi değilsiniz. Sahaja Yogi her şeyin üzerindedir ve çok güçlüdür. Güce onlar tarafından ulaşılacaktır. Sevginin,
şefkatin gücü, sadece sevgi sözcükleri değildir. Bu sadece başkalarını sevme eylemi değildir, bu sadece yüce Tanrısal ışığı
yayacak ve insanları tutacak olan, sizin sahip olacağınız güçlü bir kişiliktir. Hepiniz sadece çok cesur bir kişilik almalısınız.

Söylemeliyim ki sizler geliştiniz, aksi takdirde herkes Bana yazardı, “Bende bu yanlış ve babamda şu yanlış”. Benim büyük büyük
annemde şu yanlış ve her tür şey. Bu bitti şimdi. Çok daha az, söylemeliyim, çok daha az.

Ama Bana hasta insanları, başarısız olmuş insanları, hala gelişemeyen bir konumda olan insanları anlatmak yerine, dikkat
değişmelidir.

Eğer bir yerlerde kanser olan bir kişi varsa, en azından on fotoğraf derhal Bana gelecektir. Lider Bana yazacaktır. Liderin karısı
Bana yazacaktır. Herkes Bana şunu yazacaktır, şöyle şöyle bir şey söyle. Neden? Bu Benim işim mi? Bu kişi iyileştirilebilir, bizim
hastahanelerimiz var, fotoğraflarla iyileştirilebilir, ama dikkat her zaman şefkat tarafına gider.

Sözüm ona fiziksel, mental, duygusal, finansal olarak ve evliliklerinde de acı çeken bu insanlar sizin işiniz değil, ne de bu Benim
işim. Eğer onlar hasta ise, bir fotoğraf almalı ve çalışmalılar. Eğer bu işe yaramazsa, demek ki bu hak edilmemiştir.

Sizin onları tedavi etmenize ve bunu çalıştırmaya gerek yok ve eğer bu başarısız olursa Bana yazın, “Anne, şu şu kişi hasta”. Bu
kadar önemli olan ne? Halihazırda etrafta bir çok sağlıklı insanımız var. Neden ilk önce onları kullanmayalım. Bizim işimiz
insanları iyileştirmek değil. Alaka tamam. Şefkat tamam. Dikkatimizin hasta insanlara veya fakir insanlara veya acı çeken
insanlara gitmesi doğal bir şey ama Sahaja Yogaya ne demeli? Eğer bir tane hasta kişi varsa, yüz tane Sahaja Yogi bunun peşine
düşecektir. Nedeni ne? Bu şefkat mi? Değil. Onlar bu kişiyi iyileştirebileceklerini kanıtlamak istiyorlar. Bu şefkat değildir.

Bu gün şefkat, insanları Sahaja Yogilere, iyi insanlara dönüştürmektir. Bu Adi Shakti`nin sevgisidir. Çünkü doğmuş olanlar, her
şekilde ölmelidirler. Bizler insafsız olmamalıyız şüphesiz ama dikkatimiz kaç kişiye aydınlanma vereceğimizde olmalıdır.
İnsanların sözüm ona iyileştirmekten ve düzeltmekten daha fazla zevk almaları çok yaygın bir şey. Bu tamam.

Aynı zamanda evliliklerde ki problemler de var. Bazı evli çiftler orada olmak istemiyorlar. Bu tamam. Bitir onları. Eğer beraber
yaşamak istemiyorlarsa, bırak onları. Bu dünyada duyarlı olan pek çok insan, bu dünyada sağlıklı olan pek çok insanımız var.
Problemleri olan, birlikte yaşamak istemeyen insanlarla nasıl mücadele etmeye devam edebilirsiniz? Bu sizin işiniz değil. Her
şeyden önce siz bir spiritüel bir işçisiniz. Siz sosyal bir işçi değilsiniz. Tabi ki, sırası gelince sosyal iş yapabilirsiniz. Bu önemli
değil, sırası gelince. Ama sizin için esas şey insanları transforme etmektir. Bununla en büyük hastalığı, alçaklığı, zalimliği,
başkalarına eziyet etmeyi ve öfkeyi, dışsal değil ama içsel olan tüm bu hastalıkları tedavi edebilirsiniz. Bu, bu gün istenen şeydir.
Her ülke savaşıyor ve eziyet ediliyor, tehlike içindeler, her zaman yok ediliyorlar. Bunun için yapabileceğiniz tek şey onlara
aydınlanma vermektir.

Birilerine aydınlanma verdiğiniz zaman ne olduğu, çok açıkça görülmektedir ve O buna değer verir ve bunun içinde büyür, sonra
siz korunursunuz. Siz tamamen korunursunuz.

Sizi kim korur? Adi Shakti diyebilirsiniz, tamam ama aynı zamanda bu dünyada çalışan yok edici bir güç vardır, negativitenin değil,
Shiva`nın pozitif yok edici gücü. Eğer, O eğer Adi Shakti`nin işi iyi gidiyor derse, O mutludur ama O orada oturuyor ve her bir kişiyi
seyrediyor, Sahaja Yogilerin her bir işini seyrediyor. Eğer bir şeylerin gerçekten çok yanlış olduğunu fark ederse, Ben Onu kontrol
edemem. O yok eder. Ben bu noktaya kadar gidemem. O yok eder. Sadece yok etmez, binlercesini yok edebilir.

Her hangi bir yerde bir afet varsa, diyebiliriz ki, deprem gibi veya bir tür fırtına gibi, tüm bu şeyler Shri Mahadeva`nın çalışmasıdır.
Ben size orada yardım edemem ama eğer siz gerçekten insanlara aydınlanma verirseniz, tüm bunlar önlenebilir. Tabi ki, bu bir
heves, söylemeliyim, Adi Shakti`nin, Adi Shakti bu dünyayı yaratma işine başladı, sizleri yaratmaya, sizleri Sahaja Yogiler
yapmaya başladı ama sizin sorumluluğunuz da çok önemlidir.



Sizler sorumlu olamazsınız, belki öyleydi, Ben hissettim ki Benim sorumluluğum ama bir fark var. Ben asla bu Benim
sorumluluğumdu diye hissetmedim, asla Ben bunu yapmalıyım diye hissetmedim. “Ben bunu yaptım”. İş budur. Bu sizin sahip
olmanız gereken türde bir kişilik. Siz bunu çok alçak gönüllü bir şekilde, çok güzel bir şekilde yapmalısınız ve nasıl
korunduğunuzu, nasıl desteklendiğinizi ve her şeyin nasıl çalıştığını görünce şaşıracaksınız.

Aydınlanma verebileceğiniz insanları bulduğunuz zaman, sizler en büyük neşeye ulaşacaksınız. Onların hayatlarını
değiştirebilirsiniz. Asla bu kadar neşe hissetmeyeceksiniz, belki de büyük bir piyangoyu kazansanız bile, büyük bir işi, büyük bir
ismi veya büyük bir ödülü, hayır. Sahaja Yogiler yaratmanın neşesi sınır tanımaz, bu kadar neşe vericidir. Siz öyle bir kardeşlik
birliği, öyle bir dayanışma, onların dedikleri gibi, öyle bir birlik, öyle bir sevginin neşesi, şefkatin neşesini geliştirirsiniz ki. Bu,
sıradan neşelerde olduğu gibi değildir, bu farklı seviyede bir neşedir.

Sizler Benden korkmamalısınız ama kendinizden korkun. Kendinizi bir seyredin ve şimdiye dek ne yaptığınıza kendiniz için bakın.
Şimdiye dek ne yaptığınız? Çünkü sizler aydınlandınız. Eğer aydınlanmış insanlar ışık veremezlerse, onlara sahip olmanın ne
yararı var? Bu küçük küçük mumlara bakın. Ne kadar ışıkları varsa, onlar bunu veriyorlar. Bu ışığı vermek için kendilerini
yakıyorlar.

Eğer bu ışığı veremezsek, aydınlanmanın ne yararı vardır? Aydınlanma sadece kendiniz için ışık demek değildir, normal olmayan,
sıradan olmayan, filmlerde gördüğünüz gibi sevginin ve şefkatin Tanrısal olan ışığıdır. Bu çalışan Tanrısal bir sevgidir ve Sahaja
Yogilerin para ile, insanları aldatmak ile uğraştıklarını duyduğum zaman, Beni bazen biraz zayıflatan şey budur. Demek istiyorum
ki, onların yaptıkları her türde suç aktivitesini. Ben anlayamıyorum. Ben buna inanamam.

En yüksek olanı aldıktan sonra, neden bu kadar alçağa gitmek istiyorsunuz? Çünkü siz ne elde ettiğinizi henüz hissetmediniz. Ne
elde ettiğinizi anlamadınız. Sizin kendinize saygınız yok. Hala siz aynı çizgide ve aynı seviyede iseniz, söylemek zorundayım ki,
Bana adil davranmadınız veya kendinize adil davranmadınız .

Bizler bunu çalıştırmalıyız. Tek elle Ben bunu yaptım, çok sıkı çalıştım, söylemek zorundayım, bu anlamda korkunç insanlarla, çok
insafsız, çok bencil, çok zalim insanlarla uğraşmak zorundaydım. Bu önemli değil. Ve Ben bu kadar güzel kuşlar keşfettim ama
siz kendi parlaklığınızı korumak zorundasınız, bunu çalıştırmalısınız.

Ben Sahaja Yoganın büyük bir hızla ve atlamalar, sıçramalar yaparak yayıldığını öğrendiğim için çok mutluyum. Bu insanlar
gerçekten mutluluk, huzur ve neşe krallığına giriyorlar.

İşte Benim hülyam bu ve umarım hepsi işe yarayacak.

Çok teşekkür ederim.

H.H. Shri Mataji
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Guru Puja, Cabella Ligure, (İtalya), 8 Temmuz 2001 Annenizin, bu kadar çok sayıda kişinin, onların gerçekten de kendi kendilerinin
guruları olduklarını gördüğü zaman, nasıl hissettiğini bilemezsiniz. Onlar çok zor bir zamanlarda Gerçeği arıyorlardı. Gerçeğin ne
olduğunu bilmek istiyorlardı. Ve bu zor zamanın kendisi, aklınıza etki ederek bu dünyada neler olduğunu, çevremizde neler
gördüğümüzü ve kesinlikle çok yanlış bir şeyler olduğunu ve bizlerin bunun ötesine geçmemiz gerektiğini göstermiştir. Arayışta
tek şey çok önemlidir, kişinin bunun için büyük bir adanmışlığı olmalıdır. Ve ayrıca dile getirilmeyen acılardan geçmelisiniz. Arayış
içinizde olduğunda siz mücadele verirsiniz ve dışarıda da hiçbir şeyin sizi tatmin etmediğini fark edersiniz. İşte bu şekilde
arayışın iki keskin kenarı vardır. Bu arayışta, Gerçeğe ulaşmaya çalışırken, bu çok zor bir şey gibi görünür ama siz buna yardım
edemezsiniz çünkü çevrenizde her ne varsa bunlarla tatmin olmadınız. Bugün dünyaya bakın, anlaşmazlıklarla dolu. Her tür
anlaşmazlık orada. İnsanlar bir hiç için savaşıyorlar – toprak için insanları öldürüyorlar. Toprak, toprak bir insan yaratabilir mi?
İnsanlığa büyük bir hizmette bulunduklarını düşünerek çok kolektif bir şekilde savaşıyorlar. İnsanoğlunun bu günkü düşüncesi hiç
derin değil, çok yüzeysel ve işte bu şekilde dünyanın her gün, her dakika karmaşa ile dolu olduğunu görüyorsunuz, çok fazla insan
öldürdüklerini fark edebilirsiniz. Yani çok büyük bir ölçekte işkence yapıyorlar. Eskiden, tabii ki azizlerin hepsine işkence edilmişti
– her tür aptalca fikirler tarafından işkence edildiler, demeliyim, bir şeyin daha yüksek olduğu veya bir şeyin daha alçak olduğu,
bir şeyin iyi, bir şeyin kötü olduğu fikirleriyle. Böyle fikirler altında bir araya toplandılar ve dünyanın her yerinde, her tür
saldırganlığı ortaya çıkardılar. Her yerde. Bununla da kalmadılar, çok doğru olduklarını düşünerek, çok iyi olduklarını düşünerek
aileler içinde de, kurumlarda, organizasyonda, diğer kişilerle birleşmeye çalıştılar. Böylece pek çok kişi “En iyisi biz de savaşla
karşılık verelim” diye düşündüler ve bununla kolektif olarak savaşmaya başladılar – bu işe yaramayacak. Savaşmak işe yaramaz,
çünkü savaş yalnızca cinayetleri, öldürmeyi getirir. Böylece pek çok kişi öldürüldü. Buddha direnmemekten bahsetti ve bununla
ilgili bir öykü vardır – Bihar’daki büyük üniversitelerden birinde, kavgacı insanlar geldiği zaman tüm azizleri saldırganlık adına
öldürdüler. Ve onlar hepsi öldüler. Belki bu yapılan ile, çok daha sübtil bir düzeyde bazı punyalar elde edilmiş olabilir; ama bu Kali
Yuga’da bu işe yaramayacak. Böyle insanlara karşı gösterebileceğiniz direnç nedir? Onlarla nasıl savaşabilirsiniz? Herhangi bir
kişiyi onların saldırgan olduğuna ve Gerçeğin yakınından bile geçmediklerine inandırmak mümkün değildir. Çünkü hiç kimse
böyle bir şeyi kabul etmek istemiyor. Ve her ne ise, bütün dünyada insanlara kendi budalalıklarının farkına vardırmak için ne
yaparlarsa yapsınlar, tamamen başarısız oluyorlar. Ve böylelikle bu savaş tacirliği tedavi edilemiyor. İnsanların kendilerinde neyin
yanlış olduğunu anlayacak düzeyde olmadığını kabul etmeliyiz. Kabul etmek istemiyorlar. Onlara göre, saldırganlık kendi
iyiliklerini iddia edebilecekleri tek yoldur. Öyleyse çözüm nedir? Çözüm şu, biz hepsine Aydınlanma vermeliyiz. Aydınlanmalarını
almalılar, ancak o zaman olaylar düzelecek. Şimdi, şöyle diyebilirsiniz: “Anne bu çatışma, mücadele ve savaş günlerinde mi”. Bu
işe yarayacaktır. Şartlar onlara anlatacaktır. Başlarının üzerinde sürekli asılı duran silahlarla yaşam onlar için çok zor olacak ki,
Gerçeği aramak zorunda kalacaklar.” Bunun çok içten bir şekilde yapılması lazım. Eğer Gerçeği arıyorlarsa, bu dünyanın bir bütün
olduğuna şaşıracaklar, bütün insanların bir olduğuna ve bunun insanların kaderi olduğuna şaşacaklar. Ama bunun için pek çok
kişinin öldürülmesi, pek çok kişinin yok edilmesi gerekiyor çünkü onlar derslerini kolay şekilde öğrenmezler. Şimdi sizin işiniz
insanlara aydınlanma vermek ve onları değiştirmek. Gurular olarak yapmanız gereken gerçek şey bu. Ama biz ne yapıyoruz? Biz
Sahaja Yoga’ya hangi fikirle geliyoruz? Siz yalnızca dış çeperde çalışıyorsunuz. Biz, ilk önce kendimiz için endişe ederiz: biz nasıl
başarılı olabiliriz, nasıl daha zengin olabiliriz, ayrıca açgözlülük de var. Kendimizi görmüyoruz – saldırgan mıyız, başkalarını
rahatsız etmeye çalışıyor muyuz, kendimiz hakkında yanlış fikirlerimiz var mı, başkalarına nasıl eziyet ediyoruz. Yani ilk olarak
hepiniz kendinizi temizlemelisiniz ve kendi sorunlarınızı, kendi eksiklerinizi kabul edin. Bunlarla yüzleşilmelidir. Ve kendinize
meydan okuyun. Sen ne yapıyorsun? Sen bir Sahaja Yogisin, nasıl birisinden nefret edebilirsin? Birisine nasıl rahatsızlık
verebilirsin? Birine nasıl işkence edebilirsin? Bu iç gözlemin başlangıcıdır, bu çok önemli. Ben kelimenin gerçek anlamıyla
meditasyon yapan birisi ile, sadece “meditasyon yapan” birisini fark edebilirim. Kendinizi aldatmamalısınız. Eğer kendinizi
aldatıyorsanız, o zaman nasıl bir guru olacaksınız? Bir guru olmak için, her şeyden önce kendi içinizde çok dürüst olmalısınız ve
ne yaptığınızı bulmalısınız, ne kadar doğrusunuz, ne yaptınız. Size söylemiş olduğum gibi, bizim altı tane düşmanımız var. Ve biz
bütün bu düşmanları haklı çıkartıyoruz. Şöyle düşünüyoruz: “ Sorun yok! Sonuçta ben bunu, şu nedenle yaptım, ben bunu yapmak
zorundaydım”. Birisi “ Ben fakirdim, onun için sahtekar olmak zorunda kaldım” diyebilir. Bir başkası, “Ben yalan söylemek zorunda
kaldım” diyebilir. Bir başka kişi “Ahlaksız olmak zorundaydım” diyebilir. Haklı çıkarma, bu insanların sahip olduğu en büyük
şeydir,! Hayvanlarda bu yoktur. Onların kendilerine ait sabit fikirleri vardır, sabit “tabiat”ları vardır. Ama insanlar her tür yanlışlığı
yapabilir ve kendilerini haklı çıkarabilirler. Bu kendini haklı çıkarma, size yükselişinizde yardım etmez. “Ben bunu şu nedenden
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dolayı yaptım...” Bu size hiçbir zaman yardımcı olmaz! İç gözlem yapmalı ve kendiniz için haklı çıkardığınızın ne olduğunu
görmelisiniz. Öyleyse her çeşit ters işler yaptığınızda, kendinizi desteklemeye başladığınızda nasıl yükselebilirsiniz? Nasıl
tekamül edebilirsiniz? Her zaman alçalmaya çalışıyorsunuz! Öyleyse içinizdeki saflaşma ancak kendinizi açıkça görebilirseniz
mümkündür, eğer göremezseniz nasıl saflaşacaksınız? Eğer aynada göremiyorsam, yüzümde ne sorun olduğunu nasıl
göreceğim? O halde siz Gerçeği görmeye ve kendinizi onunla karşılaştırmaya başladığınızda, ancak o zaman kendinizi
temizleyebilirsiniz. Ama tanımlamak, teşhis etmek, Gerçek ile yapılmalıdır. Örneğin, aynada yüzünüzü görürsünüz ve bir şeyin
yanlış olduğunu fark edersiniz – siz kendinizi bu yanlış ile tanımlanmazsınız, kendinizi   kendi yüzünüzle tanımlanırsınız ve yani
onu temizleyip atın, onu arındırın. Aynı şekilde, eğer siz kendinizle tanımlanırsanız, bundan kurtulamazsınız. Siz yeni doğruluğun,
iyiliğin, şefkatin ve sevginin yeni yolunda ileri doğru tırmandığınız zaman kendinizi görmelisiniz, kendinizi izleyin. Siz ne
yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Aptallığınız hangi derecede? Kendinizi kandırmamalısınız! Bırakın başkaları size
kandırsınlar, bırakın başkaları ne isitiyorlarsa yapsınlar, bırakın başkaları sizi öldürmeye çalışsınlar ama siz kendi kendinizi
öldürmeyin. Yani kendinize saygınızın olması lazım ve değerinizin herkesten daha fazla olacağı kendi haysiyetinizin olması gerek.
Ve aynadaki görüntünüzü bozacak hiçbir şeyin önünde eğilmeyin. Bu ilk adımdır, iç gözlemin (ilk adımıdır). Bu iç gözleme ne
yardım eder, bu sizin sevgi duygunuzdur. Rahatsızlık veren birisini sevebilir misiniz? Saldırgan olan birini? Öfkeli birini? Sizi
aldatan birini? Böyle birisini sevebilir misiniz? Sevemezsiniz. O halde siz kendinize bunu yaparken, bu kaliteler sizde varken, kendi
kendinizi nasıl sevebilirsiniz? O halde ilk şey kendiniz için olan saf sevgidir. Saf sevgi. Saf sevgiye sahip olmak o kadar büyük bir
şeydir ki. Örneğin, uyumak için çok hoş bir yatağınız olmasını isteyebilirsiniz; çok güzel bir eviniz olmasını isteyebilirsiniz;
dünyadaki bütün zenginlikler sizin olsun isteyebilirsiniz ama tüm bunlar sizin kendinizi sevmenizi sağlayacak mı? Eğer kendinizi
seviyorsanız, hiçbir şey istemezsiniz! Çünkü kendinizden neşe duyarsınız! Kendi’nizden neşe duymak en büyük neşedir. Şimdi
Aydınlanmanızı aldınız. Bu, sizin kendinizin ne olduğunuzu, ne kadar güzel bir şey olduğunuzu bildiğiniz anlamına gelir. Hal
böyleyken, kendinizi sevmeye çalışmalısınız. Ve kendinizi sevmeye başladığınızda, bütün bu saçma şeyler hakkında endişe
etmezsiniz. Şimdi bu saf sevgi, kendinize yapabileceğiniz, sahip olduğunuz en güzel şeylerden biridir. Bencil olduğunuzda
kendinizi sevmiyorsunuz. Kibar davranmadığınızda kendinizi sevmiyorsunuz. Saldırgan olduğunuzda kendinizi sevmiyorsunuz
çünkü siz bütün bu kötü şeyleri seviyorsunuz ama kendi özünüz saftır, kesinlikle saf ve güzeldir. Ve o güzel ve iyi olan her şeyi
sever. O halde bu sizin “Kendi” farkındalığınızın (aydınlanmanızın) başlangıcıdır, Kendi’nizin ne kadar önermli olduğunu fark
ettiğiniz zamandır. Kendiniz hakkında yanlış fikirlere sahip olmazsınız, yaptığınız tüm yanlış şeyleri haklı çıkarmazsınız, çünkü
anlarsınız ki bu sizin Kendi üzerinizde bir lekedir. En dürüst şekilde kendinizle yüzleşin ve yalnızca içinizde parlayan saf Kendi’nizi
görmenin ne kadar güzel olduğunu görerek şaşıracaksınız. O Kendi’niz ışıldamaya başladığında o ana kadar hiç görmediğiniz
şeyleri görmeye başlarsınız. Ve bunlardan biri, sevginin yalnızca kendiniz için değil, herkes için olduğunu anlamanızdır. Bu, başka
herkes için duyduğunuz saf bir sevgidir. O yalnızca sizin için değildir. Bu çok şaşırtıcıdır: siz kendinizi gerçekten sevdiğinizde, o
zaman sevginiz kendiniz içindir ve siz o sevgiyi öyle bir şekilde yaymaya başlarsınız ki, diğer insanları çok güzel bir şekilde
seversiniz. Para için sevmezsiniz, avantaj sağlamak için sevmezsiniz, bir güç ya da çıkar için sevmezsiniz, ama sevgi için
seversiniz. Çünkü saf sevgi çok neşe vericidir. O kadar çok neşe verir ki – öyle ki, eğer şöyle bir şey varsa, “ben bir kişiyi
seviyorum çünkü onu ele geçirmek istiyorum çünkü ben büyük bir şeyim ve eğer ben birisini seversem, o zaman bu kişi kendisini
bana karşı minnettar hissetmelidir” ... bütün bu fikirler tamamıyla yararsızdır. Eğer gerçekten, eğer seviyorsanız, o zaman
yalnızca seversiniz. Herkesi seversiniz. Şöyle diyebilirsiniz: “Anne, hilekar birini nasıl sevebilirsiniz?” Onun yolundan gitmeniz
gerekmez. Onunla olmanız gerekmez. Onunla hiçbir ilişkinizin olmasına gerek yoktur. Ama eğer  siz saf sevgi iseniz, o zaman bu
adam değişebilir, bu kadın değişebilir. Eğer değişmezlerse, dert etmenize gerek yok. Sevgi okyanusunun içine gelenler, gerçekten
saf, sevecen insanlar, sizin arkadaşlarınız onlardır. Bu dünyada ihtiyaç duyulanlar, onlardır. Hilekarlar değil, sizi aldatanlar değil,
size hükmetmeye çalışanlar değil – ihtiyaç duyulan insanlar onlar değildir. Bizim ihtiyacımız olan tamamıyla sevginin saflığıyla
iliklerine kadar ıslanmış olan insanlardır. O halde biz sevgiden hareketle, saflık olan bir başka noktaya gidiyoruz. Ve saflık, pek
çokları tarafından üzerinde konuşulmuş olan bir konudur. Saf olmalısınız, kesinlikle açık olmalısınız ve insanlar sizin hakkınızda
herşeyi bilmeliler. Ben bunun saflık olduğunu düşünmüyorum. Saflık, başkalarını saflaştırandır! Eğer siz saf bir insansanız, o
zaman diğerleri de saflaşacaktır. Onların saflaşması lazım. Şimdi varsayalım kendiniz hakkında bazı kesin fikirleriniz var, bir
Sahaja Yogi olarak çok yüksek konumda olduğunuzu ve sevgi dolu olduğunuzu düşünüyorsunuz. Belki de bunların hepsi hayal
ürünüdür. Bu başkalarını saflaştırıyor mu? Sizin saflığınız başkalarını saflaştırıyor mu? Onlara uyanış verebilir mi? Onlar
Aydınlanmış Ruhlar olabilirler mi? Ve sonra saflığa ne kadar değer veriyorsunuz, saflığın gücüne? Ve kaç kişiye aydınlanma
verdiniz? Yoksa bunu kendinize mi sakladınız? Bu saflığı yaymak için kaç yere gittiniz? Saflığın yayılması gereklidir. Ve kendi
saflığınıza dair hiç şüphe olmadan, bunu yapmalısınız çünkü bu çok,çok güçlü bir şeydir. Saflık çok güçlüdür. Bir veya iki kişi
üzerinde etkili olmayabilir, önemli değil. Orada bazı çok çok kötü, korkunç adamlar olabilir, önemli değil. Fakat Sahaja Yogi olmak



isteyen pek çok duyarlı insan üzerinde etkisi olacaktır. Bunu yalnızca test etmeniz gerekiyor, insanlar sizden nasıl hoşlanıyor ve
sizden nasıl etkileniyorlar. Paramchaitanya, bu Tanrı’nın Sevgisinin her yeri saran gücü, saf olduğunuz için sizin üzerinizden akar.
Eğer saf değilseniz o zaman çeşitli çakralarda duracak, çalışmayacaktır. Öyleyse mizacın saflığı, sevginin saflığı, bunun anlamı
nedir? Siz bir kişiyi, o kişide ruhaniyet olduğu için seversiniz! O kişiyi seversiniz çünkü saflık vardır. Ve bir yerlere yalnızca saflığı
oradaki insanlar arasında yaymak için gidersiniz. Saf bir kimse asla bir sorun yaratmayacaktır. Her gün bu sorunla veya şu
sorunla ya da bir başka şeyle başlayan biri, saf olmayan kişidir. Yani bir Yoginin karakteri kendi saflığına ve başkalarındaki saflığa
ibadet etmektir. Her gün kendimizle yüzleşmemiz gerektiği bir gerçektir. Kendimizi her gün düzeltmemiz gerektiği gerçektir. Ne
kadar yaptığımızı, ne kadar ileri gittiğimizi, ne yaptığımızı, ne yapıyor olduğumuzu görmemiz için, kendimizi kendimizden
ayırmamız gerektiği bir gerçektir. Eski zaman guruları ile modern zamanların gurusu arasındaki fark, eski zaman guruları
insanlara aydınlanma verip vermediklerini umursamıyorlardı, onların tarzı bu değildi – çoğunun. Onlar yalnızca kendilerini
düşündüler, bütün çıldırtıcı kalabalıklardan uzakta, Himalaya’larda bir yerde güzelce oturup, kendilerinden neşe duyuyorlardı!
Ama siz bu neşeyi paylaşmalısınız. Sanırım iyi bir gurunun işareti budur. Paylaşamayan yalnızca kendi zevkine bakar veya
yalnızca kendi aşramı ile ilgilenir diyebiliriz veya yalnızca kendi ailesine bakar, belki de varsa birkaç müridine bakar. Dikkatin
bütün dünya için olması gerek! Sahaja Yoga’da şimdi öyle bir konuma ulaşıldı ki sizin bütün insanlık için endişe etmeniz lazım. Bu
yalnızca kendiniz değil veya birkaç Sahaja Yogi değil veya daha fazla Sahaja Yogi değil, ama tüm dünya için olmalı, sorun neyse
sizler çözmelisiniz ama önce kendi küçük küçük sorunlarınızın dışına çıkın. İnsanlardan mektuplar alıyorum, özellikle kadınlar,
diyorlar ki onların kocaları şöyle ve kocaları şunu yapıyor ve çocuklar acı çekiyor ve tüm bunlar (Shri Mataji güler) ... Şimdi, siz bir
gurusunuz, yani bu siz bu derece  yüksek bir ruhaniyetle yüksek bir şekilde heyacan duyan bir kişisiniz demektir. Bu saçma şeyler
hakkında neden endişelenirsiniz ki? Ve sizin saflaşmış olduğunuz ve saf bir kişi olduğunuz bilinci, sizi çok alçakgönüllü yapmalı.
Halbuki bunun tam tersi – normalde insanlar, herhangi birşey olurlarsa, çok gururlanırlar ve kendilerini üstün görürler. Eğer
örneğin onların eğer bir güçleri varsa, onlar böyle olurlar, bazı yetenekleri varsa böyle olurlar, eğer yüksek bir mevkileri varsa böyle
olurlar – bununla alçakgönüllü olmazlar – bu başarı ile, kesinlikle çok yanlış bir şekilde son derece, son derece gururlu, küstah
olurlar –! Ama siz, siz bir Sahaja Yogisiniz ve siz saflığınızı aşağı indirecek bir şeye aldırış etmemelisiniz. O halde eğer
istiyorsanız kendinize guru diyebilirsiniz. Benim “siz bir gurusunuz” demeye ihtiyacım yok ama önce kendinizi, kendi müridiniz
yapmalısınız! İlk önce kendinize bakmalısınız. Kendinizi görmelisiniz, “Bende kaliteler var mı? Gerçekten bütün bunları yapabilen
ben miyim? İçinizdeki tüm bu iç gözlem, çok temiz bir kalp ve anlayışla olmalı. Çünkü sizler tamamen saf olarak dünyaya gelen
enkarnasyonlar değilsiniz, siz insansınız ve sizler bu enkarnasyonların seviyesine yükseliyorsunuz. O halde temizlenmeniz gerek,
kendinizi izlemelisiniz, kendiniz için görmelisiniz ve sonra bir Sahaja Yogi olup olmadığınızı anlamanız gerek – saflığın ve
sevginin güzelliği sizde var mı? Şimdi bu sevgi göreceli değildir veya şartlara bağlı değildir, sınırlı değildir, bu tam bir okyanus
gibidir ve siz o okyanusta yüzmekten hoşlanırsınız, o sevgi okyanusunda iliklerinize kadar ıslanmaktan hoşlanırsınız. Eskiden
guru büyük bir sopayla dikilen bir kişi demekti. Herkese vururdu. Herhangi biri kişi yanlış bir şey yaptı – onlara vurur, onları
döverlerdi. Bizim müzikte de gurularımız oldu ve ülkemizde farklı farklı tiplerde gurularımız oldu. Ve onların özelliği şu idi,
müritlerini tamamıyla baskı altında tutuyorlardı, kontrol ediyorlar ve sonra bilgiyi öğretiyorlardı, belki de müzik veya belki de
güreş, belki de herhangi bir şey. Ama Sahaja Yoga’da çok farklıdır. Hakiki olan ruhani gurular bile böyleydiler, çok serttiler. Böylesi
insanlara taş atarlardı, her tür şeyi yaparlardı – ama her ne yapıyorlarsa, kötü anlamda yapmadılar fakat Ben yöntemi sevmedim.
Büyük bir kişi, bir guru olduğu varsayılan birisiyle ilgili bir öykü vardı. Ben onu görmeye gittim. Küçük bir mağarada yaşadığı için
oldukça fazla tırmanmam gerekmişti ve oraya ulaştığım zaman,bakın, o Bana çok kızgındı ve böyle böyle yapıyordu (Başını iki
yana sallar). Ve öyle yağmur yağıyordu ki tamamen ıslanmıştım ve gidip onun küçük mağarasında oturdum. Sonra geri geldi ve
Bana bir soru sordu. Dedi ki, “Anne yağmur yağıyor ve Ben normalde yağmuru durdurabilirim ama Siz benim yağmuru
durdurmama izin vermediniz. Neden?” Ona “Senin egondan dolayı” diyebilirdim, demedim. Ona çok tatlı bir şekilde, “Bak, sen bir
sanyasi’sin ve Benim için bir sari aldın. Eğer ıslanmasaydım, bir sanyasiden, senin aldığın sariyi alamazdım”, dedim. Tamamen
eridi! Gözlerinde yaşlar vardı ve Ayaklarıma kapandı. Yani, Sahaja Yoga’nın tekniği şöyledir. Bu öfke değildir, bu antipati değildir,
bu nefret etmek değildir. Ama teknik, sevgiyi çağrıştırmanızdır. İşte kişi, bir Sahaja Yogi guru ile diğer gurular arasındaki farkı bu
şekilde anlamalıdır. Müritlerinizi şımartmak sözkonusu bile olamaz, onları azarlamak, onlara bağırmak düşünülemez bile. Sevgi
en güçlü şeydir! Tabii ki bazı insanların üzerinde işe yaramıyor, sizinle aynı fikirdeyim –unutun onları. Ama bu çoğu insan
üzerinde etkili olur çünkü Tanrı bizi kendi sevgisinden yarattı ve bizim o sevgiye direnmeyip, o sevgiden neşe duyacak
kapasitemiz var. O halde bir Sahaja Yogi için, onun yapması gereken şey sevginin güçlerini anlamaktır. Sevginin güçleri, eğer
anlayabilirseniz, bu içinizde büyüyecek. Bu bazı insanlarda var, bazılarında yoktur. Anlamaya çalışın, bu Paramchaitanya,
Tanrı’nın sevgisi’nden başka bir şey değildir – veya siz diyebilirsiniz ki, “Anne’nin sevgisi”! Bu güç öyle gizli bir şekilde güzelce
çalışır ki, siz ona “mucize” dersiniz çünkü onun nasıl çalıştığını göremezsiniz. Öyleyse ilk ve en önemli şey şu, içinizdeki sevgi



hissini geliştirmeye çalışın, anlayın. Bir problem var, bu her zaman yanlış anlaşıldı. Saf sevgi çok kolay bir şekilde anlaşılabilir,
onun size neşe verdiği, diğerlerinin gelişmelerine yardımcı olduğu anlaşılabilir. O çok süptil bir şekilde çalışır. Şimdi Sahaja
Yoga’ya geldiğiniz zamanı hatırlamaya çalışın, Aydınlanmanızı nasıl aldığınızı hatırlamaya çalışın, büyümeye nasıl başladığınızı
hatırlamaya çalışın. Bunlar bizim içimizde filizlenen sevginin tohumları gibidir. Yavaşça ve ağır ağır biz sevginin kutsamalarının
yağmurlarını yağdırmaya başladık ve sonra ondan neşe duymaya ve onu anlamaya başladık. Şimdi bu bizim gurular haline
gelmek üzere olduğumuz veya halihazırda guru olduğumuz bu aşamada, bizler sevginin bedenlenmelerinden başka bir şey
olmamalıyız. Benim size anlattığım çok farklı bir teoridir. Hiçbir guru, her yerde guru olduklarına dair kabul görenler, bunu kabul
etmeyecektir. Ve bilgi, size verdikleri bilgi, çok süptil şeylerin bilgisidir. Sizin Sahaja Yoga’da aldığınız tüm bu bilgilerin hepsi, o
gurular tarafından çok uzun zaman önce söylenmiş şeylerdir. Birisi şunu söylemiştir, birisi bunu söylemiştir, birisi şunu
söylemiştir. Ama tüm bilgi, varlığınız hakkındaki, çakralarınız, her şey hakkındaki toplam bilgi, şimdi bildiğiniz her şey, sizinle
birliktedir. Bu bir gerçek. Siz, daha önce hiç kimsenin sahip olmadığı bütün süptil bilgiye sahipsiniz çünkü belki de, bu gurular onu
vermek istemediler veya belki de bu gurular kendileri bilmiyorlar. Sahaja Yoga’nın tüm bilgisi basittir, çok süptildir ve gerçektir.
Şimdi, içinizde buna sahip olduktan sonra, yalnızca zihinsel olmamalı – bu ruhsal olmalıdır. Ve bunu ruhsal yapmak için
yapmanız gereken şey, sevmektir! Siz diğerlerini sevdiğiniz zaman, onların üzerinde çalışmaya başlayacaksınız. Sonra kendi
bilginizle, bu kişide bir terslik olduğunu keşfedeceksiniz: Yanlış olan nedir? Onun bu çakrası var, onun şu çakrası var ...
kombinasyon bu, bu budur ... Ama bir Sahaja Yogi bu noktada öfkelenmez. Bu kişiyi tedavi etmeye çalışır, bu kişiyi düzeltmeye
çalışır. “Sen çok kötüsün, sen korkunçsun”, demez. Hayır, hayır. Bir meydan okumada bulunur, “Ben saf sevgimle onu tedavi
edebilirim” der. Bu onun için o kadar basittir, gelip ücret isteyecek ve bu parayı sizden alacak büyük meziyetleri olan birisi veya
herhangi bir doktor gibi değildir – hiç! Sizde neyin yanlış olduğunu bilir ve onu nasıl iyileştireceğini bilir ve bu şekilde yapar. Yani
korkmazsınız. Korkmadığınız (gerçeği) bir yana, sizinle olan o kişi de, sizin mizacınızdan, tabiatınızdan dolayı, hastayı ele alış
şeklinizden, gerçeği öğrenmeye gelmiş bir kişiyle konuşma şeklinizle dolayı o kişi de korkmaz. Ve böylelikle siz ona gerçeği de
verirsiniz, ayrıca ona gerçeğin ne olduğunu da öğretirsiniz. Ve gerçek çok basittir – siz Ruh’sunuz! Gerçek budur, bu bir başka
kişiye ifşa edilir. Bu şekilde kendiniz anlarsınız, bir başka kişiye Aydınlanma vererek yaptığınız şey ona gerçeğin kendisini, mutlak
gerçeği vermektir. Bugünlerde biraz .... olduğunu ve insanların Sahaja Yoga için, Sahaja Yoga’yı yaymak için biraz zaman bulmayı
çok zor bulduklarını biliyorum – onlar tatilleri kolluyorlar. Her ne ise, her ne oluyorsa, Ben eminim ki siz sahip olduğunuz büyük
güçlerle gerçekten büyük, büyük başarı gösterebilirsiniz, çok büyük bir başarı. Ve bu başarı Benim dünyanın dört bir yanında tüm
insanlığı kurtarmak için sahip olduğum vizyonu getirebilir. Tanrı Sizi Kutsasın.
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Bugün Shri Krishna’ya ibadet etmek için burada toplandık, O arenaya girmeksizin her tür kötülükle savaşmış olan Virat’tı.

Shri Krishna’nın hayatı, kendisi, çok güzel, yaratıcı ve sevecen bir şeydir ama Onu anlamak, işte bu kolay değildir. Örneğin savaşın
devam ettiği Kurukshetra’da, Arjuna bunalıma girdi ve “Neden savaşamalıyız, konu komşumuzla, yakın akrabalarımızla,
arkadaşlarımızla, kendi gurularımızla neden savaşmalıyız? Din bu mu? Dharma bu mu?” dedi.

Bundan önce, Shri Krishna Gita’da bir bilgenin kişiliğini tarif etti. Biz ona bir aziz diyebiliriz veya Krishna buna Sthita PrAgnya adını
verdi. Sthita PrAgnya’nın tanımının ne olduğu sorulduğunda, Onun bunun için verdiği tanım, kendi içinde mutlak barış halinde olan
bir kişi ve kendi ortamı içinde huzurlu kişi şeklinde olmuştur.

Çok şaşırtıcıdır. O tüm bu bilgiyi Gita’nın en başında veriyor. Bu, en iyi şeydir, bu Onun Gnyana Marga adını verdiği şeydir. Bu
süptil bilgiyi elde ettiğiniz Sahaja Yoga’dır. Ama aynı zamanda,  Onu Arjuna’ya öğüt verirken gördüğünüz zaman, O burada sadece
ruhaniyetten, tam bağımsızlıktan bahsederken, orada Arjuna’ya “git ve savaş. Onlar zaten ölü insanlar. Sen kiminle
savaşıyorsun?” demesi çok şaşırtıcıdır.

‘Hepiniz Sthita PrAgnya olmalısınız’ diye vaaz veren aynı kişinin, Shri Krishna’nın, birdenbire Arjuna’ya ‘git ve şiddetle savaş’
demesinin yarattığı çelişkiyi anlamak kolay değildir. Bir yanda tam bağımsızlık, diğer yanda savaş. Bunu nasıl açıklayacaksınız?
Kişi, bunlar Krishna’nın kendi sözleridir diyebilir, bir kez Aydınlanmış Ruh olduğunuz zaman ve farkındalığınızın en yüksek
mertebesine eriştiğiniz zaman, sizin için her şey beyhudedir.

Ama şimdi, yapmanız gereken şey Dharmayı korumaktır, insanların hakkında konuştukları Dharma`yı değil, süregelmekte olan
insanoğlunun evrimsel süreci anlamına gelen Dharma. Eğer doğrunun yanında duran tüm iyi insanlar yok olurlarsa, o zaman bu
evrimsel güç nasıl kurtarılacak? Öyleyse onları siz kurtarmalısınız, eğer bunun için öldürmeniz gerekiyorsa, sizler hiç kimseyi
öldürmezsiniz, onlar zaten ölüler çünkü onlar evrim geçirmiş ruhlar değiller ve onlar kendi Aydınlanmalarına aldırmıyorlar.

Öyleyse onlarla savaşmalısınız. Negatif güçlerle savaşmalısınız. Yanlış yapanlarla savaşmalısınız.  O tüm bunları çok güzel bir
şekilde anlatıyor; içimizde üç çeşit güç var, biz onları zaten biliyoruz ve sahip olduğumuz ortadaki (güç) ile, ruhaniyetin yeni bir
krallığında karşı karşıya geldiğimiz tüm bu maddi, fiziksel, zihinsel ve duygusal problemlerin üzerine yükseliriz. Ve işte bu Onun,
zalim insanlardan, başkalarını aynı zamanda yanlış yönlendiren saldırgan insanlardan korumak istediği şeydir.

Eğer sizde (bunlar) varsa, kimin sizin akrabanız, kimin sizin erkek kardeşiniz, kimin sizin kız kardeşiniz olduğunu anlamanız çok
iyidir. Sizin akrabalarınız bu evrimleşmiş ruhlardır. Onlar sizindir ve eğer onlar için saldırgan insanlarla savaşmanız gerekiyorsa,
bunu yapmanız daha iyidir. Bunu yapmalısınız. Dharmanın yolu budur.

Sahaja Yoga’da, bildiğiniz gibi üç yol vardır.

Bir tanesi Bhakti’dir. Bhakti, Tanrı’ya övgünün şarkılarını söylediğiniz, adanmanızın olduğu, her türlü dini töreni yaptığınız, her şeyi
yaptığınız ve böylece sizin Tanrı’ya çok yakın olduğunuzu düşündüğünüz (konumdur). Tanrı için tam bir adanmışlığımız olmalı
fikri, pek, pek çok kişi ve pek çok sözüm ona din tarafından kabul edilmiştir. Siz nasıl …. Siz henüz Tanrı ile bağlantıda değilsiniz.
Nasıl, ne yapıyorsunuz? Hiç şekilde bağlantıda olmadığınız Tanrı’ya karşı nasıl bir adanmışlığınız olabilir?

İkincisi, sizin işinizi yaptığınız karmadır. İşinizi bağımsız bir akılla yapmaya devam edersiniz. Demek istiyorum ki, bu mümkün
değil ama onlar ne diyorlar. Biz karmalarımızı yapıyoruz, iyi karmaları, her türlü iyi şeyi yapıyoruz, temizlenmemiz için değişik
yerlere gidiyoruz, pek çok yüce ruhani insan ile görüşüyoruz, değişik her yere gidip dua ediyoruz, anlatılmış olan tüm kutsal yerleri
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ziyaret ediyoruz. Bunun için her türlü ritüeli yapıyoruz. Karma Yoga budur. Ve işte Karma Yoga budur ve bize göre bu sağ kanaldır.

Pek çok kişi, bildiğiniz gibi sağ kanaldır. Sağ kanal insanlar, bildiğiniz gibi ego ile dolu, kibirli ve haddi olmayan kişilerdir. Onları
düzeltmek çok zordur. Ayrıca onlar kendilerinde hiç bir yanlış görmezler. Ne şekilde hareket ederlerse etsinler doğru olduğunu
düşünürler. Bu Karma Yogadır.

Ama O şunu söyledi, “Her ne karma yaparsanız yapın, bunların meyvelerinin ne olacağını siz söyleyemezsiniz”. O bunu çok
belirsiz bir şekilde söyledi çünkü eğer bunu kesin bir şekilde söylemiş olsaydı, insanlar onu asla anlamayacaklardı. Bu yüzden O,
“Her ne karma yapıyorsanız, bunların Tanrı’nın kutsamalarını alacağınız karmalar olabilmesi mümkün değil” dedi. “Karmineya
paleshu ma kadajanye”, O bunu söyledi.

O zaman bizler hangi karmayı yapmalıyız? Yoksa tüm karmaları bırakmalı mıyız? Tüm eylemleri terk mi etmeliyiz? İnsanlarda iki
kanı vardı. İnsanları iki (ayrı) fikir vermek, Shri Krishna’nın tarzıydı ve bu sayede onlar ayırt ediciliklerini kullanırlar.

Ve üçüncüsü, Onun Gnyana Marg diye adlandırdığı, ayırd etmedir. Bu, evrim geçirdiğiniz orta yoldur. Sizin tüm anlamsızlıkların
tamamen ötesine geçtiğiniz yeni bir konuma, aklınızın yeni bir konumuna, varlığınızın yeni bir konumuna girerek gelişirsiniz. Aynı
zamanda kötü olan, yozlaştıran ve öldüren ne varsa, ona karşı savaşma gücü ile donatılırsınız. Bu konumda, etrafınızda ne
negativite varsa yok edebileceğiniz Tanrısal bir güç ile donatılırsınız.

Şu anlaşılmalıdır ki, bu bir konumdur. Bu sadece bir konuşma değildir. Bu “ben şuyum” gibi sadece buna inanmak değildir, bu bir
konumdur. Tüm bunların ötesinde olduğunuz o konuma yükselirseniz ve tüm bilgiye, saf bilgiye, varlığın süptil bilgisine sahip
olursunuz, işte bu Gnyana Marg`dır.

Pek çok kişi herkesin Gnyana Marg’a gidemeyeceğini ve bunun için özel bir kişiliğe sahip olmanız gerektiğini söylerler, ama bu
çok yanlış bir yönlendirmedir. Herkes Gnyana Marg’a gidebilir. Bu evrimsel erişimdir ve doğuştan içimizde inşa edilmiştir. O
içimizdedir ve hepimiz onu elde edebiliriz. Tek şey belki de kendimize güvenimiz yok, bu yüzden ondan kaçınıyoruz ve bilgiyi, saf
bilgiyi, gerçek bilgiyi bildiğiniz evrimsel yükselişi size vermeyen bir şeye adanmaktır, bir tür ritüel yapmaktır, bir tür kutsal yere
gitmektir, her türlü saçmalığı yapmak gibi ucuz şeylere gidiyoruz.

Şimdiye dek, aileniz size ne söylediyse veya dışarıda siz ne keşfettiyseniz, her ne biliyorsanız kitapta yazıyordu ama en saf olan
bilgi ve gerçek olan bilgi, Gyana olan bilgiyi sadece yükselişinizle ve kendinizi o konuma uygun bir şekilde yerleştirmenizle elde
edebilirsiniz. Onu inkar etmeye devam ederseniz, onu elde edemezsiniz. Ama herkesin onu elde etme hakkı vardır. Eğitimli
olmanıza gerek yok, çok sade bir insan olmanıza gerek yok, çok zengin veya fakir olmanıza gerek yok, fark etmez, bir insan
olduğunuz ve o konuma ulaşması gerektiğini düşünen alçakgönüllü bir insan olduğunuz sürece bunu elde edebilirsiniz.

Hepiniz bu konuma ulaşabilirsiniz, siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Ve bu konumda tamamen bilgili olursunuz, kendiniz hakkında
bilgili, başkaları hakkında bilgili, etrafınızda olan biten her şey hakkında bilgili olursunuz. Ama bu konum korunmalı ve daha
yüksek bir boyuta, içinizde hiçbir şüphenin kalmadığı bir boyuta yükselmeye çalışmalısınız. İşte Shri Krishna’nın öğrettiği şey ve
kişinin ulaşması gereken şey budur ama O bir diplomat olarak, size başka hikayeler anlatmaya çalıştı. “Bunu deneyin, şunu
deneyin, bunu, şunu” dedi ama aslında Onun övdüğü şey Gnyana Marg’dı.

Bizimki bir Gnyana Marg’dır. Bu bilgidir, tüm bilgileri bilmenizin gerektiği, Bilgi yoludur. Siz tüm bilgiye sahip olmadıkça, henüz bir
Gnyani, bilen bir kişi değilsiniz. Bu şekilde O şunu yerleştirmiştir ki, evrimsel sürecimiz tüm diğer insani farkındalıklarının ötesine
geçmelidir.

Diğer insan farkındalıklarının ruhani bir kişilik için değeri yoktur. Şimdi kişi bir şeyler biliyor, diyelim “orası buradan kaç mil uzakta,
diyelim ki New York veya hangi trenler oraya giderler”. Tüm bu bilgi, gerçek değildir – “bu elbise kaç para tutacak, bu halı kaç para
tutacak, hangi mağzadan onu alabilirsin”. Tüm bu bilgiler yararsızdır, gerçek bilgi değildir.

Böyle bir kişi, bu tür bir bilgiyi bilmez ama onun bildiği şey sizin varlığınızla ilgili olan bilgidir, tüm evren ile ilgili bilgidir ve bu bilgi



orada kaç yıldızın var olduğu veya kaç tane evrenin var olduğu bilgisi değildir. Hayır – onun bildiği şey, her şeyin süptil içsel
şahsiyetidir, o bilir. Bu süptillikte o, belki de daha önce hiç duymamış olduğu pek çok şeyi bile keşfeder ve böylece, bilgili yüce
kişilik konumuna ulaşırsınız. Ulaşmamız gereken şey işte budur.

Bizler insan olarak doğduk ve halihazırda çok şey biliyoruz. İnsanlar çok şeyler biliyorlar ama asıl olanı bilmiyorlar. Bu bilgi
okumanız vasıtası ile veya zihinsel uğraşlarınızla veya duygusal davranışlarınızla gelmez – hayır. Bu Shashvat’tır. O her zaman
oradadır. O vardır, o var olacaktır. Ve o sadece anlaşılmalıdır, ne olduğu sizin tarafınızdan bilinmelidir. O değişemez. O yeniden
biçimlendirilemez. O ne ise odur. Ve işte şimdi sizin bildiğiniz budur.

Hiç kimse bundan şüphe etmeyecektir çünkü bu konumu elde etmemiş olanlar, şüphe edebilirler, size çılgın diyebilirler, her şeyi
düşünebilirler, ama açık gözlerle siz her ne söylerseniz, bu gerçektir. Aynı şekilde, açık bir kalple ve açık bir beyinle bunu bildiğiniz
zaman, bu gerçek hakikattir ve işte bilinmesi gereken de budur.

Bunun için, Shri Krishna’ya göre, değişik sınavlardan geçmelisiniz.

Bir tanesi şudur, “Siz Ona dua etmeye devam edersiniz.”   O der ki, “Siz Bana dua etmeye devam edin ve eğer Bana çiçek
sunarsanız, Ben alacağım. Bana su verirseniz, Ben alacağım. Bana her ne verecekseniz, Ben alacağım.” O açıkça söyler ama sizin
bundan ne elde edeceğiniz çok önemli. O, “Siz Bana birşey verirseniz, Ben de size birşey vereceğim”, demiyor. O bunu söylemez.

Öyleyse konum ne olmalıdır? Şart ne olmalıdır? O dedi ki, “Eğer Beni överseniz, eğer Benim için bhaktiniz varsa, Bana hediyeler
veriyorsunuz, her türlü şeyi yapıyorsunuz, siz çok adanmış birisisiniz ama siz Ananya Bhakti yapmalısınız.” Kelime “Ananya”.
Ananya, bir başkasının olmadığı yer demektir, siz bir olduğumuz zaman, siz bağlantıda olduğunuz zaman, ancak o zaman Bhakti
yaparsınız. Adanmışlık için hangi müziğe sahipseniz, Bana hangi çiçekleri verseniz, hangi anlatıma sahip olursanız, bu Ananya
olmalıdır”.

Onun söylediği kelime budur, “Ananya Bhakti yapın! Pushpam palam toyam. Bana her ne verirseniz alacağım.” O her şeyi
alacaktır. Tek Bhokta olan O`dur, tek neşe duyan sadece O demektir. Ama siz ne elde deceksiniz? O der ki, “Ananya Bhkati
yaptığınız zaman” yani “Benimle bir olduğunuz zaman” demektir. Bu, Onunla bağlantısınız demektir.

İşte O Bhaktiyi, Bhaktinin ne demek olduğunu son derece net bir şekilde işte böyle açıkladı. Ama insanlar anlamıyorlar. Bhaktinin
anlamının caddelere çıkıp, “Hare Rama, Hare Krishna” diye şarkı söylemek olduğunu sanıyorlar. Değil. Eğer öyle olsaydı, onlar bir
şeylere ulaşmış olurlardı ama ulaşmadılar. Bunun için Krishna’yı suçlamayın. O açıkça bunun Ananya Bhkati olmasını gerektiğini
söyledi.

Sadece kıyafetlerinizi değiştirerek, belli bir tarzda giyinerek, bu o değil. Bunların hepsi dışsaldır. Sadece gösteriştir, ama o siz o
konumda olduğunuz zaman, Divine ile bir olduğunuz zaman, Ananya Bhakti aslında içinizdedir.

Bu konuma ulaşmadığınız sürece, sadece bu da değil, o konumu içinizde yerleştirmediğiniz sürece, o size hiçbir şey vermez.

Pek çok kişi Bana “biz öyle çok Bhakti Yog yapıyoruz ki, Anne. Hiçbir şey elde etmiyoruz.” diyorlar. “Sahi mi, ne tür bir Bhakti
Yog?”, “Shri Krishna’nın Gita’sını okuruz. Her sabah saat dörtte kalkar, banyo yaparız, Krishna’nın Gita’sını okuruz, onu yaparız,
bunu yaparız. Sonra bhajanlar söylüyoruz. Biz asla hiçbir şey elde etmedik. Yani bunun nedeni nedir?” Neden sizin Tanrı ile bir
olmamanız.

Tanrı ile bir olduğunuz zaman, O size ne verir? Anında yok olup giden ucuz şeyler vermez, ama sonsuz tabiatta olan bir şeyler
verir. Yani O size huzur verir, kalbin huzurunu. Size denge verir. Aynı zamanda size sakin bir mizaç verir, yaşam sevinci verir.
Yoga’dan sonra, Yogeshwara ile birleştikten sonra, eğer Bhaktiniz varsa tüm bunlar içimizde oradadır. Kişinin anlaması gereken
şey budur.

Çılgınca, tamamen delice çalışan pek çok Karma Yogi var. Onlar, “bizler yapıyoruz, sonuçta hiç bir arzu duymaksızın,



nishkamavesa, bizler insanlara hizmet ediyoruz, ulusa hizmet ediyoruz, bizler buna hizmet ediyoruz diye düşünürler.” Nihayetinde
ne elde ediyorsunuz? Elde ettiğiniz şey belki paradır. Belki de, belki iyi bir ev elde edebilirsiniz, belki de tüm bunları elde
edebilirsiniz ama kalbin huzurunu elde etmezsiniz. Aklın huzurunu elde etmezsiniz. O neşeyi, hiç sınırı olmayan, tarif edilemeyen
o sınırsız neşeyi elde etmezsiniz. Ve savaşları durdurabilen o sonsuz huzuru elde etmezsiniz. Bu insanların zalim doğasını
tamamen yok edebilir. Bunu siz elde etmezsiniz.

Ama bundan ayrı olarak, güçler elde edersiniz. Bilgiyi elde edersiniz – bilgi, herkes hakkındaki süptil bilgi. Herkes hakkında
bilirsiniz, onların noktayı nerede kaçırdıklarını bilirsiniz. Kendiniz hakkında ve diğerleri hakkında bilirsiniz. Elde ettiğiniz bu bilgi
kolejden veya okullardan değildir , kendi içinizde bilgi okyanusudur ve hangi yönü görmek isterseniz, neye ulaşmak isterseniz, o
oradadır, orada mevcuttur.

İşte gerçek bilgi budur, bizim Suksha Gnyana ile ulaştığınız dediğimiz şey işte budur, süptil bilgi anlamına gelir, çakralar hakkında
bilgi, kainat hakkında bilgi. Bundan her şeyi elde edebilirsiniz. Ama sonra, başkalarına bilgi vermekle daha çok ilgilenirsiniz. O
zaman, o kadar çok şey bilmek istemezsiniz. Bankacılık hakkında bilmenin ya da tüm dünyanın en zengin insanının kim olduğunu
bilmenin ne yararı var? Tüm bunları bilmek istemezsiniz. Tüm davranış şekliniz değişir ve elde ettiğiniz şey, bilinmesi gereken her
şeyi bilen bir tür sakin akıldan başka bir şey değildir. İşte kişinin ulaşması gereken şey budur.

Şimdi, bu ülke sizin, Amerika, son derece “Karmakandi” bir yer. Bu iş, iş, onlar iş yapmaya devam eder. Onlar işkolikler. Çok
çalışırlar ve siz bundan ne elde edersiniz? Uyuşturucu bağımlısı çocuklarınız olur. Orada burada koşuşturup duran karılarınız olur.
Parçalanmış aileleriniz olur ve huzur yok. Savaşları desteklersiniz. Tek şey şu ki, bu ülke bir şekilde korundu ama sizler de pek
çok yerliyi yok ettiniz, korumanız gereken pek çok temel ilkeyi yok ettiniz.

Bir gün gelebilir ve onlar şunu anlayacaklar, “Yapmış oldukları bu şeyler ve bu çok yanlıştı.” Amerika’da bizlerin pek çok
Aydınlanmış Ruha sahip olacağımız bir gün gelecek. Ama şimdilik durum sadece şu, insanlar salt para kazanmak fikri ile deliye
dönmüş durumdalar ve şunu keşfediyorlar, “artık yok, bitti. Peki şimdi ne yapmalı?” Ne yapmalı? Sahaja Yoga’ya gelin!

Sahaja Yoga yapın, o zaman siz, hiç bir paranın ve hiçbir gücün size veremeyeceği, içinizde bulunan, size tüm rahatlığı, tüm
neşeyi ve tüm yüceliği verecek olan kendi varlığınızın hazinelerini elde edeceksiniz. Yapmamız gereken işte budur, Sahaja Yogayı
almak ve başkalarını da Sahaja Yoga yapmak, böylece onlar da o huzuru, neşeyi ve rahatlığı elde edecekler. Ve bu birinden
diğerine doğru çılgınca koşuşturma bitecektir çünkü bununla asla tatmin olamazsınız. Bu gün bir şey almak istersiniz, sonra
ertesi gün başka bir şey ve sonra başka bir şey yapmak istersiniz. Asla tatmin olmazsınız. Arzu ettiğiniz şeyden hiç bir neşe
duymazsınız.

Öyleyse, sizin saf arzunuz Tanrı ile bir olmak olmalıdır. Bu işte böyle çalışacaktır. Shri Krishna’nın özelliği, Onun daima
Ayrınlanmış Ruhları, doğru yolda olanları, doğru şeyler yapanları desteklemiş olmasıdır. O asla varlıklı veya yüksek konumda
olabilecek birini desteklemedi. Tıpkı Duryadhana isimli büyük kral gibi. Kral, Shri Krishna’yı kendi büyük evine, misafiri olması için
büyük sarayına davet etti. Shri Krishna ise “Özür dilerim” dedi. Bir hizmetçinin, Dasiputra’nın oğlu olan Vidura’ya gitti, çünkü
Vidura Aydınlanmış bir Ruhtu. Aydınlanmış Ruh olduğu için, Shri Krishna nezlinde o bir hükümdar olan Duryodhana’dan çok daha
yüksekteydi ve büyüktü çünkü Duryodhana bir dolandırıcı idi, kötü bir kişiydi.

İşte, iyi ile kötü arasındaki ayırd etme, aklınızda bir bütün olur, içsel mizacınızla tek olur. O zaman daima çok fazla tatmin
olursunuz çünkü yanlış olan bir şey yapmadığınızı bilirsiniz.

Ayırt etme, Shri Krishna’nın hediyesidir. Her şeyden ayrı olarak, O bize ayırd etme hediyesini verir. Onun tarzı budur, yani,
demeliyim ki, size nasıl ayırd edilmesi gerektiğini öğretmek (Onun tarzıdır) ve sonra da siz vibrasyonlarla ayırt etmenin ustası
olursunuz. Vibrasyonlarla, her şeyi çok net, çok güzel bir şekilde yargılayabilirsiniz. Başkaları sizinle aynı kanıda olmayabilirler, bu
başka bir nokta ama siz neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilirsiniz. Ve Shri Krishna’nın hediyesi işte budur.

Biliyorsunuz Shri Krishna, içimizdeki onaltı alt çakrayı kontrol eder. O her şeyi kontrol eder. Gırtlağınızı, burnunuzu, gözlerinizi,
kulaklarınızı kontrol eder. Tüm bunları O kontrol eder ama sonuçta O ne söyler? O kendisinin Virat olduğunu söyler. Virat, yüce



olan Tek demektir, yüce Lord, bizim “akbar” dediğimiz şey ve işte bu yüzden Müslümanlıkta, onlar Allahu Akbar`ı kabul ederler.
Demek istediğim, bu bir şiirin içinde olduğu için kısmen açıktır kısmen de açık değildir. Ama O Virata idi ve formunu Arjuna’ya
gösterdi ve Arjuna Onun formunu görünce, Onun Virata olduğunu görünce şaşkına döndü. O yüce olan, her şeyi içine çeken Tektir
ve her şeyi dışarı çıkaran Birdir. O Yama’dır. O, Ölüm Tanrısı’dır. Onda pek çok şey vardır. Onun isimleri orada yazılmıştır.

Onun nerede ihtiyaç varsa kullanmakta olduğu tüm bu güçler sizin içinizdedir.

Dolayısıyla, Sahaja Yogiler öncelikle tatminkarlık gücünü elde etmeliler. Tatminkarlık muazzam bir pratiktir. Düşünün, burada,
hepiniz çok eğleniyorsunuz, çok mutlu bir şekilde yaşıyorsunuz. Bu neyi gösterir? Çok tatminkar olduğunuzu. Aksi halde kimse
beğenmezdi. “Hayır biz güzel bir yer istiyoruz. Bu ne böyle? Burada herkesle birlikte yaşamak istemiyoruz” derlerdi. Ama
başkalarıyla beraber bu kolektivite de yaşamak Shri Krishna’nın kutsamasıdır. O size kolektif olmayı, kolektivitenin neşesini,
kolektivitenin keyfini öğretir.

İçe dönük bir kişi, bir sarhoş gibi kendini içe kapatan bir kişi, Shri Krishna’ya ibadet eden biri değildir. Shri Krishna ile bir olan kişi,
orada olan herkesten neşe duyar özellikle de onların hepsi Aydınlanmış Ruh ise, o kişi onların arkadaşlığından büyük neşe duyar.
Eğer nasıl mutlu, ahlaklı ve kesinlikle mükemmel bir şekilde yaşadığınıza bakarsanız, sizin hayatlarınıza bakarak bu çok kolayca
anlaşılacak bir şeydir. Hiçbir şekilde, ahlaksızca hiç bir şey yapmazsınız, hiç bir şey çalmazsınız veya başkaları hakkında kötü
duygulara sahip olmazsınız. Hepiniz tek bir yerde, Satya ile birlikte böylesine mutlu bir şekilde yaşıyorsunuz, bunun sizin başınıza
gelmiş olması çok şaşırtıcı bir şeydir.

Onun kolektivitesi anlaşılmalıdır çünkü Ben daima Shri Krishna’nın Amerika’nın deitisi olduğunu söylemişimdir. Amerika da çok
kolektiftir. Örneğin, o her ülke ile ilgilenir. Herkesle uğraşır ama yanlış bir yolla yardım etmeye çalışır. Her zaman o, asla doğru
yolda değildir. Şimdi, diyelim çok miktarda uyuşturucu üreten bir ülke var. Başka ülkeleri istila edeceği yerde, neden bu ülkeyi
istila etmesin? Amerika böyledir. Ayırd etme kayboluyor.

Siz buna sahip olmadığınız sürece, kolektivite gücünüzü uygun şekilde kullanamazsınız. Onlar kolektif oldukları halde, hangi
kolektif işi yapmışlardır? Bugün bile, ayrı olduklarını, farklı olduklarını söylemek istiyorlar. “Yüzleştiğimiz her ne sorun varsa
bunlar bize aittir.”

Bu yüzden, bu kolektivite, Shri Krishna’nın kendi ülkesinde bu kadar çok minimize edilmiştir. İçlerinde buna sahip olmalarına
rağmen, her ülke hakkında söz söylemeleri, her ülkeye liderlik etmeleri, onlara danışmalık yapmaları gerektiği duygusuna sahip
olmalarına rağmen, sürekli olarak o ülkelerle ilgili yanlış kararlar alıyorlar. Bu onların ayırd etmemelerinden kaynaklanıyor. Onların
ayırd etmeleri gerekir.

Vishuddhi Çakra hakkında çok şey söylenebilir ama Ben özellikle iki taraftaki iki çakra üzerinde daha fazla duruyorum. Bunlardan
biri, bildiğiniz gibi sol taraftaki Lalita çakra, diğeri de sağ taraftaki Shri çakradır.

Hanımlara “Lütfen bunları örtün” dedim. Çok basit gibi görünüyor ama bu çok önemli. Bunları ortaya çıkarmayın çünkü bunların
gücü korunmalıdır – Shri Çakra ve Lalita Çakra, onlar çok önemliler. Diyebilirim ki, onlar dişi güçlerdir ve Shri Krishna’nın dişi
güçleridir ve anlaşılması gerekir ki, bedeninize ne şekilde saygı gösteriyorsanız, çakralarınıza gösterdiğiniz saygı şekli de odur ve
işte bu şekilde acı çekiyorsunuz.

Örneğin, Shri Ganesha’ya saygı göstermezseniz, acı çekersiniz. Ve eğer Ganesha’ya saygı gösterirseniz ama davranmanız
gereken şekilde davranmazsanız acı çekersiniz, sorunlarınız olur. Tüm beden tepki gösterir. Beden dışsal etkilere öyle bir şekilde
tepki gösterir ki bir yerlerde bir şeylerin yanlış olduğunu ve işte bu yüzden böyle davrandığınızı görmeye başlarsınız.

Sonra bu bağlantı dile de gider. Dile bakılmalıdır. Ama bu insanların aniden korkunç şeyler söylemek, aniden çok kötü kelimeler
söylemek veya bazen birilerinin ardından çok kötü yorumlar yapmak gibi fena alışkanlıkları var. Tüm bu şeyler dil için kötüdür ve
Shri Krishna`nın hoşlanmadığı şey budur. Dilinizi başkalarına sert şeyler söylemek için kullanmanız durumunda, iğneleyici olarak,
başkalarına karşı kırıcı olarak, taciz eden kelimeler kullanarak, bir gün dilinizin nasıl reaksiyon göstereceğini bilemiyorum. Farklı



şekillerde reaksiyon gösterecektir. Tanrı bilir, kalınlaşabilir, hareket etmeyecektir. Tanrı bilir, o içeri çekilebilir.

Bundan ayrı olarak, gözler bu çakra tarafından beslenir, bu nedenle, bir şeylere baktığınız zaman bu çok saf bir bakış olmalıdır.
Onun daha saf olması ile siz daha iyi neşe duyarsınız. Ama eğer bakış saf değilse, kaypaksa, oradan buraya, oradan oraya
gidiyorsa o zaman aslında siz dharmanıza, evrimsel sürecinize karşı geliyorsunuz demektir ve kör olabileceğiniz bir gün
gelecektir veya katarakt geliştirebilirsiniz. Dikkat edilmesi çok önemli olan gözle ilgili her tür hastalığa yakalanabilirsiniz.

Bu, bunun fiziksel tarafıdır ama ne hakkında konuştuğunuzu bilmeyeceğiniz mental tarafıda vardır. Eğer bir şey söylerseniz,
bambaşka bir şey söyleyeceksiniz. Dilinizle bu mümkündür. Belki de konuşamamanız, belki de hiç bir şey söyleyememeniz
kesinlikle mümkündür. Eğer dilinizi bu şekilde rahatsız etmeye çalışıyorsanız, onu yanlış amaçlar için kullanıyorsanız, her şey
mümkündür. Dil .. için olduğu kadar küfürlü şeyler içinde kullanılmamalıdır. Kimi insanlar aşırı kibar ve müşfik olmaya, şuna,
buna, kimi sonlara ulaşmaya çalışırlar. Bu tür bir şeyde dil için çok, çok tehlikelidir ve dil üzerinde kabarcıklar meydana gelebilir,
hatta başkalarına sert şeyler söylemeye devam edecek kadar aşırılığa giden insanlar, bir tür kanser geliştirebilirler.

Bazı insanlar, eğer siz tahammül ederseniz, her şeyin iyi olduğunu düşünürler, iyi değildir. Eğer birileri size baskı yapmaya
çalışıyorsa buna tahammül etmeye çalışmayın. Fırlatıp atın çünkü eğer tahammül ederseniz sola doğru gidersiniz ve kanser gibi
korkunç bir şeye yakalanabilirsiniz. Kanser olabilirsiniz. Bu öfkeli olanlar da, hastalıklara yakalanabilirler ve diyebilirim ki, çok
fazla tahammülkar tipte olanlarda sorun yaşayabilirler.

Dolayısıyla, dengeli bir konumda olmalısınız, hiç bir şeyi kabul etmemelisiniz. Diyelim biri size bir isim taktı, sadece sessiz kalın, o
kişiye bakın – hepsi bu. Onun aptal bir ahmak olduğunu bilin ama bunu kabul etmeyin. Eğer kabul ederseniz ve bunun için sürekli
sızlanır, ağlarsanız o zaman kanser olabilirsiniz. Ama diyelim biri birşey söylüyor, onun aptal bir ahmak olduğunu bilmelisiniz,
sadece bunun dışında durun, o zaman hiçbir şey olamaz. Dolayısıyla her iki tarafta da kişinin dikkatli olması gerekir çünkü
Krishna oyun oynar ve sizin ne kadar ileri gidebileceğinizi görür.

Ve gırtlak. Gırtlak çok önemlidir. Ona bakmalıyız. Bağıran, çığlık atan insanlar en sonunda konuşma güçlerini yitirebilirler, gırtlak
sorunlarıyla çılgına dönebilirler, özellikle gırtlak, boynun şişebileceği korkunç hastalıklara yakalanabilir. Biz buna yılan hastalığı
deriz ve kendinizi boğuluyor gibi hissedersiniz.

Yani, birisi ile konuşurtuğunuz zaman, tatlı bir şekilde açıkça konuşun ama asla ona bağırmayın, ne de konuşmanızda huysuzluk
göstermeye çalışın. Eğer huysuzsanız, o zaman kanser yerleşebilir. Dolayısıyla, Sahaja Yogiler olarak, her iki şekilde de dikkatli
olmalısınız. Sahaja Yogiler olarak, bunu yapmayacağınızın, birisi konuşurken anlamsız olan şeylere katlanmayacağınızın yani onu
kabul etmeyeceğinizin bilgisine sahip olmalısınız. Biri size bir şeyler söyleyebilir. Tamam. Ve bazen sizin ona “sen böyle diyorsun
ama öyle değil” demeniz gerekir. En iyisi onu kabul etmeyip, acı çekmemektir. Siz İsa değilsiniz. Onun güçlerine sahip değilsiniz.
Çünkü eğer böyle yaparsanız, kansere yakalanırsınız.

Öyleyse ortada olacağınız, her şeyi seyredeceğiniz bir yolda olmaya çalışın, eğer saldırganlık varsa veya eğer geri çekilme varsa
–ikisinden biri- bu davranışlardan hiçbirisini göstermemelisiniz ama kendi toprağınız üzerinde kararlı bir şekilde duran davranış
şekli geliştirin.

Örneğin, okuduğum bir Çin hikayesi vardı — bir zamanlar kral, iki horozunun bir yarışta kazanmasını istemiş, ona horozları
eğitmesi için bir bilgeye yollamasını söylemişler. O da onları bir bilgeye yollamış. Orada çok iyi bir şekilde eğitim görmüşler. Geri
geldiklerinde, arenada durmuşlar ve orada pek çok horoz onlara saldırmaya başlamış ama bu iki horoz hiç aldırmaksızın böyle
ayakta durmuşlar. Onlar denemişler, denemişler ama bu ikisi öylece durmuşlar. Sonunda, hepsi kaçıp gitmişler.

İşte sahip olmanız gereken karakter budur. Bu, bir kişi saldırgan diye bir şeylerin önünde eğilmemek değil, aynı zamanda
başkalarına da saldırmamak, başkalarına işkence etmemek, birilerinin kafasının üzerine oturmamak. Bu gırtlağınız için çok, çok
tehlikelidir ve böyle bir gırtlak daima, daima kimi korkunç hastalıklara yakalanma tehlikesi içinde olacaktır.

Tüm bunları sizlere söylüyorum çünkü bildiğimiz pek çok şeye, bizler ulaşmalıyız. Sahibiz ama Vishuddhi çakra ile ilgili çok süptil



bir bilgiye sahibiz. Aynı zamanda eğer Vishuddhi çakramızla ilgilenmemeye çalışırsak neler olabileceğini de bilmeliyiz.

İşte Shri Krishna’nın işi budur. O dişlere de bakar. Kulaklara O bakar. Dişlerinize ve kulaklarınıza neler yapmanız gerektiğini
biliyorsunuz. Bunlar Onun –diyebiliriz ki- onaltı işidir. Onları farklı farklı kademelerde çalıştığı onaltı karya`lar olarak
adlandırabiliriz. Ve pek çok yollarla ve pek çok alıştırma ile, onu anlamadığımız zaman neyin yanlış gideceğini fark ederek ve
Vishuddhi çakramızın değerini anlayarak, sizler Vishuddhi çakramızın güçlerini geliştirmeye çalışmalısınız.

Amerika tüm dünyanın Vishuddhisidir, dolayısıyla burada sorumlu olan insanların Vishuddhi’nin tüm güçlerini bilmesi ve buna ek
olarak onu nasıl koruyacağını ve onu tüm dünyaya nasıl yayacağını bilmesi çok önemlidir.

Bunlarda, bu iki el de Vishuddhi çakradadır ve sizler bununla Sahaja Yoga’yı yaymalısınız. Değişik dünyalara, değişik ülkelere
gitmelisiniz, küçük köylere bile gitmeli ve Sahaja Yoga’yı yaymalısınız. İlk olarak serin esintiyi sadece ellerde görürsünüz. Bu
yaşamınızda Tanrı’nın evrensel gücünü hissedenin, sizler olduğu anlamına gelir.

Yani bu kolektivitedir, ellerinize gelen ve öğreten evrensel sevgidir.

Yani, bu böylesine önemli bir çakradır. Aynı şekilde, Amerika’da çok önemlidir ve Amerikan vatandaşları olarak, burada dini ve
Dharmayı devam ettirmeye, dünya sorunları için büyük bir anlayış yaratmaya ve hangi ülkeden gelirlerse gelsinler bütün insanlara
sevgi vermeye çalışmalısınız.

Tanrı hepinizi kutsasın!
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Ben size daha önce yazmak istedim ama, büyük ülkenizdeki krizle çok meşgul olduğunuzu hissettim. Bütün bu zaman zarfından
sizi ve aktivitelerinizi televizyon vasıtası ile izliyordum. Daha evvelce, sizinle ilgili bir vizyonum olduğundan bahsetmiştim, bu
vizyon da sizin tüm dünyada terörizm kötülüğünü yok etmek ve dünyayı şeytani güçlerin can cekişmelerinden tamamen
kurtarmak için seçilmiş kişi olabileceğinizdir.

Şimdi bakın, affetmekten ve şefkatten bahseden pek çok kişi var, belki de korkudan dolayı veya körlükten dolayı. Bağışlanma
isteyen bir günahkar affedilebiler ama ne pahasına olursa olsun bir şeytan affedilmez. Gita`da Shri Krishna tarafından, kendisinin
müridi olan Arjuna`ya verilen bir cevap var. Arjuna, şefkat ve vicdan azabı ile doluydu, yayını yere bıraktı ve savaşmak
istemiyordu. Lord Krishna`ya dedi ki, “Siz bana spiritüel olarak donanımlı olan kişilerin olması gereken bir konumdan, kişinin şahit
konumunda olması – stityaprAgnya olması gerektiğinden bahsettiniz. ” Lord Krishna ona görüşünü bildirdi, “Şahit konumundaki
bir kişide hiç bir kafa karışıklığı yoktur ve o açık bir akla sahiptir. O güçler geliştirir ve o şeytani şeyler yapanları yok etmeyi arzu
edecektir– dushtakrutham.”

Lord Jesus Christ da, Tanrı`nın tapınağında ticaret yapanlara vurmuştur. Lord Krishna, üzerine basa basa Arjuna`dan
savaşmasını ve kötülüğü yok etmesini istemiştir ve bu sayede Gerçek hakim olacaktır. Kötülük yapanların korkakça eylemleri ile
işkence edilen tüm dünyada, Gita`nın yankılanan yüce bir mesajıdır bu.

Şimdi bu Kali Yuga`da, bu kötülükten kurtarma eylemi için seçilmiş olan sizsiniz. Geçmişin ve bu günün tüm spiritüel varlıkları sizi
cesaret ve bu iğrenç suçu işleyen bu korkakları yok etme gücü ile kutsuyorlar.

Tüm dünyadaki Sahaja Yogiler, asil ve tarihi görevinizde tam olarak başarılı olmanız için size en içten dileklerini iletiyorlar.

Tanrı sizi ve Amerika`nın sevgili insanlarını kutsasın. Sizin liderliğiniz altında Gerçek başarılı olsun.

Bütün sevgi ve kutsamalarımla.

http://amruta.org/?p=10432


Saygılarımla

Shri Mataji Nirmala Devi
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Shri Ganesha Puja, Cabella Ligure, 22 Eylül 2001.

Bugün Shri Ganesha’ya ibadet etmek için burada toplandık. Shri Ganesha Masumiyetin Tanrısıdır. O masumiyet okyanusudur. Ve
kendisi o kadar genç olmasına, küçük bir çocuk olmasına rağmen tüm dünya ile savaşabilir, tüm negativiteyi yok edebilir. İşte
masumiyetin işareti budur.

Çok yüksekten düşen ama kendilerine hiç bir şey olmamış, tamamen korunmuş olan çocuklarla ilgili hikayeler vardır. Onların
masumiyetleri öylesine güçlü bir şeydir ki zarar verilmeyecek olan hiç kimseye zarar vermez. Onda dünyanın tüm bilgeliği,
dünyanın tüm anlayışı vardır. Masumiyete her kim zarar vermeye çalışırsa, dünya, tüm dünya – belki de onlar masumiyete o
kadar da önem vermemiş olabilirler, belki de masumiyete çok fazla ibadet etmemiş de olabilirler – ama onlar ayağa kalkarlar,
masumiyete zarar vermeye çalışan herkese karşı ayaklanırlar.

Çevrenizde, kendi yaşamlarınızda görebilirsiniz, (eğer) herhangi bir kişi çocuklara zarar vermeye çalışırsa – hepsi, kim olurlarsa
olsunlar, nereden gelirlerse gelsinler, hangi ülkeden olurlarsa olsunlar, hepsi atlarlar, hepsi kontrol etmek için ve bu çocuğu
korumak için atılırlar. Bu nedir? İçimizde bizi msumiyeti korumak için bu kadar fazla bilinçli yapan şey nedir?

Ne zaman bu dünyada masumiyete saldırı olduğunu görsek, bu bizim için gerçekten bir utançtır, büyük bir utanç. Başka her şey
tolore edilebilir. Yanlış hiçbir şey yapmamış, hiçbir kötü niyeti olmayan, küçük çocuklar gibi yaşayan masum insanlar, demeliyim
ki, eğer bir kişi tarafından saldırıya uğrarlarsa – tüm dünya sadece buna tepki göstermekle kalmaz, onların her biri herhangi bir
masum insanın veya ‘masum bir varlığın’ zarar görmesine katlanamaz.

İçimizde orada, çocuklar için anlayış okyanusu ve sevgi okyanusu bulunduğunu anlamıyoruz. Neden? Neden böyle olmalı? Neden
böyle hissedelim, özellikle de çocuklar için? Özellikle masumiyet için? Sürekli olarak masum insanlara, masum çocuklara
saldıran insanlar var, varlar ama hiçkimse onları desteklemek istemez. Çocuklara kötü davranmanın uygun olduğunu hiçkimse
düşünmez. Ve böyle yapan insanlar acı çekmeliler. Onların hepsi, bir tepki olarak acı çekerler.

İçimizde o tepkiyi yaratan, masumiyete karşı olanlar için o muhteşem tepkiyi yaratan şey nedir? Örneğin, normal bir savaş varsa
ve bu normal savaşta savaşan insanlar varsa, onların çok fazla acıma duygusu olmaz. Dünya`da da, “tamam onlar bu
anlayıştalar, onlar bu tür bir şey” derler. En büyük acıma duygusu masumiyete meydan okunduğu zaman ortaya çıkar. İnsanların
sahip olduğu şey işte budur. Kendi içlerinde onlar güce sahipler, size o duyguyu, o yeteneği, masum olanı, masum çocukları,
masum insanları korumanız gerektiği anlayışını veren Shri Ganesha’nın gücüdür. Ve masum olanı öldürmeye çalışan tüm bu gibi
insanlara karşı bütün dünya ayağa kalkabilir. Hiçbir şüphe olamaz. Eğer böylesi bir saldırıya karşı gelemiyorlarsa veya böyle bir
şeyi eleştiremiyorlarsa o zaman onlar henüz insan değiller demektir, demeliyim.

En yüce kişilik her şeyi feda edebilirler ve her şeyden vazgeçebilirler ama masumiyet için hissettikleri duygudan vazgeçemezler.
Bu çok dikkat çekicidir. Masum olan için ne kadar büyük bir koruma okyanusu ve sevgi olduğunu idrak etmiyoruz. En büyük gücü
cezbeden/çeken şey masum birininin, masum çocukların saldırı altında olduklarını gördüğümüz zamandır. İnsanoğlunun
güzelliği işte budur. Elbette ki zalim olabilen, zalim olan pek çok insan var, Ben derim ki, onlara şeytanlar deyin – belki, belki de.
Ama söz konusu çocuklar ve masum insanlar olduğunda, herkes kendi sorumluluğunu hisseder.

Normal insanlar için masum olmak zordur çünkü onlarda müthiş olduklarına, her şeyi anladıklarına, her şeyi analiz
edebileceklerine dair bir çeşit anlayış var ve onlar dolandırıcı olabilirler, saldırgan olabilirler, baş belası olabilirler, her şey
olabilirler – ve bunun için açıklama da yapabilirler, önemli değil – ama hala bütünde, asla saygı göremezler ve asla yaptıkları
şeyden dolayı onurlandırılmazlar.

Bizim için, Sahaja Yoga, Sahaj kültür masumiyetinize saygı göstermektir. Kendinizi biraz aldatılmış, biraz hükmedilmiş, biraz
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küçük düşürülmüş hissedebilirsiniz, ama Sahaja Yogi masum olmalıdır. Çünkü onlarda Shri Ganesha’nın gücü yatar. Eğer
kullanılmışlarsa, aşağılanmışlarsa, eziyet görmüş ve hükmedilmişlerse, onlar kendilerini üzülmüş hissetmemelidirler, sorun yok.
Onlar başkalarının masumiyetini, hiç kimsenin masumiyetini yok etmeye çalışmamalıdırlar. Otomatik olarak bu çalışacak.
Masumiyete karşı meydan okunduğunda, dünyanın tüm iyiliğinin bunu kurtarmaya geldiğini görüp şaşıracaksınız.

Bunun bir örneği de son günlerdeki savaş, sözüm ona Amerika’nın şavaşı. Masum insanlar, ki onlar yanlış hiçbir şey yapmadılar,
onlar işkenceye uğradılar ve öldürüldüler. O anda, tüm dünya onlar için büyük bir destek verdi. Her ülke, o insanlara inansınlar
veya inanmasınlar, bu suçu işleyenleri bulmak için büyük istek duyuyor. Aynı dine mensup olmayabilirler, aynı ülkeye mensup
olmayabilirler, aynı suçlara dahil olmayabilirler ama o anda, masumiyetin yanında yer almayanlar tek tek belirlenecekler ve yok
edilecekler – buna hiç şüphe yok. İlk ve son kez bir ders alacaklar: “Sizler masum insanlara saldıramazsınız”.

Size söyledim, Sahaja Yoga’da çocuklara asla sinirlenmemelisiniz.  Hiç bir şekilde onları cezalandırmamalısınız. Bizim başlıca
amacımız, çocuklar için sevecen bir dikkat olmalıdır. Tüm dünyada, o ister sizin ailenizden olsun veya başka aileden olsun, bir tür
bağımsız bir dikkati vardır sizde, çünkü o hala bir çocuktur, o masumdur, onun kendisinin içindeki masumiyet, sizin kendi
masumiyetinizi korumaya çalışacaktır.

Masumiyete bir saldırı olduğu zmana, insanların nasıl da kendi yaşamlarını feda ettikleri çok şaşırtıcıdır. Çocuklara asla saldırı
olmamalıdır. Onların korunmak için kendi güçleri vardır, şüphesiz. Ama sizler son derece uğursuz, son derece zalim ve son
derece çirkin şeyler için enerjinizi boşa harcamamalısınız.

Eğer çocukları sevemiyorsanız hiçbir şeyi sevemezsiniz. Neyse ki şimdiye kadar Ben, çocukları sevmediğini söyleyen birisi ile
karşılaşmadım! Ama belki bazıları “biz çiçekleri severiz” diyebilirler. Neden? Neden çiçekleri seviyorsunuz? Çünkü onlar
masumlar. Çünkü masumiyetin o güzelliği onların içindedir. Doğayı seviyorsunuz – neden? Çünkü o masumdur. Ama en büyük
masumiyet Sahaja Yogi olan insanlar arasında görülmüştür!

Kurnaz olmak kolaydır, kurnaz olmak çok kolaydır. Akıllı olmak çok kolaydır. Ama bilge olmak için, kişi masum olmanın
güzelliğini anlamalıdır. Muhtemelen biri “Anne, eğer masumsan biri seni sömürebilirler” diyecektir. Kimse masum bir insanı
sömüremez. Bunu yaptıklarına inanabilirler, çok saldırgan ve tüm bu şeyler olabilir ama yapamazlar.

O, tıpkı bir kaya gibidir. Kızgınlıkla veya her türdeki intikamın okyanusu tarafından yenilmeyen bir kaya gibi. Bu, Shri Ganesha
tarafından gözetilen ve beslenen kayadır.

Size daha evvel de söyledim, içimizdeki masumiyet asla yok edilmez. Çok şaşırtıcıdır. Siz bir günahkar olabilirsiniz, siz çok zalim
bir kişi olabilirsiniz, her şey olabilirsiniz ama masumiyetten sonra bu olmaz, olamaz. O Tanrı tarafından bizim içimize konan çok
gizli bir şeydir.

Masumiyetimizle çok fazla oynuyoruz. Canımızın istediği her şekilde davranarak, “tamam, nihayetinde bu benim kendi arzum ve
isteğim” diye düşünüyoruz. Ve sürekli olarak gücümüzü azaltmaya veya diyebiliriz ki masumiyet gücümüzü gizlemeye,
saklamaya devam ediyoruz. Ve üç kağıtçı mizacımızla insanları aptal yerine koymakla çok iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Bu
üç kağıtçı mizaç size hiç bir tatminkarlık veremez. Bu kendine yetmek değildir. Başkalarını aldatmaya çalıştığınız zaman, bu
aldatmaca sizin üstünüzde çalışır, size geri teper ve sizin masumiyete olan inancınızı yok eder. – ki bu en büyük inançtır, en
büyük yardımdır veya bu dünyadaki en büyük güçtür.

Kendilerini zayıflattığını düşündükleri için masumiyetlerine saygı duymayan o insanlar, masumiyetin gücünü görmemişlerdir – o
nasıl çalışır, nasıl hareket eder. Dünyanın dört bir yanından, tepki gösterir bu. Ama şimdiye dek, insanların masumiyetin gücü ile
ilgili olarak bilinçli olmadıklarını sanıyorum. Ama masum olmak en yüce şeydir. Ve sanki tüm anlayışa, varlığın tüm çalışmasına
son derece güzel şekilde ulaşılmış gibi hareket eder.

Bugün bu dünyada görüyorsunuz , ne söylendi, insanlar neyi hatırlıyorlar, neye saygı gösterildi. Yüksek ideallere saygı duyuldu.
Ama yüksek ideallerin insanı olan ve çok iyi bir karakterle, çok iyi bir mizaçla çok çok güzel bir yaşam süren bu kişilerin süptil



tarafına bakarsanız, tüm bu insanlar belki de incitildiler, belki öldürüldüler – ama masumiyetleri yüzünden ışık saçıyorlar ve
çağlar boyunca ışık saçıyorlar. Bu gibi tüm yüce insanların yaşamlarını bu şekilde görebilirsiniz; onların hepsi son derece sadeler,
hiç bir şey tartışmıyorlar – hareketlerinde spontanlar ve spontan şekilde yaşıyorlar.

Ulus üstüne ulus yok edilebilir, ama masumiyetin gücü yok edilemez. Buna inancınız olsun. Kendinize tam bir inancınız olmalı ve
bu “kendiniz” denilen, masumiyettinizden başka bir şey değildir. “Masum insanlar aldatılıyor” diyebilirsiniz. Kimse masumiyeti
aldatamaz çünkü o ölümsüz değerde bir şeydir.

Sizi parasal olarak dolandırabilirler, başka bir şeyle dolandırabilirler ama en ölümsüz olan şey sizin masumiyetinizdir. Ve
tamamen masum olduğunuz ve masumiyetinizi gözettiğiniz zaman siz dünyanın en başarılı insanı olacaksınız.

Size söylediğim gibi, o masumiyet asla yok edilmez. Sizin hastalıklı düşüncelerinizle, hastalıklı davranışlarınızla, bir süre için
kapanabilir ama eğer masumiyetin gökyüzünden bulutları dağıtabilirseniz tüm dünyayı kazanmış olduğunuza dair her şey çok
açıkça meydana çıkar. İsa’nın durumunu ele alabiliriz. O çarmıha gerilmişti, aşağılanmıştı, işkence edilmişti. Bunu yapanlar
neredeler? Onları kim tanıyor? İsimlerini bile bilen yok. Kimse onlarla ilgilenmedi bile. Bu kadar kullanılan ve işkence çektirilen tek
bir kişi. Ama buna rağmen ne oldu? O, tüm dünyanın saygısını kazandı. Tüm dünya Ona saygı duyar. Kimse “şuna bak, nasıl da
çarmıha gerildi, O ne yaptı ki?…” demiyor. Bu tür şey yok. Onlar sadece saygı duyuyorlar. Ve neye saygı duyuyorlar? Öze, tam
masumiyetin özüne.

Sahaja Yoga’da, Onun masumiyetin enkarnasyonu olduğunu söylerler. O Shri Ganesha’nın enkarnasyonuydu – ki bu
ispatlanabilir. Dolayısıyla, kendi maceramızda ne istersek yapabiliriz ve hatta bunu hatırlamak bile istemiyoruz, bunu yapmanın
yanlış olduğunu göz önünde bile tutmak istemiyoruz diye istemiyoruz diye düşündüğünüz zaman, bizler önümüzde ne olduğunu
bilmiyoruz. Hitler’e de ne oldu? Tüm dünyayı yok edebileceğini, o kadar çok kişiyi öldürmeyi becerebileceğini ve hala büyük bir
kişilik olarak kalacağını düşündü. Gerçekten saygı duyulan insanların kimler olduğunu anlamayan aptal insanlar onlar. Çağlar
boyunca, tarih boyunca, kimse Hitler’den hoşlanmadı. Eğer tüm dünya üzerinde gerçek bir güce sahip olmayı istediğinde ve yüce
bir adamın şöhretini elde etmek istiyorsa, kendisinin yüce insanları izlemesi gerektiğini anlayamadı. Ve bu yüce insanlar
masumdurlar. Hangisini alırsanız alın, esas güç masumiyettir. Bu gücün hareket ettiğini nasıl söylemeliyim bilmiyorum, çünkü o
pek çok şekilde hareket eder. Tarihi olayların üzerinden geçebilirsiniz, pek çoğunun ve siz ne bulacaksınız? Öylesine masum,
sade ve bilge olan bir kişi tüm yaşamınız boyunca hatırlanır.

Bir çocuktum, çok küçüktüm, okuldayken kütüphaneye giderdim ve bizim için büyük şeyler yaratmış olan yüce insanların
hayatlarını okurdum. Pek çoğunun. Ve bazılarının ne kadar sade ve çocuksu olduklarını görüp şaşırmıştım. Örneğin, Abraham
Lincoln ki ona inanılmaz derecede, son derece büyük saygım var, kendisi karısı tarafından da eziyet edilen bir adamdı. Karısı “Sen
bilmiyorsun, çok beceriksizsin, nasıl giyinileceğini bilmiyorsun, nasıl davanılacağını bilmiyorsun” derdi. Ve aslında ona karşı çok
sertti, ona sürekli eziyet ederdi.

Nihayetinde Abraham Lincoln`da öldürüldü. Bu nedenle bir kişi, “Gördün mü? Abraham Lincoln olmanın yararı ne? Çünkü o
öldürüldü, başarılı biri değildi.” diyebilir. Bugüne dek, tüm dünyada insanlar Abraham Lincoln’ün kim olduğunu bilirler. Karısını
tanımazlar – belki de. (Shri Mataji güler) Ama Abraham Lincoln’ün kim olduğunu bilirler, herkes. Karısına göre o beceriksiz
adamdı ve ona karşı her tür aşağılamayı yaptı ama hiç kimse karısına saygı duymuyor, kimse onun hakkında bir şey düşünmüyor.
Bugün saygı gören kimdir, Abraham Lincoln’dür. Neden? “Aslında o öldürüldü, bu onun hayatta kalmaya gücü olmadığını gösterir”
– ama o çağlar boyunca hayatta kaldı! Pek çok sene geçti, o hala hayatta.

Masum olan insanların, bütün yüce insanların durumunu ele alalımve işte bu yüzden onların idealleri vardı. Onlar için idealleri her
şeyden daha önemliydi, kendi hayatlarından biledaha önemliydi, diğer her şey önemsizdi. Şimdi, ideal duygusu ve idealizm
sadece sizin masumiyetinizden gelir. İşte size idealinizin ne olduğunu öğreten budur; nasıl var olmalısınız, ne tür bir yaşam
sürmelisiniz. Büyük yetkilere sahip olmanızın veya bakanlar gibi çok büyük pozisyonlarınızın olmasının ve tüm bu şeylerin önemi
yoktur. Gelen ve sonra ölüp giden pek çok kişi oldu. Hırsları olan pek çok insan vardı ve zalim olan pek çok kişi vardı, ama
neredeler onlar? Kimse onlarla ilgilenmiyor, kimse onlara bakmak istemiyor. Eğer fotoğrafları ortaya çıkarsa insanlar gözlerini
kapıyorlar “hayır, hayır, bu adamı görmek istemiyoruz”. Ama eğer son derece masum bir şekilde konuşan küçük bir oğlan çocuğu



varsa, masum bir çocuk, tüm dünya o çocuğa hayran kalır. Ve o yüce insanlar, gerçekten de bu masumiyetin sembolleridirler.
Onların esas nitelikleri masumiyetti, içinden bilgelik gelen masumiyet.

Ganesha’nın esas kalitesi bilgeliktir. Kendi masum nitelikleri sayesinde başarının ne olduğunu bilir. Bazen, masum insanlar
masumiyet kalitelerinin farkında bile değillerdir. Çok sıradan biri olabilir, çok sade biri olabilir, öyle çok akıllı ve keskin biri gibi
görünmeyebilir, iyi diplomatlar olmayabilir, her ne ise, masumiyet kalitesinin insanlar vasıtası ile nasıl parıldadığı çok şaşırtıcıdır.
– onlar masumlar! İnsanlığın tüm zaferinin varacağı yer işte budur.

Masum olmak, – (çocuk ağlıyor ve Shri Mataji “Ne oluyor? dedi) – masum olmak için ne yapıyorsunuz? İnsanlar diyecek ki:
“Anne, masum olmak için ne yapalım?” Öncelikle, kendiniz için, aklınızın nasıl çalıştığını görebilirsiniz. O ne yapar? Nasıl tepki
gösteriyor? İşte bu kişinin seyretmesi gereken şeydir, Ben buna ‘iç gözlem’ diyorum. Aklınız ne çeşit planlar kuruyor? Neyin en
iyisi olduğunu düşünüyor? Bu düşünmede, düşünme sürecinde, kendinize bakmanın en önemli yolu nedir? İlk ve en önemli şey,
sizler birisine nasıl tepki gösterdiğinizi bilmelisiniz. Bu masum bir tepki mi? Yoksa kinci bir tepki mi?

Kendinizi görmeniz çok kolaydır çünkü şimdi hepiniz Sahaja Yogilersiniz. Kendiniz için, sizdeki her hangi bir öfke için
reaksiyonunuzun veya başınıza gelen herhangi bir zorluğa karşı tepkinizin nasıl olduğunu kendiniz görebilirsiniz. Buna nasıl tepki
gösteriyorsunuz? Davranışınız nasıl? Eğer çok güçlü bir kişi iseniz, o zaman davranışınız, o şeyden etkilenmemektir. Kendiniz için
görürsünüz ki, insanların size yaptıkları şey sadece aptalcadır. Kesinlikle aptalca. Ve onlar aptalca şeyler yaptıkları zaman neden
canınız sıkılsın ki? Neden enerjimizi onlar üzerinde boşa harcayalım? Aptallıklarının bulunduğu yer, onların tüm yaşamlarında ve
sonrasında aşağılama içinde davrandıkları bir noktaya gelir. Aptallıklarının ortaya çıkacağı bir an gelir, öyle ki tüm hayatlarında ve
sonrasında küçümsenirler. İnsanlar onların isimlerini ağızlarına almak istemezler, onların fotoğraflarını almak istemezler, onlarla
hiçbir işleri olmasını istemezler.

Bu zamanda, böylesi nazik bir durumda sahtekar olan, masum olmayan, masumiyete karşı olan insanlara ne olur, onlar onları
izlemeye başlarlar çünkü onlara yakışan budur. Saldırgan olmak, kurnaz olmak onlara yakışır ve ‘şeytani bir grup’ diye
adlandırabileceğimiz yeni bir grup işte böyle oluşur. Ve bu şeytani grup da, ne olursa olsun, masum bir kişiliğe hiçbir şey
yapamazlar. Ruh için, şöyle bir Sanskrit sloka vardır – Nainam chidanti saashtrani –‘o hiçbir silahla öldürülemez’. Nainam
dahanti pavaka – ‘hiçbir ateş onu yakamaz’. Sayanam cleydayantaposh naso sathe marutha – Marutha havadır veya rüzgar
diyebiliriz. ‘Rüzgar da onu içine alamaz’. O yok etmeye çalışan tüm tabiatın üzerindedir. Şaşıracaksınız ama doğa anlar. Size
söyledim, doğa masumdur. O anlar ve doğru anda, saldırgan olana karşı, masum bir kişiye kötü davranan ve zarar verene karşı
harekete geçer.

Bu şekilde, masumiyetimize ibadet etmemiz gerektiğini bilmeliyiz. Biliyorum bazen bundan dolayı üzerinizde egemenlik
kurulduğunu düşünüyorsunuz. Bazen biri ‘sen neden başkaları tarafından böylesi bir davranışa maruz bırakıyorsun?’ diye üzüntü
duyuyor. Aklınıza her tür şey gelir. Ama masumiyetinize ibadet ederseniz, bu durumda her zaman mutlu bir kişi olacaksınız, hep
çok nazik, hep alçakgönüllü bir kişi olacaksınız. Öyleyse kişi dikkatli olmalıdır. Sizler kendi kendinizin yok edicisisiniz! Öldüren
sizsiniz? Hitler’e ne diyeceksiniz? Hitler kendisini yok etti; kim onu yok etti? Demek istiyorum ki, bir şekilde herkes ölmelidir, o
zaman o da ölmeliydi. Ama onu sonsuza dek yok eden kendisinden başkası değildi. Öyleyse, sizler kendinizi öldürüyorsunuz –
bununla beraber, eğer masumsanız kendinizi kurtarabilir ve çok yüceltilebilirsiniz. Masumiyet gücüne inancınız olsun.

Önemli olan nedir, kendi hayatınızda masumiyetin gücünü nasıl gösterirsiniz, birbirinize nasıl davranırsınız ve bu her ne ise odur,
Benim “sevgi” dediğim şey, işte budur. Kendinize karşı bu şekilde bir tavrınız olmadığı sürece şefkatli olamazsınız. Müşfik
olamazsınız. Geçici olarak bunu hissedebilirsiniz ama kalıcı bir şefkat hali sadece masumiyetin karakterinizden sürekli olarak
akması ile olur. Bir insanda bu son derece şeffaf bir şeydir ve bu kalır, tüm diğer şeyleri kuvvetlendirir, zamana bırakın – eğer
masumiyetinizin gücünü ve değerini gösterirseniz, binlerce yıl boyunca insanlar siz Sahaja Yogileri unutmayacaklar.

Bu günkü programın bu kadar geç olmasından dolayı özür dilerim ama biliyorsunuz, Ben gelmeye hazırdım ama şimdi evlilikler
asıl fonksiyon oldu artık. (Formlar) Çok geç geldiği için, son ana kadar biz evlilikler hakkında kararları veriyorduk. Ama size bunun
son sefer olduğunu söylüyorum. Bir dahaki sefere bunu durduracağız. Başvurularınızı en geç 8 gün önce göndermek
zorundasınız ve Ganapatipule için bu 2 hafta. Aksi takdirde, bir günde sadece 24 saat var ve bunu arttıramazsınız.



Yapmam gereken çok mütevazi bir istekte bulunacağım, eğer siz evliliğinizi ayarlamak istiyorsanız, o zaman lütfen bunu öyle
yapın ki Benim bakacak zamanım olabilsin. Aksi takdirde, karar vermeleri için bunu başkalarına vereceğim.

İsterseniz, bu yapılabilir. Yani, evliliğin çok önemli olduğunu anlamak, kolay bir şeydir. Eğer evli iseniz, masum çocuklar
yaratabilirsiniz. Ama bu şekilde davranırsanız, biraz, biraz sorumlu – o zaman sizden zamanın değerini anlamanızı rica etmem
gerek çünkü gelecek seferden itibaren, eğer başvurularınızı böyle geç yollarsanız evlilikleri yapamayacağımızı size garanti
edebilirim. Bu bir haftalık bir zaman içinde olmalı, umarım bunu anlayacaksınız.

Çok teşekkür ederim.
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Bugün Devi Puja yapmak için burada toplandık. Bu Puja pek çok kere gerçekleştirildi ve Devalar tarafından Devi’nin, onları şeytani
insanların zulmünden kurtarmasını istenmişti. Bugün Ben aynı şekilde hissediyorum, bizler tuhaf bir konumun kıskacı içindeyiz;
sanırım asla yapmamaları gereken bir şeyleri yapmaya çalışan ve kendileri şeytan olan insanlar var. Onlar tarafından hipnotize
edilmiş insanlar da var. Ama onlar her şeyin bir doruk noktası olduğunu bilmiyorlar. Ve tüm iyi insanların, özellikle de Sahaja
Yogilerin, Mahishasura gibi tüm bu korkunç kişilerin yok edilmesi için tüm akıllarını ortaya koymaları gereken bu nokta
gelinmiştir.

O günlerde bu çok kolaydı çünkü şeytanlar dünyaya şeytan olarak gelirlerdi. Siz onların şeytan olduklarını görebilirdiniz ve tüm
davranışları da onların şeytan olduklarını doğrulardı. Neden bunu yaptılar? Neden zalimdiler? Çünkü, sözüm ona ‘insan’ olanlar,
insan değiller- bu kişiler tabiatları itibari ile şeytaniler ve insanları, iyi insanları yok edebilecekleri bir şeyler yapmak istiyorlar.
Onların yok edilme vaktinin geldiği çok açık.

Hiç bir şekilde Ben İslam’a karşı olamam veya asla Muhammed Saabı eleştiremem. O Tanrısaldı, buna şüphe yok ve Tanrısal işi
yapmaya çalıştı ama bu Tanrısal işten, bu şeytani insanları kabul eden bu aptal insanlar türediler. İslam’da 74 grup olduğunu
bilmek sizi şaşırtacaktır! Onlar “biz tek dini takip ediyoruz” diyorlar – ama etmiyorlar. Bundan ayrı olarak onların bazıları
gerçekten kötü insanlar ve kendilerini Devbandhiler olarak adlandırıyorlar çünkü burası Hindistan’da bir yer ve onlara Vahabiler de
denir.

Ben onları uzun zamandan beri tanıyorum çünkü evimizin halkı içinde, babamın evindeki insanlar içinde, aşçı, şoför veya diğer
hizmetçiler olarak çalışan bir çok Müslüman vardı. Ve bu Vahabiler çok ilginç insanlardı,çünkü onlar Muhammed Saab’a bile
inanmazlar. Dolayısıyla onlara Muhammed Saab böyle böyle bir şey demiştir derseniz, onlar size “hayır, biz Muhammed Saab’a
inanmıyoruz” derler. “Öyleyse kime inanıyorsunuz?” “Biz Allah’a inanıyoruz” “Allah’la karşılaştınız mı? Onu gördünüz mü ki Ona
inanıyorsunuz?” ama onların tüm davranışlarında doğuştan sahip oldukları bir zalimlik var, çok zalimler ve babam onları ne
zaman görse çıkıp gitmelerini söylerdi. Çünkü onlar sürekli olarak başkalarına karşı muamele etmeye alışık oldukları fesat
uygulamalar yaparlardı.

Bu konuma geleceğini asla düşünmemiştim. Ve çoğunlukla onlar Afganistan’dandılar, düşünebiliyor musunuz, çoğunlukla.
Elbette ki onlar diğer Afganlılara da eziyet ettiler ve gittikleri her yerde çok zalim olabilme gibi bir özelliğe sahip olmuşlardı. Tüm
Afganlar değil, hayır, hiç değil ama bazıları. Ve onlar Afganistan’dan Hindistan’a geldiler ve bizde değişik tipte Afganlar var.
İçlerinden bazıları çok sevecen, nazik, yardımsever, çok hoş insanlardı. Ve bazıları da çok zalimdi. Önceleri biz bunun ne
olduğunu anlamadık. Ama babam bir alim ve İslam alimi olduğu için bize, “Bunlar İslami değiller. Kendilerine Vahabi diyorlar ama
onlar İslam değiller” diye anlatmıştı. Bunu çok net bir şekilde şimdi görebiliyorum.

Bu, diğer dinlerdekiler veya başka gruplardakiler kötü insanlar değiller demek değildir ama bu Vahabiler gizlice değişik gruplarda
çalışıyorlar. Çok fazla değiller. Ama babamın Bana söylemiş olduğu şey şu, “bir gün onlar çok patlayıcı hale gelecekler ve onlar
bütün dünyayı tamamen mahvetmeyi deneyebilirler.” Başta anlayamadım çünkü her şeyden önce onlar sadece insan gibi
görünüyorlardı ama babam derdi ki, o Bana anlattı “Onlar tamamen kamufle oldular ve bir kere zalimliklerine başladılar mı ne
yapacağınızı bilemeyeceksiniz.”

Ülkemizde Ahmet Şah Abdali adında bir istilacımız (Müslüman bir istilacı) oldu. Çok, çok zalim bir adamdı, çok zalim ve
Müslümanları bile öldürürdü çünkü onun fikri, sizin Muhammed Saab’a ibadet etmemeniz gerektiği idi çünkü Muhammed Saab
“Ben Divine değilim” demişti. Aptal insanlardan korunmak için Bende aynısını söylüyorum. Yıllar boyunca Ben, “Ben Divine
değilim” derdim ama onlar Benim vibrasyonlarımı ve tüm bunları hissettikleri zaman inandılar. Ama Muhammed Saab’a
inananlar, bu insanlar tarafından asla anlaşılmadılar. Çok, çok zalimler ve çünkü onlar Muhammed Saab’a bile inanmadılar,
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onlarla hiçbir nokta üzerine tartışamazsınız; Kuran’da ne yazıldığı hakkında onlarla tartışamazsınız çünkü Kuran’a inanmıyorlar,
siz Muhammed Saab’a inanmazsınız, siz Allah’a inanırsınız. Tanrı bilir nereyle bağlantıları var!

Ama yavaş yavaş, şaşırtıcıdır ama onlar hipnotize edebiliyorlar – bizde guru olarak gelen korkunç gurularımız olması gibi ve onlar
büyülüyorlar. Onları gördünüz, insanlar büyüleniyorlar. Pek çoğu açığa çıktı ve pek çoğuda açığa çıkacak. Ama genelde, onlar
paraya ilgi duyan, bir şekilde, din adına bir sürü para kazanan insanlardı. Ama o zamanlar insanlar onların zalim metodlarını ve
zalimliklerini görmediler.

Bu zalimlik büyümeye başladı ve biliyorsunuz biz Nizameddin Aulia’da bulunduk. Bu yerde sadece Ben bir Medrese olduğunu
keşfettim – ‘Medrese’ okul demektir. O okula küçük çocukları kabul ederler. Ve bu öylesini iyi planlanmış ki, Tanrı bilmez, demek
istiyorum ki, sadece Delhi de 120 Medrese olduğunu Ben söyleyemem. Şimdi, orada neler öğrettiklerini, ne ile büyülediklerini,
bunu nasıl yaptıklarını kimse bilmez. Öyle oldu ki, bir keresinde o yere, Nizameddin’e gittim ve orada şarkı söyleyen insanlarla
karşılaştım. Onlarda sevgi için gerçek bir duygu olduğunu gördüm. Benim sevgimi hissettiler, çok fazla, hepsi ve onlar Sahaja
Yoga’ya gelmeye başladılar ama Ben bu yerde bir Medrese olduğunu bilmiyordum. Onlara “neden bu, işte vibrasyonlar,
Nizamudhin bir aulia (aziz) idi. Ve bu yerde nasıl iyi vibrasyonlar olmaz?” Arasında Ben çok kötü vibrasyonlar alıyordum. Bunun
üzerine Bana “Anne, bir Medrese var burada” dediler.

Şimdi, kötülüğe bakın , nasıl çalışıyor. Normalde, kötülük bunun gibi çalışır, gider ve gruplar oluşturup, savaşlar meydana getirir
ve insanları öldürür. Onlar az sayıdaki insan ama dinleri gibi onlarda da zalimlik var. Ne şekilde yaşadılarsa, onlar zalim olmak
istediler. Bu medreselerde sadece nasıl zalim olunacağını, nasıl nefret edileceğini öğreten adamları var. Böylece ‘nefret üzerine
eğitim’ başladı. Ve bu Medreseler aracılığı ile nefret eğitimi tüm dünyada çok sıkı bir şekilde örüldü.

Şimdi, bildiğiniz gibi, Pakistan ve Hindistan sürekli savaşıyordu ama bu kez Pakistanlılar şunu anladılar ki, “eğer Hindistan’la bu
şekilde savaşırsak biz terörist olarak anılacağız.” Bu nedenle “hayır, ülkemizde terörizm olmayacak” dediler. Ama onlar aptal olan
kişiler – bu yeni adam (Başkan Müşerref) – yaklaşık 65 alimi, büyükelçileri, nasıl zalim olunur diye bu medreselerde eğitim almak
üzere Afganistan’a yolladı, düşünebiliyor musunuz? Nefreti öğretmek için! Tabii ki böyle olmayan pek çok Müslüman var ama
eğer Muhammed Saab’a saygı duymazsanız ve sizin bir Müslüman olduğunuz varsayılırsa, sizden ne ortaya çıkar?

Bu şekilde tüm bu yanlış fikirler büyüdüler ve İslam pek çok gruba bölündü. Tamam, ama bütün insanlığa karşı olan böyle bir
gruba sahip olmak en tehlikeli plandı. Kaç Müslümanın bundan haberi olduğunu da bilmiyorum. Bu Medrese şeyini dünyanın her
yerine yaydılar ve bu kurumlardan yetişen insanlar çok, çok zalim kişiler haline geldiler. İlk zalimlik kadınlara yönelikti. Kadınları
öylesine bir aşağılama ile muamele ettiler ki ve onlara kesinlikle hiçbir şekilde saygı gösterilmedi. Bu bile onları kontrol eden hiç
kimse olmadığını gösterir. Bu Kuran’da yazılı değildir, bunu Muhammed Saab tarafından tarif edilmedi. O “Tanrı merhametlidir; O
huzur verendir” der. O ne yaptıysa kesinlikle Tanrısaldı, şüphesiz. Ama bu insanların bazıları, onların şeytani güçleri elde ediş
şekilleri, insanlar İslam’ı yanlış anlamaya başladılar.

İslam ‘teslimiyet’ demektir. Teslim olmuş olanlar sizlersiniz. Teslimiyet şehvetlerini, hırslarını tüm bu düşmalarını terk etmiş olan
ve normal insanların ötesinde olan demektir. Başka bir şey de, Muhammed Saab’ın “Diriliş zamanı elleriniz konuşacak” dediğini
fark etmek ilginçtir. Bunu O açıkça söyledi. Doğal olarak, tamamen şiirsel bir dille yazılmış olduğu için, eğer yapmak isterlerse
onu saptırabilirler, insanlar bunu yapabilirler. Ama Muhammed Saab asla, asla diyemezdi… (kısa bir duraklama)…

Bu modern zamanlarda, insanların böylesi deforme olmuş / hilekarca fikirleri kabul etmesi çok şok edici . Ama bunun için, bunun
sebebi şu ki, insanlar aynı zamanda onlar için bir direnç geliştirdiler. Yahudiler – onlar için bir direnç geliştirdiler. Bundan nefret
sorumludur ve iki taraf arasındaki bu nefret, artık söylemeliyim ki, iki değişik … (kısa bir duraklama) … bu son derece aşikar.

Şimdi, Sahaja Yoga’da, sizler mutlak masumiyete, basitçe birlikte varoluşa inanıyorsunuz. Ve bu insanlar, kesinlikle farklı insan
toplulukları olduğuna inanırlar. (kısa bir duraklama) Şimdi, sizin göreviniz ne? Bizim ne yapmamız gerekiyor? Her şeyden önce,
bizler iç gözlem yapmalıyız. Diyelim bir Hindu’sunuz, doğuştan, siz oturmalı ve Müslüman olduğu için herhangi bir kişiden, nefret
edip etmediğinizi bulmalısınız. Nefret edemezsiniz! Bir kişi Müslüman olduğu için ondan nefret edemezsiniz. Çünkü siz bir
Müslümansanız, çünkü siz teslim olmuşsunuz, bu yüzden de, herhangi biri kişiden nasıl nefret edebilirsiniz ki? Eğer teslim



olmuşsanız, siz Divine`a teslim oldunuz ve o zaman siz nasıl Divine`a karşı olabilirsiniz? Bu yüzden bu yanlış yönlendiren
düşünceler ve fikirler terk edilmelidir. Diyelim ki bir Hindu’sunuz – o zaman hiç kimseden nefret etmekle bir işiniz yok! Bu
kesindir. Hindu kelimesi de, Sindhu Nehrinden gelir, çünkü Büyük İskender ‘Sindhu’ diyemedi, bu yüzden ‘Hindu’ dedi. Ve bu
noktada Hindistan’da pek çok kişi bu korkunç nefreti inşa etti. Ama zalimlik onların teması değildi. Kurtaran nokta budur. Bu
onların insanlara işkence etmek istememeleridir.

Dolayısıyla bu eziyet etme veya insanlardan nefret etme yeteneği başka kaynaklardan geliyor. Ve kaynak, sizin de açıkça
görebileceğiniz gibi, onların açıkça nefret etmesidir. Nefret etmek çok kötü bir kalitedir. En tehlikeli şeylerden biri nefret etmektir.
Ve bu yüzden hepiniz bilmelisiniz ki … (kısa bir duraklama) … tamam. Şimdi bizler bir … (uzun bir duraklama)…

Benim için, sizler sevginin ne kadar baskın, güzel bir duygu olduğunu bildiğiniz zaman, bizler insanız, bizler başkalarından nefret
ederiz diye düşünmek çok acı vericidir ama neden o zaman sizler nefret etmeyi kabul ettiniz? Çünkü insanlar sizi etkilediler, size
yalanlar söylediler, işte bu yüzden nefret ediyorsunuz. Ne başarı! Önce bir insan olmak ve sonra nefret dolu bir kişi olmak!
Sıradaki ne olacak, bilmiyorum!

O günlerde Tanrıça için öldürmek doğruydu. Tanrıça bu tür insanların hepsini öldürürdü… (uzun bir duraklama)… , Çok üzücü bir
duygu bu, Tanrı’nın insanoğlunu amipten bu mertebeye yaratmış olması ve şimdi bizler başkasından nasıl nefret edebiliriz – ve
olmuş olan işte bu!

Şimdi, tabii ki Sahaj farklı. Sahajiler sevgiden nasıl neşe duyulduğunu biliyorlar. Onlar bunun seviyorlar. Bundan zevk alıyorlar.
Bunun görebilirsiniz. Ve eğer bir şekilde, sizler bu nefreti ortadan kaldırmayı becerebilirseniz – bir şekilde, bir şekilde – sizin kendi
arzu gücünüzle – insanoğluna anlatılmış olan her şeyi inkar ederek ve başkaldırarak, eminim … (uzun bir duraklama) … Bu çok zor
bir dünya, dünyaya gelmiş olan bu insanlar her tür eğitimden geçerek, şartları düzeltmek istediler ve ilişkiler, arkadaşlıklar nefretin
derinliklerine düştüler. … (uzun bir duraklama) …

Kalbim sadece göz yaşı döküyor. İnsanların birbirinden nefret ettiklerini görmek zorunda olduğum nasıl bir zamanda bu dünyaya
geldim. Onlar sevgiden ve nefretten konuşurlar. Bu çok ciddi bir şey, sizler ki çocuklarısınız …(kısa bir duraklama) … onların sonu
böyle gelecek … (uzun bir duraklama) … demek istediğim, anlatırsam şoke olacağınız deneyimlerim oldu. İnsanlar kötü mizacın
derinliklerine nasıl düştüler.

Kendimiz hakkında anlayışa sahip olmak, bu sahip olduğumuz bir anlayıştır: Kimseden nefret ediyor muyuz? Sahip olmamamız
gereken fikirler ediniyor muyuz veya böyle şeyler yapıyormuyuz? … (kısa bir duraklama) … içinizde böyle şeyler var mı? Sadece
bulun! Başka insanlardan nefret ediyor musunuz?

İnsan aklı için, bu fikirler tamamen kokuşmuştur. Tamamen hayvanların iç güdüleri gibi olan fikirler insanoğlu için kesinlikle iyi
değil ama olmakta olan budur ve ilerlemektedir … (kısa bir duraklama) … Eğer fakirseniz, tamam, ama nefret ederek zengin
olmazsınız, hayır. Eğer herhangi bir zorluk içindeyseniz o zaman sizin göreviniz bu zorlukları ortadan kaldırmaktır, onlar üstünden
başarı elde etmek değil. Tüm bunlar sona ermeli. Ne yapmakta olduğumuzun bizi hiç rahatsız etmemesi çok şaşırtıcı. Evet, doğru
bir anlayış duyusuna sahip olmalıyız: nereye gidiyoruz? Eğer birisi ile ilgili yanlış anlamaya sahipsek, en iyisi ondan kurtulun,
tamamen. Sizi rahatsız etmek istiyorlar, tamam. Ama o kişi için kötü bir anlayışa sahip olmayın. Tüm bu şeyleri, ne kadar çirkin ve
ne kadar garip olduklarını, kişiliklerimizi nasıl yıktıklarını asla görmüyor olmamız çok şaşırtıcı.

Siz bazı insanları belki düzeltebilirsiniz … (uzun bir duraklama) … Sahaja Yogiler olarak tüm faaliyetlerimizin bu kadar önemli
olduğunu hiç fark etmemiştim. O kadar çok zaman harcamalıyız ki. Anlamsız, havai şeyler canınızı sıkmamalı ama içimizdeki
veya dışımızdaki bazı ciddi şeylerden kurtulmalıyız. Eğer size sorarsam “kaç kişiden nefret ediyorsunuz?” siz “20 kişi”
diyebilirsiniz ve … (uzun bir duraklama) … görüyorsunuz, tüm bunlardaki bütün atmosfer Beni öylesine bir pişmanlıkla dolduruyor
ki, hiç bilmiyorum, Sahaja Yogiler, biz ne yapacağız. Onların planları ne? Lütfen kendi içinize bakar mısınız ve ne tür bir yapıcı iş
yaptığımızı ve eskiden ne tür yıkıcı işler yapmıştık düşünür müsünüz.

Bunun anlamak için büyük bir şoka ihtiyacınız var.



Programlarımızın ve Pujalarımızın ve tüm bu şeylerin yapma şeklimizi beğeniyorum ama Benim içsel varlığıma sorarsanız,
biliyorum o çok, çok mutsuz, çok hasta. Bu zamanda, Sahaja Yogiler olarak ne yapmanız gerekiyor … (kısa bir duraklama)
…Sahaja Yogiler olarak minimumun minimum olarak, tüm dikkatinizi koymalısınız. Ve sonra herkese anlatmalısınız … (kısa bir
duraklama) … Bakın, Sahaja Yoga’daki sıkıntı şu ki, hepiniz kendinizden neşe duymaya başlıyorsunuz ve sonra da etrafınızda
olanları görmüyorsunuz.

Şimdi, size söylemek zorundayım, Ben şimdi efsane ile … arasındaki savaşın ortasındayım … (kısa bir duraklama) … bu bir bölge
mi, bu bir – ne söylemeliyim bilmiyorum – içimizde hala pusuya yatmış bir çeşit zayıflık var, bizler kendi zayıflıklarımızla
savaşmaya çalışmıyoruz … (kısa bir duraklama) … Ben şimdi hepinizden kendiniz üzerine meditasyon yapmanızı ve kendiniz için
neyin yanlış olduğunu görmenizi istiyorum … (kısa bir duraklama) …

Bu büyük bir şok ve bu şoku azaltmak için Sahaja Yogiler ne yapabilirler? İnsan hayatının bu korkunç yollarını tahrip etmek için
neyi çalıştırmalılar? Bu Sevginin Gücü ile mümkün – bunu yapabilirsiniz. Ama bu gücü kalplerimizde geliştirmeliyiz. Bunu
düşünün. Bu hepimiz için büyük bir ders, kendimizi görmek için – bizler tamam mıyız? Veya başkalarından nefret etmeye devam
mı ediyoruz? Aklımızın fonksiyonu nedir, nefret etmek mi, sevmek mi? Ve bu sevgi, eğer bu sizi aydınlatırsa, inanamayacaksınız,
Benim için öyle büyük bir güç haline geleceksiniz ki! Bütün her şeyle tek başına savaşamam. Benim kendi sevgilerini gerçekten
geliştirmiş insanlara sahip olmam gerek, başka bir şeye değil. Bu hepimiz için, dünyadaki tüm Sahaja Yogiler için, başa çıkılması
gereken meselelerden birisidir. Bu sadece inananlar ve inanmayanlar arasındaki savaş değil, bu sadece Sahaja Yogiler ve Sahaja
Yogi olmayanlar arasındaki bir savaş değildir, ama bu hepimizin bir olduğu bir savaştır ve bizler bununla savaşacağız. Her bir
aşamada bizler çok daha fazla süptil olmalıyız.

Bugün bu noktayı görmek çok, çok önemlidir – bizlerde çalışmakta olan bu kötü şeyin parçası mıyız? Yoksa ondan bağımsızmıyız
ve savaşmaya hazırlandık mı? Bu büyük bir savaş ve umarım kati bir savaştır! Bundan sonra artık insanlara karşı zalimlikler,
başka savaşlar olmayacak çünkü bu rakshasalar ile kendimiz arasındaki bir savaştır. Bu ‘sıradan’ değildir. Ve bu açıklanmalı, aynı
zamanda kötü güçleri destekleyenlere de açıklanmalıdır. Tek şey, ‘Anne, biz kimin karşı olduğunu, kimin karşı olmadığını nasıl
bileceğiz?’ diyebilirsiniz. Sizler bilgilisiniz; Sahaja Yogilersiniz, kimin yanlış tarafta olduğunu biliyorsunuz. Sahaja Yogilerin
kurtarabileceğini, sizlerin onları bilginin ve sevginin doğru yoluna getirebileceğinizi biliyorum. Ama – devam etmekte olan
kötünün propagandasına çok dikkat edin.

Ben uzlaştırılması gereken kalplerinizin en derin yerine dokunmak istiyorum. … (kısa bir duraklama) …

Eminim ki beklemekte olan tehlikenin büyüklüğünü hepiniz anlayacaksınız. Belki de kalan hiçbir insanolmayacak, belki kalan
hiçbir çocuk olmayacak. Çünkü eğer böyle bir şey çalışıyorsa, bu çok zor, çok zor … (uzun bir duraklama) … tüm varlığım
sallantıda, sarsılıyor. Hepiniz hayatın her kuytu yerine ve köşesine bakmalısınız: Bu konuşma nereye gidiyor? Zalimlikten
bahseden insanlar neredeler? Ne oluyor? … (uzun bir duraklama) … Ben her ne düşünüyorsam … (kısa bir duraklama) … bu bir
değil, iki değil, bu hepimiz. … (uzun bir duraklama) …

Benim sahip olduğum savaş çok ciddi bir tabiatta, şüphesiz. Ama hepiniz kolektif olarak savaşabilirseniz, ne kadar başarabiliriz!
… (uzun bir duraklama) … Benim tüm çabalarım, anlayışım, güçlerim, her şey artık sizin ellerinizde ve hazırlanmanız gereken şey
budur. Sadece bir şeyler okuyarak veya bunun hakkında konuşarak değil, sizler kendi içinizde sevginin gücünü oluşturmalısınıız.

Eminim ki Sahasrara’nın açılışıyla yapacaksınız ama sevginin gücüyle bir şeyler okumaya ve bir şeyler anlamaya çalışın. Bu çok
derin bir konu ve bunun hakkında konuştuğunuz zaman, Ben yarı içindeyim yarı dışında. Ama sizlere söylemeliyim ki, hepiniz
bunu geliştirin ve sadece bu (sevginin gücü) o ‘kötülük yapanlara’ karşı güçlü bir karşıtlık oluşturacaktır. … (kısa bir duraklama) …

Benim bütün kutsamalarım sizin üzerinizde ve Ben hepinizin bireysel olarak bunu başarmasını istiyorum. Kaç kişiyi sevdiğinizi,
kaç kişiyi … (kısa bir duraklama) … bunu bulmalısınız.



Umarım sizler, Benim ne istediğimi anladınız. … (kısa bir duraklama) …

Yeni bir nesil geliyor … (uzun bir duraklama) …

Hepiniz, hepiniz Benim kalbimdesiniz ve Ben sizleri çok seviyorum ve Ben sizlerin Benimle birlikte savaşacak askerler olarak
gelmenizi istiyorum. Bana gruplar oluşturan bazı insanlar olduğu da söylendi – son derece negatif bir davranış! Bugün bizim
ihtiyacımız olan şey mutlak birliktir. Dolayısıyla, gördüğünüz tüm bu tür kişilere kendilerine gelmelerini söyleyin! Onları Sahaja
Yogi yapmaya gerek yok.

Eminim – bu gerçekten kalpten hissedilen bir şey – Benim arzum sizlerin gerçekten sevgi ve barış askerleri haline gelmenizdir.
Çünkü sizler bunun için buradasınız, bunun için doğdunuz. Öyleyse kendinizden neşe duyun.

(Shri Mataji Namaste yapar)
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Bu çok, çok büyük bir gün bu gün. (11 Eylül olayları hakkında) Kötülüğün alt edildiğini söylemeliyim. (Alkışlar) Şeytanın güçlerini
her yere yaymasının sadece iki sebebi vardır. Birisi şu ki, sizler bilgili değilsiniz, hala körsünüz ve güçlü olduğunuzu düşünerek
doğru olmayan şeyleri takip ediyorsunuz. Bu ilüzyon sadece problem yaratmakla kalmaz, kesinlikle yıkıcıdır da.

Yani biz çok büyük bir meydan okumayla karşı karşıya geldik ve kolayca çözüldü bu. Bu, sadece bir problem yaratmak amacı ile
bütünüyle yanlış temellere dayanıyordu. Bir amaçla problem yaratılmıştı ve hiç kimse onun bu kadar kolay ve çabuk bir şekilde
çözülebileceğini hayal edemezdi. Benim arzum Diwali’den önce onu halletmekti ve bu oldu. (Alkışlar)

Cehalet sebebiyle de insanlar bir çok şey yaparlar. Bazı insanlar dinleri veya bu tip şeyleri takip ederler, bunun sebebi sadece
gerçeğin farkında olmamalarıdır. Onlar gerçeği bulmak konusunda cahiller ve her şeyi bildikleri şeklindeki bu olguya sarılıyorlar.

Tüm bu olanlarla bir çok fraksiyonlar oluştu ve bir sürü aptal insan cahilliklerinden dolayı mahvoldular. Şimdi bizler Sahaja
Yoga’ya geliyoruz, sizler bütün bilgiyi biliyorsunuz, çok süptil bilgileri, çok süptil. Bu yüzeysel bir bilgi değildir. Bu çok süptildir.
Onlar bu süptil bilgiyi bilmedikleri için, cehaletin yanlış yollarına düşüyorlar diyebilirim ve sonra da iyilik yapan insanlara karşı
olmaya çalışıyorlar.

Ama tüm bunların üstinde olan, Tanrı’nın gücüdür. Tüm bu oyun, bu büyük gücün varlığını kanıtlamak için oynandı. Bu bütünüyle
çok iyi çalıştı ve siz Sahaja Yogilerin hepsi için, bu oyunu görebiliyor olmanız çok büyük bir başarı. Sözüm ona başarıya ulaşmış
pek çok insan bu noktayı göremez ama siz görebilirsiniz çünkü sizler seyircilersiniz.Tüm dünya bu oyunun bir parçası olmasına
rağmen, sizler dışardasınız ve onu net olarak görebilirsiniz. Her ne olduysa kimse bunun Diwali’den önce biteceğine inanamazdı.

Yani yaratılan bu aptallık gibi şeyler sürer gider ve bazen bizler de, bu tür aptallıkların insanları etkileyeceğini düşünürüz. Konu
etkilenme değil. Eğer bu kaybolmuş insanlara bakarsanız, onlar nasıl bir etki yarattılar? Onlar kendilerini adeta çok büyük
savaşçılar ve mücahitlermiş gibi göstererek, herkes üzerinde büyük bir etki yaratmak için oradaydılar ama nasıl bir etki yarattılar?
Siz aydınlanmış bir ruh olsanızda, olmasanızda onlar bunun bir mucize oduğunu görebilirler. Şeylerin nasıl çalıştığı bir mucizedir.

Şimdi yeni aşama başladı. Hepinizin insanları aydınlanma almaya getirmek için çok, çok açık bir meydan okumanız var. İnsanlar
artık bu kadar cahil değiller. Onlar çok fazla yıkıcı değiller ve hatta Ben onları çok değişmiş buluyorum. Onların gerçeğe karşı
yaklaşımları değişti ve şimdi tüm bu bildiklerinin ötesinde bir gerçek olduğunu anladılar. Bu çok önemli çünkü eğer bir insan `Bu
gerçek` diye düşünmeye başlarsa, sadece buna saplanıp kalıyor. Ne pahasına olursa olsun, her ne olursa olsun, buna yapışmaya
devam edecektir. Bunun doğrumu yoksa yanlış mı olduğunu bile ayırt edemeyecektir.

Hayvanlar yapabilirler. Nasıl? Çünkü onlarda kötülüğün kokusunu alabilen içsel bir kapasite var, içsel. Bizler yapamayız. İnsanlar
yapamazlar. Eğer şeytani bir insan varsa, bir köpek ona havlayacaktır veya aksi halde gidip o kişiyi yere yatıracaktır. Köpek
normalde hiç yapmadığı herşeyi yapacaktır. O kimin hırsız olduğunu, kimin olmadığını anlayacaktır, bu kapasiteyi köpek nasıl
geliştirdi?

Bizler daha yüksek bir farkındalığa sahibiz. Hayvanların düşünemeceyeği bir çok şey hakkında düşünebiliriz. Hayvanların
anlayamayacağı bir çok şeyi anlarız. Yiyeceklerimizi pişiririz, onlar yapmazlar ama bazen beyinlerimizi de pişirdiğimizi
düşünüyorum. (güler ) Çünkü insanların davranışları ve egoları ile gerçeklerden kaçmaya çalışmaları şaşırtıcı. Size söylediğim
gibi tüm bunlar bir oyun ama daha iyi olan bunun dersini sizin uygun şekilde çalışmanızdır ve bunu kendinize uygulayın ve, siz de
bu oyunun bir parçası mısınız?, diye bakın bakalım. Bunun için, daha yukarı yükselmelisiniz. Siz daha yukarı yükselmeli,
egonuzun, süperegonuzun, şartlanmalarınızın daha yukarısına çıkıp, oradan kendinizi seyredip, görün. Bu nedir? Ben bunu neden
yapıyorum? Benim dikkatim neden böyle? Kendi takıntılarımdaki ana sebep ne? veya demeliyim ki, benim kendi yanlış
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anlamalarımdaki asıl sebep nedir? Niçin yanlış şeyleri kabul ediyorum?

Bunu bir kez görmeye başladığınız zaman, hatta içinizde eğer böylesi bir saçmalığın ufacık bir miktarını bulursanız, o zaman
etrafınızda bulunan ve kesinlikle beyni yıkanmış olan, beyni kesinlikle yıkanmış olan insanları da affedebilirsiniz ve herşeyi onlar
bu etki altında yaptılar. Şimdilerde olduğu gibi, tüm bu insanlardan daha yükseğe yükseldiniz siz ve onların hepsinden daha fazla
farkındasınız. Yani sadece bu noktayı anlamalısınız ve o zaman onların yaptığı bütün hataları siz affedebilirsiniz.

Gerçekten kötü olan insanlar için endişe etmemelisiniz. Onları yok etmek Tanrısal gücün işi ama siz kendinizi izleyin ve kendinizi
görün, hiç sizin böyle fikirleriniz var mı, hiç takılıp kalmış fikirleriniz var mı? Eğer aynayı temizlemeye çalışırsanız, bu sayede
kendinizin tam bir görüntüsünü görürsünüz ve deneyin, bunu yapabilirsiniz, o zaman siz temizlemeye çalışın. Kendinizi
temizlemeniz çok önemlidir.

Bir çok yanlış yapmış insanlar var, Ben basitçe onlara acıyorum. Eğer yanlış yaptılarsa, ne yaptıklarını görmek, onların
sorumluluğudur. Niçin öyle yapıyorlardı? Bunu yapmaya ne gerek vardı?

Tüm bu iç gözlem çok iyi çalışacak ve o zaman gerçek güçleriniz, aydınlanma verme güçleriniz, ülkenizin ve tüm dünyanın
problemlerini anlama güçleriniz ortaya çıkacak. Ve kendinizin bir kez bununla savaşacak asker olduğunu hissettiğiniz zaman,
sizin bununla savaşma sorumluluğunuz var ve o zaman bu şeyler çalışacak. Her şeyi Tanrı’nın gücüne bırakamayız. Sizler
Tanrısal gücü kullanmalı ve çalışmalısınız çünkü sizler Tanrısal gücün askerlerisiniz.

Elbette bu güzel fikirle kendimizi temizlemeye başlarız. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz, ne gibi şeyler oluyor ve onlar nasıl
oluyorlar, onlar nasıl çalışıyorlar. Bu sizin işiniz değil.   Sen bir askersin, bu yüzden sadece savaşmalısınız, kendinizin ve
diğerlerinin cehaletiyle savaşın. Çünkü çoğunlukla askerler, kendi egoları ile olunca başarısız olurlar. Başarısız oldukları zaman,
onların akıllarında başka engeller vardır. Engel olmamalıdır . Sizler sadece ileri doğru itmeli ve hiçbir engel olmadığını
bilmelisiniz.   Kimi engeller olduğu ve sizin bunu yapamayacağınız (aşamayacağınız) sadece bir söylencedir.

İnsanların farkındalığını yükseltmek kolay değildir çünkü geçilmesi gereken mesafe çok küçük gibi görünür ama bu böyle
değildir. Değildir. Bu çok zor bir iştir ve bazen bu, bazı insanlar için Agnya`nın bandhanlarından çıkmaktır. Bu konuda kimilerinizin
başarısız olduğunu gördüm. Bunun için en iyi şey iç gözlem yapmaktır. Düşündüğünüz zaman siz her zaman doğrusunuzdur , en
iyi şey iç gözlemdir : “Ben her şeyi doğru mu yapıyorum yoksa yanlış mı? Kendi iyiliğim için nasıl çalışıyorum?” Böylesi
ilüzyonlarla, bazen sizler bir şeyleri çok iyi yaptığınızı düşünürsünüz.

Sahaja Yogamızda bazı insanlar öne çıkan tiptedirler, ona öne gelirler, bunu yapacaklardır, şunu yapacaklar. Fakat içinde, amaç
nedir? Amaç, insanların sizin bu işi yaptığınızı, şu işi yaptığınızı görmeleridir. Amaç sizin içinizdeki kendinizi görebiliyor
olmanızdır. İçerideki problemin ne olduğunu görmelisiniz ve hem kendiniz hem başkaları için büyük bir yardım olduğunuzu çok iyi
anlayabilirsiniz.

Örneğin, çok büyük bir bina var ve yakın bölgede bulunan tüm binalar bir deprem sonucu yıkılabilirler ama bu tek bina ayakta
kalacaktır . Bunun nedeni, bu binanın temelinin çok sağlam bir zemine inşa edilmiş olmasıdır. Aynı şekilde eğer Sahaja Yoga da
çok sağlam bir duvar üzerine bina edildiyse hiç kimse onu yıkamaz, hiç kimse ona zarar veremez. Herkes bunu yapmalıdır.

Örneğin bazı insanlar Bana dediler ki; Senin Sahaja Yogilerin, bilirsin, onlar böyleler ve onlar büyük gösterişçiler. Ben gerçekten
mi? dedim. Ben, “onların böyle olabileceklerine inanamam” dedim. Bu kişiler her kimse, Ben onlarla görüşmek istiyorum dedim.
“Hayır, siz bahsedilen bu insanları ve neden böyle davrandıklarını kendiniz bulabilirsiniz” dediler. Ben de dedim ki, “Ben kendim
her şeyi biliyorum ama Ben, her şeyi sizin bilmenizi istiyorum.” Başkalarındaki hataları bulmak çok hoştur ve çok da kolaydır ama
kendi içinizdeki hataları bulmak! Bizimle mücadele eden bu şeyler nelerdir? Bu kendi farkındalığınızı arttırmanın en iyi yoludur. Bu
araba ile giderken, sizin yolu bilmenizin gerekmesi gibidir. Nasıl araba kullandığınızı bilmelisiniz. Problemlerin neler olduğunu
görmelisiniz ama bunun yerine siz kendinizin hudutsuz olduğunu düşünürsünüz. Bu çalışmayacaktır.

Bugün çok büyük bir olayın olduğu gün, demeliyim ki Diwali‘yi kutlamak çok ama çok neşe dolu bir şey ama bu neşe kendimiz için



değil, bu neşe tüm dünya içindir. Bizler tüm dünya için çalışmalıyız. Bizler kendimiz için çalışıyoruz, işimiz için, paramız için, her
ne ise onun için çalışıyoruz ama başkaları için ne yapıyorsunuz? Kendiniz için bunu görmelisiniz, bu çok önemlidir. Sahaja
Yoga’da sadece böyle insanlar yararlıdır çünkü onlar ilgilidir, onlar değer verirler ve onlar başkaları için bir şeyler yapıyorlar. Bu,
onunla birlikte büyük bir keyiftir.

Işıklar her ne zaman yanıyorlarsa, size mutluluk vermek içindir bu. Onlar bedenlerini size mutluluk vermek için yakıyorlar. Onlar
bize, kendimize dair daha yüksek farkındalıktan neşe duymak amacı ile, bir şeyleri kendimizin yapması gerektiğini öğretecek
olanlardır.

Bunların hepsi çalışacak, bundan eminim. Ben aynı zamanda   bu ışığı şevk dolu ve titremez bir hale getirmek için elimden
gelenin en iyisini yapıyorum. O orada. Kaplarını doldurmak için endişeli olanlar sizlersiniz. Bunu yapabilirsiniz. Size yardım
edecek olan Benim endişem değil. Yani kendinizine dair bütün resmi bile görmek istiyorsanız, kendinizi kendinizle tanımlamayı
bırakmalısınız, aksi halde asla sizde neyin yanlış olduğunu bilmeyeceksiniz. Eğer sizi, kendinizle çok fazla tanımlıyorsanız, yukarı
çıkamazsınız.

Şimdi olduğu gibi, sonuçta amaç nedir? Hayatlarımızın amacı nedir? Tüm dünyayı barışçıl bir temaya dönüştürmeliyiz. Kendinizi
değiştirmek şüphesiz büyük bir şey, buna şüphe yok ama başkalarını da değiştirmekle dünyadaki tüm problemler durduracaktır.
Eğer dünyadaki tüm insanlar iyi insanlar olurlarsa, onlar Sahaja Yogiler olurlarsa, o zaman neler olacağını hayal
edebiliyormusunuz? Benim sahip olduğum bu hayali düşünün, değiştirebileceğimiz her bir bireyi değiştirmeliyiz ve bizler onları iyi
insanlara transforme etmeliyiz. Eğer transforme olmadılarsa, onlar içinde alev olmayan bir mum gibiler. Ve eğer onlar transforme
olmaya muktedirlerse bizler bunu yapmak için tüm metotları, tüm oyunları kullanmalıyız.

Ben, sizin “Anne, şimdi bizler çok güvendeyiz ” diyeceğiniz böyle bir günün çok yakında geleceğinden eminim. Geçmişi ve
geçmişin problemlerini düşünmeyin. Siz şimdi bunun üstesinden geldiniz. Yalnızca kendinizden neşe duyun ve kendinize
inancınız olsun ve bunu çalıştırın. Çok kısa bir sürede bunun olacağından eminim. Bu çok çabuk şekilde olacak. Bu sizin arzunuz,
aynı zamanda bunu çalıştırma şekliniz, bunu çalıştırma hevesiniz. Temel endişe “ben bu kişiyi nasıl transforme edebilirim?”
şeklinde olmalıdır. Siz herkesi transforme edebilirsiniz.

Biliyorsunuz, birine söylersiniz diğeri onu takip eder. Örneğin, uçakla geldiğim zaman, havaalanında ellerini bana doğru böyle
açmış bir çok insan fark ettim. Bu insanlar kim diye sordum , onlar Sahaja Yogiler değildi, birilerini görmüş olmalıydılar ve Ben
onlara ne oldu diye soramadım ama hepsi de elimizde serin esinti hissediyoruz dediler. Bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı.
Kundalini hakkında bilmiyorlardı, hiçbir şey. O zaman gelen bu serinlik ne? Onlar basitçe aydınlanmalarını almak için oradalar ve
bizler sadece ufkumuzu genişletmeliyiz. Sevgimizi onlara yaymalıyız.

Onlardan rahatsızlık duymak yerine, onlara şans vermek çok daha iyidir ve onların transforme olmak için çok istekli olduklarını
görünce şaşıracaksınız. Hepsi sahip oldukları bütün bu yapay şeylerden bıkmışlar. Bu bitti şimdi. Kaç kişinin onlara aydınlanma
vermeniz ve Diwali`yi sizinle beraber kutlamak orada beklediğini bilseniz şaşarsınız.

Diwali’nin tadını çıkarın. Diwali`yi tek bir mumla kutlayamazsınız. Daha ve daha fazla muma ihtiyacınız var ve işte sizin işiniz bu.
Yalnızca kendi mumunuzla bunu yapacaksınız. O kendinizi ve herhangi bir kişiyi aydınlatabilir. O zaman neden kullanmıyorsunuz?
Ne pahasına ve her nerede olursa olsun!

Bazı Sahaja Yogilere rastladım ve onlara ne yaptınız? diye sordum. “Hayır, hiçbir şey” dediler. “Hiçbir şey?” “Hiçbir şey yapmadın
mı?” “Hayır, hiçbir şey” O zaman aydınlanma almanın faydası ne? Hiçbir şey yapmadıysan, hiç kimseye aydınlanma vermek
istemiyorsan, kimse ile konuşmuyorsan, bundan dolayı da bu kadar utanıp sıkılıyorsan?

Sonra “Anne şu anda bir programdan geliyoruz” diyen bazılarına rastladım.   “Nasıl bu kadar geç kaldınız.” “Çünkü bize orada bir
bomba korkusu olduğunu söylediler.” “Yani dışarıda mı bekliyordunuz?” “Evet.” “Kaç kişi?” “Hepimiz.” Binlercesi bekliyordu.
Bomba yoktu. Bomba olmadığını söylediler, bunun üzerine bizde içeri girdik ve hepimiz aydınlanmamızı aldık. “Ama sizler
aydınlanmış ruhlardınız?” “Hayır, aydınlanmamızı almıştık ama bazen bizde beklemeliyiz ve şimdi hiç kimsenin bize zarar



veremeyeceğine, hiç kimsenin bize sorun çıkaramayacağına, hiç kimsenin bize yenemeyeceğine dair ikna olduk. Bunları ancak
kendi kendimize yaparız.

Yani Ben tekrar kendinizle yüzleşmenin Sahaja Yogada çok, çok önemli olduğunu söyleyeceğim. Işık içeride oradayken, sizler ona
bakmalısınız.

Ben birçok insandan Diwalinin kutsamalarını hissettiklerini duyduğum için son derece mutluydum ama bakın, dün meteor
yağmurunu gördünüz, nasılda zamanında onlar oradaydılar! Bu asla olmadı, bu dünyanın tarihinde böyle birşey asla olmadı. Niçin
dün bu yağmur geldi ve yeni bir yağmur deneyimi verdiler? Tüm bunlar bir zaman, demeliyiz ki, tabiat bile bilir ve biz de bilmeliyiz
ki bu özel bir şeyin zamanı.

Normalde Ben hasta insanlar hakkında ve hasta ebeveynleri hakkında veya onlardan bu hasta, şu hasta gibi mektuplar alırım.
Sonra birilerinin evliliği bitmiştir, sonra birisinin çocuğu vardır, onlar hastadırlar, yani onların yaptıkları her tür saçma problemler.
Sebep şu ki; bunları yazanlar aydınlanmış ruhlar değiller veya belki de daha yarı yoldalar çünkü kendileri, “Neden biz Anne`ye
yazmalıyız? Biz bunu kendimiz yapabiliriz!” diyebilirlerdi. Bunun yerine Bana, kişi neyi başardığını, nasıl çok başarılı olduklarını,
başkalarından nasıl sevgi aldıklarını, küçük köylerde Sahaja Yoga`yı nasıl çalıştırdıklarını yazmalı. Tüm bunlar, “annem hasta,
babam hasta” diye yazmaktan çok daha iyidir. Tüm bu ilişkiler sizi öldürmeye devam ediyor.

Yani artık sizin kardeşiniz değiller. Hiç kimse kızkardeşiniz değil. Sadece Sahaja Yogiler sizin erkek kardeşleriniz, kız
kardeşlerinizdir. Bazı kuzenleriniz var, bu kuzenin kuzeni, yani bırak öyle kalsın. Bu sizin işiniz değil. Bunu çalıştırmak zorunda
değilsiniz. Buraya gelmeden önce bile böyle mektuplar aldım. Birilerinin kuzeninin kuzeni, bu şey. Ben bunun üzerine bu hanıma
dedim ki, “Neden her zaman bu kuzen ve şu kuzen hakkındaki bütün bu şeyleri yazıyorsun?” O, “Anne ben Sahaja Yogayı yaymaya
çalışıyorum” dedi. “Nasıl?” “Çünkü onlar iyileşirlerse, o zaman Sahaja Yogaya gelecekler.” Bu bizim Sahaja Yogayı yaymak
istediğimiz yol değil. Bu sanki özelliğinin, birilerini tedavi edeceksiniz ve sonrada bazı insanlar Sahaja Yogaya geleceklermiş gibi
reklam yapmak veya buna benzer bir şey gibi görünüyor. Biz sadece böyle insanların gelmesini istemiyoruz.

Ben incitmek istemiyorum ama size cesaret, anlayış ve bilgelik vermek istiyorum. Ne, neden bizler burada Sahaja Yogileriz?
Sadece tüm akrabalarımızı tedavi etmek için mi? Onlar belki de yaptıkları bazı hatalar nedeni ile hastalanmışlardır.

Böyle bütün insanlara dikkat koymak yerine, kendinize ve kendi asentinize dikkat koymalısınız. Kendinize saygı göstermelisiniz.
Eğer onların akrabası iseniz, bunların hiç birisi sizin işiniz değil. Anlayış, bilgelik gibi bizler buraya çok, çok özel, yüksek kaliteli bir
iş için geldik. Eğer bu orada yoksa, o zaman bu tip bütün insanlar Bana yazarlar.

Bir hanım Sahaja Yogada evlendi ve Bana “ben yaklaşık sekiz ay önce veya dokuz ay önce boşandım veya her ne ise“ diye bunu
yazdı. Ve şimdi akrabalarının bana diyor ki, “neden sen Sahaja Yogada evlendin”. Herkes beni ve Sahaja Yogayı eleştiriyor. Ben
dedim ki, “Kim ondan evlenmesini istedi ki? Ben asla ondan istemedim. Yani evlilik onun için esas nokta oldu ve “ailemdeki bütün
insanlar diyor ki…” Bu insanlar Sahaja Yoga için ne yapmışlar? Eğer bu evlilik yürümezse o zaman Sahaja Yogada bir şeyler yanlış
diyecekler. Bırakın söylesinler! Biz böyle bir vaatte bulunmadık.

Her zaman “Bana anneniz, babanız, şu, bu için yazmayın” dedim. Eğer onları nasıl iyileştireceğinizi bilmiyorsanız, Sahaja Yogayı
bırakmanız daha iyi. Siz, kendiniz onları tedavi edebilirsiniz. Kendiniz bunu halledebilirsiniz.

Ama eğer bakarsanız, hergün Bana gelen o kadar çok mektup var ki. Onlara sordum, “senin baban Sahaja Yogada mı?” “Hayır.”
“Annen?” “Hayır.” “Kardeşin?” “Hayır.” “Hiç kimse”. “Peki neden Benden bunu istiyorsun? Benim onlarla ne alakam var? Onlar
Sahaja Yogi değiller. Ben sadece Sahaja Yogilerden sorumluyum. Onlar Sahaja Yogi değiller, yani Beni neden rahatsız etmek
istiyorsunuz?” Bunu anlamak imkansız.

Sahaja Yogada sizin aydınlanma aldığınız farz edilir, tamam. O zaman bu aydınlanma almak isteyelere, sen onlara verebilirsin ve
onları uygun şekilde düzeltebilirsin.



Ama bunun yerine, havada asılı olan birileri ve havaalanından başka bir yer gelerek takip eden ve tüm bu şeyleri yapan birileri, tüm
bunlar gerçekten sinir bozucu ve hasta edici. Beni ilgilenmiyorum. Siz de ilgilenmemelisiniz. Sizin yapmanız gereken şey, bunun
hakında konuşan insanları görmek ve onlar Sahaja Yogaya gelmeliler. Ve siz onlara ; “Sahaja Yoga yapmadığınız için, işte bu
yüzden bu böyle diye anlatmalısınız” veya “şu kişi Sahaja Yoga yapmıyor, işte problemin olduğu yer burası diye anlatmalısınız. Biz
iyiyiz, bizler mutluyuz.” Çünkü Sahaja Yoga açık bir şey, yani herkes oraya gelir.

Ben hepinizden Diwali gününde kendinize söz vermenizi istiyorum: “Sahaja Yogi olmayan insanlar için enerjimi boşa
harcamayacağım.’’ Bu çok önemli çünkü dikkat sürekli yanlış şeylerde, yanlış temellere üzerinde. Eğer biraz zekanız varsa, çok az
sayıdaki çok yüksek kalitedeki spiritüel insanlara ait olduğunuzu bilmek zorundasınız. Bu dünyada çok az var ve siz bu kalitelerin
bir çok insanda bulunmasının gerektiği ve bu konuda çokça istek olması gerektiğini görecek şekilde konsantre edilmiş bir çaba
sarf etmek zorundasınız.

Böylesi insanları bulun. Onlara, bunu bulduğunuzu ve “bunu sizde alabilirsiniz” diye söyleyin. Fakat bizim için değeri olmayan
şeyler için endişe etmeyin. Sizin özel bir ırk olduğunuzu bilmek zorundasınız. Sizler Sahaj iş yapmak üzere eğitilmiş özel
askerlersiniz. Dolayısı ile enerjinizi akrabalarınız, erkek veya kız kardeşleriniz için boşa harcamanız sizin için iyi değil. Şimdi şu
iyice anlaşılmalı ki sizin enerjiniz rezerve edildi, ne için? Sahaja Yogiler için.

Sahaja Yogi olan herkese ve Sahaja Yogi olmak isteyen herkese yardım etmelisiniz. Yetişmiş Sahaja Yogilere, sizler onlara
yardım etmelisiniz çünkü bizler tek bir kişiliğiz ve bunlar tek kişiliğin, tek Tanrı`nın bütün farklı elleri.

Yani bu birlik içinizde yerleştirilmek zorundadır ve başkaları da bu birliği sizde görmelidir.

Çok aktif olan bazı insanlar var. Eleştirmekte çok aktif olan bazı insanlar var. Eminim ki, tüm bunlar çalışacak çünkü bu yıl büyük
başarıların ve büyük ilerlemelerin yılı fakat eğer bununla saçma sapan şeyler yapmaya başlarsanız, hiçbir şey çalışmayacak.

Elbetteki, bizimle birlikte olan böyle Sahaja Yogilerimiz olmadığını söylemiyorum. Bizde var! Bizim tüm askerlerimiz var, şüphesiz.
Tüm silahlara sahipler, herşeye sahipler var ama bizim daha fazlasına ihtiyacımız var. Ve bunun için kolektif olarak çalışmalıyız,
ne yapacağımızı planlamalıyız.

Son zamanlarda İslami davranış biçimleri hakkında büyük bir tartışma vardı. Biz ne Hristiyanız ne İslam, ne de başka bir şeyiz.
Değiliz. Çünkü “Ben bir Sahaja Yogiyim ama bir Hristiyanım” diyerek kendinizi dar bir alana koyamazsınız. Yapamazsınız. Bu
sınırlamayı bırakmanız lazım. Siz yalnızca ve yalnızca bir Sahaja Yogisiniz ve tüm diğer saçmalıklar size ait değildir.

Ben bir çok Müslümanın da Sahaja Yogaya geldiğini gördüm ama bunların içinde çok azı gerçek Sahaja Yogi. Ama Beni
dinlemeye geleceklerdir, şudur, budur ama çok azı kelimenin tam anlamıyla gerçek Sahaja Yogidir. O zaman toplumunuzun, bağlı
olduğunuz sözde dinin veya her ne ise onun kusurlarını görmeye başlayacaksınız, siz göreceksiniz. Ve eğer onları seviyorsanız
kesinlikle bunu düzeltmeye çalışacaksınız veya pes edeceksiniz. Bunlar özel insanlar, çok özel bir amaç için özellikle seçildiler ve
siz enerjinizi küçük, saçma sapan şeylere harcayamazsınız. Bu sizin bilmeniz gereken bir şey.

Bu Diwali gününde şunu bilmelisiniz ki; her yere tamamen yayabilmek için Tanrı’nın ışığı ile kendinizi yakmalısınız . Ama bunu çok
fazla yapmayın. Mesela bazı insanlar Bana geldi ve dediler ki , “Anne biz ailemizi terk ettik, şunu terk ettik, bunu terk ettik ve hala
iyi değiliz.” Ben de dedim ki “neden bırakmalıydınız ki? Siz bir şeylere yakalanıyorsunuz, sonra bırakıyorsunuz veya otomatik
olarak bu bitiyor mu?” “Ah, bizler ailemize, akrabalarımıza, ülkemize, şuna, buna çok fazla bağımlıydık, şimdi bazılarını bıraktık
ama (sadece) bazılarını.”

Böyle yarı pişmiş insanlar iyi değil. Ve bu tip insanlara çok fazla dikkat koymayın. Hiç bir dikkati hak etmiyor onlar. Şu çok iyi
anlaşılmalı ki; sizler de onlar gibi olmamalısınız, ne böyle arkadaşlar edinmelisiniz ne de böylelerini Sahaja Yogi yapmamalısınız.
Sahaja Yogi, gerçek için savaşan özel karakterde bir askerdir. Böyle bir kişiliğe sahip olduğunuz zaman her tarafta ışıklar
olacaktır.



Bu Diwali gününde, hepinizi bütün kalbimle kutsuyorum ve kendinize saygı göstermenizi ve bu organizasyonda veya biz ona
diyebiliriz, bu Sahaja Yoga hareketinde, varlığınızın pozisyonun ne olduğunu anlamanızı istiyorum. Bizler bunu nasıl
çalıştırıyoruz? Dikkat bu günlük, geçici, saçma şeylerden kendi özünüze gitmelidir. Bu çalışması gereken çok dinamik bir güç
olmalıdır.   Ve eminim gelecek yıl çok farklı olacak. Bizler Tanrı’nın tüm güzel kutsamalarına sahip olacağız. Bunu kolektif olarak,
anlayışla yapmak zorundayız.

Tanrı sizi kutsasın.
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Tüm dünya tarafından seslendirilen bu şarkıları hepinizin söylediğini işittiğim için çok mutluyum. Şimdi bu bütünün parçası
oldunuz. Her yerde Sahaja Yogilerimiz var. Amerika`da kriz sırasında (11 Eylül olayları) 300 Sahaja Yoginin kurtulduğunu
öğrendiğimde şaşırdırdım. Tek bir kayıp Sahaja Yogileri bile olmamış. Onlardan bazılarının (işe) geç kalmış olmaları, bazılarının
aşağı koşmaları ve bazılarının da aksi istikamette koşmaya başlamaları dikkate değer. Hepsi Sahaja Yogi onların. Amerika`da
çok sayıda kişi öldü ama hiç birisi Sahaja Yogi değildi. Divine tarafından nasıl korunduğunuz ve bakıldığınız dikkat çekici.

Buraya kadar bunca yolu gelmiş olmanız, hepinizin, özellikle de Çinlilerin. Çok şey yapabileceğimizi hissediyorum. Onların hali
hazırda bir Tao gelenekleri var. Kaçınızın Tao hakkında okumuş olduğunuzu bilmiyorum. Tao`yu okudunuz mu? Hiç kimse?
Gerçekte O, Tao, bir Sahaja Yogidir ve kendisinin akli şartlarını tarif eder ve onların sahip oldukları problemleri, o kadar güzel bir
şekilde tarif eder ki, eğer Onu okursanız, tüm bunların çok iyi tanımlandığını hissedersiniz.

Şöyle veya böyle Taoizm uygulanmadı ve bu, sadece bütün bilim adamları için bir tartışma kitabı oldu, hepsi bu ama şimdi tekrar
canlanıyor. Ben, şimdi Tao dininin Çinde kabul edildiğini söylemiştim ve onlar Tao`yu tatbik ediyorlar, yani bizler de yapabiliriz.
Yani bizler Taoisttiz. Yani bizler onu uygulayabiliriz çünkü komünizm altında onlar pek çok dinden uzak durdular ve onlar bir kült
sahibi olmak istemiyorlar, bu yüzden de bizler Tao olabiliriz ve bizler Taoisttiz diyebiliriz. Onların buna itirazı olmayacak. Onlarda
arayış içindeler.

Ben bir kişinin, Bay Li, sanırım Çin Başbakanı idi. O burada bulundu ve onda Benim bir fotoğrafım vardı ve Avusturyadan
insanlarda bu fotoğraf vardı. Sonra Bay Li, bazı resmi işler için oraya gitti ve o zaman Sahaja Yogiler gidip onu gördüler, fotoğrafı
gösterdiler. O dedi ki, “Evet, ben bu hanımı hatırlıyorum. Kendisi inanılmaz bir şahsiyetti.” Onun böyle düşünmesine, neden olan
neydi bilemiyorum ama o dedi ki, “ben sizin orada nasıl bulunduğunuzu bilmek istiyorum”. Onlar dediler ki, “O bizim Gurumuz ve
O budur, bizim için O bunu yaptı.”

O çok etkilenmişti ve kendi Kültür ateşesine, “git ve bu hanımla tanış” dedi çünkü kendisinin vakti yoktu, Bende orada değildim.
Komünist olmalarına ve tüm bunlara rağmen, (ateşeye) senin onu görmen gerek ve sen Onu tanımalısın dedi. Bunun üzerine o
kişi Beni görmeye geldi. Gözlerini kapadı ve sonra o (yani onun kundalinisi) yükseldi. O zaman Ben bunun hakkındaki her şeyi ona
anlattım. O dedi ki, ülkemizde Tao vardı. O çok saygılıydı. Onun saat 10.00 da oraya gelmesi lazımdı ama saat 9.30 kendisi
oradaydı. O, Çinde din hakkında pek çok yanlış anlama olduğunu söyledi. Bizler komünisttik, şimdi yavaş yavaş demokratik bir
yola başladık, yani bizler en azından yapmak istiyoruz ki, ... Siz bana öğretin dedi. Bunun üzerine Bende tamam dedim ve ona
aydınlanmasını verdim ve o hala orada, Çinde. Onun adı neydi? Eğer giderseniz, onunla tanışabilirsiniz. O, orada küçük bir grup
başlattı, çalışıyor. Ben bir ara Çin dışında bir yerde, Bay Li ile de tanışmak istiyorum. Eminim bu çok iyi çalışacak.

Çinlilere dair sevdiğim şey, onların son derece alçak gönüllü ve çok saygılı insanlar olmalarıydı. Sonra Ben onların Kadınlar
Konferansına gittim. Onlar bize üç delikanlı gönderdiler. Kalmamız için büyük bir oteldeki bir katı bize verdiler. Tüm bu şeyleri
neden ayarladıklarını bilmiyorum ve Bana iki araba yolladılar, bir tane tekerlekli sandalyem için ve bir tane de Benim için. Bu
oğlanlar koşturuyorlardı, Beni farklı yerlere götürdüler. Çok, çok hoş.

Bir tanesi dedi ki, “Anne, yarın ben gelmeyeceğim”. Ben, “Neden, ne oldu?” dedim. “Yarın ben evleniyorum.” Bende “Sen
evleniyorsun ve bütün bu zaman sen Benimle birliktesin?” dedim. O, “ben çok keyif aldım” dedi. Bakın, Ben oraya gittiğim zaman
bile, Beni çok hızlı şekilde konferansa götürdüler, arada zaman yoktu ve havaalanına geldiğim zaman, onlarda geldiler.
Gözlerinde yaşlar vardı. Onlar çok sevgi dolu, çok hoş insanlardı. Onlar çok acı çektiler.

Ama siz burada iyiyidiniz. Demek istiyorum ki burası hala demokratik bir ülke ve kişi uygun bir yolla gitmelidir. Üzgünüm bazı
Sahaja Yogilerimiz kaybolmuştu. Onlar, sanırım aptaldılar. Bir çok şeyi anlamadılar. Demek istiyorum ki, onlar kendileri gibi,
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vesaire gibi olmak istediler. Sizler ana olanla (kaynakla) bağlantıda olmalısınız. Ana ağaca bağlanmadıysanız, nasıl
yükseleceksiniz. Ben kimin kim olduğunu, onların ne yaptıklarını, onlarda neyin yanlış olduğunu biliyorum. Onlar hakkındaki her
şeyi biliyorum. Onların buna karar vermekle ilgili bir işleri yok ama onlar çok yeniydiler ve Sahaja Yogaya ilk kez geldiler. Ayrıca
sanırım onlar çok fazla şeytana uydular.

Yani bizler Sahaja Yogayı yaymalıyız.

Şimdi, şans eseri birileri, bazı Sahaja Yogiler Mr. Bush ile tanıştılar ve ona Sahaja Yogadan bahsettiler. Ona aydınlanma verdiler,
vesaire. Mr. Bush çok etkilenmişti ve kendisi Bana yazardı. Ben bazı kitaplar istiyorum dedi. Bende ona, iki fikir arasında tercihte
kaldığı zaman ne yapılması gerektiğini söyledim. (O dedi ki), kendisi spiritüel olarak donanımlı değildi, savaş sona ermişti. Ben
kendisinin savaşması gerektiğini çünkü eğer siz spiritüel olarak donanımlı olursanız, daha fazla şansınız olacak şeklinde Ben ona
güzel bir mektup yazdım ve Amerika`ya gittiğim zaman onlar çok rahatsızdılar. Onlar bizim resepsiyonumuzu ayarladılar. Beni
görmeleri için oraya yirmibeş kişi gönderdi. Sürekli olarak Benim güvenliğim için endişeli idi ve Benimle ilgilendi. Ben ona her ne
yazdıysam, bunu kendi konuşmalarında kullandı. Benm yazdığım pek çok kelimeyi kullanırdı.

Bu şey şu ki, Ben çok önemli olan pek çok kişiyi gördüm. Onlar Beni sadece tanıdılar. Hindistan`daki gibi, bir Aile bakanı, onun
Benim için inanılmaz bir saygısı vardır. Evime geldi ve aydınlanmasını aldı. Bizde, söylemeliyim ki, Avusturalya`da da, bir
Başbakan, (Yeni Zelanda`dan David Lange) o geldi.

Hindistan`da, Bal Thakre adında bir liderimiz var. Kendisi öyle hoş bir adam ki, çok güçlü. O Hindistan aleyhine bir şeyler organize
eden tüm Müslümanlara karşıydı, bu bir gerçek. O, Müslümanlara karşı çok dikkatli olmalısınız derdi. Onlar, insanların dinlerini
değiştiriyorlar ama nasıl bu kadar çok problem yarattı onlar. Ama bu adam çok tatlıydı, çok hoştu ama insanlar onun bir ateist
olduğunu söylerlerdi. Fakat o, Aile bakanından ayrı olarak ilk adamdı. Hatta Bana çok fazla bağlıydı. Bir gün evime bir helikopter
ile geldi. Helikopter böyle sallanıyordu. Bu yüzden ona dedim ki, “Neden helikopter ile geldin, neden tren veya araba ile
gelmedin?” O dedi ki, “Oh, hayır. Ben sizin için bu özel garlandı yaptım ve düşündüm ki eğer araba ile gelirsem, bu çok uzun
zaman alacak ve çiçekler solmuş olacak, işte bu yüzden helikopter ile geldim.” O çok alçak gönüllü birisiydi ama çok iyi
konuşurdu ve kendisi çok ünlüdür. Hindistan`da insanlar ona çok saygı gösterirler.

Yani şimdi, bu din değiştirmeler nedeni ile Hindistan`da yeni bir sistem başladı. Onlar bunu aldılar, özellikle de bu fakir
Müslümanlar onların tuzağına düşüyorlar. Sadece bu da değil, onlar kendilerini eğitimli olmayacak bir şekilde yetiştirdiler. Her tür
yanlış şeyi yapıyorlar. İki toplum arasındaki anlaşmazlığa bakın ama Hindistan`da bazı duyarlı Müslümanlarda var. Bizim
Hindistan`da bazı Sahaja Yogilerimiz var, Müslüman olan yirmi beş genç adam var. Bu gençler, bunların hepsinin kayıp insanlar
olduklarını söylüyorlar. “Anne, siz onları kurtarmalısınız ama onlar çok fanatikler. Bazıları çok, çok fanatik. ” Bende, “Tamam,
deneyeceğim” dedim.

Sizler, Afrika`da Benin ve Fildişi Sahili isminde bir ülke bulunduğunu bilmekten çok mutlu olacaksınız, bunun gibi yedi ülke
Fransızlar tarafından yönetildi. Onların hepsi Müslümandı ama hepsi Sahaja yogi oldular. Ben dedim ki, “Neden Fransızları takip
etmediniz, Hristiyan olmadınız?” Çünkü Fransızlar şehvet düşkünüydüler, ahlaksızlar. Bu yüzden biz en iyisi Müslüman olalım
diye düşündük. Hepsi Müslümandı onların. Onlar 20.000 Sahaja Yogi oldular ve çok daha fazlası olacak. Gördüğünüz gibi, hatta
bu din adamları bile yanlış yönlendirdiler ve onları aptallaştırdılar. Onların hepsi çok iyi eğitildiler. Fildişi Sahili`nin Başkanı bile bir
Sahaja Yogi. Başkanın kendisi, bir Sahaja Yogi. Yani, sizler şeylerin pek çok ülkede nasıl çalıştığını gözünüzün önüne
getirebilirsiniz. Bu zaman, insanların gerçeği aradıkları zaman. Onlar gerçeğe sahip olmak istiyorlar. İşte bu şekilde her yerde ve
her ülkede Sahaja Yoga şimdi çok hızlı yayılıyor. Nijerya`da bu şeylerin nasıl çalıştığına şaşırdım. Siz her nereye giderseniz.

İnsanlar şimdi, sahtelikten bıktılar. Her dinde, Ben onların bir şekilde kimi sahtelikler yarattıklarını ve gruplar oluşturduklarını
gördüm. Çünkü, eğer siz gerçeğe sahipseniz, bölünmeyeceksiniz. Yani onlar sahteliği yarattılar, bir tür .. ve bu farklı farklı grupları
oluşturmaya çalışıyorlar ve şimdi bu gruplar fanatik oldular, savaşıyorlar ve öldürüyorlar. Demek istiyorum ki, onlarda kalan tek
şey öldürmek.

Onlar Kuran`ı tamamen yanlış yorumladılar. Bir kitap var, Javed Khan tarafından yazılmış hoş bir kitap, “Aydınlanmış Kuran”. Onu



okudunuz mu? Ben ona, tüm bunların yanlış fikirler olduğunu söyledim. Şimdi onlar ne söylüyorlar, bu Kuran Kundalininin
uyanışıdır. Hepiniz bunu elde ettiniz ve o adam bu mümkün değildir dedi, yani sizin yapmanız gereken şey nedir, Tanrıya karşı
olan türde bir dini kabul etmek. İşte onların yaptıkları şey bu.

Ama Tanrıya şükür Ben Amerika`ya gittim ve savaş çok hızlı bitti. Ben onlara dedim ki, Divine, onların felsefesi bizim
saflaşmamızın gerektiğidir. Bu Müslüman olanlar tamam, aksi halde Müslüman olmayanlar öldürülemelidir. İşte bu şekilde
insanları öldürmeye devam ediyorlar. Umarım onlarda, dünyanın her tarafında sürüp giden Kundalini var ve işte bu şekilde onlar
kendilerini kurtarabilirler. Onlar o kadar fanatik ve güç odaklılar ki, anlayamadılar. Ama bu tüm dünyayı salladı. Söylemeliyim ki,
Tanrıya şükür şimdi savaş bitti. İnsanların bu savaşın arkasından gelen etkiler nedeni ile acı çekmeleri gerek.

Yani, Sahaja Yogada da bizler fanatik olmamalıyız. Sahaja Yoga içinde bile çok fanatik olan insanlar gördüm. Fanatizm, bizler
buna karşıyız. Bizler özgür insanlarız. Bizler Ruh vasıtası ile gerçekleşen bir doğum olan Aydınlanmamızı aldık ve sizler hiç bir şey
tarafından sınırlanmadınız. Sizler asla yanlış şeyler yapmayacaksınız. Kötü olan her şey otomatikman akıp gidecek. Size “bunu
yapma, şunu yapma diye”söylenmesi gerekmiyor. Bir süre sonra bütün Sahaja Yogilerin iyi olduklarını gördüm ve onlar
duyarlılıklarına ulaşırlar. Hatta bu ayrılmış olan insanlar bile, eminim ki geri gelecekler, bakın, sonuçta Kundalini var. O (dişi) orada
oturuyor. O her zaman yükselecek. Onları düzelterek. Pek çok kez, her yerde bu olacak. İnsanlar Sahaja Yogaya gelirler, bir süre
sonra kaybolacaklardır, tekrar geri gelirler ama bir kez onlar oradalarsa, onlar kesinlikle çokça oradalardır. İşte Sahaja Yoga bu
şekilde büyüyor.

Ben bunu Hong Kong`da görmekten dolayı çok mutluyum, ayrıca Sahaja Yoga sizler tarafından devam ettirildi eminim ki bu
büyüyecek, özellikle de Çin`de. Ben çok mutluyum. Sizler Çin için ve bunu çalıştırmak için çok şey yapmalısınız. Çünkü bu
Tao`nun mesajıdır. Bu bir şeyler değildir. Ben söylemeliyim ki, kesinlikle yeni değil. Benim yaptığım tek şey, kitlesel bir
organizasyon, kitlesel bir hareket yapmaktır. İşte bu odur. Bu aynıdır. Tüm bu büyük Sufiler, tüm bu büyük Azizler, enkarnasyonlar,
hepsi aynı şeyi söylediler. “Kendinizi arayın, kendinizi bulun, kendinizi bilin. ” Hepsi aynı şeyi söylediler. Benim söylediğim hiç yeni
bir şey yok. Tek şey şu ki, Ben onu çalıştırabilirim. Hepsi bu.

Yani bu bizlerin çalıştırması gereken bir şey, insanlarla konuşmak, onlara anlatmak. Biz Cathay (havayolu şirketi) ile gelirken
şaşırdım, Avinash hostesle ve diğer insanlarla konuşmaya başladı. Hepsi birer birer Benim yanıma geldiler. Onlar dediler ki, siz
çok güçlü bir kişisiniz, şudur, budur. Hepsi aydınlanmalarını aldılar. İşte bu şekilde, bu yayılacak. Bizler herkese anlatmalıyız,
herkese anlatın ve bu konuda utangaç olmayın. Bu gördüğüm guru insanlar, o insanlar bir şeytan olan, belki de hiç bir şey olan
guruları hakkında konuşmaya devam ederler. Konuşmaya devam ederler. Bizler de konuşmalıyız ve insanlara bundan
bahsetmeliyiz. Bu gerçek. Sizler gerçeği bilmelisiniz. Konuşun.

Tabi ki eleştiren insanlar var, bu tamam, bu tamamı ile sahtelik, bunun hepsi kaybolacak.

Ben hepinizi burada gördüğüm için çok mutluyum. Yani size tekrar ve tekrar teşekkür ederim.

(Çiçeklerin sunulması ve teşekkürler)

Biliyorsunuz odama koyduğunuz çiçekler büyüdüler, çok büyük, otomatikman. Onlar biliyorlar. Cabella`daki bahçemizde öyle
büyük bir bal kabağı oldu ki, 13 kilo. Bütün köy onu görmeye geldi!

Çok teşekkür ederim. Kendinizden neşe duyun.
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Christmas Puja, Ganapatipule (Hindistan), 25 Aralık 2001. Christmas Puja sırasında bu kadar çok Sahaja Yogi’nin buraya
geldiğini görmek güzel. Hıristiyanlık dünyanın her tarafında yayıldı ve İsa’yı izlediklerini söyleyen çok sayıda sözüm ona
“Hıristiyanlar” var – O’nu hangi açıdan izlediklerini bilemiyorum! İsa, Param Chaitanya’nın bedenlenmiş haliydi, O Omkara’ydı. O
Shri Ganesha’ydı. Ve O’nu izleyen insanlarında çok farklı insanlar olması gerekir ama bu her dinde daima olur, rastgele bir şekilde
ters yönde gitmeye başlarlar, tamamen aksi yönde. İsa’nın yaşamının özü, bağımsızlık ve fedakarlıktı. Bağımlılığı olmayan bir kişi
için fedakarlık diye bir şey yoktur. O, Kendi yaşamını sadece bir tiyatro oyunu gibi görür. Böylesi yüce bir kişilik bu dünyaya geldi
ve bu savaşlara giren, her tür ikiyüzlü işlere giren, bu sözde “Hıristiyan” dinini yarattı ve şimdi insanlar Onu keşfediyorlar. O
Gerçek’i temsil ediyordu ve Hıristiyanlar Gerçek’in ne olduğunu bilmiyorlar. Gerçek şu ki, siz Ruhsunuz ve sizler Ruh olmalısınız. O
ikinci doğumdan, Aydınlanma’dan bahseden birisidir ama onlar O’nun ne dediğini, kendilerinin neye ulaşmaları gerektiğini
unuttular. Bu o kadar komik bir şey ki, bütün bu yüce insanlar bu dünyaya geldiler ve bizim yükselişimiz için uygun olan bir din
yarattılar ve insanlar sözde “efendileri”nin öğretileriyle nasıl bu kadar aptallaştılar bilemiyorum. Bu tamamen para odaklıdır. Buna
ilaveten, bu şey Gerçeğin üzerinde durmuyor. Sanırım bu, bu dinin ikinci kez çarmıha gerilişi. Gerçekten de kendi prensiplerini
nasıl tarif edilmişlerse, bu şekli ile takip eden hiçbir din yok. Gerçeği bu şekilde – yalnızca biraz para kazanmak veya bazı ıvır
zıvırlar için – çarpıtmayı nasıl başarıyorlar bilemiyorum. İsa adına öylesine bir ritüel saçmalığı devam edip gidiyor ki. Bir çok kez
sendeleseler de ve dünya üstünde bu kadar kötü bir etki bırakan deneyimleri olmasına rağmen, harekete kıyasla böylesi çapraşık
şeylerin neden ortaya çıktığını ve insanların neden bunu kabul ettiğini bizler bilemiyoruz – onlar sadece kabul ederler. Herhangi
bir dini ele alın. Bu günlerde İslam konuşuyor, neden bahsediyor bilmiyorum. Muhammed Saab`ın hayatında iki önemli şey vardır.
İlki bu, kesinlikle ve açıkça sadece Kundalini uyanışından başka bir şey olmayan Miraç adı verilen şeydir. Ve bahsettiği ikinci şey
ise Cihad’dır. Cihad kendindeki kötü şeyleri öldürmek demektir, kendi kötü tabiatını öldürmek, kendi içindeki bütün shad-ripu’ları
(Hint geleneğine göre içimizdeki altı düşman) öldürmektir. Bu, siz müslüman olun ve kendi kendinizi öldürün demek değildir. Bu
yapılacak en aptalca şey! Sadece kendinizi öldürüp, intihar etmek için mi müslüman oldunuz? Buna bir ritüel diyorlar ve
dediklerine göre, bunu yaparak siz cennete, gökyüzüne gideceksiniz. Nereden bilebilirsiniz ki? Müslümanlar hiç bir şekilde dindar
değiller. Sonra bu günahkar insanları öldürerek, cennet’ten zevk alabileceğiniz gökyüzüne nasıl yükseleceksiniz ? Hiç mantık yok!
Ama bütün bu mollalar, ilk önce kendi eğitimlerini durdurdular. Kendilerini hiç eğitmiyorlar. Bu nedenle de, bu dünyada nerede
durduklarına dair, konumlarının ne olduğuna dair hiçbir fikirleri yok. Az miktarda kimileri eğitildi ama onlar da bu insanlar üzerinde
güç sahibi olma fikri ile kayboldular. Bunu Tanrı adına ve Ruhaniyet adına yapmak çok utanç verici bir şey. Şimdi bizim görevimiz
Gerçeğin ne olduğunu onlara söylemektir. Bizim görevimiz onları, olması gereken Ruhaniyet yoluna getirmektir. Çünkü onların
hepsi kaybolmuşlar. Hristiyanlar kayıp, Müslümanlar kayıp, Hindular kayıp, hepsi kayıp insanlar. Dinlerinin ne öğrettiği ve
kendilerinin ne yapması gerektiği hakkında hiçbir fikirleri yok. Sonuçta İsa çarmıha gerildi, yani siz görebilirsiniz Gerçek , nerede
ve ne şekilde varsa, gerçek-dışı-olan onu ortadan kaldırmaya çalıştı, buna tahammül edemediler. Bizim Sokrat örneğimiz var.
Onun öldürmeye ne gerek vardı? Ama onlar onu öldürdüler. Bu şekilde biliyoruz ki, şu ana kadar geçmişte Gerçek için eksen teşkil
eden bütün insanların işleri bitiriliyor çünkü onlar Gerçeği istemiyorlar. Onlar bazı dinleri, kendi yaratmış oldukları dini takip
ediyorlar çünkü böylece diğer insanlar üzerinde güç sahibi olabilirler. Miraç bir Kundalini uyanışıdır ve onlar miraç asla
gerçekleşmeyecek diyorlar. Çok iyi. Sizler, bu kadar çok kişi aydınlanmanızı aldınız. Sizin vibrasyonlarınız ve serin esinti var,
Kuran’da siz serin esintiyi hissetmelisiniz diye tarif edilmiştir. Ama müslümanlara kim anlatabilir? Siz bir şeyler konuşursunuz –
onlar gelip boğazınızı keserler, işte bu kadar! Cihad’a gideceksiniz!! Yani bu yaptıkları o kadar aptalca bir şey ki. Ve bu modern
çağda, gördüğümüz gibi, insanlar bütün maryadaları çiğnediler, bir dinin her şeyini çiğnediler. Önceleri Amerika’ya gittiğimde,
nasıl ahlakı tamamen unutmuş olduklarına şaşmıştım. Onlarda hiç ahlak anlayışı yok ve pazarda yalnızca bunu satıp, bundan
para kazanıyorlar. Aksine, bu müslümanlar, özellikle de Vahabiler denen bir sınıf var. Bu insanlar diyor ki, ahlakınızı bozan
kadınlardır ve bu yüzden kadınarı saklayın, onların örtünmeleri gerekir. Afganistan’da beyaz chappal (sandalet) giyen bir kadın
olursa onu dövüyor – öldürüyorlardı!. Ve Hindistan’da, özellikle de Kuzey’de pek çok kişi İslami kültürü kabul etti ve Kuzey’de
kadınlara gerçekten kötü davranıyorlar. Ben Kuzey’de evlendim ve kadınlara nasıl kötü davranıldığını iyi bilirim. Yani Hindistan’ın
kuzeyi halihazırda bununla kirlenmiştir ve Güney de fanatik Hindular tarafından kirletilmiştir. Güney’de sadece kadınlara
bahşedilen her türlü, en kötü türde ritüeller takip edilmektedir. Bir kadının saçını traş ederler, ona tapınağın etrafında tur attırırlar,
üzerine su dökerler ve o oradan oraya yürüyemez, yalnızca etrafta yuvarlanır ve onun üstüne su dökmeye devam ederler –
Kendim bunu gördüm. Bizde sati var, bu kocalarının ölümünden sonra kadınların öldürülmesi. Bu hiç kimsenin anlayamayacağı
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bir şey. Neden bütün dharma’yı kadınların üstüne yüklüyorlar, neden erkeklerin üstüne değil? Ama olayın iyi bir tarafı var, o da;
Hindu dini o kadar geçerliliğini yitirdi ki, tüm bu şeyleri düzeltebilirsiniz. Kendi hayatım boyunca o kadar çok şeyler düzeltildi ki,
Ben onların bunu nasıl yaptığına hayret ettim. Ama Müslümanlarda ve İslami olanları düzeltemezsiniz. Kendi kadınlarına o kadar
korkunç şeyler yapıyorlar ki ve ne zaman onlara yardım etmeye çalışsanız, imkansız bu. Örneğin, Ben dünyada yalnız kalmış,
öksüz gibi kalmış olan çocuklu kadınlar için bir yer açtım. Ben şaşırdım çünkü gelenlerin çoğu Müslüman, herbirinin sekiz ila on
çocuğu var. Bu nedenle bizim şimdi bir de öksüzler evi açmamız gerekiyor. İşte bu onların kendi dinlerinden meydana getirdikleri
şey. Bunu çevrenizde görebilirsiniz. Hindularda bile komik bir dulluk sistemi vardır. Eğer bir kadın dul kalırsa bu berbattır ve
zavallı şeyler, onların bazıları, oldukça fazla bir kısmı Vrindavan’da yaşıyorlar. Bana onların günde bir rupi aldıkları söylendi. ! Ve
onlar ne yapıyorlar? Bhajan söylüyorlar. Bu ülkede bir rupiyle nasıl yaşarsınız? Çok sayıda dilenci ve dilenci-kadınlar yaratmakta
üstlerine yok. Eğer din buysa, hiç olmasın daha iyi! Biz bunu yeterince sahip olduk! Bu Brahmanizm kanalıyla gelen her tür
ritüelcilik. Bu Brahminler kesinlikle hiçbir işe yaramazlar. Din öğretmeye çalışanların yüksek seviyede bir şeyler olmaları lazım. Bu
yüzden Sahaja Yoga’da, her şeyi bırakırsınız çünkü bunlar çamurdan başka birşey değil! Ve çamurun içinde siz bitersiniz.
İnsanlara bunu anlatmanız gerek. Ne yapacaklar? Dini her çeşit kötü şey için kullandılar. Örneğin İngiltere’de birisi ölürse, onların
şampanya içmeleri gerek. Toprağa vermeye gittiklerinde onlar şampanya içmeliler. Ben şaşırmıştım: “Bunun için nasıl şampanya
içecekler?” Ve bu nasıl, din dışı, bütün rahipler de istisnasız içiyor, sorgusuz. Bir rahip Sahaja Yoga’ya geldi, Ben çok mutlu oldum.
Ama o dedi ki, “Ben Sahaja Yoga’ya gelirim ama içmeyi bırakmayacağım.” Ben, “Neden?” dedim. “Çünkü İncil’de içki içmelisiniz
diye yazar.” “Atcha! Bilmiyordum! Nasıl olabilir? İsa nasıl olur da içki içmelisiniz der? O kendisi yalnızca Aydınlanmış Ruh olmakla
kalmadı, o Aydınlanma’nın ta kendisiydi!” Rahip dedi ki, “O böyle söyledi. Siz ne derseniz deyin, O bunu söyledi.” “Nerede?” “Bir
düğüne gitmişti,” “Tamam,” “O düğünde insanlara şarap yaptı.” “Ama yapmadı. O oraya gitti, o kadar kısa bir sürede O yalnızca
elini suyun içine koydu ve suyun tadı üzüm suyu gibi gelmeye başladı. Ve İbranice’de üzüm suyu ile şarap aynı kelimeyle söylenir.
Dedim ki, “Bunu ben de yapabilirim.” Ama bu Benim insanların içki içmesinden hoşlandığım anlamına gelmez. Yani böyle bir
saçmalığı kim söyleyebilir? Bu farkındalıktır, bu önemlidir, chetana, önemlidir. Ve eğer farkındalığınızı bozarsanız siz nasıl Sahaja
Yogiler olacaksınız? Onlara, sen içki içemezsin demek imkansızdı. Ama içki içmek, Hindistan’da bile çok yaygın olmaya başladı.
Bu tamamen Hıristiyanlığa karşıdır, Hinduizme karşıdır, İslam’a karşıdır. Ve bu Kuran’da “içmeyin” diye yazılmış olmasına rağmen
onlar içiyorlar, hepsi içerler. Ve dini takip etmek yerine onlar en büyük günahkarlar oldular! İsa’nın onların yapmasını istediği şey
bu muydu? Sizin saf insanlar olmanız lazım. Sizin “Nirmala Tattwam” sahibi olmanız lazım. İşte o budur. Ayrıca Ben size
Kaşmir’de İsa’ya rastlayan Shalivahana hakkında bir öykü anlatmıştım. Ve o, İsa’ya adını ve memleketini sordu. İsa “Ben
insanlarda maleech olan bir yerden geliyorum.” der. Maleech, mala için, yani pislik için arzu duyan demektir. O zaman
Shalivahana O’na dedi ki, “Sen neden gidip onlara Nirmala Tattwa’yı öğretmiyorsun?” İşte sizde olan saflaştıran, sizi temizleyen,
size neşe, mutluluk ve Hakikat’i veren Nirmala Tattwam budur. Sizin istemeniz gereken şey budur. Aksi halde herşey karanlıktır,
ışığı göremezsiniz. Hıristiyan da olsanız, Hindu veya Müslüman da olsanız, kim olursanız olun Gerçek’in ışığını göremezsiniz – ve
Gerçek’in ışığını almanız gerekiyor. Ama ondan sonra sizin ne yapmanız gerekiyor? Bunu başkalarına vermelisiniz, başkalarını
dönüştürmelisiniz. Siz bunun için çok çalıştınız ve Ben bazen bu kadar iyi bir işi yapan insanların nasıl böyle alçakgönüllü ve bu
kadar iyi olabildiklerine şaşırıyorum. Bunu nasıl elde edebildiler, anlayamıyorum. Tabii ki bazı para odaklı veya güç odaklı olanlar
var ama bu şeyler neşe vermez. Neşe veren şey içinizdeki Gerçeğin ışığıdır. Siz buna sahipsiniz, bildiğiniz gibi hepiniz buna
sahipsiniz. Hepiniz bunu deneyimlediniz ama Ben söylemeliyim ki bu deneyimin başkalarına da verilmesi gerek – bu yalnızca
sizin için değil! Olabildiğince fazla kişiye verin ama kaç kişi bunu yapıyor? Kaç kişi bunu yapıyorsunuz? Bizde bir de Sih cemaati
var. Sahaj`a geldiler ama dediler ki, “Biz Tanrıça’ya ibadet edemeyiz.” Ben “Neden?” dedim. Buna şaşırdım çünkü Guru Nanak
Tanrıça hakkında, Devi hakkında konuşmuştu. Kitabının ilk cümlesi Adya’dır. Adya, Adi Shakti’dir. Ve bunun için eğer Sihler
aptalca böyle şeyler söylüyorlarsa, neden bir Chandigar’ları var. Bu da aptalca zaten, gerçekten karşılaştırılacak bir şey değil.
Şimdi anlamalısınız, yaşamlarınızdaki bütün bu saçmalıkları bıraktınız mı yoksa bırakmadınız mı veya hala aynı şekilde yapışıp
kalıyormusunuz? Bu çok önemli. Aynı şeye yapışıp kaldığınız sürece bir problem olacak. Sahaja Yoga çok fazla şey yapar. Ben
şaşırdım, Amerika’da 300 Sahaja Yogi var, onlara hiçbir şey olmadı! Bazıları kulenin üstündeydi, bazıları caddedeydi, hepsi
oradaydılar ve onlara hiçbir şey olmadı! Bazıları dediler ki, “İçimizden birisi bize dedi ki…” (alkış) “bize şunu dedi, “Kaç!” ve bizde
diğer yöne doğru koşmaya başladık.” Bazıları da (işe) geç kalmıştı, nasıl oldu bilmiyorum, tüm bu üçyüz kişi. Ama bütün dünyayı
yok etmeyi düşünenler öyle şeytani kişiler ki, onlar yakına geliyorlar. Benim Amerika’ya gitmemin nedeni bu. Ve onlara,
“Diwali’den önce bu savaş bitecek” dedim ve o bitti. Tanrı’nın yarattıklarını böyle yok edebileceklerini düşünmeleri ne kadar
aptalca bir şey! Onlar kim? Dünyayı yok etmeye ne hakları var! Ama işte insan saçmalığı budur. İsa bu dünyaya geldi, uzun bir
süre çalıştı ve O çarmıha gerilecekti ve bu yüzden çarmıha gerildi. Ama çarmıha gerilme bizim ihtişamımız değil. Bizim
ihtişamımız O’nun yeniden dirilişidir. O şüphesiz yeniden dirilmiştir. Bu mümkün değildir, tüm bunları söyleyebilmek…  – Siz



kimsiniz ki bunu diyebiliyorsunuz? Siz ruhaniyet hakkında ne biliyorsunuz? Ruhaniyet sahibi olan, spiritüel yönden donanımlı bir
kişiye neler olabileceğini, onda nelerin ortaya çıkacağını nereden biliyorsunuz? İnsanlar hakkında her ne biliyorsak, biz bundan
tamamen yanlış sonuçlara varmaya çalışıyoruz. Kendi hayatınıza bakın. Sahaja Yogilerin hayatlarında olan pek çok mucizeler var
ve Ben birisine “Bunları toplasanız iyi olur” dedim. Bunun üzerine o dedi ki, “Bir ay içinde gelen bütün bu mektup yığını başım
hizasına kadar yükseldi.” Bir ay içinde! Ben de dedim ki, “Boşver bunu, yazma!” Bir veya iki tane değil, dünyanın her tarafından
insanlar yazıyorlar. Fakat entellektüel olanlar çok zordur. Bunu onların kafasının içine sokmak imkansızdır. O halde mümkün olan
ne varsa, bizim bunun maksimumunu yapmamız lazım. Dikkatimizi bunu isteyen insanlara koyun. Hindistan’da bu hapisanelere
gitti, okullara gitti ve heryere. Ve Bana geçen gün birisi dedi ki, bir Katolik kilisesinde bile Sahaja Yoga yapmaya başladılar –
onların akıllarından zoru mu var bilmiyorum ve nasıl becerdiler! Ama Sahaja Yoga işte böyle yayılıyor. Ama çok daha fazla
yayılması gerekiyor! Sizin hepinizin, bireysel olarak etrafa gitmeniz ve bunu yapmanız lazım. Ve bunun hakkında konuşun. Ama
Sahaja Yogiler biraz utangaçlar. Bir keresinde Ben bir uçakta gidiyordum ve bir hanım çok çok sıcaktı. Bu yüzden Ben ona, hangi
guruları takip ettiğini sordum, o da Bana isim söyledi. Onun ruhaniyet hakkında hiçbir şey bilmemesine şaşırmıştım. Ve bu
insanların kocaman evleri ve büyük tapınakları var, her şeyleri var ve Bana gurusunu övgüyle anlatıyordu. Ben “Bu kadın çok
utanmaz,” diye düşündüm. “Onun kendisinde hiçbir şeyi yok, bu kadar çok sıcak ve bunun hakkında konuşuyor!” Ama Sahaja
Yogiler yapmazlar. Ben Sahaja Yogilerin neden bunun hakkında konuşmadığına şaşırmıştım. Ama geçen gün birisiyle çarşıya
gittim ve yanımda bir Sahaja Yogi vardı ve Ben şaşırdım, onlara Beni anlatmaya başladı ve onlara Aydınlanma vermeye başladı ve
onlar bundan dolayı çok mutluydular. Gittiğiniz her yerde komşularınız var, çarşıya gidiyorsunuz, her yere gitmelisiniz ve bunun
hakkında konuşmalısınız. Onların ilahiler söylemeleri gibi – bizim de bhajanlarımız ve diğer insanlara anlatacak şeylerimiz olmalı,
bizler onlara anlatmak zorundayız. Neden bu kadar çekingensiniz? Bu çekingenlik Sahaja Yoga’ya yardım etmeyecek. O halde
lütfen başkalarına Aydınlanma vermeye çalışın. Güçleriniz var, kendinize inanın. Sanırım onlarda inanç eksikliği var veya her ne
ise. Ortaya çıkıp da bunu yapan çok az kişi var. İtalya’da gördüm, Avusturya ve Avustralya’da da – Sahaja Yoga onların “Biz sahip
olduğumuz şeyi başkalarına vermeliyiz, biz bunu paylaşmalıyız” diye inanmalarından dolayı çok yayıldı. İsa’nın hayatından onun
fedakarlığını anlamalıyız. O kadar çok fedakarlık – hırsızlar ile birlikte bu şekilde çarmıha gerilmek ama o bunu yaptı! Aynı şekilde
hepiniz Sahaja Yoga işi yapmak istediğiniz zaman “Benim dedeme ne olacak, anneanneme ne olacak?” diye düşünmemelisiniz.
Yani ne mektup aldıysam hepsi bunun hakkında. Bu çok komik. Onlar yalnızca bazı akrabaları için endişe ediyorlar, dünyanın her
yerindeki akrabaları için bile endişe etmiyorlar. Karıları için veya çocukları için endişe ediyorlar, Ben yalnızca böyle mektuplar
alıyorum. Hiç kimse Bana ne kadar çok kişiye aydınlanma verdiğini yazmıyor. Bana Sahaja Yoga’nın yayılmasını nasıl
sağladıklarını asla yazmıyorlar. Hiç kimse yazmıyor. Çok şaşırtıcı. Bana anlatmalısınız. Umarım hepiniz Sahaja Yoga’nın
yayılmasının önemini anlıyorsunuz. Eğer bunu yapmazsanız sizler kesinlikle işe yaramazsınız. Benim için en büyük şey, burada
nasıl bu kadar çok ışıklarınız varsa, bizim de dünyanın her yerinde çok daha fazla Sahaja Yogimiz olmalı, eğer bu dünyayı
değiştirmek istiyorsanız ve eğer onların sürdürdükleri işe yaramaz hayatın dertlerinden ve sıkıntılarından kaçınmak istiyorsanız
–onları korumak zorundasınız! Onları kurtarmak zorundasınız! Sizin işiniz bu, işte Sahaja Yoga’ya ödeyeceğiniz “bedel” bu.
Kendiniz için değil, kendiniz için değil. Kendiniz için endişelenmeyin. Bana gelen mektupları okusanız iğrenirsiniz. Şimdi bir başka
çeşit daha mektup alıyorum, onlar evlenmek istiyorlar – tamam. “Dört yıldır başvuru yapıyoruz ama evlenemedik” diye şikayet
eden pek çok kız var. İlk önce bilmeniz gereken şey, orantısız sayıda kadının olduğu. Onlar çok iyiler. Örneğin kırk oğlan varsa en
azından yüzyirmi hatta belki yüzelli kız oluyor. O halde biz şimdi bu kızları kiminle evlendirelim, bir düşünün. Ama onlar şikayet
mektupları yazıyorlar, “Biz dört kere başvurduk.” Yapamayız. Biz buna yardım edemeyiz. Öyleyse siz dışarı gidin ve nerede
istiyorsanız orada evlenin. Ya da bekleyin ve görün ve yaşamınızı Sahaja Yoga’ya adayın. “Ben evlenmeliydim ve henüz
evlenmedim,” diye onlar şikayet etmeye devam ediyorlarken bu çok zor. Evlilik hiçbir zaman bizim fikrimiz olmadı ama sonradan
evliliklere izin vermemiz gerekti. Ve şimdi herkes için bu, asıl olay haline geldi. Evli değillerse de veya evlilerse de, onlar mutlu
değiller; eğer boşanmışlarsa onların yeniden evlenmeleri gerek. Benim hazırlıklı olmadığım her çeşit şey, karmaşık durumlar.
Sahaja Yoga bunun için değil! Eğer evliliğiniz başarılı değilse bu Benim işim değil. Ve bu böyle devam ederse evlilikleri durdurmak
zorunda kalacağız. Bana bütün bu şeyleri yazmanızı istemiyorum. Bu sizin Sahaja Yoga’da ne kadar zayıf olduğunuzu gösterir.
Karınız ve bunlar hakkında şikayet edeceğinize, neden Bana kaç kişiye Aydınlanma verdiğinizi yazmıyorsunuz. Bu Beni mutlu
ederdi. Benim işim değil bu. Öyle oldu ki biz sizi evlendirdik, siz sürdüremiyorsanız, bu sizin göreviniz. Ve Sahaja Yoga’daki engel
işte bu. Her dini harekette pek çok yanlış şeyler olmuştur. Sahaja Yoga’da ise Ben evliliklerin büyük bir zorluk olduğunu
düşünüyorum. Üstelik, erkekler gelmiyorlar çünkü Hindistan’da erkekleri evlendirmek çok kolay, siz üste para ve öte beri de
alabiliyorsunuz. Ama kızlar erkeklerin beş katı daha fazlalar. Erkekler evlenmek istemiyorlar, Sahaja Yogi olmalarına rağmen
onların kendi evlilikleri var. Bu nedenle Ben bunun neden olduğunu anlayamıyorum, Sahaja Yoga’nın içinde de, Aydınlanma’ya
geldikten sonra, onlar için evlilik çok önemli bir konu. En önemli olan, “Kaç kişiye aydınlanma verdiğiniz”dir. Bu sizin hayatınız.



Eğer orada bir lotus çiçeği varsa, açacaktır ama o koku vermelidir –lotus çiçeğinin bile sorumluluğu vardır. O zaman ya sizler?
Ben siz de İsa gibi çarmıha gerilin demiyorum, hayır. Ben size hayatınızdan zevk alın dedim – huzurunuz, istikrarınız ve dengeniz
var. Ama aynı zamanda, Sahaja Yoga’yı yaymanız lazım. Şimdi sizin işiniz budur. Mesleğiniz önemli değil; kaç kişiye aydınlanma
verdiğiniz, yalnızca bu önemli. Bu çok, çok zor çünkü onlar bütün yüce enkarnasyonları, bütün bu büyük Sufileri ve Azizleri
mahfettiler. Fakat sizler en azından bunu yapmayın. O halde lütfen kime aydınlanma verebilirsiniz diye düşünmeye çalışın. Kime
Sahaja Yoga’dan bahsedebilirsiniz. Yaymanız lazım. Ve bir dahaki sefer, umarım sizden kaç kişiye Aydınlanma verdiğinizi işitirim.
Bu İsa’nın çarmıha gerilişinin, Onun doğumunun, Onun bu dünyaya gelişinin, O’nun Agnya’sının en büyük sebebidir. Ve eğer
Aydınlanma verdiyseniz onlar Agnya’yı geçtiler. Ötesine geçtiler ve onlar Sahasrara’dalar. Yani Sahaja Yoga’da siz herşeyi
anlarsınız. Anlamak çok kolaydır. Sahaja Yoga anlaşılması en kolay olan şeydir – ama Aydınlanmadan sonra! Öyleyse sizin etrafa
gidip kaç kişiye aydınlanma verebilirsiniz diye bakmanız lazım. Her şey tamam,tüm ibadetleriniz tamam, Puja’nız tamam – ama
en önemli olan kaç kişiye Aydınlanma verdiğinizdir. Kaç kişinin verdiğini bilmek istiyorum. Özellikle hanımlardan. Hanımlar
aydınlanma vermekte biraz daha zayıflar. Çok şey yapabilirler, biliyorum, yapabilirler. Sonuçta Ben de bir kadınım ama bir şekilde
Sahaja Yoga’da kadınların belirli bir seviyede olmadığını görüyorum. Çok şey yapabilirler, çok şey ama bir şekilde onlar kendi
hayatlarının önemini anlamıyorlar. Siz çok önemlisiniz. Aydınlanmasını almış olan kaç kişi var? Aydınlanma almış pek çok Sufi
vardı – şiirler yazdılar, bitti. Pek çok şey yapan, pek çok şey yazan çok sayıda aziz vardı. Hindistan’da bir çok azizimiz oldu, onlar
tüm bu şeyleri yazdılar, insanlar onları okuyacak ama hiçbir şey olmaz. Siz sahipsiniz, sizler aydınlanma verme sanatına
sahipsiniz. Kundalini’yi biliyorsunuz, onun hakkındaki her şeyi biliyorsunuz – gidin ve insanlarla konuşun. Ben Sahaja Yoga’yı
başlattığımda yalnızdım ve Ben bir kadınım. O halde size ne demeli? Şimdi hepiniz için bir meydan okuma var! Kaç kişiyi Sahaja
Yogi yaptınız? Ailenizde bile insanlar Sahaja Yogi değiller. Kızınız değil, oğlunuz değil. O zaman İsa’nın zaferinin şarkısını
söylememizin ne yararı var? Eğer siz onun zaferini öven bir şarkı söylüyorsanız insanlara Agnya’yı geçirtmeniz lazım. O bizim
içimizde öyle yüksek bir konumda ki, ama siz ona asla saygı göstermediniz. Bu kadar yüksek karakterli birisini siz aştınızsa, o
zaman ötekiler neden geçmesin? Bugünkü Puja’dan ne kadar kararlılığınız olduğunu görelim. Bilmelisiniz ki Tanrıça sizin
talepleriniz üzerine gelmez, O Kendi kendine gelir. O’nun kendi zamanlaması vardır. Ama siz gerçekten aziz olan ve diğer
insanları da azizler yapanlar çoğunluktaysanız, o zaman Ben sizin için varım! Aksi halde de Ben sizin için varım – Benim
vibrasyonlarımı alabilirsiniz, Benim Puja’larımı alabilirsiniz, bütün bu şeylere izin verildi, şüphesiz ama bunun için, eğer siz Sahaja
Yoga yapıyorsanız ancak bunu yapabilirsiniz, ancak yetkilisiniz. Eğer Sahaja Yoga’yı yayıyorsanız. Eğer başkalarına veriyorsanız.
Ancak o zaman Tanrıça’nın vibrasyonlarını gerçekten alabilecek konumda sayılacaksınız. Eğer bu bazı ülkelerde bu kadar güçlü
ise, neden sizin ülkenizde, mahallenizde, arkadaşlarnızda, akrabalarınız da olmasın, bu mümkün. Öyleyse bu gece, sizin bunu
başkalarına vermek için kendinizi adayacağınıza karar vereceğiniz gece. Bu çok neşe veren bir şey. Ve Sahaja Yoga hakkında
konuşmak. Tanrı sizi kutsasın! H. H. Shri Mataji Nirmala Devi
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(Hintçeden tercüme)

Bugün geç kaldım ve Beni buraya getiren sevginizin gücü oldu. Annenizin sağlığı biraz bozuldu ama arzu çok güçlü ve herşey bu
yüzden çalışıyor. Ben arzu gücünüzünde kuvvetlenmesini istiyorum. Bu bakımdan ne yaptığınızı kendiniz için düşünmelisiniz. İç
gözlem yapmalısınız ve onun için ne kadar zor bir iş yaptığınızı görmelisiniz. Meditasyon yapıyorsunuz. Meditasyonunuza derinlik
katmalısınız. Bir aziz olduğunuzu düşünmelisiniz ve neler yapmanız gerektiğine bakın. Anne sizi bir aziz yaptı, peki siz ne
yapmalısınız?

Kendinizi düzeltmelisiniz, şüphesiz kendinizi düzeltmelisiniz, ama bu yapıldıktan sonra neyi yapmalısınız? Kollektiviteye
gidiyorsunuz, programlara gidiyorsunuz ve bu kadarla sınırlı kalıyor.

Bunun ötesinde ne yapıyorsunuz? Ruhunuz vasıtası ile bu kutsamayı aldınız. Ruhunuz size ikinci doğumunuzu verdi, şimdi daha
fazla ne yapabileceğinizi görmelisiniz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz veya bunu sadece kendiniz ve çocuklarınız için mi
kullanıyorsunuz? Bu çok önemli çünkü aydınlanmalarını aldıktan sonra bile, kişilerin hala eksiklikleri olduğunu gördüm. Tamamen
 temizlenmediler. Eğer diğerleriyle bir bütün olmaz ve Sahaja Yoga için çalışmazsanız, eksikliklerinizi ve içinizdeki negatif
niteliklerin neler olduğunu asla bilemezsiniz. Hatta insanlar buraya gelip para kazanıyorlar. Sahaja Yogaya gelip para kazanan bir
çok kişi var. Daha sonra onlar bir şekilde teşhir oluyorlar ama bu gereksiz biçimde sıkıntı yaratıyor. Bunun ne faydası var?

Buraya para kazanmak için gelmediniz, buraya dharmanızı uyandırmak için geldiniz. Dharmanızı oturtmalısınız.  Duydum ki;
Bombay’de son 25 yılda, daha öncesinde olmayan türlü türlü adharma işler başlamış. Özellikle de filmler. Onların içinde çok az
saflık kalmış. Bu tür filmleri görmemelisiniz. Eğer sizler o filmlere gitmezseniz, onları bir daha gösteremezler. Hiç kimsenin
böylesi filmlerden hoşlanmadığını anlayabilirsiniz. İnsanlar, tüm ailenin gidip beraberce izleyebileceği türde filmlerin yapılmasını
isterler.

Diğer bir şey, bugünlerde okunmakta olan bu pis ve aptal, korkunç tüm kitaplar var. Biliyorum, sizler onları okumuyorsunuz. Fakat
gazetelerde bile pek çok müstehcen şeyler yazıyorlar. Kendinizi tamamen nirmal yapmalısınız. İnsanların gözlerinin sürekli oraya,
buraya kaydığı görülüyor. Gözleri sürekli bir orada bir burada olan kişiler Sahaja Yogi olamaz. Gözleriniz sabit olmalı, sakin
olmalı. Bu bir Sahaja Yoginin ilk işaretidir. Eğer hala gözleriniz sürekli oraya buraya kaymakta ise, bu demektir ki kişi henüz bir
Sahaja Yogi değildir. İkinci şey hırs. Eğer hala hırslı (açgözlü) iseniz, henüz Sahaja Yogi değilsiniz ve bu hırsınız günün birinde
açığa çıkacaktır.

İlk önce bu hırsın kaybolması gerek. Shri Krishna, öfkenizden kurtulmalısınız dedi, eğer sinirleniyorsanız Sahaja Yogi olmadığınızı
düşünmelisiniz. Beni hiç kimse sinirli görmemiştir ve herkes “Anne, hiç sinirlendiğinizi görmedik” derler. Herkesin
sinirlenebileceği bazı durumlar vardır, fakat diyorum ki; “ne gerek var buna?” Bir yararı yok bunun. Bu gün size söylemem gereken
şey şu: iç gözlem yapmalısınız ve şu anda bile içinizde bulunan tüm zayıflıkları görmelisiniz.

Bu nedenle yine aynı şeyi söylüyorum; “kendinizi temizlemelisiniz.” İçinizde Nirmal tattwa olmalı.  Tüm zayıflıklarınız sizden
uzaklaşmalı. Bütün bu zayıflıkları içinizde tutmanın ne gereği var? Bir çoğu şimdi hapishanede ve oraya gitmeyenlerinde üzerine
insanlar tükürüyorlar. Sizlere tek bir şey söylemek istiyorum, başkalarının zayıflıklarını ve hatalarını aramayın, onun yerine  kendi
hatalarınızı görmeniz lazım. Hala öfkeleniyor musunuz, hala gözlerinizde arzu var mı ve her şeye karşı bir çekim duyuyor
musunuz, her zaman şunu al bunu al diye düşünüyormusunuz, şunu getir bunu getir diyor musunuz?  En çok Amerika’da var bu
ve Amerika şu an büyük bir şokla baskı altında.

Çılgının biri gibi bunu al..  ama eğer almak zorundaysanız, o zaman elde yapılmış şeyleri alın. İçinde sanat ve yaratıcılık olan
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şeyleri satın alın. Çok hoş şeyler yapan bir çok sanatçı var ama yaptıklarını kimse almıyor. Fakat gereksiz herşeyi alırlar.  Aldığınız
bu şeylerden ne siz fayda görürsünüz ne de o çok güzel şeyi yapan bu insanlar.

Artistik olanı almalısınız. Evinizdeki şeyler, estetik bir güzelliğe sahip olmalı. Evlerinde 50 çeşit kap kacak tutarlar, ama içlerinde
bir tane bile işe yarayan kap bulunmaz. Eğer siz Sahaja Yogi iseniz; evinizde el yapımı ve estetik güzelliği olan şeyleri
kullanmalısınız. İşe yaramaz şeyleri almaya devam ediyorsunuz.

Kadınlar ardı ardına sari almaya devam ediyorlar ama içlerinde bir tane doğru düzgün sari dahi yok. Yaptıkları tüm bu sariler
bhoot gibi çok garip şeyler. 50 tane sariniz olması yerine, 2 tane güzel sarinizin olması yeterli.

Bizim ülkemizde hala sanat ve yaratıcılığın değeri bilinmiyor. Bazı evlere gittiğimde, evlerini garip renklere boyadıklarını
görüyorum, bhootish renkler, bhootish  dekorasyonlar yaptıklarını görüyorum. Sizler Sahaja Yogilersiniz ve hangi objenin güzel
olduğunu anlayamalısınız, güzelliği anlayın. Ancak o zaman kendi hayatınızı güzelleştirebileceksiniz ve böylece sizinle tanışan
her kadın ve erkek bu ne kadar hoş bir adam veya kadın diyecektir. Kendinizi güzelce dekore edeceksiniz ve aynı şekilde
çevrenizi, evlerinizi de dekore etmelisiniz.

Eğer Sahaja Yogi bir negativite gibi amaçsız olarak dolaşıyorsa, o zaman Sahaja Yogi olmasının ne faydası var, işte bunu
görmelisiniz. Uygun giysiler giymek, uygun şekilde konuşmak, başkalarına karşı uygun şekilde davranmak, evinizi güzel şeylerle
dekore etmek... Evinizi güzel çiçeklerle de dekore edebilirsiniz, bir bahçe sahibi olmak sizde Sahaja Yogilerde bulunan güzellik
vizyonuna sahip olacağınız anlamına gelir. Evlerde, depolanmış bir sürü gereksiz şey bulunur çünkü marketler var ve onlar
çarşıya gidip gereksiz her şeyi satın alırlar. Tüm bu gereksiz şeyleri Holi’de yakmalısınız. (Hindistan’da renklerle oynadıkları bir
festivaldir, bundan bir gün önce büyük bir ateş yakılır.)

Şimdi plastik çok önemli oldu. Eğer bardak aramam gerekse bile plastik olacak. Bu kadarı da fazla dedim. Bu kadar korkunç bir
şeyi kullanamam. Plastik sariler var. Plastik kullanımı öyle bir noktaya geldi ki, insanlar bundan dolayı hasta oluyorlar. Çocuklar
plastik yüzünden ölüyorlar. Mümkün olduğunca plastik kullanmamalısınız. Fakat plastik her şeyin içinde artık. Özellikle  
Bombay’de kanepeler bile plastikten yapılmış. Plastik üzerinde oturmak, plastik giymek, plastik üzerinde yürümek, bir süre sonra
arabalar bile plastikten yapılacak. Bu yüzden siz plastikle ilgilenmeyin. Gecelik giyin ve Sahaja Yogada ilerleyin demiyorum.
Uygun kıyafetler giyin, öyle Sadhu babaya (evlerini ve ailelerini terk eden Hindu azizleri) gibi görüneceğiniz kıyafetler değil, böyle
suni bir şekilde değil ama sizin için hayırlı olmayan şeylerden uzak durmalısınız. Kullanmamalısınız ve çocuklarınızı da bunlardan
korumalısınız.

Sahaja Yogada gördüğüm ikinci şey; herkes onların evlerini ziyaret etmemi istiyor. Peki evinize gelmem için ne yaptınız veya kimi
görürseniz evime gelmek istiyor. Gittiğim yerlerde Beni rahat bırakmalısınız. Şu ana kadar bir şey yapmadınız. Bu arzu kafanızdan
uzaklaştırmalı ve aukatınızın (konumunuzun)  ne olduğunu düşünmelisiniz. Neden böyle bir şeyi arzu ediyorsunuz? Annenizi
rahatsız edecek böyle bir şeyi neden istiyorsunuz? Neden böyle şeyler yapıyorsunuz?... Bir yerden geliyorum ve hemen önüme
geçip duruyorlar. Böyle şeyler yapmayın. Eğer Sahaja Yogada samadhanınız (nihai tatminkarlığınız)  yoksa, o zaman işe
yaramazsınız. “ben neredeysem, Anne benimledir” işte içinizde bu düzeyde bir samadhan olmalı. Bununla büyürsünüz.

Bu dünya üstünde gelişen herşey samadhan içine absorbe edilmiştir. Eğer samadhani değilseniz, her yerde herkesin önünde
koşmaya devam ederseniz, bundan ne kazanırsınız? Samadhan ile, siz nerdeyseniz Anne oradadır. Eğer böyle düşünürseniz bir
Sahaja Yogi olarak kabul edilebilirsiniz. Kendini göstermeye çalışmak, öne çıkmaya çalışmak, sahneye, yakınıma gelmek. Tüm
bunlar bir Sahaja Yogi için gerekli değildir. Ben herkesi biliyorum. Samadhan öyle bir şeydir ki, onun derinliğinde Benimle
buluşabilirsiniz ve şimdi artık samadhana ulaşmanız gereken zaman geldi. Her ne yapıyorsanız tatmin duyacağınızı görmelisiniz.
Sahaja Yogayı yaymak ve Sahaja yoga için çalışmak için öne çıkacaksınız. Samadhana ulaşacağınızı göreceksiniz. Benim yanıma
gelip, herşeyi bana söylemeniz gerektiğini düşünmeyeceksiniz. Çoğunlukla çok yakınıma gelenlerin hırsızlar ya da dürüst
olmayan kişiler olduğunu gördüm... (kısa bir duraklama) Kalpten temiz olanlar ve sevgiden neşe duyanlar içindeki sevginin
neşesi içinde kaybolmuşlardır.

Şimdi size Beni biraz dikkate almanız gereken zamanın geldiğini söylemek istiyorum çünkü Benden tüm vibrasyonları



çekiyorsunuz ve siz iyi olmadığınız zaman, Ben rahatsızlanıyorum. Bu yüzden ciddi şekilde şuna karar vermelisiniz. “Bizler öyle
olacağız ki,  Anne bizi görmekten mutlu olacak ve o zamanda tüm dünya değişecek” demelisiniz. Ve bundan sonra da tüm dünya
değişmeli. Bugün burada beni beklerken çok uzun süre oturmak zorunda kaldınız ve bir çokları da gitti, ama tanıma öyle ki şu an
huzur içinde karşımda oturuyorsunuz. Bu olmadan önce, insanlar konuşurlar, bağırırlar, gürültü yapardı ama sizler huzur içinde
oturuyorsunuz. Bu Benim için çok büyük bir şey.

(İngilizce konuşma)

Onlara bir Sahaja Yoginin nasıl hissedeceğini anlatıyorum. Tatminkar insanlar olmalısınız. İlk ve en önemli şey tatmin olmanız.
Tatminkar olup olmadığınızı görmek için kendi içinize bakın. İstediğinizin en yükseğini elde ettiniz, huzurunuz var, neşeniz var ve
Tanrının tüm kutsamalarına sahipsiniz. Tüm bunlara rağmen tatmin olmamışsanız, siz sürekli rahatsızlık verici bir şeyler yapmak
istiyorsunuz demektir. Bazı kişiler her zaman kendilerini Bana göstermek, öne çıkmak ya da Sahaja Yoga’dan kaçmak isterler.

İlk önce Sahaja Yogayı yaymak zorundasınız. Sahaja Yogaya kaç kişi getirdiniz? Sadece bunu düşünün. Bizler Sahaja Yogileriz,
Sahaja Yogileriz demek ne anlama gelir? Sizler azizlersiniz! Bu dünyanın aziz haline gelen tüm azizleri, büyük zorluklarla, bir çok
işkenceden geçerek çok fazla iş yaptılar. Tek bir azizin etkilediği bir çok kişi olmuştur. Kuşkusuz onlar aydınlanma
verememişlerdir çünkü bunun nasıl olduğunu size Ben öğrettim. Fakat siz de Sahaja Yoga için ne yaptığınızı bulmalısınız.

Mesele sadece meditasyon yapmak değil. Ne için meditasyon? Diğerlerine yardım etmek üzere kendi donanımınızı arttırmak için.
Kali Yugada diğer insanlara yardım etmek için dışarı gidecek kişilere çok fazla ihtiyacımız var.  Bunun yerine Beni görmek,
Benimle karşılaşmak için çok hevesliler. Gördüm ki, Cabella’ya gelen tüm Hintliler en doğal haklarımış gibi, Benimle
karşılaşmaları gerektiğini, Beni görmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Buna ne gerek var? Benimle karşılaşmanın gereği nedir? Ama
işte problem bu, bu bizim bir şartlanmamız. Diyelim ki bir başbakan gelecek, herkes görmeye, onu karşılamaya koşar, onunla
konuşmaya çalışır ama bir Sahaja Yogi değil.

Kendi özgüveniniz olmalı. Asaletinizin ne olduğunu ve nasıl biri olmanız gerektiğini bileceğiniz bir özgüven. Mükemmel, çok iyi,
kendi ile çok tatmin olmuş Sahaja Yogiler var. Onların kimler olduğunu biliyorum. İşte öyle olmalısınız, aksi takdirde Sahaja
Yogadan neşe duyamazsınız. Saçma işlerle meşgul olan tüm diğer insanlar gibisiniz. Şimdi, bu böyle.

Bugün gerçek bir testti, çünkü erken gelemedim. Bugünlerde trafiğin nasıl olduğunu biliyorsunuz, buraya ulaşamadım ama siz
hala burada oturuyordunuz, bu Bana büyük bir tatmin verdi. Beni gerçekten seviyorlar ve onlar gerçekten Sahaja Yogiler dedim.

Eğer Beni gerçekten seviyorsanız, Sahaja Yogi olmayan kişileri de sevmelisiniz ve onlara aydınlanma vermeye çalışmalısınız.
Çünkü  biliyorsunuz, yaşım oldukça ilerledi, daha ne kadar devam edebilirim? Artık bir çok ülkeye gitmiyorum ama oraya gitmeme
rağmen Sahaja Yoga çok hızlı ilerliyor. Büyüyor. Neden? Çünkü o ülkenin insanları sorumluluklarını anlıyorlar. Sorumluluklarınızın
ne olduğunu bilmelisiniz. Bu sadece size ait değil, bu dünyanın geri kalanı içindir, bunu çalıştırmanız, bu konuda bir şeyler
yapmanız gerekir. Kime yaklaşabilirseniz veya kiminle tanışabilirseniz, hepiniz dışarı çıkın.

Bunu daha önce de söyledim. Korkunç gurulara giden, guruları hakkında konuşan, gurularını anlatan insanlar gördüm. Onlarla her
kim tanışırsa anlatmaya devam ederler. Sahaja Yogiler yapmaz. Bilmiyorum, belki de aydınlanmalarını kendilerine saklamak
istiyorlar. Belki, başkalarına anlattıklarında aydınlanmaları azalacak diye düşünüyorlar. Eğer Sahaja Yogayı yaymazsanız o zaman
bunu almış olmanızın ne anlamı kalır? Tüm emeğim sadece kendini düşünen böylesi insanlar için harcanmış olur. Kendileri için
bir şeyler istiyorlar.

Şimdi örneğin, bir çok genç kız evlenmek istiyor. Bütün erkekleri bir araya toplasan, bundan dört kat, beş kat fazla sayıdalar ama
eğer evlenmezlerse bundan dolayı çok üzülüyorlar. Önemli değil. Siz şimdi Tanrıyla bağlantıdasınız. Evlilik her zaman çok büyük
bir kutsama demek değil, size  söylüyorum, değil. Tam tersine çok fazla bağlayıcı ve problem yaratıcı bile olabilir. Bu yüzden kötü
hissetmemek daha iyi. Diğerlerine aydınlanma veremediğiniz zaman kötü hissedin.

Kaç kişiye aydınlanma verdim? Sadece bunu düşünün. Her zaman diğer tüm sıradan insanlar gibi, evlilik hakkında, şu hakkında,



bu hakkında düşünmek size yardım etmez. Siz özelsiniz. Ne özelliğiniz var? Bununla ilgili ne yapıyorsunuz?

Üzgünüm, büyük Ganapatipulemizin, bunun sonunda, sizlere bunu söylemeliyim ama bazen birinin de söylemesi gerekir.
Biliyorum, hepiniz çok iyi Sahaja Yogilersiniz. Çok şeye de ulaştınız. Fakat Benim arzum şu; hepinizin bir ışık gibi olması ve
Sahaja Yogayı yaymaya başlamanız. Bazı ülkelerde bu oldu, çalışıyor ve insanlar kendilerini oldukça sorumlu hissediyorlar.
Sahaja Yogayı nasıl yaydıklarını gördükçe, hayretler içinde kalıyorum.

Şimdi aynı şeyi sizden istemek zorundayım.  Lütfen kendinize bakın, iç gözlem yapın, ne yaptınız? Sahaja Yogada ne elde ettiniz?
Sahaja Yogayı yaymak için gerçekten çok çalıştığınız zaman öylesi bir tatmin vaki olacak ki.

Bazı kişiler, bana yaklaşmalarından, sürekli çevremde olmalarından benim memnun olduğumu sanıyorlar ama değilim. Bu tanıma
değil. Bunu asla yapmamalısınız. Tam tersine siz gerçekten büyüdüğünüzde Ben bunu bileceğim, Kendim. Bu gün tüm bu şeyleri
söyleyeceğim gün değil çünkü yeni yıl günü. Ama yeni yıl gününde sadece iyi kararlar alınmalı –bu bir insan geleneği.  Bu yüzden,
bu gün hepiniz “Sahaja Yoga için biz ne yapıyoruz?”, “Sahaja Yogaya ne vereceğiz?”, “Eriştiğimiz nedir?”, “Başkaları ile paylaşıyor
muyuz?” gibi kararlarını almalısınız.

Bu sizin sahip olduğunuz en büyük gerçektir. Buna kimse sahip olmadı. Çok çalışan insanlar, çok fazla şey yapan insanlar, hiç biri
aydınlanma veremedi. Bu şaşırtıcı, aydınlanma verebilen kişiler sadece sizlersiniz. Kabir kimseye aydınlanma veremedi.
Gyanadeva kimseye aydınlanma veremedi. Onların hepsi büyük değer sistemleri ve anlayışları olan çok büyük azizlerdi. Yazdıkları
şiirleri insanlar şu anda şarkı olarak söylüyorlar, işte hepsi bu kadar. Fakat sizin verdiğiniz aydınlanmayı veremiyorlar. Tüm bu
güç ile eğer aydınlanma vermiyorsanız, bir kişiye böyle bir gücü vermenin ne manası var?

Bugünün yeni yıl mesajı şu; “Gelecek yıl bir çok insana aydınlanma vermelisiniz. Kaç kişiye aydınlanma verdiniz”, esas konu bu.
Yıl boyunca ne yaptınız, bunu anlayın. Nasıl sayacağınızı bilmiyorum, ama siz, siz sayın. ”Bütün bu yıllar boyunca ne yaptık?”, “Ne
elde ettik?”.  Pujama katılmak Bana bir iyilik değil veya pujada bir şeyler yapmak Bana bir iyilik değil. Benim en büyük pujam
insanoğludur ve eğer başarır ve Sahaja Yogayı bu kadar hızlı yayayabilirseniz, size çok minnettar olacağım.

Ben çok sıkı çalıştım, gerçekten çok sıkı çalıştım. Bu bedenle, bu zihinle, tüm sağlığımla, her şeyle, insanları kurtarmak için her
şeyi yaptım. Siz de lütfen bu gece karar verin ve Anne ne söylüyor ise bunun çok önemli ve değerli olduğunu anlayın. Biz
yapmalıyız, yükselmeliyiz ve insanlara aydınlanma vermeliyiz. Ama bu çok yaygın değil. Şaşırıyorum, aydınlanmış ruhlar nasıl
böyle davranabiliyor? Yeni yıl için tüm kutsamalarım hepiniz için, “Mutlu bir yeni yıl”. Ama gelecek yıl işlerini yapan ve büyük bir
şeylere ulaşmış olan bir çok Sahaja Yogi ile dolu olacak.

Tanrı sizi kutsasın...



2002-0101, Bir Dağ Görüyorum

View online.

BİR DAĞ GÖRÜYORUM Bir dağ görüyorum penceremden Eski zamanların evliyası gibi ayakta Arzusu yok, sevgi dolu. Bir sürü
ağaç, bir sürü çiçek Talan ederler dağı durmadan Ama onun dikkati hiç dağılmaz Yağmur bardaktan boşanırcasına yağar da,
Yeşile boyar dağı Fırtına kabararak gelse de, Şevkatle doldurur sonunda gölü Ve nehirler, onu çağıran denize doğru çağıldarlar,
Bulutlar yaratır Güneş, Rüzgar da tüy gibi kanatlarında taşır onları Ve yağmuru geri getirir dağa. Sonu olmayan bir oyundur bu,
Dağ sadece seyreder, Arzu duymaksızın Shri Mataji Nirmala Devi, 2002.

http://amruta.org/?p=40791


2002-0114, Makar Sankranti Puja 2002
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Makar Sankranti Puja, Pratishthan, Pune (Hindistan), 14 Ocak 2002.

(Marathi dilinden çevrildi )

Makar Sankranti’nin anlamı ‘Sankraman’, yani biraz değişiklik getiren gün demektir. Bu gün güneş, kuzey yarıküreye doğru
hareketine başlar.  Hindistanda bütün festivaller ayın pozisyonuna göredir. İşte bu yüzden tarihleri farklı senelerde farklı
günlerdedir. Makar Sankranti  güneşin pozisyonuna dayandırılmıştır ve bu sebeple bu festival her sene Ocak ayının 14’ünde
kutlanır.

Makar Sankranti, güneşin daha ılık hale geldiği günü belirtir. Güneşin ısısı insan ırkının yararınadır. Bu ısısı sayesinde yürüyebiliriz
 ve konuşabiliriz. Güneşin ısısı bir insanı öfkelendirebilir. Bu yüzden bu gün (jaggery) şekerleme alırız ve bu sayede tatlı
konuşuruz.

Güneşin ısısı bütün bitkilerden ve dünyanın bereketinden sorumludur. Bu günde Devi’ye meyve ve sebze sunarız ve Onun
kutsamalarını alırız. Adi Shakti’nin kutsamaları ile toprak elementli serinler ve insan ırkı gelişir.

Sankranti festivalinin kültürel bir anlamı vardır. Hindistan’ın heryerindeki insanalar çok büyük arzuyla bu festivali kutlar. Başka
ülkelerde de  kutlanmaktır. Ama Hindistan’da ona özel bir önem verilir. Hindistan’da aşırı sıcaklarımız, iklim şartları oldukça
dengelidir.

Hindistan Adi shakti tarafından kutsanmıştır. Başka ülkelerde bu denge yoktur. Onların ya aşırı sıcak yada aşırı soğuk hava
durumları vardır. Eğer hava değişimi veya doğanın değişimi içimizde değişim getiriyorsa, bu doğru değildir. Eğer güneşin
ısıcaklığı ile öfkeli oluyorsak bu uygun değildir. Sinirlenmek yanlıştır. Varlığımızın altı düşmanı (Shudripus) arasında kızgınlık en
kötüsüdür. Bizler Sahaja Yogileriz ve  kundalinilerimiz uyanık. Bu yüzden sakin kalmayı öğrenmeliyiz. Çoğunlukla Sahaja Yogiler
iyiler ve gelişmişler. Onların sadece yüzde biri alaxmi (para) peşinde koşuyor.  Onların sinirli olmaları doğal. Onları düzeltmek
sizin işiniz değil. Bu Adi Shakti’nin işi. Siz sakin kalarak iyi bir Sahaja Yogi olmaya doğru gelişmelisiniz. Herşey Tanrı’nın lutfü ile
olur. Bunu hatırlamanız gerekir. Bazı insanlar çok kötüdür. Paranın herşey olduğuna inanırlar. Bu gibi insanlara Sahaja Yoga’da
yer yok. Adi Shakti’nin kendisi onlarla ilgilenecektir.

Amerikan başkanı George Bush da Beni tanıdı. Yakın zamanda ona bir mektup yazdım ve olaylar düzelmeye başladı. General
Müşerref de düzelme gösterdi ve Benim Bay Bush’a yazdığım mektubu baz alarak kendi ulusuna ve  İslam`a  konuştu.

Sizde böyle bir durumun üstesinden gelebilirsiniz. Bunun için çok süptil olacaksınız ve düşüncesiz farkındalık konumunda
kalacaksınız. Spritüel bilgiye sahip olmalısınız, diğer tüm arzular yarasızdır. Bizim dünyevi arzularımız olmamalı. Sahaja Yogiler
daha çok gelişmeliler. Herşeye Kadir Tanrı’nın kutsamaları ile bu konuma geleceksiniz. Endişe etmeyin ve sakin olun.

Sankranti, güneşin gücü demektir. Güneş-gücü kendine güven demektir. Güneş bize ısı ve ışık verir. Şimdi güneşin ısısından
kavrulmak veya  güneşin ışığından öz-güven kazanmak ve ışık saçan olmak bize bağlıdır.

Hepinize Ezeli Kutsamalar

http://amruta.org/?p=9114


2002-0317, Mahashivaratri Puja, Attığınız Her Adımı Tartmaya Çalışın

View online.

Shivaratri Puja, Pune (Hindistan), 17 Mart 2002. Bu gece burada Shri Shivaratri Puja yapmak için toplandık. Yalnızca temiz bir
kalbi olanlar Shiva Puja yapabilirler. Kalbi temiz olmayanlar Shiva Puja yapamaz. Shri Shivaratri’nin basit bir prensibidir bu. Dün
gördüğünüz gibi, yılanlarımız var veya bunlar Shiva Linga’nın arkasında kılavuzluk eden korkunç yılanlar. Önemi şudur ki, kalpleri
temiz olanlar, başkaları için sevgi dolu olanlar, her zaman Shiva’nın gücü tarafından, yani yılanlar tarafından korunurlar. Bu
sembolik bir şeydir, çok sembolik. Ama söylemem gerek ki hayvanlar Tanrısal gücü çok daha iyi anlıyorlar, çok daha iyi. Çünkü
onların temiz bir kalbi var. Doğa tarafından bina edilmiş olan yaşam tarzları her ne ise ona devam ederler. Ama onlarda kötülük,
kıskançlık yok, onların kalbinin içinde bütün bu kötü şeyler yok. Bunu, öyle olması gerektiği için yaparlar. Fakat insanların kalitesi
yalnızca tektir – ve bu kalite onların ne kadar sevdiği ve affettiğidir. İnsanların sevme kapasiteleri öyledir ki, bununla onlar bütün
negatif güçlerini alt edebilirler –bu negatif özelliklere sahip olmalarının iyi olmadığını kolayca görebilirler veya belki de bütün bu
insanlık dışı davranışlara kendilerini kaptırmanın asil bir şey olmadığını anlarlar. Kendilerini bütün bunlara kaptırmak zorunda da
değiller, ne de onlardan bunu yapmaları istenmez ama birdenbire içinde nefret, kıskançlık ve açgözlülük olan şeylere kapılırlar.
Shiva’nın nasıl yaşadığına bakın. O Himalaya’larda yaşar. Hangi giysileri giydiğine, ne yediğine bakın. Onun hiçbir talebi yoktur o
çünkü O tamdır, mükemmeldir. Shiva’nınki işte böyle bir karakterdir. Ve eğer O’na ibadet ediyorsanız kalbinizin içinde ne tür
duygular olduğunu, içinizde ne tür bir kötülüğü beslediğinizi bulup çıkartmalısınız. Bu günlerde Hindistan’da açgözlülük asıl
mesele haline geldi. Çok kötü niyetli ve çok düşükler. Paranın herşey olduğunu düşünüyor olmalarını anlamak mümkün değil.
Hintlilerin kültüründe olan bir şey değil bu, hayır, hayır. Hiçbir şekilde. Ama bir şekilde bunu kaptılar, belki yabancı ülkelerden ve
paranın en önemli şey olarak görülmesi şimdi çok fazla yayılıyor. Shiva’yı düşünün. O parayı hiç düşünmedi. O asla para istemedi.
O kendini göstermeyi hiçbir zaman istemedi. Shiva ve Shakti arasında büyük bir fark vardır, tüm davranışlarında vardır. Shiva
tümüyle özgür bir karakterdir, o umursamaz. Eğer insanlar yanlış şeylerle meşgul oluyorlarsa onları yok eder – o kadar! Tedavi
etmek, düzeltmek istemez, hiç böyle şeyler istemez. Ama Shakti için bu önemlidir çünkü onun çocuğudur bu, bu evren O’nun
çocuğudur. Her şey Onun tarafından yaratmıştır, dolayısıyla doğal olarak endişe eder ve O kötü şeyler ve saçmalıklar yapmaya
çalışan insanlardan hoşlanmaz. Güce ilk kendini kaptıranlar insanlardı. Kendilerini kuvvetlendirmek için ülkeden ülkeye gittiler.
Nerede bu güç şimdi? Bitti. Sonra onlarla olan şu, kendi tarzlarını diğer insanlara aktardılar. Ve şimdi öyle görünüyor ki, insanların
utanma duymadan açgözlülük yapmaları çok yaygın. Onlar için, çözüm Shiva. Böyle olan tüm insanlar yok edilecekler. İlk önce
ifşa olacaklar ve sonra da yok edilecekler, son zerresine kadar. Bir başka şey de şu, Shiva iyi karakter sahibi olan bir kişiye saygı
duyar, iyi bir karakteri olan kişiye. Ve eğer birisi kötü bir karakterli ise veya kötü şeylerin içine dalmışsa Shiva onları
kurtarmayacaktır. Öyleyse Shakti yaratır, korur, bakar, büyütür. Ama Shiva yalnızca yok etmek için orada oturmaktadır! Çok
önemli, bu yok ediş çok önemli. Shakti bu kaliteleri göstermez. Shakti bazı rakshasaları yok edebilir ama Shiva bir biri ardına
milletleri yok edebilir. İlk önce sizdeki bu ego – onu kim yok edecek? Onu da bir şekilde. Shiva sizin Sahasrara’nızdadır. O
Sahasrara’da oturmaktadır; şimdi hatırlayın, herşeyin üstünde. Geçen gün yayıncılık yapan bir bey gördüm, bir haberci. O çok çok
aptaldı ve çok sert bir şekilde konuşuyordu. Ben onun Ekadasha Rudra’sını gördüm ve “Tanrım” dedim, “Bu kişinin başı şimdi
derde girecek.” Ekadasha, Shiva’nın on bir gücünden başka hiçbir şey değildir. Burada toplanırlar ve her tür hastalıklığa
yakalanmanıza neden olurlar; bunların en kötüsü de kanserdir. Bu adamın çok fena şeyler yaşayacağını biliyordum. O bir Sahaja
Yogi değildi, ona bunu nasıl anlatabilirim? Herhangi birisi ona bunu nasıl anlatabilirdi? Ama bu Ekadasha Rudra’dan gelir. Şimdi
bunlar Shiva’nın çok iyi tarif edilmiş olan onbir gücüdür. Bu güçler insanların üstünde çalışmaya başlar, eğer Sahaja Yoga
prensibini takip etmiyorlarsa Sahaja Yogilerin bile üstünde çalışır. O, diyebilirim ki, her şeyi izlemektedir. O yaşamınızın her
bölümünü izler. Nasıl davranıyorsunuz, ne yapıyorsunuz, dharmanız nedir – O bütün bunları izler. Ve o kadar çok aziz sizi uyardı
ki, o kadar çok enkarnasyon sizi uyardı ki; ama size söylüyorum, eğer onları dinlemezseniz Shiva da dinlemeyecek. O kimseyi
dinlemez. Eğer kızgınsa kızgındır. Her ne olursa olsun, Onu `bu adama kıyma, o iyi biri` diye ikna etmek cok zordur. Oysa O’nun
temel özelliği affetmektir ama affetmezse işiniz bitmiş demektir. Bir yere kadar belki affedebilir ama ondan sonra... Bu çok çok
zor bir durum. Ayrıca görüyorum ki insanlar Shiva’nın ne olduğunun farkına varmıyorlar. Bizde, güneyde ibadet eden iki tip insan
var. Biri shaivaiteler, diğeri vaishnavaiteler. Aralarında büyük bir kavga sürüp gidiyor. Şimdi daha az, çok daha az. Vishnu’nun işi
size aydınlanma vermektir, insanlığın kurtuluşunu, insanlığın evrimi. Ama eğer iyiliğinizden ve dharmanızdan yana başarısız
olursanız o zaman Shiva hayatınıza girer. Anlamalıyız ki hepimiz onların güçleriyle kuşatılmış durumdayız, hepimiz onların
güçlerinden yapıldık, sizi koruyan Shakti’dir ama bir yere kadar. Shiva’nın üstüne çıkamaz, O’nu aşamaz. Bugünlerde politikayla
meşgul olan çok kişi var – bunlar hep para kazanma girişimleri. Hepsi para kazanmaya çalışıyorlar, bu politika değil! Onlar hiçbir
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yerde toplumlara ve bütüne faydalı birşey yapmıyorlar – ne korkudan veya feragatten ötürü. Öyle bir şekilde davranıyorlar ki,
Tanrı’dan korkmuyorlar, O’nun kendileri üstündeki dikkatinden korkmuyorlar. Belki de Shiva’nın dikkati altında olduklarını
bilmiyorlar. O her bir kişiyi izler, Avustralyalı da olsanız, İngiliz veya Hintli de olsanız sizi izler. Hangi dinden olursanız olun O onları
izliyor. Bu kişinin anlaması gereken bir şey. Ve bunu bir kez anladınız mı, iyi ve dharmik insanlar olmanız gerektiğini kabul
edeceksiniz. İyi karakterli insanlar olmalısınız. Neden insanlar iyi karakterden bahseder? Anlamaya çalışın! Bu günlerde insanların
buna inanmayışları aptallık. İnsanlar her tür şeyi yapıyorlar, içki içiyorlar ve para işiyle oynuyorlar. Tanrı’nın gazabından
korkmaksızın her tür şeyi yapıyorlar. Ve bu gazap Shiva’dan gelir. Ben hepinizi uyarmak istiyorum, Benim çocuklarım da olsanız,
dikkatli olun! Attığınız her adımı tartmaya çalışın. Ben tabii ki size destek vermek için, yardım etmek ve korumak için hep
yanınızdayım. Ama Shiva’nın ötesinde değil, O’ndan öteye gidemem. Shiva’nın öyle bir gücü var ki, öyle bir otoritesi var ki. Ve O’na
ibadet etmek demek iyiliğe ibadet etmek anlamına gelir. İyilik şefkat olabilir, sevgi olabilir, affedicilik olabilir, herhangi birşey
olabilir. O yalnızca iyi insanları sever ve O yalnızca iyi insanları koruyacaktır. Örneğin bazı insanlar güce çok önem verirler, bazıları
para merkezlidir, bazıları güç merkezli. Ve güç merkezli olanlarda bazen para için bunu yaparlar, amaç budur. Onlar Sahaj’da
kalmayacaklar. Onlar uzaklaştırılacaklar. Bunu yapıyorlar sonra gelip af diliyorlar, “Oh Anne bizi affet, bunu yaptık”. Ama bu tür
şeyleri hiç yapmamaya çalışın. Tabii ki sizi affediyorum, ama Shiva affetmez, O affetmez. Sizi eline alır ve o zaman Bana gelip
“Anne, bizi kurtarmalısın!” diyeceksiniz. Bu çok zor. O’nun pençelerinden kurtarmak çok zordur. Aynı zamanda O çok affedici bir
kişidir. Sizin pek çok şeylerinizi affeder. Ben’den dolayı da affeder ama bir süre sonra O devreye girdiğinde itiraz yoktur, emniyet
yoktur. Sizi korkutmak istemiyorum, ama gerçeği söylemek istiyorum, gerçek budur. İyi insanlar olmaya çalışmalısınız. Gerçekten
iyi karakterli insanlar olmaya çalışmalısınız. Duyduğuma göre Sahaja Yoga’daki bazı kimseler para aklama işine ve tüm bu
şeylere kendilerini vermişler. Ayrıca bazılarının çok kötü karakterleri var, kızların peşinde koşuyorlar, kızlara bakmaya çalışıyorlar,
her tür şey. Şimdi bu özellikle batıyı mahvetti. Bizim Hintliler de bunu öğreniyorlar. Olduğu gibi, kendimize saygı göstermeliyiz.
Eğer kendimize saygı göstermezsek ve yanlış davranmaya çalışırsak, Ben yalnızca sizin Kundalininizle yardım edebilirim. Ama
eğer bunun ötesine çok fazla geçerseniz, şüphesiz Ekadasha Rudra catch edecektir. O alnınızdaki çok büyük bir bariyerdir.
Eka-desha Rudra ve o şu günlerde çok etkin, son derece aktif. Çıkan her cins tedavisi mümkün olmayan hastalık Ekadasha’dan
gelir. Ayrıca possess olmaktan dolayı acı çekenlerde. Geçen gün çok fazla catch etmiş birisine rastladım. Ve Ekadasha’sı
çalışıyordu. Onun bir şeyden çok fanatik bir şekilde etkilenmiş olduğunu gördüm. Adlandırmak istemiyorum ama bunların doğru
şeyler olmadığını gördük. Her dinde saçma fikirler yayan insanlarımız var. Şimdi eğer bununla ilgili ayırd etme gücünüz yoksa, hiç
kimse size yardım edemez. Neyin doğru ve neyin yanlış olduğuna dair tam bir ayırdetme gücünüz olmalı. İşte o zaman Shiva
sizinle olur. Ama eğer bütün bu saçma şeylere kendinizi verirseniz, söylemeliyim ki bu kendi kendini yok eden bir şeydir. Ama yok
edici olan Öz de Shiva’nın gücüdür. Burada Öz dediğimiz şey Shiva’nın gücüdür. O pek çok şekilde yok eder, pek çok şekilde.
İtibarınızı kaybedebilirsiniz, sağlığınızı kaybedebilirsiniz, servetinizi kaybedebilirsiniz, işiniz tamamen bitinceye kadar başınıza
herşey gelebilir ve sonra…? Ölüm döşeğinde hala paradan bahseden insanlar gördüm ben, “Onun ne alması lazım, para, nasıl para
alacak, şu, bu.” Tanrı’dan veya Aydınlanma’dan bahsedecekleri yerde böyle konuşuyorlar. O kadar asil bir şey bu. Ama Shiva’ya
bakarsanız, o hiçbir şeye sahip olmaz. O hiçbir şey istemez. Ona bir samarpana olarak veya herhangi birşey olarak her ne
verirseniz verin, O onu kabul etmez, onu Shakti’ye verir, “Sen ne istiyorsan onu yap” der. Sizin yararınıza olan, sizi mutlu edecek
olan herşeyi yapan Shaktidir. Shiva umursamaz. Bu durumda, Shiva’yı memnun etmeniz gerekir! O sizi memnun etmeye
çalışmayacaktır, sizin O’nu memnun etmek için gereken herşeyi yapmanız lazımdır. Shiva’nın karakteri çok zordur. Kuran’da Allah
ve Shiva ayrı ayrı yazılmamıştır, ayırılmamıştır. Çünkü O’nun meşgul olduğu o insanlar eğitimsiz ve aptal insanlardı. Bu nedenle
Tanrı’nın farklı formlarda olduğunun tüm detaylarını vermedi. Bu nedenle, onların bildikleri tek bir Allah olduğudur. Ama onların
işlerinin, yaptıkları şeylerin farklılıklarını gösteren de hiçbir şey yapmıyorlar. Sevmekte olan Shakti’dir, katılıyorum. Ama O da çok
kızabilir. Ve O bir kez kızmaya görsün, bu işin sonu gelmez! Şimdi Sahaja Yogiler olarak size söylemeliyim ki, Shiva’yı memnun
etmek için kendi kalitelerinizi geliştirin. Çok fazla ağlaşma var, çok fazla “istiyorum” var. Bütün bunlara hiç gerek yok. Elbette ki
Ben aptalca yaşamanızı değil, iyi ve çok güzel bir şekilde yaşamanızı istiyorum– ormanlara gitmenizi ve hippiler gibi
davranmanızı değil – mesele bu değil. Mesele şu ki, kalbinizden şeylere olan bağımlılığınızın gitmesi lazım. Shiva bhakti olan
birisi (kendini Shiva’ya adamış olan birisi) – parayı umursamaz, paradan anlamaz. Çok cömert bir insandır, hem de çok. O
yalnızca cömerttir. İnsanlar onun bu yaptığı şekilde devam etmesini aptalca bulurlar. Ama Ben öyle düşünmüyorum. Bütün tanım
bu değildir. Shiva bhakta’sı olan bir kişinin paraya hiçbir ilgisi olmaz, o çok cömert olur. Ondan isteyeceğiniz herşeyi, o kişi verir.
Mahavira öyleydi. Mahavira kendi bahçesinde meditasyon yapmaktaydı ve Vishnu, Shri Krishna olarak gelip Ona dedi ki, “Bak
benim hiç giysim yok. Senin bu elbisen var, neden yarısını bana vermiyorsun?” O da dedi ki, “Tamam, alabilirsin. Hepsini
alabilirsin.” Çünkü “Benim evim burada, yalnızca gider elbiselerimi giyerim” dedi. Onun bu yaptığı, çıplaklığın çok büyük bir şey
olduğunu göstermek için değildi. Ama Jain’lere baktığınızda, ne yapıyorlar, onu tamamen çıplak gösteren Mahavira’nın büyük



büyük heykellerini yapıyorlar. Yani bu insan aklının sapıklığıdır. O bunu niye yaptı, bilmeliyiz. O kadar bağımsızdı ki, o kadar
bağımsızdı, giysilerini başkasına vermesinin ne sakıncası olabilirdi? Gösteriş yapmak veya herhangi birşey için yapmamıştı. Ama
insanlar cömertliği anlamıyorlar. Ve cömertliği en az olanlar da Jain’lerdir! Yani bu büyük enkarnasyonların kaliteleri de
anlaşılmamıştır. Çünkü bir tür illüzyon oradadır. Örneğin, Shiva her zaman çok az giysi giyer, çok az. Ve o ne yer? Hiç kimse
bilmiyor. Arzuları nedir, O ne ister? Kimse bilmez. Engin müzik bilgisi olan bir kişi gelip onun huzurunda şarkı söyler, O’na göre
iyidir. Veya zıpır bir adam gelip şarkı söylesin, O’na göre iyidir. O’nun için fark etmez, o müziğin nasıl olduğu ve notaların ne
olduğu ve doğru olup olmadığı konusunda titiz değildir. Bütün bu şeylerin ötesindedir. O bizim şeylerle ilgili sahip olduğumuz
bütün bu formalitelerin ötesindedir, ötesinde. O ruhaniyetin ta kendisidir, bütün bu şeylerin ötesindedir. Müzisyenseniz veya
sanatçıysanız, her ne iseniz o zevk alacaktır. O neşe ve zevk duyandır ve duyacaktır – basit olan, kalpten verilen ne varsa o
bundan neşe duyacaktır. Kalp ile ifade edilen her ne varsa, O neşe duyacaktır. O modern olması gerek, şöyle şöyle olması gerek
diye şartlanmış bir kişi değildir. Onun şartlanması yoktur. O insanlar gibi oturup bu buna uyuyor mu diye herşeye titizlenmez.
Hatta sanat için bile, birisinin kalbinden yaratılmış birşey için bile, o kişinin şevkini kırmaya çalışırlar. Ben insanlar gördüm, öyle
şartlanmaları var ki. Ve Shiva ile ilgili bir şey, onun hiçbir şeyle ilgili şartlanması yoktur, hiç. Bu yüzden ona, mast-maulaa derler,
O’nun hiç şartlanması yoktur. Eğer aklınızda herhangi bir şartlanma varsa Shivbhakta değilsiniz. Güzel giyinmeniz gerekiyor, şunu
bunu yapmanız gerekiyor, tamam... Ama “Eğer bunu yapmazsanız dışlanırsınız, modaya aykırı düşersiniz, v.s.” diye bir
şartlanmanız olmamalı. İnsanlar için kabul etmemek çok zordur. Bu günlerde her çeşit moda geliyor, her çeşit. Onlara “Bu ne?”
diyorum, “Oh bu moda.”diyorlar. Bu modanın arkasında bir Tanrı var mı, yoksa size bu modaları söyleyen bir deity mi? Bu bugün
gelir, yarın yok olur. Ben size söylediğim ne, eğer Shiva’ya ibadet etmeniz gerekiyorsa kendinizi şartlandırmalardan
arındırmalısınız. Sahasrara dünyasında yaşıyorsunuz. Şimdi, birisi olması gerektiği gibi giyinmemiş – bitti! Birisi aşırı popüler bir
tarzda giyinmiş – bitti! İnsanların herkesi eleştirme kapasiteleri var. Ve herkesi eleştirmek, bu temel bir şey değil çünkü eğer bunu
vibrasyonlara dayanarak yaparsanız anlaşılabilir. Ama vibrasyonlarla değil yalnızca “bu moda değil, şu moda değil” gerekçesiyle
yapıyorlar. Shiva’nın modası nedir, söyleyin bana. O’nun hiç modası var mı? Siz O’na her ne verirseniz O mutlu olur. O’na ne
verirseniz O onu yer. O böyle beğenilerle doludur çünkü O neşe olarak cisimleşmiştir. O huzurdur ve neşedir. Eğer siz Shiva’ya
ibadet edenlerseniz hiçbir şekilde şartlanmanız olmamalı.Yani ben de normalde basit sariler giyerim, çok basit. Ve insanların
benim çok fakir bir kadın olduğumu düşündükleri olur. Ben fakirim çünkü paraya aldırış etmiyorum, umurumda değil. O halde
bilmeliyiz ki Shiva en fakir adamdır, en saf Tanrı. O hiçbir alankara giymez, hiç birşey giymez, yalnızca kendi bedeniyle yaşar.
Çünkü O salt neşenin bedenlenmiş hali, zevk ve neşenin bütünsel formudur. O halde Shivabhakta’nın bir diğer kalitesi neşe
olmalıdır. Siz her için hakkında neşeli olmalısınız – her ne görürseniz, ne tür bir insan görürseniz. Öyleyse yapabileceğiniz tek yol,
insani kalitesi olan eleştirelliği, yani başkalarını eleştirmeyi bırakmanızdır. Örneğin İngilizler Hintli bir eve gittiklerinde “Biz
buradan hoşlanmadık” derler. “Peki neden, neden hoşlanmadınız?” “Halıdan hoşlanmadık.” “Hoşlanmadım”ın kendisi Shakti’nize
aykırıdır. Sonra eğer, örneğin bir Amerikalı bir İngiliz eve giderse “Hoşlanmadım” diyecektir. Çok sık rastlanan bir şeydir. Herkes
“Beğenmedim, hoşlanmadım” diyor, “Onu sevmedim”. Siz “Beğenmedim” veya “Beğendim” diyecek konumda mısınız? Bütün bu
şeyleri söylerken içinizde Shiva prensibinizin olmadığını gösterdiğinizi insanlar anlamıyorlar. Yürüyemeyen birisini anlayabilirim,
tamam, böyle birisinin koltuk değneği kullanmasına, bir şeyler kullanmasına izin vardır. Ama eğer o kişi, “Şu kişiden
hoşlanmıyorum çünkü o değnek kullanmıyor” derse o çok egoist bir adam olduğunu göstermiş olur. Kendisi değneği kullanıyor ve
ne yaratmak istiyor, demokratik bir ülkede ne yapmak istiyor, insanlar ellerinde değneklerle mi yürüsünler? Bu çok zor bir şey.
Batıda çok sık rastlanan bir şeydir, bakın, bu tür bir şapkanızın olması, şöyle bir elbisesinizin olması, bu tür bir chiroot giymek..
Her çeşit şeyin bir şartlanması vardır. Bugünlerde saç modelleri kadınlarla birlikte çok komik oldu. Çünkü saçlarına yağ
sürmüyorlar. Saçlarında hiç yağ olmayacak. Birisiyle buluşacaklarsa saçlarını yıkarlar. Ben bunun çok güzel göründüğünü
düşünmüyorum. Tabii ki demiyorum ki yüzünüzde ve kulaklarınızda o kadar çok yağ olsun. Ama o kadar önemli olan nedir?
Hayatta bir de şöyle bir şey var ki, çok ben-merkezciyiz. İnsanları etkilemek istiyoruz. Bir elbise ya da bir şey giyiyorsam bu
etkileyici olmalı. Yani demek istiyorum ki, etkiliyorsa da, ne olmuş? Bir yılan çıkıp gelirse ne tür elbise giyerseniz giyin, hangi
ülkeden olursanız olun sizi sokacaktır. Tüm bu tür özdeşleşmeler, bir Shivabhakta’yla uyuşmaz. Bir Shivabhakta’nın yalnızca salt
neşenin coşkusu içinde kaybolmuş olması gerekir. Saç şekli hakkında çok titiz, giysiler hakkında çok titiz – onlar ne ile ilgili
titizler, bilemiyorum. Bütün bunlarla ne elde ediyorlar? Hiç birşey. Popüler mi oluyorlar? Ve böyle yüzeysel popülerliğin ne faydası
var? Saygınız olmalı, kendi varlığınıza saygınız. Yalnızca insanoğlu olarak değil, Sahaja Yogiler olarak. Siz Sahaja Yogilersiniz. Biz
Shiva’nın bhakta’larıyız, biz aldırmayız. Biz endişe etmeyiz. Her ne ise, Shiva içimizde orada ve biz içimizdeki Kundalini’nin olan bu
güçle parıldarız. Çok iyi giyinmiş olabilirsiniz, her şey olabilirsiniz. Vibrasyonlarınız kötüyse ne yararı var? Eğer insanları
vibrasyonlarla yargılayamıyorsanız, giysi veya bıyık gibi şeylerle yargılamanızın bir değeri var mı? Sahaja Yoga’da değer
sisteminizin, Sahaj olması lazım. Pek çok kişi gördüm, “Onların evini beğenmedim, bunu beğenmedim...” diyen. “Beğenmiyorum”



cümlesi nishiddha, Sahaja Yogilerin terk etmeleri gereken bir cümle. Eğer herhangi birşeyi beğenmiyorsanız, bir Sahaja Yogi
değilsiniz. Şimdi tabii ki eğer anti-Sahaj birisi varsa diye düşünebilirsiniz, ama yine de “hoşlanmıyorum” demekle ne elde
edeceksiniz? Bu bir enerji kaybıdır. Bundan dolayı Sahaja Yoga’da insanlar Benim için sorun yarattılar, bir çok sorun. Yalnızca o
kadar “ben” merkezli oldukları için. “O adam kötü, bu kadın kötü, o şöyle, böyle...” Ben bazen şaşırıyorum. Çünkü bu insanlar bana
geldiğinde, onların ne kadar iyi insanlar olduğunu görüp şaşırıyorum. Ama insanlar çok da bencil oluyorlar. Örneğin toplantılara,
pujalara gelmeye zahmet etmeyen bazı insanlar gördüm. İşleri olduğu için. Topu topu onbir puja var ama onlar gelmiyor. Çünkü
çok meşguller. En azından bir pujaya gelmelisiniz. Oysa Shivabhakta olanlar pujalardan başka bir şeyden zevk almazlar. Başka
hiçbirşeyi öyle sevmezler. Onların bütün benliği tümüyle Shiva bhakti’yle titreşmektedir. Onlar için yapılacak en önemli şey budur.
Ayrıca Sahaja Yoga’da, Sahaja Yoga’dan para kazanmak isteyen insanlar var. Çok yanlış, çok yanlış, çok yanlış. Sahaja Yoga size
punyalar vermek için, size kutsamalar vermek için ve eğer aklınızdaki bu değilse Sahaja Yoga’yı bıraksanız daha iyi edersiniz. Bir
işe veya bazı yanlış uygulamalara kolaylıkla katılabilirsiniz, kolaylıkla. Sonunda hapse düşünceye kadar orada devam edersiniz.
Fakat ruhani güçlerinizden zevk almak için belirli şeyleri öğrenmelisiniz. Bunlardan biri, kendinizi şartlanmalardan arındırmanızdır
– “Bundan hoşlanmıyorum” veya “Bundan hoşlanıyorum” – bu cümle dilinizden gitmeli! Hoşlanmak veya hoşlanmamak yalnızca
sınırlı vizyon sahibi kişiler içindir. Takdir etmeyi öğrenmeniz lazım. Sizin takdir edebilme gücünüz ruhani olarak ne kadar
donanımlı olduğunuzu gösterecektir. Ve sizin gözlem gücünüz neyi gözlemlediğinizi gösterecek. Örneğin bazı insanlar bana gelip
“O hanımdan hoşlanmadım, çok komik bir sari giymişti” diyorlar. “Yani bu ne?” “Ondan hoşlanmadım çünkü elini başının üstüne
koyuyordu.” Eee, ne olmuş? Siz insanlar için kendi imajlarınızı oluşturuyorsunuz ve herkesin de öyle olmasını istiyorsunuz, aksi
halde hoşlanmıyorsunuz. Hoşlansanız da hoşlanmasanız da, hiç kimse değişmeyecek. Neden enerjinizi boşa harcayasınız?
Bazen pek de o kadar iyi olmayan müzisyenler oluyor. Bir keresinde hatırlıyorum, eve gidip babama sormuştum, “Bu müzisyen
nasıl şarkı söyler?” Dedi ki, “Çok cesur, çok cesur.” Ben dedim ki “Niye ne oldu?” “Aldırış etmeden şarkı söylüyor ve bazen detone
oluyor, bazen taala’dan çıkıyor, ama önemli değil, o söylüyor. O çok cesur, himmatvara.” İşte onun bu şekilde takdir ettiğine şahit
oldum. Bu kişi şarkıyı söylemeye başladığında onun öyle olduğunu gördüm, ama babam ona “Wa-wa, wa-wa” diyor,
yüreklendiriyordu. Yani babamda bu Tanrısal kaliteleri gördüm, nasıl tolere ettiğini, nasıl – yani sadece tolere etmiyordu, takdir
ediyordu. Her tür şeyi takdir ediyordu. İşte bu yüzden, eğer Sahaja Yogiler’de bu takdir etme durumu olursa o zaman her şeyden
neşe duyacaklar. Çünkü duyacağınız neşeyi öldürüyorsunuz, biliyor musunuz? Siz çok çeşitli insanlarsınız burada, türlü elbiseler,
türlü aileler ve pek çok ülke buradasınız. Bana göre sizler yalnızca Sahaja Yogilersiniz, çocuklarım, hepsi bu. Şimdi ben sizi
giysilerinizle, saç modellerinizle yargılamıyorum, hayır. Bütün modern şeyler son derece şartlanma. Ve bunlar sizi o kadar
şartlandırıyor ki sorumsuzlaşıyorsunuz. Sahaja Yogiler olarak sorumsuz oluyorsunuz. İlk ve en önemli sorumluluğunuz Sahaja
Yoga. Çünkü bunun nasıl bir iş olduğunu bileceksiniz. Bütün dünyayı dönüştürmek o kadar büyük bir iş ki –Benim vizyonum bu ve
bu yaşımda yine aynı düşünüyorum. Şimdi eğer bu Benim vizyonumsa, yaklaşımınız ne olmalı? Hepimiz Sahaja Yoga’yı yaymak
için dışarı çıkmalıyız. Aslolan budur. Sizi pujalara yalnızca yenilemek için, diyebilirim ki size daha çok enerji filan vermek için
çağırıyorum. Ama eğer bunları büyük kutsamalar olarak alıyor ve evde oturuyorsanız, hiç bir işe yaramaz. Sahaja Yoga’yı
yaymalısınız! Lucknow’da yalnızca 200 Sahaja Yogi var dediklerine şaşırdım. Nasıl olabilir? Benim Lucknow’a ilk gidişimde orada
en azından üç bin Sahaja Yogi vardı ve bir salon bile ayarlamamıştık. Ve düşünebiliyor musunuz birdenbire o kadar kişinin gitmiş
olduğunu görüyorum. Nasıl ikiyüz tane Sahaja Yogi olabilir? Siz ya yalan söylüyorsunuz, ya da hiçbir işe yaramazsınız. Bu yüzden
bütün Sahaja Yogilerin, bütün Sahaja Yogilerin ilk ve en önemli sorumluluğu Sahaja Yoga’yı yaymaktır. Kaç kişiye aydınlanma
verdiniz? Sahaja Yoga hakkında nerede konuştunuz? Seyahat ederken uçakta bile hep, orada her kim varsa Bana “benim gurum
şu, biliyor musunuz o kadar büyük bir guru, v.s.” diye anlatıyor. Sizler Sahaja Yoga’dan bahsetmekten çok utanırken onlar korkunç
gurular hakkında açıkça, utanmadan konuşuyorlar! Bir programınız, public programınız, v.s. olmadığı sürece asla
konuşmuyorsunuz. Sahaja Yoga için zamanınız da yok, çok meşgul insanlarsınız. Eğer her zaman Shiva ve kutsamalarının,
üzerinizde olan korumasının izinden gidecekseniz, o halde çok yüksek kaliteden Sahaja Yogiler olmanız gerekiyor. Hepiniz dışarı
çıkıp Sahaja Yoga’yı yaymaya başladığınızda bu kendini gösterir. Eksik olan şey budur. Avustralya’da Sahaja Yoga’nın bu kadar
yayılmış olmasına çok sevindim. Ne oldu bilmiyorum. Avustralya gibi uzak bir yerde. Başlangıçta bazı engeller vardı ama şimdi
yayıldı. Avusturya’da da yayıldı. İtalya’da da. Bunlar haricinde, yayılmıyor. Mesele nedir? Mesele şu ki liderlerin hepsi dışa
açılmıyorlar. Örneğin İngiltere’de Ben kuzeyden güneye, doğudan batıya tüm yönlerde seyahat ettim. Orada çok fakir, çok çok
fakir Sahaja Yogilerimiz var. Üniversitelere gitmelisiniz, daha genç insanlara. Hippilik yayılabiliyorsa Sahaja Yoga neden
yayılmasın? O saman alevi gibi yayıldı, neden Sahaja Yoga da olmasın? Bütün bu şeyler var, ki ben sizi uyarmalıyım – dikkatli
olun. Eğer Aydınlanmanızı aldıysanız bir sorumluluğunuz vardır – başkalarına aydınlanma vermek ve Sahaja Yoga’yı yaymak.
Eğer sen yapamazsan, o zaman Tanrı seni bunun disinda tutar . Soyleyecek bir seyim yok. Ic gozlem yapmalisiniz. “Ben Sahaja
Yoga’dan ne aldım?” Ve eminim ki bu Shrypriya’dan sonra kendinizi içinizdeki Shiva prensibine adayacaksınız. Shiva prensibi



kayıp gitmez, çok çok sağlam, çok güçlüdür. Kendinizi adamalısınız ve teslim etmelisiniz. Her işin daha üzerinde, tüm diğer
performansların üzerinde en yüksek olan budur. Shiva’dan size kutsamalarını, bütün kutsamalarını vermesini istiyorum, öyle ki
sizler Shiva’nın karakterine dönüşün. Tanrı sizi kutsasın.
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(Konuşma Hindi Dilinde başlar)

Sevginin bu tüm yüceliği nasıl yayılabildiğini görebiliyorum… nereden nereye uzanabildiğini… kaç kişiye… bilmiyorum bile. Ama
tüm edebiyatı anlaşılabilir. Hiç Sevgi Kitabı olabilir mi? Sevginin kitabı yoktur. Sevgi her yere yayılan Mahamandala (Yüce
Organizasyon) gibidir… Onu fark etmiyoruz ve onun hakkında birşey bilmiyoruz ama Tanrı’nın sevgisi her yere yayılır, tüm
yaradılışa. Tüm dünyaya ve her bir ülkeye. Ancak aydınlanmanızı aldıktan sonra onu hissedebilirsiniz, bilebilirsiniz… onun Sevgi
olduğunu… Tanrı’nın Sevgisi olduğunu. Tanrı’nın Shakti’si sadece Sevgidir. Ve geliştiren sadece Sevginin gücüdür. Bunu
anlayamayız. Birinden nefret etmek… birisi hakkında kötü düşünceler beslemek, biriyle tartışmak… bunlar çok dünyevi şeyler.
Hepiniz Sahaja Yogilersiniz ve aklınızda sevgiden başka bir şey olmaması gerek. Bugünlerde ülkemizde bu kışkırtma var. Bunu
gördüğümde, insanların din adına neden böyle bir kargaşa yaratmış olduklarını anlayamıyorum. Ne gerek var buna? Bir şey başlar
ve sonra onun karşı hareketi geri gelir. Ve karşı hareket başlangıçtan çok daha büyük olur. Bu durumda Tanrı adına ne
deneyiminiz varsa azalmaya başlar.

Bugün anlamanız gereken şey, sevgiyi nasıl çoğaltacağınız… bu sevgiyi nasıl gösterebilir ve onu nasıl büyütebilirsiniz. Her şeyden
önce çocuklarımıza bakmalıyız. Eğer birisi ona vurduysa, gidip de o kişiye vurmasını ona söyler miyiz? Bunun yerine şunu
anlamasını sağlamalıyız: “önemli değil… eğer sana vurduysa o iyi değil demektir” bir süre sonra kendini iyi hissedecektir ve o
kişiyle yeniden arkadaş olur… çünkü çocuk kalbi masum ve sadedir. Bir saniye içinde kendini iyi hissedecektir. Sonra. Onun bunu
anlamasını sağladıktan sonra, “oğlum, gördün mü, o sana vuruyorsa bu kötü bir şey, o zaman sen de aynı kötü şeyi
yapmamalısın.” Çocuk kavga etmenin iyi birşey olmadığını anlayacaktır. Bu çocukluktan itibaren ortaya çıkarılmalıdır. Ama eğer
çocuklara, çocukluklarından itibaren sen Müslümansın veya sen Hindusun veya sen şusun sen busun diye öğretilirse çocuk
anlamayacaktır ki “Onlara benziyorum… burnum, yüz hatlarım ve yüzüm aynı. O zaman neden bana böyle öğretiyorlar? Neden
bana bunu yapıyorlar?” Dolayısıyla bu nefret ve bugün varolan tüm bu şeyler… hepsi içimizdeki aptalca hareketlerdir. İçimizdeki
tüm bu aptalca hareketler Sahaja Yoga ile ortadan kalkmalıdır. Tamamen bitmelidir. Ancak o zaman, Tanrı’nın ne olduğunu ve
bizim ne olduğumuzu anlayabilirsiniz.

(Konuşma İngilizce olarak devam eder)

Onlara sevgiden bahsediyorum, Herşeye Kadir Tanrı’nın her yeri kaplayan sevgisinden. Bütün bunları O yarattı. Tüm atmosfer
orada, tüm sevgi duygusu orada. Ama bu sadece çocuklar gibi masum olan insanlar için mümkündür. Eğer nefretinizde çok
gelişmişseniz kimse sizi kurtaramaz. Nefretinizin haklı olduğunu göstermek için on tane bahane bulacaksınızdır. Sonrada onu
haklı çıkarmak için her aşırılığa gideceksiniz.

Ülkemizde çok, çok kendine hakim oldukları varsayılan insanlarımız oldu, çok huzurlu bir ülke. Sadece öldürmeye inanan
insanlarımız oldu- bunu öldür, şunu öldür.

Bu gibi şeylere inanılmayan böyle bir ülkede bile uzun süredir her türlü şiddete müsamaha gösteriliyor. Ama temelde bizler barışa
inanan insanlarız, çünkü barış olmadan gelişme de olmaz. Tam bir barış olmalı. Eğer kalbinizde barış varsa, eğer etrafınızda barış
varsa, çok güzel bir ulus olarak büyürsünüz. Korkudan değil, baskıdan değil, ama eğer içten, kalpten mutlak bir barış içinde bir kişi
iseniz o zaman hiçbir şeyden korkmadan barış yayarsınız. O kişi huzur verir. Böyle bir kişinin yanına kim giderse gitsin huzur
duyar, huzur dolu olma duygusunu hisseder.

Hepiniz Sahaja Yogilersiniz. Hepiniz aydınlanmanızı aldınız. Bu, ruhunuzun artık huzur ve neşe vibrasyonları yaymasıdır. Nerede
olursanız olun huzur dolu vibrasyonlar yayacaksınız. Barış yaratacaksınız. Barış yaratmanın, barış dolu bir atmosfer yaratmanın
yollarını bulacaksınız. Öyle bir şekilde büyümeliyiz ki barış yaratmalı, başkalarına barış vermeli ve bunun örnekleri olmalıyız, bu
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çok önemli.

Delhi’de bu kadar çok sayıda aydınlanmış kişi olduğuna inanamıyorum. Bunu asla beklememiştim. Herşeyden önce, insanların
Benim çalışmamı anlamaları için doğru bir akla sahil olmalarını beklemek zorunda kaldım çünkü bölünmüştük ve pek çok kişi
hayatlarını kaybetti, mallarını kaybetti ve Ben tüm bunlarla yüzleştim. Bunu Kendim gördüm. Ve onlar sadece yapamadılar,
diğerlerini affedemediler.

Dolayısıyla affetmek diğerlerinin acısını, başkalarının üzüntülerini anlamanın çok iyi bir yoludur ama bu derinliği geliştirmelisiniz.
Kızmak yerine, intikam duygusu yerine Tanrısal sevgiyle, eğer içinizde o huzuru geliştirebilirseniz, aklınızın huzurunu elde etmeyi
başarabilirseniz, fazladan bir şey yapmanıza gerek kalmaz artık. Şu anda içinizde sadece huzur var, kalbinizde. Sadece hissedin.
Huzurlu bir kişisiniz. Kolayca rahatsız olan bir insan değilsiniz. Öfkelendiğiniz için, insanların keyiflerini kaçırdığınız için bundan
böyle asla izahat vermeyeceksiniz. Bunu yapmayacaksınız. Sizler tüm bu öfkenin ve intikam duygularının ötesine yükselensiniz.

Aydınlanma almamış ruhlara anlatması çok zordur, çünkü konuşursam hoşlanmayacaklardır. Aydınlanmalarını alırlarsa onlarla
konuşabiliriz. Dolayısıyla en iyisi Sahaja Yoga’yı yaymanız. Sikhler arasında, Müslümanlar, Hristiyanlar arasında yayın onu, her
tarafta; özellikle de Hindular arasında çünkü bu günlerde Hinduların da ülkemiz ve kültürü hakkındaki anlayışlarını kaybettiklerini
görüyorum. Ve işte bu şekilde intikam alıyorlar. Böyle bir intikamı anlamıyorum. Ama ne yapmalı? İnsanlar halihazırda o
konumdalar, pek çok şeyi anlamadıkları o alçak seviyedeler.

Örneğin şimdi, belli bir yerde Shri Rama  tapınağı inşa etmek istemiyorlar. Sahaja Yogi olmadıkları için onlara, o yerin Shri
Rama’nın doğduğu yer olduğunu söyleyemem. Onun enkarnasyonuna mutlak bir saygı göstermemiz gerekir. Eğer doğduğu yer
burası ise, bunu vibrasyonlarla hissedebiliriz, o zaman salt böyle birşey yapılmasını istemediğimiz için gerçeği ve doğruyu neden
inkar edelim? Onlarla konuşmak zordur.

Anlaşılması gereken Babar’ın bize ne yapmış olduğudur. Babar kimdi? Bir yabancıydı ve bu Babar tarafından bile inşa
edilmemişti. Hayır değildi. Gidip onu inşa eden askerlerden biri idi. O yüzden ona Babri Mescid dediler.

Ama bakalım şu Bar Babar’a ne oldu? Öldü ama o başka bir ülkeden buraya gelmişti. Hintli bile değildi. Bunun önemi yok, orada
doğmamıştı. Demek istediğim, o yerle hiçbir ilgisi yoktu ama kesinlikle biliyorum ki ve siz de bileceksiniz ki, şimdi şu anda
ellerinizde hissedebilirsiniz, Shri Rama’nın doğduğu yer Babri Mescid’dir.

Şimdi, eğer orada bir tapınak inşa etmek isterseniz insanlarda ne ters olur? Orada bir tapınak yapılırsa onlara ne olur? Demek
istediğim, bu sadece bir saygı ve hissiyat meselesidir. Ama insanların bu şeylere bakış şekli, zor, onlarla konuşamazsınız. Bende
Rama’nın ismini andım. Herkes onun adını anar çünkü öylesine bir teselli ve öylesine bir rahatlık ki, ama insanların bu tür şeylere
bakış şekli çok zor, onlarla konuşamazsınız.

Şimdi başka bir saçmalığı konuşuyorlar, Kashmir’de Hz. Muhammed’ın bir saç teli olduğunu söylüyorlar. Bazıları bunun Onun saç
teli olmadığını söylüyor. Nereden biliyorsunuz? Bu saçın kimin saçı olduğunun ölçütü ne? Aslında, şaşıracaksınız, Kaşmir’e
gittiğim zaman, arabayla bir yere gidiyorduk ve birden müthiş bir vibrasyon hissettim. Şöföre sordum: “Neden arabayı şuradan
sürmüyorsun?” Bana “neden?” diye sordu. “Çünkü oraya gitmek istiyorum.” “Bu eski bir yol ve orada yaşayan birkaç kişi var” dedi.
“Önemli değil, gidelim” dedim. Gittikçe yaklaştık ve birkaç Müslümanın evi vardı, onları çağırdım ve sordum: “Bu yol nereye
gidiyor?” “Bu Hz. Bal’dır” dediler. İsmi bile size öyle huzur veriyor ki. O Hz. Muhammed’in saçıydı.

Hindular Onun hakkında, Müslümanlarsa Shri Ram hakkında birşey bilmek istemiyorlar. Bu çok şaşırtıcı. Hepsinin kendi
dükkanları var ve kendi şeylerini satıyorlar, ama sattıkları şeyin başkalarının sattıklarıyla aynı şey olduğunu bilmiyorlar. Örneğin,
“Allah” diyorlar. Allah kimdir? Sahaja Yoga’ya göre Allah Vishnu’dan başkası değildir ve Vishnu, Shri Ram olarak da gelmiştir.
Allah diye çağırdıkları Shri Ram’ın kendisidir. Sadece bir Sahaja Yogi bunu anlayabilir. Eğer Ben konuşurken ellerinizi kaldırırsanız,
vibrasyonların orada olduğunu görüp şaşırırsınız çünkü Allah, aptallığınızla aşağılamaya çalıştığınız Shri Ram’dır.

Dolayısıyla bu hem Hz Muhammed tarafında olanlar için hem de Hindular için aptallıktır. Hindular da anlamıyorlar. Bir şekilde



orasının Shri Ram’ın doğum yeri olduğunu biliyorlar. Bilmiyorum, bir şekilde biri onlara bunu söyledi veya belki de - bilmiyorum
nasıl biliyorlar –onlar vibrasyonları bilmiyorlar. Vibrasyonları olan çok fazla Hindu’ya daha rastlamadım - demek istediğim sizin
köktendinci dediklerinizde. Onların hiç vibrasyonları yok. Dolayısıyla Shri Rama’nın janma bhoomi’sini nasıl biliyorlar diye merak
etmeye başladım. Belki bir şekilde öğrendiler ama bunu kanıtlayacakları bir noktaları yok. Sorun şu ki, eğer aydınlanmış ruh
olsalardı, eğer bizim yüksek mahkeme yargıçlarımız aydınlanmış ruhlar olsalardı, eğer bakanlar kurulumuz aydınlanmış ruhlar
olsalardı onlarla konuşabilirdiniz. Ama hepsi - nasıl söyleyeyim? – tamamen bloke olmuş insanlar. Onlara bu kavganın anlamsız
olduğunu nasıl anlatmalı. Shri Ram’ın bir tapınağını inşa etmek gerçekten doğru. Ama ne derseniz deyin, zorluk onların önce
aydınlanma almalarının gerekmesidir.

Şu anda, biz konuşurken, aydınlanmasını almış yeteri derecede insan yok. Hepiniz aydınlanmış ruhlarsınız. Mahantalara
aydınlanma vermiş birisi vardı, –mahantalar, aziz olarak kabul edilen insanlardır –ve o kişi bana dedi ki, aydınlanmalarını aldıktan
sonra  her birinin (mahantaların) gerçek yüzü ortaya çıkmış ve onlarla ne yapacağını bilememiş. Bu herkesin başına gelebilir,
Hristiyan kiliselerinde bile veya Musevilere gidin, her yerde bu sorunla karşılaşabilirsiniz. Eğer onlara aydınlanma verirseniz
gerçek yüzleri ortaya çıkar. Ve bu durumda, kendilerinin yüce birer kişilik olduklarını düşünen ve böylesi bir inanca sahip insanları
rahatsız etmenin ne faydası var.

Onları yargılayabileceğiniz tek yol vibrasyonlarınız aracılığıyladır. Ve Ben, onlara olan sevgim yüzünden “Sizler aydınlanmış ruhlar
değilsiniz. Shri Rama’yla veya Hz. Muhammed’le bir işiniz yok sizin. Onlar sizden çok daha ilerideler” diyemem.

Dolayısıyla bugünkü sorun, bilgili insanlarla bilgisiz insanlar arasındadır. Daha evvel aralarında büyük bir boşluk vardı. Sadece bir
tek kişi aydınlanmış ruh oluyordu ve ötekiler de onu taşlıyor, dövüyor, her türlü şeyi yapıyorlardı. Bugün sizler çok fazla
sayıdasınız. Dolayısıyla kendi durumunuzu bir şekilde ortaya koyarsanız, bu sahnede bile, kimse sizi dinlemeyecektir.

Sizden bir tek şey istiyorum. İnsanlara aydınlanma verin, mümkün olan en fazla kişiye, ama “sözde ruhani” denen kişilere değil.
Onların gerçek yüzü ortaya çıkacağı için ne yararı var bunun?

Bu yaygın bir durum. Pek çok kişi Bana “Bir rahibe aydınlanma verdik, İçinde ne varsa ortaya çıktı.” dedi. “Yani, ne oldu?” “Gerçek
yüzü ortaya çıktı Anne. Hapse girdi.” “Ah, bu çok fazla. Aydınlanmasını aldıktan sonra hapse girmiş.”

İşte sorun bu. Sevgide, sevgi ile ilgili iki yüzlü olamazsınız. Saf bir kişilik olmalısınız. Kendinizi saflaştırmaya çaba gösterin.
Değişmelisiniz. Hala öfkeliyseniz, hala hırslıysanız, sizde hala tüm bunlar varsa, sevgi çalışmayacaktır. Çalışmayacaktır.

Dolayısıyla birisini Tanrısal şekilde sevmek için öncelikle masumiyetin değerini anlamak gerekir. Neden çocukları seviyorum?
Çünkü masumlar. Onlarda tüm bu şeyler yok. Bu günlerde ülkemizde olduğu gibi, bir salgın – rüşvet salgını başladı. Salgın. Bu
basit bir şey değil. Gördüğünüz herkesde, üçüncü kişiden sonra bir rüşvet salgını var. Neden? Çünkü para istiyorlar. Tamam.
Paralarıyla ne yapıyorlar öyleyse? Nasıl saklayacaklarını bilmiyorlar, bunun üzerine bir çeşit çanağın içine veya başka bir yere
koyuyorlar ve para kayboluyor. Ya da yakalanıyorlar. Bu önemli değil. Önemli olan ‘neden bu hırs var?’ Zengin olanlar fakir
olanlardan çok daha hırslılar, çünkü fakir insanlarda en azından biraz Tanrı korkusu var. Ama zenginler çok hırslılar. Onun bunun
peşinde koşuyorlar. Bunun sonu yok. Çok şaşırtıcıdır ki ülkemizde, yeni bir hastalık başladı. Bu hastalıkla birlikte Sahaja Yoga’da
bile, Sahaja Yoga’nın sırtından iş yapan ve para kazananlar var. Dolayısıyla hırs sizlere sağ kanaldan gelen bir şey ve siz onu haklı
gösterme başlıyorsunuz. Sağ kanalda sevgi için yer yoktur.

Bu hırs o kadar ilerledi ki tüm ülke yıkıma uğramakta. Asla ilerleyemeyiz. Insanlar sadece alma konumunda olduklarında, her
yerde sadece hırs olur ve bizler hiçbir şeye ulaşamayız. Ama eğer ülkenizi seviyorsanız, ülkeniz için sevginiz varsa, bunu
yapmazsınız. Ama bu sevgi kayboluyor. Seviyorlar – ama kimi seviyorlar bilmiyorum. Çocuklarını öyle bir şekilde seviyorlar ki
hayatlarını mahfediyorlar.

Sevgi sınırlı değildir. Sevginin sınırsız olması gerekir. Tüm dünyayı saran sınırsız sevgi. Bu güç var, bu güç halihazırda harekete
geçmiş durumda; tek şey sizlerin bunun birer temsilcisi, bu sevgi ile iletişimde olan kişiler halini almanızın gerekmesi. Bu büyük
sevgi hazinesi üzzerinde her tür hakka sahipsiniz ve onu her yere yayabilirsiniz. Ama burada bile insanların para terimleri ile



 düşündüklerini görüyorum. Para sevginin düşmanıdır. Size garanti veriyorum, eğer paraya ilginiz varsa, Sahaja Yoga’da asla
ilerleyemezsiniz.

Ümitsizim, kabul ediyorum. Ben faiz almasını bile bilmem. Bunda bu kadar tuhaf olan ne? Ve insanlar Bana gülüyorlar “basit
şeyleri bile bilmiyorsun, para saymasını bile.” “Biliyorum” diyorum. Size şöyle anlatabilirim, orada ne kadar para var, ama
ilgilenmiyorum. İlgilenecek pek çok başka şey var. Çocukları görüyorsunuz. Çok güzel, güzel insanlar görüyorsunuz. Tüm
dünyada pek çok güzel insan, güzel şey var. Neden böyle gelip geçici, gereksiz bir şeye bu kadar çok dikkat koyulur ki? Ama en
çok dikkat çeken şeyin de orada olduğunu söylemeliyim.

Hindistan en kötüsü sanırım. Hindistan’nın en yozlaşmış ülke olduğunu söylüyorlar ama bilemiyorum. Böyle bir şeyi hiç
görmedim ama doğru olmalı. Bu vesileyle, paranın sizin için hiçbir değeri olmadığını düşünmeniz çok hayırlı bir olay, değeri yok
ve şaşıracaksınız asla paraya susamayacaksınız – kesinlikle. Paranın hiçbir değeri olmadığını idrak etmeniz Sahaja Yoga’daki bir
şeydir. Paraya ilgi yok. Sizin paranız Sahaja Yoga’da kaç kişi olduğudur, Sahaja Yoga’ya kaç kişi getirdiğinizdedir. Onu satın
almadınız siz. Kimse onu satın almak zorunda değil. Ücretsizdir, her yere yayılır. Neşe vericidir. Parayla daha başka ne
istiyorsunuz? Hiçbirşey. Sadece parayla – baş ağrıları, korku ve her tür sorunlar.

Sahaja Yogamıza paralel olarak, bu özgürlüğün yaşamı olmalı, mutlak özgürlük ve neşe duyma, endişelenecek hiçbir şey yok.
Hiçbir şey paraya bağlı değildir. Çok fakir koşullarda, son derece mutlu ve neşe dolu yaşayan insanlar gördüm; öte yandan çok
parası olanlar, özellikle de yabancı ülkelerdeki zengin kişiler  depresyondalar, onlarda her türlü tuhaf durum var. İntihar ediyorlar.
Neden? Eğer para herşey idiyse, neden tüm bu zengin ülkelerin insanları intihar ediyor? Ellerindeki kazanç ne? Sürekli olarak ne
düşündüklerine bakın, bir çeşit modanın içine nasıl girilir. Moda, çünkü eğer paran yoksa, bu modaları takip edemezsiniz. Moda
çok revaçta bugün, insanlar onun özlemini çekiyorlar. Eğer modaya uymazlarsa kendilerinde bir şeylerin ters gittiğini
düşünüyorlar. Ama sizler değil, çünkü sizler Sahaja Yogilersiniz..

Şimdi, bu gibi şeylerin olduğunu görüyorsunuz, ne yapmanız lazım? Bu tür insanlar için acıma duyun –küçümseme değil, acıma
ve onlara anlatmalısınız: “Ne yapıyorsunuz? Neden zamanınızı boşuna harcıyorsunuz? Bu yaşamınızın, aydınlanmanızın en
yüksek hedefine ulaşmanız için en iyi zaman ve  sizler neden tüm bu şeylerin peşinden bu kadar çok koşuyorsunuz? Bu
hengameyi devam ettirmenize neden olan şey nedir?”

Sanırım her yerde bu bir kırılma noktası oldu ve insanlar düşünüyorlar ama sizler vermesi gereken kişilersiniz. Çok büyük bir
boyutta bunu başarabilirsiniz.

Demek istediğim, içlerinde hiçbir şey olmayan insanlar gördüm. Ruhani değiller. Onlar aydınlanma veya başka bir şey verebilecek
kişiler değiller. Ama sadece bazı sosyal işler yaptıkları için çok ünlüler. Sosyal iş nedir? Fakire bakmak veya bunun gibi birşey.

Şimdi, ne zaman ki çok büyük olan, çok etkin olan sevginiz çalışmaya başlar, bir şeyler yapmanız gerektiğini hissedersiniz, o
zaman Sahaja Yoganızın nasıl anlaşılacağını görüp şaşıracaksınız.

Şimdiye dek, Sahaja Yoga iyi, insanlar çok hoş, harika, aziz gibiler ve tüm bu şeyler. Ama bunun etkisi görülmeli ve insanlar bunun
etkisini, sevginizin etkisini görmeliler. Önce affedicilik. İnsanları affetmelisiniz. Onlar tamamen aptallar. Size ne kadar aptal
olduklarını daha şimdi anlattım. Dolayısıyla bunun için endişelenecek hiçbir şey yok. Eğer bilge bir kişiliğe sahipseniz, her şeyi
bilgelikle yargılamaya çalışmalısınız ve bir modaya uygun veya bir çeşit - ne demeli -bir tür gruba uygun olmanız gerektiği
duygusunu veren tuzaklara düşmeyin. Buna ihtiyaç yok, bizler Sahaja Yogileriz. Kendimize yeten insanlarız. Hiçbir şeye
ihtiyacımız yok. Eğer bir kişiyseniz bizler iyiyiz, eğer çok sayıdaysanız, gene iyiyiz. Şimdi, çok yüksek bir konuma erişmiş
olduğunuzu bilmelisiniz ve o sevgiye, Tanrı’nın evrensel sevgisine dokundunuz.

Dolayısıyla günlük yaşamınızda bu sevgiyi daha fazla ifade edin. Başkalarıyla iletişim halindeyken o sevgiyi daha çok ifade edin.
Sevginizi öyle şekilde ifade edin ki diğerlerini mutlu etsin. Düşünülmesi gereken tek şeydir budur. Eğer gerçek bir Sahaja Yogi
iseniz başkalarıyla nasıl tartışırsınız? Eğer onlar Sahaja Yogilerse, nasıl onları aşağı çekersiniz? Eğer Sahaja Yogilerseniz
başkalarını nasıl kandırırsınız? Mümkün değil. Tüm bunlara hiçbir ilginiz olmaması gerekir. Bu demektir ki sizler artık



berraklaştınız ve sizler açıksınız, sizler şimdi nirmal’siniz. Kimse size dokunamaz.

Bu tür bir davranışta kendinize saygınız olmalı. Kendinizle ilgili böyle bir anlayış taşımalısınız. Sizin rolünüz ne? Konumunuz ne?
Aydınlanmış ruhlar olduğunuzu bilmeniz gerekir. Yaşam kargaşası içinde  koşan bir başka çeşit çılgın insanlar değilsiniz ve
ayrıca bir rekabet halinde de değilsiniz. Rakip değilsiniz siz. Sadece kendi sevginiz ve kutsamanız ile gelişmektesiniz.
Kutsamaların nasıl çalıştığını bilirim Ben. Ama her şeyden önce, o kutsamaya layık olmalısınız, aksi halde – işe yarayamaz. Sizin
sevecen tabiatınız. Bu yüzden İsa Tanrı’nın Krallığı’na girmeniz için çocuklar gibi olmalısınız demiştir. Sizler şimdiden Tanrı’nın
Krallığı’ndasınız, ama çocuklar gibi olmalısınız, ne kadar masum onlar, ne kadar sadeler ve küçük küçük şeylerden mutlu
oluyorlar. Çok olağanüstü şeyler istemezler onlar. Aslında Tanrı tarafından aydınlatılmış olan sevgimizin tüm dünyayı nasıl
değiştirebileceği çok şaşırtıcıdır. Nasıl bu fikri elde ettim ve nasıl gelişti. Eğer bunda hepiniz Bana yardım ederseniz, eminim ki
Sahaja Yoga ulaşılmamış pek çok şeyi yapabilir.

Şimdi eve gidin ve size anlattıklarımı düşünün. Bunun üzerinde düşünün. İhtiyacınız olan şey iç gözlemdir. İhtiyacınız olan
anlayıştır. “Sahaja Yogi olarak yaşamımda ne yaptım?” Ve sonra ne kadar çok şey yapabileceğinizi göreceksiniz, çok şey. Ve bu
yapılmalıdır.

Tanrı sizi kutsasın.
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Doğum Günü Kutlamaları Sırasındaki Konuşma. Delhi (Hindistan). 23 Mart 2002 Bu kutlama toplantısı Beni biraz utandırıyor
çünkü Ben çok basit biri olarak doğdum ve son derece basit bir kişi oldum. Ben paradan anlamam. Ben öfkeden anlamam. Ben
aç gözlülükten anlamam. Ben bunlar hakkında çok basitim. Buna rağmen sizler geldiniz ve aydınlanmanızı aldınız. Bu sizin kendi
kendinize ulaştığınız bir şey. Buna ulaşmış olmanız sizin arzunuz. Bu günlerde aydınlanmış ruh olarak doğan pek çok çocuk
olduğunu görüyorum. Bu yüzden sanırım, zaman da orada, Benim yaşamımda, Benim yaşamımın kendisinde, bunun olması
gerekliydi. Bu herkesin hissesidir. Sanırım, Shri Rama gibi, sonrasında Shri Krishna geldi, sonra Jesus geldi, sonrada diğer
insanlar. Bu onların zamanıydı. Ve Benim zamanım hepinize aydınlanma vermek. Ama söylemek zorundayım ki, hepiniz bunu çok
kalpten, tatlı bir biçimde aldınız ve güçlerinizide başkalarına sevgi vermek ve diğerlerini transforme etmek için kullanıyorsunuz.
Geçen gün, sevgi hakkında konuşuyordum. Şimdi, anlaşıldığı gibi sevgi, böyle kalbinizdedir ama sevgi okyanusunun kendi
Sahasraranız olduğunu biliyormusunuz. Sahasraranız sevgi ile dolduğu zaman, yaşam değişti. Çok akıllı bir adam, çok dinamik
bir kişilik olmadınız, sizler sevgiden başka bir şey değilsiniz ve bu sevgi kendi kendinize çok tatmin verir. Eğer başkaları size
severlerse veya sevmezlerse, buna aldırmazsınız. Siz bu kısmı görmezsiniz. Gördüğünüz şey bu sevgiden duyulan neşedir. Bu
sevginin muazzam bir okyanusudur. Hepiniz buna sahipsiniz. Ve Sahaja Yoganın içine bir kez girdiğiniz zaman, Sahasrara içine
girdiğinizi bilirsiniz ve size anlatayım, Sahasrara tüm gerçeğin kaynağıdır. Gerçek oradadır –tam gerçek. Gerçek bilgidir ve gerçek
aynı zamanda sevgidir. Eğer birisini severseniz, bu kişi hakkındaki gerçekleri bilirsiniz. Bu kişinin iyi, kötü veya o her ne ise onu
fark edersiniz. Bu çok zordur. Ama eğer bu kişiyi severseniz, o zaman bu kişide neyin yanlış olduğunu, neyin doğru olduğunu
derhal bulursunuz. Ama sevginiz sayesinde, sizinle onun arasında olan veya sizle diğerleri arasında olan bütün atmosferi kuşatır.
Kötü noktaları kolayca görmezsiniz, bu çok zor. İnsanlar söylerler, Ben bir çok kez başkaları tarafından aldatıldım. Kabul ama
Benim aldatmanın ne anlama geldiği hakkında hiç fikrim yok, insanlar sizi nasıl aldatırlar. İnsanlar, pek çok kez onların Benim
hakkımda kötü konuştuklarını söylerler. Evet, yapıyorlar. Onların konuştuklarını görebiliyorum, önemli değil. Benim için fark
etmez. Eğer Benim hakkımda kötü konuşuyorlarsa, bu tamam. Ama bu kutlama kesinlikle Beni utandırıyor çünkü Ben onların
düşündükleri şekilde, olağan dışı hiç bir şey yapmadım. Sıradışı olan, her ne kapasiteye sahipseniz, eğer bu harekete geçerse, o
zaman sevgi gibi, oda oradadır. Ve her insan sevgiye önem verir. Belki de siz çok büyüksünüz, çok zeki olabilirsiniz, çok fazla
para kazanıyor olabilirsiniz, her ne ise, bu önemli değil. En önemli olan şey nedir, bu sizin sevilmiş olmanızdır. Bu, Ben bundan bir
teori meydana getirmedim veya hepinizin bunu öğreneceğinizi söylemeyeceğim ama temel olan budur ve yardım eden tek şey
budur. Yani Sahasrara`da yerleşmek, eğer sevginin akışının dalgalarını görürseniz, belki de bazı insanlar bundan fayda
sağlayabilirler, önemli değil, fark etmez. Bazı insanlar sizi yanlış da yönlendirebilirler. Bu da tamam. Her tür şeyi yaparlar ama ne
zaman ki orada sevgi var, siz tatmin olmuşsunuz demektir, aldırmazsınız çünkü siz herkesi seversiniz. Yani siz tatmin oldunuz.
Başkalarının size ne yapıyor olduklarına, sizden nasıl faydalandıklarına, sizi neyin rahatsız ettiğine veya tüm bu kutlamalara da,
kendi varlığınızdan gelen yeteneklere de aldırmazsınız, bunlar otomatiktir. Bu yetenekler ve tüm bu şeyler, tabi ki sizi yansıtır,
buna şüphe yok ama Benim için, büyük bir şey değildir bu. Bunun Benim için büyük bir kazanınım olduğunu sanmıyorum çünkü
size söylemek zorundayım, Benim bu kadar vizyonum yok. Annenin bir vizyonu var sözünü işittim. Hayır, hayır, hayır, hayır, Benim
vizyonum yok, size söylemek zorundayım. Benim basit olan şeyim, herkesin sevmek zorunda olduğudur ve saf sevgi sizin
yaşamlarınızı değiştirir ve bu tüm dünyayı değiştirecektir, buna şüphe yok. Bu size doğal olarak gelmelidir, çünkü siz
Sahasraranız vasıtası ile delip geçtiniz. Yani her Sahaja Yogi için, sevgi çok, çok doğal bir şey olmalı, kesinlikle. Örneğin,
insanların bazen çok kaba olduklarını biliyorum. Onların kesin kuralları ve düzenlemeleri var ve sonrada çok öfkelenirler ve her ne
ise. Kimi insanların pozisyonları var ve başkalarına öfkelenmek için kendi pozisyonlarını kullanırlar ve hatta bu kişiyi hallettikten
sonra, bir diğerine işkence ederler. Bunu yaparlar ve böyle yapmaya da devam ederler. Ama konuyu anlayamadılar. Konuyu
anlayamadılar. Eğer sadece sevginiz varsa, bu saf sevginiz varsa, o zaman konuyu anlarsınız. Bunu görürsünüz ama buna
aldırmazsınız, ‘Evet, evet, işte o bunu yapıyor, işte bu yüzden o — .’ Siz bunu bilirsiniz ama aldırış etmezsiniz. ‘Neden benim gibi
yapıyor,’ neden sizi rahatsız ediyor ve yavaş yavaş her şey etkisizleşir. Her şey kendi kendine biter. Benim hakkımda kötü
konuşan, Benim aleyhimde her tür şey yapan insanlar gördüm. Yani nedir? Bırakın yapsınlar. Bu onların işi, bırakın yapsınlar ama
Bana yapsınlar, bu rahatsız etmez biliyorsunuz. Sanırım onlar kendi tarzları içinde bir şeylerden keyif alıyorlar ama bundan ne
elde edersiniz ki? Neşe, sadece saf sevgiden gelir. Eğer saf sevginiz yoksa, neşe duyamazsınız. Bizler çok neşeliyiz diye
konuşmak vesaire, Ben kimin gerçekten neşe dolu olduğunu ve kimin olmadığını biliyorum. Yapay bir şekilde ‘Ben neşeliyim’,
diyemezsiniz. Bu bir tür Allah vergisi, içinizden gelen spontan bir duygu olmalıdır. Yani sizler duyguların okyanususunuz, güzel
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duyguların okyanusu. Ve bu okyanus ile zenginleştiğiniz zaman, her şeyden en az rahatsızlığı duyarsınız. Benim para konusunda
çok kötü olduğumu gayet iyi biliyorsunuz. Ben anlamıyorum. Ben para sayamam. Ne var yani? Demek istiyorum ki, bu Benim
handikapım, söylemeliyim ama önemli değil. En fazla ihtiyaç duyulan şey ne, ‘Başkalarının sevgisini hissedebilir misiniz?
Başkalarının tatlılığını hissedebilir misiniz?’ gördüğünüz gibi, küçük bir çocuk, nasılda güzel hisseder. Aynı şekilde, ‘Sizde bunu
başkaları için hissedebilir misiniz?’ veya ‘Onlarda çocuklar gibiler mi? Onlar çocuklar gibi masumlar mı?’ve şimdi Ben,
masumiyetin sevginin işareti olduğunu iddia edeceğim. Masum olan herkes, sevginin tekniğini bilecektir. Eğer çok akıllı iseniz,
zeki iseniz, sizler cevabı yapıştırabilir, insanları düzeltebilirsiniz, bunu yapın. Hayır, ama bunun yolu bu değil. Eğer sevginiz varsa,
onlara hiç bir şey söylemeden de insanları düzeltebilirsiniz, çünkü sevgi en üstün zekadır. O size tüm doğru yöntemleri verir. Bunu
çalıştırır. Bütün şeyler çalışır ve sonra insanlar ‘Anne, bunun olmuş olması nasıl bir mucize böyle’ derler. Hayır, hayır, bu mucize
değil. Bu sevginin kendi yolu ile hareket etmesinin basit bir şeklidir. Sevgi ölü bir şey değildir. O ölü bir deniz değildir. O, sadece
düşünür ama hareket eder ve o kadar güzel hareket eder ki. Bazen onun çalışmasına hayret ederim. Buna bir mucize, şudur,
budur diyoruz ama hiçbirisi değil, bu sevgidir. Şimdi, Divine sizi sevdiği için, bu sözde mucizeleri size verir. Bu her şeyi yapabilir
çünkü Divine sizin Sahaja Yogayı kabul etmenizi ister ve sizler gerçek bir yogi olmalısınız. Yani bu sevgi her ne yaparsa, bunun bir
mucize olduğunu düşünmeyin. Değil. Insanlar neden Bana, ‘Anne, bu sizin tarzınız’ derler. Mesele bu değil. Bu sevgi meselesi.
Ben herkesi çok severim, Ben herkese çok güvenirim, Ben asla şüphe etmem, bununla başlarım, onlar batıyorlar ve batıyorlar ama
Benim hala onların kendilerine geleceklerine, iyi olacaklarına dair inancım var. Onlara bir şans verin. Ama varsayalım, onlar bazı
numaralar deniyorlar, nasıl açığa çıktıklarına şaşacaksınız. Nasıl açığa çıktılar, bu çok şaşırtıcıdır. Dubai de bir Sahaja Yogimiz
var. O Bana dedi ki, ‘Anne, bu büyük insanlara aydınlanma vermenin bir yararı yok.’ Ben, ‘Neden?’ dedim. Bunun üzerine o, toplum
içinde spiritüel olarak çok yüksek kabul edilen birisinin ismini Bana verdi. ‘Ona aydınlanma verdim ve o açığa çıktı. Bilemiyorum,
ben asla bir şeyler demedim — onun sırları açığa çıktı’ dedi. Bizim aydınlanma verdiğimiz bir başka kişi, onunda çok büyük bir
şeyleri var, bir çok ödülü var ve şu, bu. Oda açığa çıktı. O zaman bu şeyler gazetede idi, onun hakkındaki her şey. Şimdi, olan şey
nedir, bu adam, başkalarına olan sevgisinden dolayı onlara aydınlanma veriyor ama aynı sevgi, diğerini açığa çıkaracak şekilde
hareket ediyor. Siz insanların sırlarını açığa çıkarmak istemiyorsunuz. Siz, birilerinin bir şekilde Sahaja Yogaya gelmesini
istiyorsunuz, tamam, bu tamam, çalışıyor. Bu yüzden o dedi ki, ‘Anne, ben hiç kimseye aydınlanma vereceğimi zannetmiyorum.’
Ben dedim ki, ‘Bak, sen vermeye devam ediyorsun. Eğer Divine, bu kişinin açığa çıkmasını isterse, o kişi açığa çıkacaktır.’ O kişi ile
ilgili yanlış olan bir şeyler varsa, o açığa çıkacaktır. Aydınlanma alan her hangi bir kişi, varsayalım, onunla tesadüfen tanışırsa,
tabi ki, korunacaktır ama belki de o tesadüfen tanışmış olabilir. Yani, bunun nedeni nedir ? Neden tesadüfen tanıştı? Çünkü o
Sahaja Yoga için hiç bir şey yapmaz. O çok isteklidir. Çok hasta olan birisi, Sahaja Yog ile iyi olur ve hasta olmayan başka birisi
ise Sahaja yoga ile çok daha kötü olur. Bu bir gerçek. Korunmasına rağmen, -bu Sahaja Yog hakkındaki bir şey, -belki de Sahaja
Yoga da siz en kötü durumdasınız, şüphesiz sizler korundunuz, ama böyle devam ederseniz, eğer her zaman Sahaj`a karşı
gelmeye devam ediyor ve asahaj oluyorsanız, o zaman çok fena acı çekersiniz. Bu çok basit bir şey, eğer bir yerde duruyorsanız,
çok huzurlu, çok neşe veren bir yerde yerleştiniz ama siz bunun dışına çıkmak istiyorsunuz, yani siz dışarıda her ne varsa onunla
yüzleşirsiniz, bu otomatiktir. Çok huzurlu olan, neşe dolu olan, sevgi ile dolu olan bir yerde durursanız, siz iyisiniz, spiritüellikte
büyüyeceksinizdir. Ama bunun dışına çıkmak istiyorsanız, o zaman buna kavuşursunuz. Siz buna yardım edemezsiniz. Bu bir kale
gibidir veya biz buna çok rahat olan, çok dikkat dolu olan, gözlerden uzak bir yer de diyebiliriz ve sonra siz dikkatin dışına çıkmak
istiyorsunuz. Yani sen gittin. Bazı Sahaja Yogiler işte bu şekilde, Sahaj Yog`un içine neden giremediklerini anlamıyorlar. Yani
zekanızı kullanmanın bir yararı yoktur çünkü bu zeka, insan zekası çok yüksek kalitede işlevli değildir. En iyi şey nedir, kendi
özünüze – kendinize aşık olmanızdır, Tanrısal olan sevgiye, besleyen sevgiye, size bakan sevgiye. Ama bizler kendimize nasıl
bakacağımızı bilmiyoruz. Kendimizi nasıl seveceğimizi bilmiyoruz. Bu kişiyi seviyoruz, şu kişiyi seviyoruz ama kendimize ne
demeli? O zaman onlar bunun bencillik olduğunu düşünürler, - hayır, hiç bir şekilde değil. Kendini bilmek sevgidir. Eğer kendini
bilirsen, sevgiyi bileceksiniz, sizler bu sevginin okyanusuna düşeceksiniz. Ama bu şey, işte Benim deneyimimin ne olduğudur,
size anlatıyorum ve hepiniz aynı sevgiyi deneyimleyeceksiniz. Sadece kendinizi seyredin. Iç gözlem yapmak çok basittir, ‘kendi
içimde sevgim var mı, tam olarak?’ Kısmen bu sevgidir, kısmen değil. Şimdi, sevgi, ‘biz kendi ülkemizi seviyoruz’ şeklinde çok
fazla sınırlandırılmış da olabilir, deyin ki Hindistanı. Eğer kendi ülkemizi seviyorsak, yani bütün Hintlilerin iyi olduklarını
düşünebiliriz. Asla ülkemiz hakkında kötü konuşmayız. Hindistan hakkında, onun aleyhinde bir şeyler söyleyen her hangi bir
kişiden, nefret ederiz. Bu herkesde böyledir. Siz ülkenizi seversiniz. Siz aynı zamanda, ana babanızı da seversiniz, herhangi birini
seversiniz ama bu sınırlı sevgidir. Bu sınırlandırılmış bir sevgidir. Sevgi sadece açık olmalıdır. O zaman, ülkeniz söz konusu
olduğunda, akrabalarınız söz konusu olduğunda nerede durduğunuzu göreceksiniz. Her şeyi bileceksiniz. İncinmenize gerek yok,
bir şeyler söylemenize gerek yok, kavga etmenize, tartışmanıza gerek yok ama siz bileceksiniz çünkü sevgi size bilgi verir, bu kişi
hakkındaki tam bilgiyi verir. Kişiyi bileceksiniz, onun ne kadar olduğunu, ne yaptığını ama bunun sizin için bir sakıncası yoktur



çünkü siz bu kişiyi bilirsiniz. Yani siz aldırmazsınız. ‘Tamam, devam et.’ Bu küçük bir çocuk gibidir. Yanlış yolda ilerliyor. Bırak
gitsin. Şimdi tüm bu şeylerle, her ne giyerseniz, sizler Sahasraraya ulaşmış çok şanslı insanlarsınız ve şu ki, Sahaj Yog hakkında
her şeyi bilirsiniz. Ama Sahaja Yogayı uygulamaksızın, onu çalıştıramazsınız çünkü o zaman, onu tecrübe ederek, kendiniz
hakkındakini bilirsiniz. Meditasyon yaptığınız zaman, kendinizi bilirsiniz ve o zaman bu sevgi ile dolarsınız. Ama şimdi, otururken,
sadece ‘O çok kötü bir adam. Ondan nefret ediyorum’ — diye düşünürsünüz, bu şey. Tüm saçma fikirler kafanıza gelir veya ‘ben
bu takıyı almak zorundayım’, ‘Ben bu özel arabayı almak zorundayım’ gibi tüm bu şeyler ve o zaman siz sevmiyorsunuz. Ama eğer
severseniz, o zaman olacak şey şudur, her neye ihtiyacınız varsa, onu elde edersiniz. Her neye ihtiyacınız varsa, onu elde
edersiniz. Siz, ilk önce kendinizi sevmelisiniz ama bu sevgi, saf sevgi olmalıdır. Bunun bir sonucu olarakda, kendinizi
temizleyeceksiniz. Bazen kendinizi çok fazla kendi alışkanlıklarınızla, kendi tabiatınızla, kendi kişiliğinizl, her ne ise onunla
tanımlıyorsunuz ama sonradan bu sevgide anlarsınız ki, ‘Bu sevgi değil. Bu körlük.’ Sevgi size kendiniz hakkında tam bir fikir verir.
‘Ben neyim? Hangi problemlerim var? Neden problemler yaratıyorum? Neden bu problemlerin içine giriyorum?’ Bu sevginin, bu
kadar kuvvetli bir ışığı olmasına şaşacaksınız, bu onun gerçek olmasıdır ve bu bilgidir. Bilemiyor olmama ragmen, eğer bu
dünyada aydınlanmış ruh olmayan bir kişiyi suçlayacaksam, Ben bunu yapmayacağım ve tamamen aydınlanmış bir ruh, bunu
yapmayacağım çünkü onların yaşamlarında ışık yok. Onlar kendilerini göremezler ve onlar başkalarını göremezler. Yani onları
suçlamanın, bu topluluğu, şu topluluğu veya bu ülkeyi, şu ülkeyi suçlamanın ne yararı var. Ne faydası var bunun? Ve bu sevgi
evrenseldir. Onun özel bir tip veya özel bir tarz ile yapacağı hiç bir şey yoktur. Evrenseldir. Işte bu yüzden Sahaja Yoga
evrenseldir. Bu her yerde yayılır. Ben, sizin bu sevgiden neşe duymanızı istiyorum. Size vereceğim yegane örnek, bir büyük anne
ile, bir torundur. Onların bir ilişkisi vardır, en azından Hindistan`da var, biliyorum, muazzam bir sevgi. Onlar için torun her şey
demektir ve büyük anne her şeydir. Onlar sadece birbirlerini severler. Torun her ne yaparsa yapsın, büyükanne her ne yaparsa
yapsın, bu tamamdır. Bu, bir tür muazzam yüceltme deneyimidir. Siz yüceltildiğinizi hissedersiniz ve bu sevgiden neşe duyarsınız.
Eğer bu sevgide saflık yoksa, siz asla, asla sevgiden neşe duyamazsınız. Bu yüzden Ben sizlerden, başınızdaki Sahasrara da
bulunan ve kendi kalbiniz tarafından doldurulan bu okyanusu bulmanızı rica edeceğim. Kalp ve Sahasraranın birbirleri ile çok
fazla ilişkili olduklarını biliyor musunuz? Onların tarzı şöyledir, eğer bir kişinin kafası iyi değilse, onun kalbide iyi olmayacaktır.
Eğer kalbi iyi değilse, onun kafasıda iyi olmayacaktır. Ama yansıma daha fazla kafadan kalbe doğrudur. Derler ki, iyi veya kötü
olan genler vardır, bu tür bir şey değil. Sahaja Yogadan sonra, genleriniz değişti, siz değiştiniz, şimdi her şey değişti. Yani beyniniz
sadece ışıkla doldu. Kalbiniz ışıkla doldu ve sadece bu sevgi ile zıplıyorsunuz, her zaman espri ile, her zaman sevgi dolu bir
bakımla. Her gün, demek istiyorum ki, bu çok değişiktir. Ama siz şimdi buna ulaştınız. Şimdi onu elde ettiniz. Bu yüzden ondan
neşe duymalısınız. O zaman kast sistemi ve köktencilik, bu, aç gözlülük ve rekabet, tüm bunlar, yararsız şeyler akıp gider. Ama
eğer aklınızda saçmalıklar ormanı varsa, o zaman her tür hayvan bunun içinde yayılabilir. Kendinizi sevgi ile saflaştırın, kendinizi
sevgi ile temizleyin. Her pozisyona bakın, her şeye sevgi ile bakın ve domine etmemenin, kontrol etmemenin, küçümsememenin,
yanlış olan şeyler söylememenin daha kolay olduğunu fark edeceksiniz. Bu öylesine düzeltici bir şeydir ki, sevgi son derece
düzelticidir ve son derece neşe vericidir ki, şeyleri nasıl halletiğinize kendiniz hayret edersiniz. Böyle olan bir çok kimseyi
biliyorum. Amcası ile asla konuşmayan bir Sahaja yogi vardı. O dedi ki, ‘Bir şekilde, ondan nefret ediyorum.’ ‘Ama neden?’
‘Nedenini bilmiyorum, ondan nefret ediyorum.’ Ve sonra o bir yarış kursuna gitti, orada amcasının geldiğini gördü. Koşturdu ve
gidip sadece ona sarıldı. Amca bakmaya başladı, ‘Şimdi ne istiyor benden? Neden bunu yapıyor? Aklında ne var? ‘Beni böyle
severek ne istiyor?’ Amca anlayamadı. Bu olduğu zaman, biliyorsunuz, o kişi kendisinin bir Sahaja Yogi olduğunu ve hiç bir şeyi
açıklayamadı. Bunun üzerine amca sordu, Şimdi ne istiyorsun?’ O dedi ki, ‘Hiç bir şey. Seni seviyorum, hepsi bu.’ Bu yapılması o
kadar hoş bir şey ki. Söylemesi o kadar hoş bir şey ki. Orada aç gözlülük yok, hayır, arkasında hiç bir plan yok, bu sadece bütün
sahillere dokunan bir okyanus olduğu hissi ve o bir ses meydana getirir, sevginin güzel sesini. Sonra da dalgalar geri gelirler.
Sürekli olarak akıyor ve sürekli olarak çalışıyor, o asla yorulmaz. Şimdi, Kali Yuga da doğmak ve bu işi yapmak çok zor bir görev
ama Benim için böyle değildi. Her ne oldu ise, her kim Beni rahatsız etti ise, her ne ise, sevginin bu akışı ile Ben çözümünü
buluyordum. Her yere gittim, her neresi mümkün ise, her ne zaman mümkünse, sağlığım nasıl elverdiyse veya her şekilde, Ben en
az rahatsızlığı duydum ve hepinizden çok büyük keyif aldım. Bir iki tane korkunç insan oldu, bu önemli değil. Yani siz sahip
olduğunuz zaman, sizin Benim hakkımda tüm bu sözleri söylemeniz nedeni ile, gözüm sadece yaşlarla doluyor, başka ne
söylemeli bilemiyorum. Demek istiyorum ki, bu Benim sizlerin yapmanızı isteyeceğim bir şey, siz bunu, yani sadece sevgi ile
akacağınız türde bir yaşamı elde ettiniz. Tanrı sizler çok fazla kutsasın.
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Halka Açık Program, Yeni Delhi , (Hindistan), 24 Mart 2002 Sevgi içimizdeki potansiyel güçtür, Delhi 2002 Bugün burada
toplanmış olan bütün gerçeği arayanlara saygılarımı sunuyorum. Her yerde temelde eksik olan şey Sevgidir. Herkes onu sadece
bir sözcük ya da bir ifade olarak kabul eder. Sevgi aslında içimizdeki potansiyel güçtür. Annelerimize baktığımız zaman Sevgiyi
hisseder yada deneyimleriz. Anlatmaya çalıştığım şey şu ki, Sevgi kişinin içindeki Ruh aydınlanmasıdır. Ayrım yoktur. Hayvanlar
veya insanlar arasında fark gözetmez veya ayrım yapmaz. Ben bazen hayvanların sevgiyi daha iyi anladığı hissederim. Aslında
nefret unsuru insanoğlunda tamamen bitmelidir. Sevgi içimizdeki bir okyanustur ve onun dalgalarını içimizde buluruz. O aslında
içimizdeki güçtür. Güçten söz ettiğim zaman, bu hemen yok edici bir konum (Pralaya) olarak algılanmaktadır ama gerçekte o
bize iç huzuru verir. O içimizde gizlidir. İçimizde saklı durur. İçimizdeki Sevginin gücü bizi temizleyen, içimize mutluluk ve neşe
getirendir. Eğer görürsek… İçimizde ikamet etmekte olan alkol tüketimi veya kadınlar için para harcamak gibi zevkler ve ihtiraslar
şeklinde, Rakshasa formundaki düşmanlarımız var. Bu para her zaman günahkar bir hayat tarzı için harcanır ama siz ara ara onu
başkalarına vererek büyük bir neşe elde edebilirsiniz. Sonra, Ben insanları güç ve mevki peşinde koşarken görüyorum. Neden güç
ve mevki peşindeler? İnsanlar, beni herkes saygıyla selamlamalı diye hissediyor. Neden? İnsanların önce alçalmasına ve sonra da
yaptıklarından pişman olmasına neden olan bu güçtür. Bir zamanlar ben güç sahibiyken insanlar peşimden ayrılmazdı ama şimdi
onlar yanıma bile gelmek istemiyorlar hissine kapılırlar. Bir keresinde, birisine neden güç ve mevki sahibi olmak istiyorsun diye
sordum. O, Bana insanlara iyilik yapmak istediğini söyledi ama bilirsiniz güçlerini ve mevkilerini kaybetmiş insanlar kimsenin
umurunda değildir. İnsanlar ömürleri boyunca güç ve mevkiye (hırsına) gömülürler. Ne elde ederler? Nasıl seveceğini bilen bir
kişi, gerçek tanımaya ulaşır. O, hayat tarzının getirdiği bütün bu yetersizliklere, iniş ve çıkışlara tanık olur ve bunlar onu etkilemez.
Üçüncüsü ise, bir hırsız gibi çalan, çırpan veyahut sahtekar olup sanki zeki biriymiş gibi davranan insandır. Bu eylemi neden
yapıyorsunuz? Size kim saygı gösterecek? Esasında bunlar içimizdeki açgözlülüktür ve sizi kendinizden uzaklaştırır. Herkese
sevgi gösteren bir kişi her zaman hatırlanır. Belki para vermemiştir ama o hatırlanır. O Kuran’dan veya İncil’den ayetlerle
konuşmaz belki, ama nasıl sevgi verileceğini bilir. Öyleyse savaşı sürdürmek için ortaya atılmak neden? Her yerde “o para aldı,
(Hint dilinde yemek kelimesi kullanılır) “o para yemişti” diye duyuyorum. Eğer durum buysa neden sadece “para” yemiyorsunuz?
Bir keresinde birisini yolda giderken görmüştüm ve etraftaki diğer herkes yüzlerini kapatıp, adamla karşı karşıya gelmekten
kaçınıyorlardı. Birine ne olduğunu sordum. Bana “Anne, bu adam yanlış işler yaparak bir sürü para yedi ve o pis kokuyor” dediler.
“Bu yüzden eğer örtünerek kendimizi korumazsak, onun kötülüğü bize de bulaşır.” Bir başka şey de elbise giymekle ilgili ihtiras.
Moda yüzünden yanlış kıyafetler giymek. Açıklamalar yapmaya da başlıyorsunuz. Siz böyle modaya uyar, sonra da Hamunanji’nin
de üzerinde kıyafet yoktu dersiniz! Ama neden insansınız, siz neden Hanuman olmak istiyorsunuz? Bir keresinde Shri Krishna,
Shri Mahavira meditasyon yaparken Onun yanına geldi. Onun giysileri istedi ve Mahavira`da cömertliğinden dolayı bütün
kıyafetlerini Ona verdi. Ama şimdi bakın, insanlar bugünlerde Mahavira’yı çıplak gösteren heykellerini yapıp dikiyorlar.
Başlangıçta Adem ve Havva’nın da üzerinde giysileri yoktu. Daha sonra aldıkları meyveden yılan çıktı. Bu yılan Kundaliniydi.
Aydınlanmalarını aldıklarında, bilgiye sahip oldular ve bundan sonra çıplaklıklarını kapamak için kendilerini örttüler. Neden bu
kadar çok utanmazlık olduğunu anlamıyorum. İnsan nedir? Onlar neden bu kadar şaşırmışlar? İnsanın Lajja`ya (utanma) sahip
olması gerekir. Bu aslında insanların içindeki Devi Tattwa’dır, özellikle de bayanların. Bu içten gelen bir ifadedir. İki omuzunuzda
iki çakranız var. Bir tanesi sol taraftaki “Shri Lalit Çakra” ve biri de sağ taraftaki bir Shri “Shri Shrichakra”. Özellikle hanımlar, sizler
bu çakraların üzerini örtmeli ve açıkta bırakmamalısınız. Hangi korkunç hastalığı çekebileceğinizi söylemek istemiyorum. Ancak
bununla birlikte bu bayanlarda çok hassasken ve onların omuzlarını kapatmaları zorunluyken, erkeklerde bu gerekli değildir.
[Daha sonra saflık üzerine konuşarak Shri Mataji şöyle dedi:] Bir keresinde 10 yaşındaki bir kız çocuğu, bir başkasından duyduğu
zaman, bir insanın neden intihar ettiğini sordu. Olayın aslında kızın masumiyetinde gerçekten nasıl bir etki yarattığını görüyor
musunuz? İçimizdeki masumiyetten daha önemli bir şey yoktur. Böylesi bir masumiyet neden içimizde yok? Bizler karanlığın
aklıyız. Cahiliz. Sizin topluma neşe verebileceğinizi ve mutluluk getirebileceğinizi nasıl beklersiniz? Şimdi, eğer boynunuza bir
garland geçirip etrafta dolaşırsanız, insanların sizin büyük bir kişi olduğunuzu düşünmesini sağlarsınız. Başkalarına ne olacak?
Hayatın birincil amacı …. Dolayısıyla bugün buraya geldiniz. Ayrıca bağlantınızı da kurmuş durumdasınız. Siz mutlu olun.
Içinizden biri çıkıp diyebilir ki, “Anne ben bunu deneyimledim ama yine de mutluluğu veya iç huzurumu bulamadım” veya bu
mesele için Anne, ben bunu elde ettim ama henüz evimde para kazanamadım” diyebilir. Bütün bunları bırakmalısınız… ve
bağlantınızı kurmalısınız!.. [Ego hakkında konuşurken Shri Mataji birinden bahseder..] Bir keresinde Bana gelip “Lütfen beni
kurtar” diyen bir beyefendi vardı. Ben bu hastalıklı insanı hiç fark etmemiştim. Ego ile o korkunçtu. O zaman egonuzun gafını
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neden aklıyorsunuz? Ego ile aslında yanlış bir yolda girersiniz… [Daha sonra SM başka bir hikaye aktarır…] Bir zamanlar Ben şimdi
vefat etmiş olan eski bir siyasetçi tanırdım. Ölümünden sonra cesedini taşımak için etrafında dört kişi bile yoktu. Hayatının son
döneminde ona geri dönmeyen bir köpeği vardı. Neden bu olsun? Bu sadece onda bir ego problemi olduğu için. Kişi egosunu terk
etmelidir. İngilizce yapılan Konuşma Şu ana kadar sevgi hakkında zaten çok konuştum. Bahsettiğim şey Hindistan’daki
sevebilme kapasitesidir. Bütün olarak, onlar sizi severler. Bir kere evlerine gittiniz mi, sizi tüm misafirperverlikleri ile ağırlarlar.
Hindistan’da özellikle fakir bir adamın evine gittiğinizde, size yine de süt ikram ederler. Özellikle, kültürüne hala bağlı olan
geleneksel insanlar son derece sevecen olurlar! Bu 300 yıllık İngiliz yönetiminden sonra bizim hala ayakta kalmamızı sağlayan
şeydir. Yabancılar konusunda Shri Mataji Hintlilerin aslen insanları seven bir halk olduğunu söylüyor. Eğer size “yabancı” dersem,
bu yanlış bir şeyi kast etmiyor. Size değer verilir ve Hintliler sevgilerini ifade ederler. Güvende ve korumadasınız. Fakat bu ülkenin
dışındaki bir yerde yabancı olduğunuz söylense belki de siz rahatsız olabilirsiniz veya yanlış bir şey ifade edilmiştir. Tabii
geçmişte meydana gelen bir şeyler vardır. Ama onlara söylediğim gibi. Fotoğraf makinalarını ve diğer şeyleri çalan çocuklar vardı
ama onlara bu kişilerin yabancı olduğunu söylediğimde çaldıklarını hemen geri getirdiler. Sizlerde müşfik ve sevecen olmalısınız.
Tüm bunlar yayılmalıdır. Zengin olmayan veya ihtiyacı olanlar için bizler öne çıkmalıyız. Avusturyalı bir hanım Bana, Anne biz bir
yetimhane açıyoruz dediğinde son derece mutlu oldum. Yani Ben dedim ki, arazi için destek olmak üzere sana para vermeliyim.
Ama o Bana, Anne biz halihazırda aynı şey için Sahaja Yogilerden ve dışarıdan da seksen lakhs topladık. Yani bu kişinin içinde
sahip olması gereken sevgidir ve anlayıştır. Tüm dünya problemleri sevgi sayesinde çözülmüş olabilir. İşte siz bu yüzden
aydınlanmanızı aldınız. Hepiniz sevgi okyanusuna düşeceksiniz.
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Holi Puja, Palam Vihar, Gurgaon, Delhi, Hindistan, 29 Mart 2002.

(Hintçeden tercüme edilmiştir)

Holi, Shri Krishna`nın zamanında başlamıştı. Ondan önce de Shri Rama zamanında....  O çok müsamasızdı. Bu yüzden halk çok
huzurluydu ama  insanlar bütün neşeden mahrumdu. Bunun üzerine  o insanların özgürce gülebilecekleri ve neşeli olabilecekleri
bir yol olması gerektiğini düşündü. Bütün tehlikeli işlerde olduğu gibi Holi meselesinde de bu oldu , tam tersi bir tepki meydana
geldi. Holi’yi çok yalnış bir şekilde oynamaya başladılar. Bu festivale çok kötü bir şöhret getirdi. Bu bozulma öyle büyüdü ki Ben
asla Holi oynamam dedim.

Bunun nasıl başladığına dair hikaye şöyledir; Holika denen dişi bir şeytan vardı. Prahlad’ın kızkardeşi idi ve Prahlad’ın babası
Prahlad’a çok eziyet ediyordu. Holika’nın bir avantajı vardı, ateş onu yakmıyordu. Prahlad’ın babası Prahlad’ı öldürmek istedi ve
Holika’ya kızının ölmeyeceğini düşünerek, ondan çocuğu alıp yanan bir pyrenin (ölü yakılmakta kullanılan odunların) üstüne
oturmasını söyledi. Ama şaşırtıcıdır ki kız öldü ve Prahlad ateşten hiç zarar görmedi, yaralanmadan oradan çıktı. Bu zalim ve
öfkeli olmanın çok yanlış olduğunu gösteren çok büyük bir olaydır. Bu lütuf bahşedilmiş olmasına  rağmen kızı yine de yandı.  Bu
yüzden Holi’de bu geleneğimiz var.

Ülkemizde, bunun gibi herşey de birçok gerçeklik vardır. Anlamamız gerekir ki eğer yalnış şeyler yapmazsak, başkalarınna
rahatsızlık vermezsek.... o zaman bunlar  şeytani özelliklerdir. Sağ kanal insanlar kendilerinde bu şeytani kaliteleri geliştirirler. Biz
bu tür hiçbir düşüncenin aklımıza gelmesine izin vermeyeceğiz ve onlara hiç değer vermeyeceğiz. Herkesi seveceğiz. Bu çok
önemli ve bunu çok iyi anlamalıyız, aksi halde bir Holika yani bir şeytan haline geliriz. Bunun içinde çok büyük bir ders var.
Prahlad küçük bir çocuk olmasına rağmen hiç yaralanmadı. O, Herşeye Kadir Tanrı tarafından korunmuştu ve yakılamayacağına
dair bir lütfu olan bu bayan yandı. O bu lütfu birçok kefaret sonucunda elde etti. O yandı ve Prahlad kurtarıldı.

Bundan bir sonuç çıkarabiliriz, geliştirdiğimiz bütün bu tür karakteristik özellikler yok edicidir ve onlardan kurtulmamız lazım.
Herkese karşı sevgi ve yardım etme duygumuz olacak. Başkalarıyla kavga etmek veya onlara bağırmak iyi değildir bunlar şeytani
özelliklerdir. Bizim bu şeytani özelliklerimiz olmayacak çünkü bizler Sahaj Yogileriz. Bu dünyayı değiştirmek için doğmuş olan
özel bir ırkın insanlarıyız ve dikkatimizi buna koymalıyız. Biz çok yükseğe yerleştik, tüm diğerlerinden çok daha yüksek ve tüm
diğerlerini böyle eğilimlerden korumamız gerekiyor. Bu günlerde bu çok yayıldı. Bu yüzden tüm nefret dolu, zalim davranışlar ki
biz bununla başkalarına hükmediyoruz, başkalarına zulüm ediyoruz, bu çok çok kötü ve Sahaja Yoga’da bütün bunları yapmaya
gerek yok.

Siz kendiniz çok güçlüsünüz. Sizin içinizde öyle güçler var ki; eğer biri herhangi bir şekilde size zulüm etmeye çalışsa bile, Prahlad
gibi korunacaksınız. Sizi kimse yok edemez. Koruma altındasınız. Hiçbirşey sizi yok edemez. İşte bu yüzden herhangi birine karşı
nefret veya beğenmemek gibi duygular beslememeliyiz. Başkalarına karşı sevgi ve şefkat duygularınız olmalı ve onları
değiştirmeye çalışmalısınız. Eğer böyle insanlara karşı affedici olursanız, o zaman o kişi iyi olacaktır. Bizim önümüzde çok büyük
bir örnek olan  Prahlad, küçük bir çocuk ve şeytan olan babasına meydan okudu. Ama o korundu ve babası öldürüldü. Bu ölme
sorunu değil ama sizi yok eder. Sahip olduğumuz her tür  negatif düşüncemiz yok oluşumuzu getirir. Yani eğer herhangi birine
karşı nefret veya intikam duygularımız olduysa o zaman o duygudan kurtulmalıyız.

Bu  hepiniz için Holi mesajıdır.
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AIIMS’teki Doktorlar Konferansı. Yeni Delhi (Hindistan). 2 Nisan 2002 Tüm gerçeği arayanların önünde eğilirim. Doktorların
önünde konuştuğum için üniversite günlerim aklıma geliyor. Ben de Lahore’da sizler gibi tıp öğrencisiyken –ya şanssızlık ya da
şans eseri bizim üniversitemiz tamamen kapandı – eğitimimi bırakmak zorunda kalmıştım. Batı kaynaklı tıp eğitimine inancım
olmadığımdan değil ama bu eğitimi buna bağlamam için ve batı kaynaklı tıp eğitiminde neyin eksik olduğunu anlamam için iyi bir
fırsattı. Eksik nokta şu ki, tıp bilimi içinde insanlar, bütünle bağlantısı olmayan çok bireysel bir unsur olarak ele alınıyorlar.
Hepimiz bütünle bağlantıdayız. Ama insanları bütünle bağlantılı olduklarına ve ayırılmış olmadıklarına nasıl inandıracaksınız? Biz
bütünle bağlantılı olduğumuz için, bütün problemlerimiz bütünle bağlantılıdır. Siz, bir kişiyi sadece tek bir şeyin hastası ve diğerini
başka bir şeyin hastası sayamazsınız. Şu olabilir ki, tek problemi olan kişi aslında bir sürü başka probleme daha sahip olabilir,
batı tıbbında saptayamadığımız bir sürü başka bağlantıya sahip olabilir. Örneğin, bir kişiyi tıbben çok hasta görmek mümkündür,
belki de, ama onun mental durumunun ne olduğunu bilmiyorsunuz. Aklen o ne yapıyor? Aklen sağlıklı mı ya da sadece fiziksel
olarak mı sorun yaşıyor? Şimdi, kesinlikle çok şey hakkında biliyoruz, yani tıbben bunun için bir tanımlamamız var; bu
psikosomatik bir problem ya da somatik bir problem diyoruz ama bu ikisi arasındaki bağlantı nedir, onu bilmiyoruz.
Hastalıklarımızın çoğunun psikosomatik kaynaklı olduğu sizi şaşırtacaktır, çoğunlukla tedavisi mümkün olmayan kanser gibi,
kanser ve AIDS diyebiliriz, bunun gibi tedavisinin kesinlikle mümkün olmadığı ve çok zor olduğu düşünülen benzeri tüm
hastalıklar; tüm bunlar bizim bağlantımızla gelir, çok da emin olmadığımız bağlantımızla, sol kanalla gelir. Burada resimde
gördüğünüz gibi, sol taraf, bilmiyorum. Biz sadece sağ kanal tıp bilimini biliyoruz ve o da böyle detaylar içinde. Bu gerekli değil,
sizler bir insanın aynı zamanda sol kanalını da bilmelisiniz ve bizler tamamen bu sol kanalın farkında değiliz. Örneğin, deli olan bir
kişi, çılgın biri, akıl hastanesindedir. O kişi kalp rahatsızlığına yakalanmaz. Neden? Nasıl delirdi? Bu kişinin bizimle olan bağlantısı
nedir? Örneğin diyelim ki kanserden dolayı acı çeken bir hastanız var. Kanser hakkında şüphesiz çok şey biliyoruz; virüs nasıl
başladı, tüm bunları biliyoruz. Ama kansere yol açan şey ne, bunu kimse bilmiyor ve ne tür insanlarda kanser ortaya çıkıyor, bunu
bilmiyorsunuz. Şimdi, bunlar iki tanedir, gördüğünüz gibi; içimizde iki kanal vardır; biri sağ tarafla, diğeri sol tarafla ile ilgilenir.
Şimdi, eğer sol tarafta bir probleminiz varsa, bu durumda psikosomatik problemler ortaya çıkabilir. Farz edelim ki, eliniz kırıldı
veya bir tür fiziksel probleminiz var, o zaman sorun yok. Ama bu bir karmaşık psikosomatik problemse, o zaman, üzülerek
söylemeliyim ki, doktorlar bunu tedavi edemezler. Çünkü siz diğer tarafını bilmiyorsunuz; hastanın bu kansere yakalanmasına
neyin etki ettiğini siz bilmiyorsunuz. Sahaja Yoga’da kanserin tedavi edilebilir olduğunu öğrenmekten dolayı memnun olacaksınız;
eğer çok erken bir evrede ise tedavi edilebilir, çok kolaydır ama değilse de bu mümkündür. Özellikle kan kanseri tümüyle
iyileştirilebilir. Hayatımızın bu iki tarafının nasıl bir bileşiminin, bizi tedavi edilemez bu hastalıklara açık hale getirdiği sizi hayrete
düşürecektir. Bu tedavisi mümkün olmayan hastalıkların uzun bir listesi var. Size bunları saymak istemiyorum; zaten siz bunları
gayet iyi biliyorsunuz. Bu şekilde, bu hastalıkların hepsinde bir sol taraf komplikasyonu vardır. Tabii siz sağ tarafla ilgili çok şey
biliyorsunuz, Gray’in anatomisi ve sonrasında hepiniz biliyorsunuz. Ama sol taraftan nasıl etkilendiğinizi bilmiyorsunuz.
Dolayısıyla, bu konferansta size sol tarafla ilgili, belki de daha önce hiç duymadığınız ve inanmayacağınız bir şeyler anlatmak
istiyorum. Sol taraf geçmişimize aittir; geçmişimize, bu anlamda gelecek odaklı insanlar sol taraftan etkilenmezler. Ama sol
tarafta yaşayan insanlar sol tarafları hakkında endişe ederler, kendilerine acırlar, şu ya da bu şekilde onlar etkilenenlerdir. Sol
kanal insanı, eğer size söylersem, duyduğunuzda şok olacaksınız ama aslında posses olmuştur. Onlar ölü bir ruh tarafından ele
geçirilmiştir, ki sizler için bu bir bilgi olmalıdır. Buna inanmayabilirsiniz ama olan şey budur. Kederlenen veya sol taraf tabiatına
kayan herkesin başına gelebilir bu. Bunun dışında, sahte gurular gibi başka pek çok şey de vardır. Bunlar ne yaparlar, bunlar
insanları ipnotize ederler, sizi kontrolleri altındaki ölü ruhlarla ipnotize ederler. Bu tıbbi olmayan, ya da tıp dışı diyebiliriz veya ne
dersek diyelim, işin bu tarafı doktorlar tarafından bilinmelidir; aksi halde sizler hiçbir iyileştirme yapamazsınız. Belki teşhis
koyabilirsiniz, koyma ihtimaliniz olabilir. Ama psikosomatik sorunları olan insanları iyileştiremezsiniz. Günümüz tıbbının sorunu
şu, psikosomatik hastalıkları tedavi edemezler. Bunun için, bizlerin MBBS eğitiminde yaptığımız gibi uzun seneler harcamanız
gerekli değildir. Eğer becerebilirseniz bu çok, çok kısa bir kurstur. İlk önce Tanrısal güçle bağlantıda olmanız gerekir; bu çok
önemlidir. Bu hiç zor bir şey değildir ama sonrasında spiritüel becerilerinizi muhafaza etmeniz gerekir. Bu spiritüel becerilerden
bir tanesi masumiyettir; gördüğünüz ilk çakra masumiyettir. Eğer masum bir insansanız, tüm o tedavisi mümkün olmayan
hastalıklardan muzdarip olan insanları kolayca iyileştirebilirsiniz. Kişinin her şeyden önce aydınlanma almaya çalışması
gerektiğini söylemeliyim; bu önemlidir. Kundalini yükseldiğinde, bıngıldak kemiği bölgenizi deler geçer ve her yeri saran Tanrısal
güçle bağlantıya geçersiniz. Bana inanmak zorunda değilsiniz ama aydınlanmanızı alın. Eğer aydınlanmanızı alırsanız o zaman
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hastanızın ne tür bir kombinasyona sahip olduğunu anlamaya ehil olursunuz. Hastanızın rahatsızlığı sadece fiziksel mi yoksa o
bu sol taraf kombinasyonuna mı sahip? Geçen gün çok şaşırdım, bir çocuk geldi Bana, menenjit hastasıydı. İyileşti ve ebeveynleri
onun nasıl iyileştirildiğine akıl erdiremediler. Sonra çocuk iyileştiği zaman ona “Senin arkadaşın kim?”diye sordum. Şu şu Guruya
sahip şu şu oğlan dedi. Tamam. Ben de onların evine gittim ve mütemadiyen o guruyu seyrediyordu, inanabiliyormusunuz? Bu
kötü gurulara kendini kaptıran bir çok doktor da var. Bilmelisiniz ki, farkındalığınızı elde edene kadar kimin güvenilir, kimin doğru
olduğunu bilemeyeceksiniz. Menenjit hastası masum bir oğlan çocuğu ve bir gecede iyileştiriliyor. Sahaja Yoga’nın muhteşem
deneyimi karşısında hayrete düşeceksiniz ve bu fazlasıyla büyük bir sürprizdir. İnsanların kabullenememelerinin sebebi bu.
Halbuki tedavi edilemez olduğu düşünülen insanların tedavi edildiği, size gösterebileceğimiz o kadar çok vaka var ki. Bir sürü
insan, özellikle de kanser gibi ciddi rahatsızlığı olanlar. Yani kanserle ilgili tıp biliminde, şunu yaparlar, bunu yaparlar, ta ki sizi
tamamen saçsız bırakana kadar. Ama Sahaja Yoga’da böyle değil; hemen bilirsiniz ki bu adam ele geçirilmiş. Şimdi bu tip bir
yaklaşım Tıp Biliminde kesinlikle yoktur, oysa ülkemizde biz buna her zaman inandık. Bizim vefat eden insanlar için belli kural ve
düzenlemelerimiz var. Nasıl hareket etmeli? Shamshan’a (cenazenin yakıldığı alan) nasıl gidilir falan ? Tüm bu cansız bedenlere
dair belli tipte bir anlayış vardır, nasıl davranırlar? Nereye giderler? Ve bu sizin bilgi dağarcığınızın büyük bir bölümünü oluşturur,
büyük bir bölümü diye düşünüyorum. Çoğunlukla sol taraftan gelen, bir çok hastalığın tedavisi yoktur, iyileştiremezsiniz. Tıp
bilimi sağ tarafı tedavi edebilir, bunu biliyorum; yapabileceklerini biliyorum. Ama kanser söz konusu olduğu zaman, onu bir
aşamadan diğerine ertelemeye devam edeceklerdir; ameliyat edecekler, o tekrar yayılacak, sonra şunu, sonra bunu yapacaklar.
Ameliyat bir tedavi yöntemi değil, değildir. Eğer Sahaja Yoga’da uzmansanız, ameliyat etmek zorunda değilsinizdir. Bir gecede
tedavi edebilirsiniz; bir gecede kanser hastasını tedavi edebilirsiniz, inanın Bana. Sizler tümüyle bunu becerebilecek kişilersiniz.
Özellikle Hintliler, çünkü Hintlilerin özel bir becerisi vardır. Bu ülkenin nasıl özel bir kutsamaya sahip olduğunu söylemeliyim. Bu
ülkenin ne kadar büyük bir ülke olduğunu bilmiyoruz ama biz sadece batı eğitimi ile ilgileniyoruz: nereye vardılar, bu batılılar
deneyimlerinde nelere ulaştılar, Ben gerçekten anlamıyorum. Çocukları uyuşturucu kullanır, aileleri huzursuzdur, her şey o kadar
bozulmuştur ki.. Bu eğitimi kötülediğimden değil, hiç değil. Ama o tam değildir ve sizler bunun diğer tarafına da sahip olmalısınız.
Aksi halde kanser hastanesi kurmayın. Sadece fiziksel şeylerin problemlerini çözeceğiniz hastane olsun, ama her türden hasta
istiyorsanız, o zaman diğer tarafı da bilmeniz gerekir. Korkulacak bir şey yok, üzüntü duyacak bir şey de yok, ama bu doktorlar
olarak sahip olmanız gereken bir bilgi çünkü tıp biliminin, Doktor Aggarwal’ın söylediği gibi hala tam olmadığını düşünüyorum.
Ama tıp biliminin içinde eksik olan şey, bizim sahip olduğumuz sol kanal bilgisi. Şimdi, söylemem gerekir ki bunu ben herhangi bir
kitapta okumadım, herhangi bir kitaptan almadım, ancak insanlarla Sahaja Yoga ile çalıştığımda, keşfettim ki Hindistan ile
karşılaştırıldığında batılılar sol taraftan çok daha fazla etkileniyorlar, çok daha fazla. Ve nasıl hasta olduklarını, onlara ne
olduğunu anlayamıyorlar. Bir insanın tedavi gerektiren sağlık durumunun çok kısıtlı bir alanını dahi ele alsanız, o zaman da çok
önemli kısmı sol taraftır. Diyelim ki her dakika ağlayan, sızlanan ve mutsuz olan bir hanım var, o kadın kansere yakalanabilir.
Şimdi iki tür var; biri sağ taraf hastalıkları, diğeri tabii ki sol taraf. Söylemeliyim ki oldukça saldırgan, baskın, kontrolcü tipler olan
sağ tarafı baskın kişilerin elbette çok kötü bir karaciğerleri vardır; bunu belirtmem gerekir. Çok kötü bir karaciğerleri vardır ve
böyle oldukları zaman bütün sınırları aşarlar ve bütün sınırları aştıklarında da teşhis edemeyeceğiniz, tedavi edemeyeceğiniz
türde hastalıklara yakalanırlar. Bunlardan biri de karaciğer hastalığıdır; sanırım doktorlar karaciğeri tedavi edemiyorlar.
Deneyebilirler, ama Sahaja Yoga’nın iyileştirebileceği gibi iyileştiremezler. Ve tabiatı böyle olan bir insan, o kadar öfkelidir ve o
kadar saldırgandır; şöyledir, böyledir ki; o bu berbat karaciğerden dolayı sıkıntı çeker ve türlü türlü komplikasyonlar geliştirir.
Bunun dışında da sağ tarafta başka bir sürü hastalık vardır, bir sürü başka. Ama ben en belli başlı olanının karaciğer hastalığı
olduğunu düşünüyorum. Karaciğer sizinle yaşar. Ve eğer karaciğeriniz fonksiyonunu yerine getirmiyorsa , alopati (Vücuttaki
bozuk olan bir faaliyeti mukabili olan diğer faaliyeti uyararak düzeltmek) ile çözüm bulamazsınız. Belki biraz buraya, biraz oraya
ama zirveye vardığında karaciğerle bir kişi güçten düşebilir, hatta ölebilir. Batıda, karaciğer problemi çok yaygındır ve onlar için bu
problemlerinin çözümü yoktur. Problemleriyle birlikte yaşarlar ve doktorlar da sadece onları hastaneye yatırırlar. Bunlar tedavi
edilemez değildirler, kesinlikle tedavi edilebilirler. O bilgiye sahip olmadığımız için, bu nedenle de onlara tedavisi mümkün
olmayanlar diyoruz. Hayır, öyle değiller. Başka hastalıkları suçlamak istemiyorum ama teşhisi bile konulamayan ve tıp bilimi
tarafından tedavi edilemeyen nice hastalıklar var ki, her şeyden önce durumun bu olduğunu kabul etmeliyiz. Her şeyi denemeye
devam edebiliriz ama iyileştiremeyiz. Türlü çeşit ilaç çıkacak, ama tedavi edemeyiz çünkü size anlatmaya çalıştığım şey,
varlığınızın sadece yarısının tartışıldığıdır. Bunda da bir sürü şey orada yoktur. Örneğin astımı ele alalım; astım doktorlar
tarafından tedavi edilemez, bu bilinen bir gerçek ama Sahaja Yoga kesinlikle astımı iyileştirebilir. Alerjiler de bizler tarafından
tedavi edilebilirler. Çünkü eğer tüm sorunların kökenini bilirseniz, farmasotik veya benzeri bir şey değil ama gerçek kökenine, işte
o zaman durumu ele alabilir ve tedavi edebilirsiniz. Şu ana kadar herhangi bir üniversite ya da benzeri bir kurumumuz yok Sahaja
Yoga’da. Keşke olabilseydi. Ama bir hastanemiz var. Belapur’da insanların tedavi edildiği bir hastanemiz var; ona Yeni Bombay



diyorlar. Hastalar sadece kaldıkları için para ödemek zorundadırlar ve bu da fakir insanlar için günlük 300 rupiyi geçmez bildiğim
kadarıyla. Ama herhangi bir ilaca ihtiyacınız yoktur, hiçbir şey için para ödemek zorunda değilsinizdir. Bu kadar fakir olan ülkemiz
için, bunun önemli olduğunu düşünmüyor musunuz? Aksi halde röntgene gidersiniz, sonra başka bir teste, sonra bir başkasına ve
bunlardan da hiçbir sonuç çıkmaz. Kişinin tek bilmesi gereken bununla nasıl başa çıkacağıdır. Şimdi, diyelim birisinin bacağı
kırıldı, bitti, bacağı kes, başka bacak koy. Buna ihtiyaç yok; sizi temin ederim hiç ihtiyaç yok. Şimdi bizim Sahaja Yoga’da bazı
doktorlarımız var; çok iyi doktorlar. Bir kısmı Amerika’da, bir kısmı İtalya’da ve bir kısmı da Rusya’da. Rus doktorlar çok iyi.
Onların, gördükleri eğitimin ötesinde bir şeyler olduğuna nasıl karar verdiklerini ve öğrenmeye çalıştıklarını bilmiyorum. Eğer bir
tesis yapabilirseniz çok mutlu olurum ama her halükarda bu yörede, bilhassa Büyükşehir Noida, Delhi’de bir hastane kurma
niyetim var ve eğer sizin doktorlarınızın bir bölümü bize katılırsa bizlere çok yardımcı olabilirler. Büyükşehir Noida’da, öğrencileri
ve aynı zamanda insanları tedavi edebilen doktorları toplayacağımız, bir okul da diyebiliriz, bir yüksek öğretim kurumu başlatmayı
düşünüyorum. Ve burada tedavi için hiçbir ücret alınmayacak. Tabii kaldıkları yerde; eğer gelir ve orada kalırlarsa, o zaman
yediklerinin ücretini ödemek durumunda olabilirler, hepsi bu. Ya da bu Benim ayarlamaya çalıştığım bir şey ve ayrıca doktor
olarak katılmak isteyen herkesin biz hizmetini kabul etmek isteriz. Maaş ne kadar olacak bilmiyorum ama çok fazla olmadığını
söylemeliyim; doktor başına ayda yaklaşık 6000, 7000 arası ödeyeceğiz. Ama onun bir Sahaja Yogi olması gerekir ve Sahaja
Yoga metodunu bilmeleri gerekir. Ben bunun çok yüce gönüllü duygulardan biri olduğunu düşünüyorum ki ülkemizde hastaneye
gidemediği, tedavi edilmediği için çok fazla insan ölüyor. Eğer bu Benim projeme biraz zaman ayırırsanız, eminim Ben bu insanlar
için iyi bir hastane ayarlamaya muvaffak olacağım. Burada somatik olduğu kadar psikosomatik hastalarımız da olacak; her çeşit
hastamız olacak. Ve siz çok şey öğreneceksiniz çünkü bu çok süptil ve derin bir bilgi. Bunu sadece kitaptan öğrenemezsiniz;
hasta ile deneyim kazanmanız gerekir. İnsanları nasıl iyileştireceğinize şaşıracaksınız. Bu bir kitap bilgisi değil, çok ama çok
pratik bir bilgidir ve yardımsever bir tabiatı olanlar çok başarılı olabilir ve çok şey öğrenebilirler. Size söylemem gereken bir şey
var; Sahaja Yoga’nın bir kötü yanı da vardır; Sahaja Yoga’dan para yapamazsınız, yapamazsınız. Eğer para kazanmaya
çalışırsanız, başarısız olursunuz. Şu veya bu yüzden para işi Sahaja Yogilere biraz fazla gelir, bununla idare edemezler. Ama
hizmet verebilirsiniz. Şimdi bizim bu Belapur hastanemizde çok tatlı emekli bir doktorumuz var ve çok da başarılı, ama artık
çalışmıyor. O çok çalıştı ama şimdi onun gelini bu işle ilgileniyor. Eğer isterseniz, eğer emekliyseniz, eğer paraya ihtiyacınız
yoksa, çok paraya ihtiyacınız yoksa, o zaman bu çok iyi bir şeydir. Bizim sağladığımız ayrıca, diyelim ki bir lojman, yemek gibi
şeyler ayarlanabilir, o kadar zor değil ama bu fazla para odaklı bir şey değil. Ben de bir dönem tıp okumuş olduğum için şunu
söylemeliyim ki şimdi tıp çizgisi çok para odaklı olmaya başladı; şaşkınım. Üzülerek söylüyorum ama çok para odaklı oldular ve
bazı doktorlarınız Amerika’ya gittiler ve insanları o kadar aptal yerine koydular ve o kadar çok para kazandılar ki Hintli olmaktan
utanç duyuyorsunuz, durum bu. Çok fazla para kazanamazsınız ama emekli bireyler olarak bize katılabilirsiniz ve bize yardımcı
olabilirsiniz ve bir kısmınız Sahaja Yoga öğrenmek için gelebilir. Hemen hemen, diyelim ki aylar içinde uzman haline gelirsiniz.
Hiç gecikmeden teşhis koyabilirsiniz. Herhangi bir laboratuvara falan gitmek zorunda değilsiniz, sorunun ne olduğunu hemen
bileceksiniz. Ve tedavi edilemez her türlü hastalığı tedavi etmeyi deneyebilirsiniz. Ben Kendim bile bunun insanlarla nasıl
çalıştığına hayretler içinde kalıyorum. Şimdi tüm bu ödüller ve insanları tedavi ettiğim ve bunu yaptığım için Bana verdikleri tüm
şeyler ama orada hastanem yok. İlk hastanemin Delhi’de olmasını isterim ve burada da çalışmasını istiyorum. Bunu kendi
kendimize başarmayı düşünelim. Bu hayır için çalışacak bir hastane ve çok da akla yakın; hastaneyi inşa etmek için param zaten
var; tek ihtiyacım Bana yardımcı olacak doktorlar; Sahaja Yoga çok çarpıcı bir şeydir; eğer gelirseniz, nasıl çalıştığına hayran
kalacaksınız. Hiç bir zaman o tip olamadığımızı biliyorum; hiç bir zaman Tanrısal olanla bağlantıda değildik. Hiç bir zaman
Tanrının o güçlerini kullanmadık ve bir kere bu güçleri kullanmaya başladınız mı kendi kendinize hayret edeceksiniz. Kim
olduğunuzu keşfetmeniz gerektiği söylenir, bu aydınlanmanızı alana kadar mümkün değildir ve ancak o zaman mümkündür.
Bugün ülkemizde aydınlanmış insanlara ihtiyaç var, her türlü problem çözülebilir. Her tip kavga demeliyim ki, sürmekte. Kolektif
bir insan olduğunuz için, kolektif yapıda bir kişiliğe sahip olursunuz, artık kavgaya, daha fazla kavgaya gerek yoktur. Aydınlanma
alan bir çok Müslüman ülkem var; Türkiye, bu Benin, Fildişi Sahili denilen bir başkası var. O tarafta yedi ülke var, onların hepsi din
değiştirmiş veya daha çok Sahaja Yogaya dönüştürülmüş Müslümanlar. Bütün bunların içinde bütün dinlerin bütünleşmesi yer
almakta, insan yeteneklerinin, insan kişiliğinin ve saygının anlaşılması. Yani demek istiyorum ki bu içine gireceğiniz atmosfer çok
farklıdır; çok huzurlu, sessiz ancak son derece tatlı bir kişi haline geleceğiniz çok farklı düzeyde bir farkındalıktır sizlerin
ifadesiyle. Ve sonuç olarak bu kısa konuşmada Sahaja Yoga hakkında ne kadar bilgi verebildim bilmiyorum ama o çok mucizevi
bir şeydir. Ve lütfen aydınlanmanızı almaya çalışın; o kişi Benden istedi, sanırım, eğer elimden gelirse deneyeceğim. Bir ufak
nokta daha var; ayakkabılarınızı çıkartmanız gerekir. İngiltere’de ilk defa onlardan ayakkabılarını çıkartmalarını istediğimde çıkıp
gittiler. İngilizler ayakkabıları olmadan yaşayamıyorlar sanırım. Lütfen ayakkabılarınızı çıkarın. Buna sahip olmak istemeyenler
çıkabilir. Hiç kimse üzerinde baskı yok. Her şeyden önce aydınlanma alabileceğinize dair kendinize güvenin. Lütfen her iki



ayağınızı yere koyun. Her iki elinizi Bana doğru bu şekilde tutabilir misiniz? Şimdi lütfen gözlerinizi kapatın, lütfen. Kundalini
hakkında çok bilginiz var ama şimdi Onun ne olduğunu öğreneceksiniz. Lütfen sağ elinizi, çocukluğunuzda yumuşak bir kemik
olan bıngıldak kemiği alanının üstüne koyunuz, lütfen. Kafaya değmeden, kafanızdan uzakta. Şimdi lütfen sol elinizi başınızın
üzerine getiriniz; tekrar sağ elinizi. Şimdi bıngıldak kemiği civarından yayılan serin bir esinti var mı bakınız; sıcak da olabilir.
Sadece serin bir esinti var mı; sıcak da olabilir dediğim gibi, fark etmez. Şimdi sol elinizle deneyin ve sağ eliniz Bana doğru. Eğer
çıkan bir serin esinti varsa.. lütfen kafanızı eğin. Haan (evet anlamında). Bazı sol kanal kişiler olduğunu söylemeliyim, bir miktar
var, ama yakında kendiniz öğreneceksiniz. Şimdi lütfen gözlerinizi açın. Tekrar her iki elinizi de Bana doğru uzatın lütfen, şöyle.
Şimdi ellerinizde serin esintiyi veya belki de sıcağı hissedeceksiniz. Her iki elinizde. Saare doctor ho gaye paar (Bütün doktorlar
aydınlanmasını aldı). Onlar aziz midir, nedir! Pek çoğu aydınlanmasını aldı. Tanrı hepinizi kutsasın. Hepinizi kutsasın. Sahaja
Yoga ile ilgili bazı kitaplarımız var, umarım. Hepiniz bunu alabilirsiniz ve kendiniz görüp bu sanatı icra edebilirsiniz. Çok iyi ve çok
basittir; modern zamanlarda çok gerekli bir şeydir. Size daha önce de söylediğim gibi teşhis için hiçbir şey yapmanız gerekmez.
Hangi çakranın tıkalı olduğunu sadece parmak uçlarında bileceksiniz. Ve ayrıca nasıl tedavi edeceğinizi de bileceksiniz. Çok
basittir, çok basit. Tanrı hepinizi kutsasın !



2002-0413, Gudi Padwa Puja, 2002

View online.

Gudi Padwa Puja, Palam Vihar, Gurgaon (Hindistan), 13 Nisan 2002.

Kutladığımız Gudi Padwa festivali, başka yerlerde de hatta güney  Hindistan’da da kutlanıyor. Bu festival her yerde kutlanıyor.
“Samvat” senesi (Kral Vikramaditya ile) başladı ve “Samvat” yılı Shalivahanalar ile başladı, her ikisi de aynı gün başladılar. O gün
bu gündür. Bütün ülkede bu gün (yeni yıl) kutlanıyor. Senenin bütün önemli günleri özellikle festivaller bu temele dayanır.
Yabancılar güneş takvimini takip ederken biz Hintliler ay takvimini takip ediyoruz. İşte bu yüzden onların tarihleri (festivallerinin)
hiç değişmiyor. Burada (Hindistan’da) her festivalde ayın durumu  temel alınmıştır. İşte bu yüzden günleri her zaman değişiyor ve
bir festival farklı yıllarda farklı tarihlerde oluyor. Ay’a önem vermemizin ve  tüm günlerimizi onun pozisyonuna göre
ayarlamamızın sebebi, ayın insanlar üzerindeki etkisinin güneşten daha fazla olmasıdır. Ay ile birlikte diğer gezegenlerinde bize
etkileri vardır. İşte bu yüzden festivallerimizde ay takvimine uyuyoruz.

Ama bir festivalimizin tarihi güneşin durumuna göredir. Güneş güney yarım küreden kuzey yarımküreye doğru harekete başladığı
gün  Sankranti festivali olarak kutlanır. Baştan sona  tüm ülkede bu festival kutlandı.

Ülkemizde astrolojide de ayın durumunu baz almıştır. Bu yüzden Shalivana Shaka adı verilen ilk takvimde, ayın durumu baz
alınmıştır. Bütün tarihlerde ayın durumu esas alınmıştır. Hindistan’daki tarih sistemimizden haberi olmayanlar, festivallerin neden
farklı yıllarda farklı tarihlerde olduğunu anlayamayabilirler.

Her neyse,  neden aya bu kadar önem verdiğimizi düşünmemiz gerekir. Bunun sebebi ayın bizler üzerimizdeki etkileri konusunda
tetikte olmamızdır. Ay’ın üzerimizdeki en büyük etkisinin sebebi sol kanalımızın onu esas almasıdır. Çok az sayıda insan bunu
biliyordur. Ülkemizde tanınmış ve  kabul edilmiş olan vücudun bu sol tarafının, üzerimizde pskolojik etkileri vardır. Sol kanal
üzerindeki etkileri psikolojiktir, entellektüel değildir ve onu kontrol edemeyiz. Her ne pskolojik sorunumuz varsa, bu kontrol
edilemez. Ay’ın üzerimizdeki etkisini kontrol edemeyiz. Bu yüzden  ayın durumuna bakılır ve ay tarihleri izlenir.  Örneğin ayın
görünmediği gece yani Amavasya ise veya  dolunay gecesi yani Poornima ise insanların problemleri, epilepsisi olanlar veya
başka  pskolojik problemleri olanlar,  daha kötüleşecektir. Herhangi biri çok açıkça böyle bir insanın aysız bir gecede veya
dolunayda  etkilendiğini anında görebilir. Buyüzden  biz  ayın durumuna ve ay tarihlerine  karşı bu kadar hassasız. Ülkemizde
bunun üzerine, ay tutulmasının tam zamanlamasını bilmek için detaylı hesaplamalar yapılmaktadır. Bütün bunlar gösterir ki
ülkemizde ay takviminin etkilerine çok fazla dikkat ediliyor ve bunun hakkında çok konuşuldu, yazıldı.

Şimdi biz festivallerin ve günlerin güneş esas alındığı bu modern zamanlarda yaşıyoruz. Ama bu doğru değil. Ay’ın durumunu
görmemiz lazım- bu gün hangi pozisyonda, yarın hangi pozisyonda olacak, bugün bizi nasıl etkileyecek. Bu bizim bilmemiz
gereken çok derin bir konu ve  ülkemizde tartışılmalı. Bu gün kutlanıyor çünkü,  yeni yıl günü ve yeni ay (hilal) bu gün belirir. Buna
Gudi Padwa denir. Bu günde bir çubuğun üstüne küçük bayraklı bir testi  konur. Testi  Kundalini’yi temsil eder.

Shalivana Kralları, Tanrıça ya ibadet ecerlerdi ve söylenir ki Tanrıça’ya şal hediye ederlerdi ve başlarda onlar Satvahanalar diye de
çağrılırlardı çünkü yedi çakra olarak tanınırlardı. (Satvahana - 7 chakra demektir) İşte bu yüzden eskiden Satvahana olarak
adlandırılıyorlardı ama sonra  Shalivana olarak değişti. Ama Shalivana’nın sembolü olarak kullanılan Gudi bayrak anlamına gelir
ve bunun altındaki belli bir şekli olan testi Kundalini’yi temsil ederdi. Onlar Kundalini’ye ibadet edenlerdi ve onu tanıyorlardı.

İşte bu sebeple onlar bu şeyleri böyle yaptılar ve bütün bunu kabul edenler evlerine bir “Gudi” dikerler. Shalivanalar, bu günde 
Kundalini’yi karşılamak istediler ve Kundalini (bir testi formunda) özellikle o günde  sergilenirdi. Ama insanlar neden bu şekilde
yapıldığını bilmezler. Böyle yapmaya devam ederler. En azından sormaları lazım, neden bu şekilde yapılıyor? Bu nedir? Çünkü
onlar Satvahanalardı ve yedi chakrayı kabul etmişlerdi, Kundalini’ye ibadet edip onu korurlardı, yeni yıllarına böyle başlıyorlardı.
Onlar yeni yıllarını küçük bir testini altına “Gudi” denen bayrağın tutturulduğu yerde kutlarlardı. Burada, Kuzey Hindistan/ Delhi’de
insanlar bunu bilmiyorlar. Ama Samvat senesi ve Vikram senesi, her ikiside bu günden başladı. Belki farklı senelerde başlamış
olabilir ama ikiside aynı günde, yani bugünkü tarihte başladı. İkisi de aysız gecede tanındılar. Bu şekilde Gudi Padwa her ikisinede
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uygulanır. Aysız gecede değil ama dördüncü gecenin ilk gününde yani Prathama’da. Bu yüzden gökyüzünde ay yoktur ve
tamamen karanlıktır.

Ama, ülkemizde niye kutlandığının ve öneminin ne olduğunu bilmemiz gerekir. Kendi ülkemizi bilmedikçe ona saygı 
göstermemiz ve sevmemiz mümkün değildir. Ülkemizle ilgili bir çok derin ve önemli şeyler var ama biz onları bilmiyoruz.

Sadece Kali Yuga diyoruz. Neden o bir Kali Yugadır? Nasıl gelmiştir? Anlamı nedir? Bütün  bunları bilmiyoruz. Sadece bir kaç şey
duyuyoruz ve hakkında konuşuyoruz. Bu Kali Yuga  hakkında Kral Parikshit zanında geçen çok büyük bir hikaye var. Kimse bilmez
ve okumaz. Biz gereksiz şeyler okumaya devam ediyoruz. En fazla bazen Ramayana’yı okuyoruz. Ama arkasındaki mesaj nedir?
Kutsal yazılar nelerdir? Kimse bilmiyor. Sahaja Yogiler bizim medeniyetimizin nasıl tekamul ettiğini ve şimdiki zamana nasıl
geldiğini bilmeliler. Nasıl geliştiğimizi bilmeden yabancılar gibi bir yaklaşım bize ego verir. Bizdeki bütün bu şeyleri nereden
edindiğimizi ve önemlerinin ne olduğunu anlamak daha iyi. Neden bütün bu festivalleri kutluyoruz. Sadece  başka herkes yapıyor
diye bizde aynısını yapıyoruz. Bu çeşit davranışlar doğru değil. Ne yaptığımızı anlamamız lazım. Ben bütün Sahaja Yogilerin
bunlardaki muhteşemliği anlamalarını istiyorum.

Eğer vaktim olsaydı, bütün bunları sizin için yazardım. Ama vaktim yok. Siz okuyabilir ve bütün bunları bilebilirsiniz. Hindistan’da
Hintçe birçok kitap var. Hiç kimse bunları okumuyor. Burada Delhi’de hepsi bulunuyor. Ben sadece Delhi’den aldım onları. Yani
biz bunların hepsini bilmeliyiz. Mitolojide, bir kere anlaşıldı mı, bize Hindistan’ın kuruluşunu anlatan bir çok yararlı şeylerden
bahsediliyor. Neden biz Hintliler en üstün insanlar olarak kabul ediliriz. Sosyal bakış açısından değil ama, kültürel olarak bizler en
üstün insanlar olarak kabul ediliyoruz. Sosyal açıdan değil ama kültürel olarak bizler üstün kabul ediliriz.

İkinci olarak, dinimizi nasıl oturtacağımızı bilmeliyiz, din nedir? Bütün bunlardan, tüm bu kitaplarda  derinlemesine bahsedilmiştir.
Ben hepinizin bunu çalışıyor olmanızı istiyorum  ve  bu yeni bir yön verecek. Yabancı diller ve yabancı bilgilenin hepsi yüzeysel.
Ben Satya Sahitya’dan (kitapçının adı) bir çok kitap satın alıyorum. İyi bir dükkan ve oradan bir sürü kitap satın aldım. Maliyeti
yüksek değil. Çok ucuz. Ama bunların hepsini okumak için zamana ihtiyacınız var. Biz yararsız şeyler okumaya devam ediyoruz,
faydasız filmler izliyoruz, yararsız haberler okuyoruz. Bizim çalışmamız derinde olmalı ve yıllardır sahip olduğumuz konularda
olmalı.

Bugün çok hayırlı bir gün. Ben iyi hissetmiyordum, ama düşündüm ki bı hayırlı vesile ile Puja yapmalıyım.

Hepinize Ezeli Kutsamalar.
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View online.

Easter Puja. Istanbul  (Türkiye), 21 Nisan 2002.

Bugün,  Jesus Christ  ve  Annesine  ibadet etmek üzere buraya geldik. İsa’nın  Annesinin,   gelmesi  ve  Türkiye’ye kalması  da  
öyle bir  rastlantı ki.  İsa’nın  çarmıha  gerilmesinden  sonra  Onun, buraya  gelip kalması  şaşırtıcı  değil  mi?  Acaba  O da (İsa), 
annesiyle  ile birlikte daha  sonra (buraya)  geldi mi?  Fakat  Onun  o zamanlar, Kashmir’e  gittiğini  söylenir  ve  Annesi  de 
oradaymış. Kesinlikle mümkün bu, yolda, oraya  gitmiş  olabilirler.

Ona (İsa) ibadet etmek için  buradayız. Sahaja  Yoga’ya  göre O           (Meryem), Mahalaksmi’nin  enkarnasyonu  idi ve O  din 
uğruna  kendi oğlunu  feda  eden kişi idi. Fakat  ne  yazık  ki, Onun  değerini hiç kimse  anlayamadı. Onun  çok  yüce  bir  ruhani 
kişilik  olduğunu  hiç kimse  görmedi.  Ancak  Sahaja  Yoganın vasıtası ile  Onun İsa’yı doğuran çok  yüce bir kişi olduğunu 
anlayabilirsiniz.

Onun  saygı  görmemesi çok büyük  talihsizliktir, özellikle de İslam  dünyasında.  İşte   bu  yüzdende,  İslam  kültüründe 
kadınların yeri  yoktur. Onlarla ilgili tecrübelerim  çok  üzücü.  Yoksul kadınların  rehabilitasyonu  için  bir  organizasyona 
başlattık  ve  çok üzücü ki  başvuranların  hepsi  Müslüman  hanımlardı.  Halbuki,  Muhammed  Sahib  “Annenize  bakmalısınız“
demiştir. Buna  rağmen  bütün  bu kadınlar  yoksullar  evine  geldiler ve bazıları  sekiz - on  çocuklu. Tabii  ki,  bizler  onlara yer 
vermeliyiz. Onlara  bakmalıyız çünkü din  hakkında  oluşmuş olan tüm bu  tür  küçük fikirlere  inanmıyoruz.  En önemli şey 
“İnsanlık” dinidir“.

Tüm  bu  dinleri  birleştirmek zorundayız.  Yaman bir  görev bu çünkü  Müslüman, Müslümana  saygı  duymaz; Hristiyanlar,
Hristiyanlar Hindulara  saygı  duymaz. Komik bir şeyin devam ettiğini anlatmak  istiyorum.  Bunların hepsi Tanrı  için,  Tanrı’nın 
işi için ve  onun  sevgisi  içindir.  Buna  rağmen  saygı  yok.  Sevgi  yok.  Tam aksine,  hepsi   kavga ediyorlar,  savaşıyorlar,  her
yerde  öldürüyorlar. İnsanların, din  ve  Tanrı  adına  bu derece zalim  ve  anlamsız  çok  üzücü.

Tek  çözüm onlara  aydınlanma  vermektir. Kuran’da  bu  aydınlanmaya  “Miraç“ adı  verilir. Ona “Miraç“ denir. Fakat onlar hiç 
kimsenin  Miraç’a ulaşamayacağını  söylemişlerdir. Muhammed Sahib buna ulaştı ama başka hiç kimse ulaşamaz. Sanki
insanların  aydınlanma  almalarını  yasaklamış ama  bu  doğru  değil. Bütün insanlık, ister Afrikalı,  İngiliz, Amerikalı,  Hintli,  her
nereden olurlarsa olsunlar  aydınlanmalarını  alabilirler. Hepsi  kendi  miraçlarına ulaşabilirler. Kişi  şunu  anlamalıdır  ki,
insanoğlu bu  dünyada  savaşması, birbiriyle kavga etmesi için yaratılmamıştır. Hayvanlar  bile  savaşmıyorlar. Neden insanoğlu
din  adına  savaşmalı?

İsa, sadece din birliğini oluşturmak  üzere, Tanrı  adına  bu  dünyaya  geldi, fakat  Hristiyanlar bile, sadece  savaşmaya ve
başkalarına  hükmetmeye  başladılar. Herkesin din adına, Tanrı  adına  savaştığı  büyük  bir  kargaşa dünyası bu.

Sonuçta, bizim dinimiz  evrenseldir, tek dindir. Tüm  Deity’lere, Tanrılara ve Tanrıçalara saygı  duyuyoruz – Onlara saygı
duyuyoruz ve Onlara  ibadet  ediyoruz.  Onların hepsinin tek  olduğunu  anlamayacak  kadar  aptal  değiliz. Aydınlanma  aldıktan 
sonra  da,  tüm bunların merkezi  sinir  sistemimizde var olduklarının  farkına varırsınız. Onlar  çakralarımızda  varlar. Onlar 
sadece  tarihte  bize  anlatıldığı için ve tüm bu şeyler nedeni ile orada değiller,  fakat  hakikaten bu bir gerçek,  onların  hepsi  bir
arada oradalar, tüm  dünyanın yeniden dirilişini  için  çalışıyorlar.

İsa’nın  yapmış  olduğu  en  yüce  şey  tekrar  dirilişle kısmıdır ve bu yeniden dirilişte, çok acı çekti. Pek çok çile çekmek
zorundaydı ve sonra Onun bedeni  tekrar  dirildi.

Sahaja  Yoga aynı  doğdultuda çalışıyor, aydınlanma  almanız, tekrar  doğmanız demektir.  Tüm yanlış fikirleriniz kaybolur. Tüm
saçmalıklarınız kaybolur ve Sevgiden başka bir şey olmayan anlayış gelir.
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Bu  işe Hindistan  ya  da  başka  bir  yerde  başlamanın zor  olacağını  biliyordum.  Her yerde  insanların  çok  cahil  olduğunu  ve 
insanların birbirlerinden  nefret  ettiklerini  gördüm. Bazı mazeretlerle, bir tür - bilmiyorum  ne  tür  düşünceleri  var, tarihten gelen
fikirlerle, nefret ediyorlar.   Hindistan’daki bu  nefret  var  fakat  diğer  ülkelerde  de   mevcut,  Hitler’in  gelmesi gibi...

Hitler  geldi,  çünkü  insanlardan  nefret  ediyordu.  O  enkarne  olan  şeytani  bir  güçtü ve her tür korkunç  şeyi  yaptı. İnsanları
öldürme şekli,   bir insanın  bunu yapabileceğini hayal bile edemezsiniz. Çocukları  öldürdü.  Yetişkin  insanları  gaz  odalarında 
öldürdü  ve  böyle  korkunç  şeyler. Almanya’ya  gittiğimde,  Benden tüm  bunları  görmemi  istediler.  Ben göremem  dedim. Ben
bunları göremeyeceğim fakat  eşim oraya gitti  ve  döndüğü zaman yedi gün boyunca hasta  oldu.  Çok  tiksindirici. Bazı  şartlar 
altında, katı görüşler ve yanlış fikirler nedeni ile bu şekilde davranmak, insanları  öldürmek insanlık dışıdır.

Bilemiyorum,  Hitler’in  ne tür bir fikri vardı ve Musevilerin peşine düştü ve öldürmeye  başladı.  Bu  dünyada  din  adına  her  tür 
şey  yapılmıştır.  En  kötü tarafı budur. Bununla, din  adına  insanlar  öldürüyorlar. Din  size  sevmeyi  öğretir, Tanrıyı sevmeyi ve
birbirinizi sevmeyi. O nefret etmeyi ve  öldürmeyi  nasıl  öğretebilir?  Hala devam etmesi şaşırtıcı. Bu  tür bir saçmalık hala 
süregeliyor. Ancak  Sahaja  Yoga bu  saçmalığı  durdurabilir  ve durdurmalı çünkü hepimiz insanız sonuçta.

Bunun için sizlerde İsa  gibi, yeniden dirilişinizi gerçekleştirmelisiniz  ve  bu yeniden diriliş  bu  dünyada  mümkündür, şimdi
Sahaja  Yoga  ile  çok  kolaydır.  Muhammed Sahib bunu  Miraç  olarak  adlandırdı.  Bunu çok  güzel  ve  çok açık  bir  şekilde 
tasvir  etti ama bunu  kim  arzu  eder ki? Kendi  Miraçlarını  istemiyorlar.  Herhangi  bir  kimse  bunu  denediğinde,  diğerleri 
arkasından  bunun  saçma  bir  şey  olduğunu  söylüyorlar.  Bu tümüyle  yanlıştır.  Bu  hepsinin  başına  geldi. Hepsi 
insanoğlunun  cahilliğinden  dolayı acı  çektiler, hepsi. Benimle de, şunu  veya  bunu    eleştiriyorlar. Fakat  Ben  çok  daha 
güçlüyüm,  çünkü  sevgi  herşeyden  daha güçlüdür.  Ve  şimdi bu tüm  dünyada  çalışıyor  ve  heryerde  insanlar  artık, başkaları
hakkındaki bu  tür bir nefretin  ve  bu tür bir yanlış  düşüncenin  kesinlikle  tehlikeli  olduğunu anlıyorlar. Bunun gibi,  çok  sayıda 
insan  bunu bir kez  öğrenirlerse,  eminim ki hepsi  bitecektir.

Yakın zamanda  bile  buna benzer  çok  sayıda  olay  oldu. Bunun nedeni,  belli  bir dini takip ettiğiniz için,  insanların  sizden 
nefret  ediyor olmaları.  Anlayamadıgımı söylemek istiyorum. Bunun neden meydana geldiğini   açıklayamazsınız, bu neden
yapıldı, ama yapıldı ve  sizi  yaratan  Tanrının  adıyla herhangi  bir  insandan  nefret  etmek  çok  yanlıştır. Onlar  Tanrı’yı  ve 
sevgisini  anlamıyorlar.

Örneğin  İsa’nın  hayatı,  sadece  buna görün.  Çarmıha  gerildiği zaman,  henüz 33  yaşında  idi.  Annesinin çok  acı  çekmesi
gerekti.  Niçin?  Neden  onu  çarmıha  gerdiler?  Çünkü  o  sevgiyi  öğretiyordu.  Onların  hiçbiri, birbirimizi  sevmemiz  fikrinden 
hoşlanmadı.  Eğer  sevmiyorsanız  insanlara  nasıl  yardım  edebilirsiniz.  Başkalarına hangi şartlar altında yardım edersiniz.
Çünkü onları seversiniz, işte bu yüzden başkalarından neşe duymak ve  onları anlamayı istersiniz. Başkalarını sevmeye bir
başlayın,  o  zaman  bu  efsane sona  erecektir.

Farz edin  ki,  bir  Hristiyan  ya  da  Müslüman  veya  Hindu  veya  başka herhangi bir  dinin  mensubu  olarak  doğdunuz, sizi
diğerlerinden  farklı  olduğunuzu  düşünmenize sevk  eden şey nedir?  Aynı  şekilde  doğdunuz.  Anneniz  size  aynı şekilde gebe 
kaldı. Aynı şekilde görünüyorsunuz.  Burnunuz,  gözleriniz,  her şeyiniz  aynı.  Sizi  farklı  kılan  nedir?  Sanırım,  bazı  politik 
nedenleri  var.  Tanrı  ve  din  adına  insanları  bölmek  çok  alçakça...

Sahaja  Yoga  ise  tam  tersine,  Tanrı adına insanları birleştirmek içindir,   onları  Tanrı  adına  bir  bütün  haline getirmek içindir.
Farz edin  ki,  Güney  Afrika’nın  uzak  bir  yöresinde  veya Benin gibi uzak bir yerde  yaşayan bir  kişi var  ve  o kişi Sahaja  Yogi 
oldu.  Orada  Sahaja  Yogi  olan  binlercesi  var.  Hepsi  sizin  gibi  erkek  ve  kız  kardeşleriniz. Onlar   sizin. Oraya  gittiğiniz
zaman size  kendi  çocukları  ve   kendi  akrabaları  gibi  davranacaklardır. Onlar asla sizin  hangi  dinden  veya  mezhepten 
geldiğinizi  asla  düşünmezler.  Sevgiye  sahip  olma şekillerine şaşırmıştım.  Gerçekte  sevgi  insanın  doğuştan  gelen  bir 
kalitesidir.  Doğuştan gelen bir  kalitesidir.  Her  insana  bu sevme hazinesi  ve  sevebilme  kapasitesi  verilmiştir.  Fakat  bu 
kapasite  o  kadar  azalmış,  küçülmüştür  ki,  bu  kapasiteyle  insanlar  savaşırlar  ve  birbirlerini  öldürürler.  Din  adına  insan 
öldürmek  en  büyük  günahtır.



Nedir bilemiyorum, birbirlerini öldürerek,  cennete  gidebileceğimize  nasıl  inanıyorlar. Onlar  cehennemin  en  kötüsüne 
gidecekler.  Tabii  ki,  şimdi  bu  düşünce  biraz  zayıflamasına  rağmen  hala  yaşıyor.  Bu  tür  saçmalıkların  oluşunu  hergün 
izliyorlar  ama    buna hala devam  ediyorlar.

Şimdi  biz Sahaja   Yogiler,  bunun  için  ne  yapabiliriz?  Düşünmeliyiz.  Görelim, hangi din içinde  doğsak da, nedir bu.  Herhangi 
bir  dinde  doğmak  zorundasınız.  Cennetten  düşüp gelemezsiniz.  Hangi  dinde  doğmuş  olursanız  olun,  bununla sınırlanmış
değilsiniz.  Siz  sevgi  ve  neşenin  diniyle  sınırlandınız.  Ve  sonra  siz ağlamaya,  gözyaşı  dökmeye ve  mutsuzluğu,  savaşmayı 
öğretmeye devam ediyorsunuz.  Bu  nasıl  olabilir?  Bizler  insanız,  onlarda  hayvan  değiller.  Köpekler  bile  böyle  davranmazlar. 
Niçin  biz  insanlar  birbirimizi  öldürüyor  ve  hem   kendimiz  hem  başkaları için sefalet dolu  bir  hayat yaratıyoruz? Çünkü  eğer 
başkalarından nefret  ederseniz,  sizlerde  nefret  dolu  olacaksınız.  A, B’den  nefret  edecek  ve  o  zaman  B’de  A’dan  nefret 
edecek  ve  böylece  tüm  insanlığın ve  medeniyetin  nefret etmekten  başka,  yapacağı  birşey  kalmaz.

Sahaja  Yoga sizin için öyle bir  kutsama ki, çünkü Sahaja Yoga size içinizdeki bütün  Deity’leri verdi,  aydınlandınız  ve  şimdi  artık
bütüne  ait  olduğunuzu  biliyorsunuz. Kimi aptalca  fikirlere mensup olmadığınızı  biliyorsunuz.

Buraya  ne zaman geldiğim dikkate  değerdir.  Onun (İsa) burada   ne  zaman  yaşadığını, Meryem Ananın  burada  yaşadığını 
biliyordum.  Burada  Meryem Ananın  bir  evi  var.  O’nun  burada  yaşamış  olduğunu  bilmek, Bana  büyük  bir  neşe  verdi  ve 
Ona  ibadet  etmemiz  gerektiğini  söyledim.  Sonuçta O,  İsa’nın  annesidir.  Anne, annedir.  Onun  bir  Hristiyan,  Hindu ya  da 
Müslüman  olmasının  ne  önemi  var. Hiç  fark etmez.  Ve  O  sevgisi  için,  tüm  dünya için, tüm evren için  kendi oğlunun  feda 
edilmesine-kurban edilmesine izin  verdi.  Nasıl bir anne.  Siz  bu  dünyada  kendi  oğlunun  çarmıha  gerilmesine  izin  verecek 
böylesine  cesur,  sevgi  dolu,  evrensel  kişilikte, böyle  bir  anne  bulabilir misiniz?

İşte  buradayız. O (Meryem) burada  yaşadığı  için,  söylediğim  gibi  bu bir  tesadüf. Niçin  geldi.  Neden buraya geldi?  Yoluna 
doğruca  devam  edebilirdi.  Buraya  geldi  ve burada yaşadı  ve  Onun  evine  sahibiz.  Şimdi  sadece  bu  evle,   Hristiyanlar  bir 
mezhep  başlatacaklardır.  Onlar  Müslümanlarla savaşacaklar,  Müslümanlar  Hristiyanlarla  savaşacaktır.  Her ne yaparsanız
yapın onlar savaşacaklar.  Ana  karakter  savaşmaktır. Başkalarına yardım etmek değil, birbirlerine  yardım  değil. Hayır, hiç değil.
Onlar  sadece  son  derece komik ve  pis kokulu olmaya   çalışıyorlar.

Hindistan’da   birbirimizi  sevmemiz  gerektiğini  bize öğreten  çok iyi  insanlarımız oldu.  Buna  rağmen  Hindistan’da  insanlar
savaşıyorlar. Bu ülkenin bir çok sufileri de oldu. Aynı şekilde Hindistanda, çok  yüce  azizlerimizde oldu, çok yüce, her yerde.
Bazıları  Müslümandı,  bazıları  Hindu idi ve  insanlar  onların şarkılarını  söylüyorlar,  herşey  orada.  Fakat ayrı ayrı ibadet  ettiler 
ve  insanlar onlar adına  bile  savaşıyorlar.  Savaşmak  için  bir  şeyler  bulmak  istiyorlar.  Onların gerçek  döğüş horozları
olduğunu  söyleyebilirim. İçlerinde  insani  bir  nitelik  olan  sevgiye, ilgiye  sahip  değiller.  Birbirinize duyduğunuz sevgiden  neşe
duymalısınız. Mesele şu ki, onlar sevebilme  kapasitelerini  kaybettiler.  Bir  insanın  Çin’de,  Hindistan’da  ya da  başka  bir  yerde 
doğmuş  olması  fark eder. O  bir  insandır.  Onunda  sevme  kapasitesi  vardır  ve  sizin  de  sevme  kapasiteniz  olmalıdır.

Benim deneyimim farklı.  Eşimle  Çin’e  gittim.  O  dönemde  Çin’de  Hintlilere  karşı  hiç  iyi  duygular  beslemiyorlardı.  Nedenini 
bilmiyorum.  Fakat  Bana  karşı  çok  naziktiler,  inanamayacaksınız, Bana karşı çok  iyiydiler, herkes Bana muamele ediş
tarzlarına  şaşırmıştı “Ne  oluyor,  size  karşı  nasıl  bu  kadar  iyiler. Çin’de  Hintlilerden  hoşlanmazlar”.  Ben dedim ki,  “Bu  bir 
efsane”. Çinlilerde  bunu  gördüğümü  sanmıyorum.  Onlar  Bana  karşı  son derece, son derece nazik  ve  saygılılar.  Ben  onlar 
için  ne  yaptım  ki?  Hiç birşey.

Şaşıracaksınız, otellerden birisinde, halhallarımdan biri yere  düştü,  gümüştü.  Bu meydana geldikten sonra Ben çok  uzak  bir 
yere  gittim  ve  bir  zarfın  içinde  o  halhalları  Bana göndermişlerdi.  İnanabiliyor  musunuz?  Yol  boyunca,  gözlerim  dolduydu 
ve  dedim  ki “ Bu  Çinliler  aynı zamanda  çok  sevecen  insanlar,  son  derece  sevgi  dolular“.  Programıma  gittim.  Bir kadınlar 
konferansımız  vardı.  Neden  bilmem,  havaalanına   sadece  bu Çinli  gençler  gelmişti.  Bütün  bagajlarımı  aldılar,  çok  geç 
kalmıştım.  Konferans  saaat 10’da  idi  ve  Ben 8.30’da  oraya vardım.  Beni  arabaya  yerleştirdiler.  Bagajımı  koydular  ve 
“Doğrudan  konferansa  gitmek  zorundayız “  dediler  ve  bende  “Tamam“  dedim.  Oraya  gittim  ve  bu  kısa  zamanda, 
gerçekten  gençler  buna  çok  alaka  gösterdiler.  Konferansı  bitirdiğimde,  dışarıda  bekliyorlardı,  inanılacak  gibi  değildi. 



Hintlilere  karşı  olan  aynı  Çinli  insanlar.  Ve  sonrada bu durmadı. İki araba getirdiler, biri tekerlekli sandalyem için diğeri de
Benim için.  Beni  en  iyi  alışveriş  merkezlerine götürdüler.  Fakat  ben  “Ne  yapacaksınız“  dedim. Onlar da  “Tekerlekli
sandalyenizi  yukarı  taşıyacağız“  dediler.

Tahmin  edebiliyor  musunuz?  Benimle  bir  alakaları yoktu.  Daha  önce  onları  hiç  görmemiştim.  Bir  tanesi dedi ki “Yarın, Anne
ben  gelemeyebilirim“. Ben “Neden“ diye  sordum  ve  oda  “Yarın  evleniyorum“  dedi. Ben “Bugün  neden  bunların  hepsini 
yaptın“  dedim.  “Size  refakat  etmekten  çok  memnun  kaldım“  dedi.  Benim gibi  böyle  yaşlı  bir  kadınla, genç  insanlar. 
”Hayır,  hayır,  hayır, hayır  çok  memnun  oldum.  Sizin görmeniz için gelinim  olacak  eşimi de  getireceğim“ dedi.  Size
anlatıyorum, yaşlar gözüme doldu.  “Bu  ne  sevgi,  bu ne  incelik” dedim.  Onlar  için  hiç  birşey  yapmamıştım,  hiç  bir şey. 
Onlara  hiç parada vermedim,  hiç  birşey.  Ey  Tanrım, sonuna  kadar  Bana  karşı  çok  ilgiliydiler,  çok  genç  çocuklar, hepsi yirmi
beş yaşından daha gençler. Elleri ile tekerlekli sandalyemi üç kat yukarıya taşıdılar. Ben  “Bunu yapmayın,  istemiyorum“  dedim. 
Onlar  “Hayır, Hayır, hayır, hayır biz sizi görmek istiyoruz, sizin gelmenizi istiyoruz“ dediler. Neden diye sordum. Onlarda, herkes
için hoş olacak dediler. Bilmiyorum,  onları  böyle  düşünmeye sevk  eden  şey nedir?  İşte  böyle  aydınlanmış  insanlar. Size
anlatıyorum. Sevgi  ile  aydınlanırsınız.  Sevgi ile  anlayış kazanırsınız ve  içinizde böyle  derin  bir  sevgi    var.

Şimdi     politikacılar  gelecek  ve  size  bir  hikaye  anlatacaklar. Sonrada  başka  birisi size “Gel  ve  savaş“  diyecektir  ve   hepsi 
bu.  İşte Almanya’yı  bu  şekilde  yönettiler,  genç  insanlar.  Fakat  şimdi,  şimdi  değişiyorlar.  Tüm  dünya  değişmek  zorunda, 
çünkü  çok  acı  çektiler.  Bu  din  değil. Bu  azizlerin  öğretileri  değil,  hayır. Değil.  Size  başkalarından  nefret  etmeyi  öğreten
şeytanidir, en  kötü  şeydir.  Sevginin neşesini, ilginin tüm  neşesi demek istiyorum, sizler bilmiyorsunuz.

Bugünlerde  kiliselerin  problemini   görüyorsunuz,  bu,  şu.  Anlayamıyorum,  aptal  insanlar.  Pek çok yasa yaptılar ve  bu 
yasalarla, onlar her  ne  ise ,  sebepleri  her ne  olursa  olsun,  olan  sadece  zavallı  çocukların  acı  çekmesidir.  Saf  sevgi 
duygusuna  sahip  değiller. Hiç  kimse  saf  sevginin  ne  olduğunu  anlamıyor  ki  bu  onların  gerçekten  doğuştan  gelen,
doğuştan gelen kaliteleridir. Kendi malları diyebilirim.  Fakat  sen birisini  saf  şekilde nasıl  sevebilirsiniz,  onlar bunu bilmiyorlar. 
Hepsi  çok,  çok  sefil  bir  haldeler.  İnsanoğlu bu şekilde davranmaz.  Hayvanlar  bile  böyle  değiller fakat  insanoğlu  her türlü 
aşırılığa  kaçabilir.  Güzelliğin   tüm  zenginliği,  yaratıcılığın  tüm  zenginliği,  sanatın tüm zenginliği,  sanatsal  davranış, 
yaşamdan  neşe  duymanın  tüm zenginliği.

Eğer  bir döğüş horozu iseniz; hiçbir şey göremezsiniz, kimsenin içinde iyi bir şey, hiçbir şeyde iyi bir şey göremezsiniz.  Onlar
başkaları ile    savaşacaklar  ve  kendi  aralarında  da  savaşacaklardır, bu bir  gerçek. ”Dövüşmeliyiz“ diyebilirler. Tamam
dövüşün, fakat  o zamanda  kendi  aralarında  da   dövüşeceklerdir. Kendi  erkek  ve   kızkardeşlerine   işkence  edeceklerdir. 
Demek istiyorum ki, onlar kimseyi sevmezler.  Esas   nokta  bu.  Neden dinin adını  kullanıyorlar?  Din  ne  yaptı?  Onlar  nasıl 
öğrenecekler  ve  size  kendinden  nefret  etmek  gibi  korkunç  bir  şeyi  nasıl   öğretecekler?  Bu  sadece  Hristiyanlar, Hindular,
Müslümanlar  arasında  değil,  her yerde  insanlar  çok  kirlendiler  ve  iğrenç  oldular.  Bunun  Kali  Yuga  olduğunu  söylerler. 
Anlayamıyorum.  Sevginin  gücünü  nasıl  kaybedebilirsiniz?

İşte İsa’nın  anlattığı  buydu.  Çok  açıkça sevgi  hakkında    konuştu.  “Komşunu  kendin  gibi  sev“  dedi. Böyle  birisini  buldunuz
mu?  Hayır,  böyle  insanlar  bulamazsınız.  İsa’yı  takip  eden  Hristiyanlar  ne  yaptılar?   Muhammed Sahibi takip  eden 
Müslümanlar  ne  yaptılar?  Ve  Shri  Rama’yı  takip  eden  Hindular,  ne  yaptılar?  Liderlerine  yakın  bir yerdeler  mi?  Hiçbir 
yerdeler.  Sebebi şu ki - onları  suçlayamam –   çünkü  aydınlanmalarını  almadılar. Ruhlarını   tanımıyorlar.  Aydınlanmanız 
yoksa,  hiçbir  şeyi   anlayamazsınız,  hiç neşeyi veya başka şeyi anlayamazsınız. Eğer  Almanya’ya   giderseniz, gidip onların
yaptıkları tüm şeyleri göremezsiniz. Eğer biraz insani  nitelikleriniz varsa,   düşer bayılırsınız. Japonya’ya  bile  gittiğinizde,  bu 
Hiroshima’yı  öne  koyarlar,  bu  - aman  tanrım,  titremeye  başlamıştım,  dayanamıyordum. “İnsanlık  nasıl bu kadar zalim
olabilir” dedim.  Korkunç!  Şimdi  insanların  kendi  çocuklarını  öldürdükleri  günler  geldi.

Aşırılık budur. Diğer  tarafı  Sahaja  Yoga’dır  ki;  tüm  insanları  sadece  insan  oldukları  için  seversiniz.  Onlar  sizinle  birlikte bu 
zamanda  doğdular.  Birbirinize   yardım  etmeli  ve  birbirinizi sevmelisiniz.  Asıl  nokta  budur.  Eğer  bunu  geliştirebilirseniz  çok
çok  kuvvetli  Sahaja Yogiler  olacaksınız  ve  Divine  tarafından  destek  görecek  ve  kutsanacaksınız.  Divine   size  yardım 
edecek  ve eğer  siz  sevgi  dolu  bir  kişilik  olursanız;  sizi  tüm  sıkıntıların, dertlerin  ve  her  çeşit  zorluğun  içinden 
çıkartacaktır.  Kali Yuga’nın  kutsaması  budur.  Daha  önce  böylesi  hiç olmamıştı.



Şimdi,  eğer  siz  sevecen  bir  kişiyseniz  Divine,  size  yardım  etmek, problemlerinizi  ortadan  kaldırmak,  sizi  sıkıntı yaratanları
  cezalandırmak  için  sizinledir. Demek istiyorum ki, Benim kendi  tecrübem  şöyle; Ben asla  bir  şey  yapmam. Ben asla kimseye
beddua etmem. Ben kavga  etmem. Ben bağırmam.  Otomatik  olarak  O  çalışır.  Divine’a bir şey yapmasını bile söylemem.
Divine  en  yüce olandır,  sadece karakter,  olduğunu  söylemeliyim. Tüm  muhakemeyi  yapan O’dur.  Divine’nın  koruması  ve 
sevgisi  altında  hiç  kimse  acı  çekmez.  Bunu Benden  alın. Bu  Kali Yuga’nın  kutsamasıdır.  Kali  Yuga’nın  korkunç  olduğunu 
kabul  ediyorum.  İnsanlar  korkunç.  Bu,  böyle.  Fakat  bir  şey  var ki   Divine çok farkında olduğu bir konuma  geçti. Asla bu
kadar uyanık değildi. Eğer  İsa  bu  zamanda  doğmuş  olsaydı,  çarmıha  gerilmeyebilirdi.  Bu  sadece,  İsa  Kali Yuga`da
doğmadığı için böyle.  Bu  bizler için  çok  büyük  bir  kutsama.  Hiç kimseye  işkence  edilemez.  Hiç  kimsenin  başı  belaya 
sokulamaz.  Tek  bir  şey  var ki;  alçak  gönüllü  olmalısınız.  Çok  iyi  bir  karaktere  ve  çok  sevecen  bir  kişiliğe  sahip 
olmalısınız.  Hepsi  bu.  Sevecen  kişilikten  neşe  duyacaksınız.  Sevgi  dolu  kişiliğiniz  olduğu için,  kutsamalar  alacaksınız. 
Divine  sizi  gözettiğinde  bir  çok  mucizeler  olur,  insanlar  bana  anlatıyorlar.  Buna  hiç  şaşırmadım ,  iyi  ve  nazik  insanlar 
için  Divine  son derece  tetikde bir durumdadır.  Gözetecektir.  Destekleyecektir.  Herşeyi  yapacaktır.  Onun bu kadar  tetikte 
olması  şaşırtıcıdır.  Muhammed Sahibin çok  acı  çekmesi gibi.  Herkes  çok  acı  çekmişti fakat  şimdi  değil.  Şimdi    Sahaja 
Yogiler  acı  çekmeyecekler.  Bunu benden  alın.  Onlar  Divine’ın  kendisi  tarafından   gözetilirler.  Herşey  gözetilir.  Tüm 
dünyadan  insanlar  nasıl  korundukları  ve  nasıl   yardım  gördüklerine   dair  mektup   üstüne  mektup  yazdılar.  Nasıl 
kurtarıldıkları  çok  şaşırtıcıdır.

Kendimize  güvenmeli  ve  gerçekten  insanları  sevmeliyiz.  Alçak  gönüllü  olacağız ve seveceğiz.  Tüm  bu  sevgi    yaşam  boyu 
size yardımcı  olacaktır.  Bu  İsa’nın  mesajıdır.  İsa “Onları  affedin”  demişti.  Nasıl da içtenlikle  söyledi, “ama onlar  ne 
yaptıklarını  bilmiyorlar”  Tüm  sevgisiyle,  onu  çarmıha  geren  tüm  kötü  insanlar  için  yalvardı “ Oh,  Tanrım,  lütfen  onları 
affet,  çünkü  ne  yaptıklarını  bilmiyorlar”  İsa’nın  böylesi  sevgi  dolu  karakterini  hayal  edebiliyor musunuz?

Ve  şimdi  kutladığımız zaman ve  Ona (İsa) ibadet  ettiğimiz zaman,  içimizdeki  bu karaktere de  ibadet  etmek  zorundayız  ki,
bizlerde sevgi dolu insanlarız. Birbirimizi seviyoruz. Tüm dünyadaki bütün Sahaja Yogiler birbirini severler. Tabii ki bir iki tane bu
kadar iyi olmayanlar vardır ama çoğunlukla, Sahaja Yogilerin yüzde doksan beşi birbirini severler.

Size Benim  kutsamalarım budur,  bu günde  Tanrı’nın  size  çok  sevgi  versin, içinizdeki  sevebilme  kapasitesini versin ve bu 
hayatınızı  tamamıyle  değiştirecektir. Sizler  çok  güçlü  bir  karakter olacaksınız,  çok  güçlü  Sahaja  Yogiler  olacaksınız. Eğer 
sevgi  anlayışını  geliştirebilirseniz,  harikalar  ve  mucizeler  yaratabilirsiniz.

Tanrı  sizi  kutsasın.
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Public Program, Lütfi Kırdar Kongre Sarayı, İstanbul Türkiye, 23.04.2002 Gerçeğin arayanların önünde eğiliyorum. Hepinizin
gerçeği bilmek için burada olmanızdan dolayı çok mutluyum. Süptil varlığınız hakkında her ne söylendiyse, bu henüz tam değil
çünkü şimdilik farkındalığınızda o derecede bir süptiliteye sahip değilsiniz. Kolektif farkındalığınızın içine atlamak, son adımdır.
Size söylemeliyim ki, bu ülkede, yani Türkiye'de çok fazla Sufiniz var. Temizlendikleri ve ruhen güçlenmiş oldukları için kendilerine
Sufi diyorlardı. Onlar Ruh‘tan bahsettiler ama hiç kimse Ruh'u bilmiyordu ve Sufiler Ruh‘tan bahsettikleri zaman, bunu insanlara
nasıl açıklayacaklarını bilmiyorlardı - Ruhani hayatından söz ediyorlardı ama Ruhani hayatının ne olduğunu açıklayamıyorlardı.
Ruhani hayat, sizin Tanrısal sevginin Her Yeri kaplayan gücüyle bağlantı içinde olduğunuz hayattır. Bu içine sizin içine girdiğiniz
farklı bir alandır. Açıklayamadıkları için onlar her şeyi güzelce yazdılar, tarif ettiler ama sizin artık kendi Ruhani hayatınıza
kavuşmanızın zamanı geldi. bu çok önemli çünkü eğer siz ilahi güce bağlı değilseniz, her ne denerseniz deneyin, ne kadar dua
ederseniz edin, Kuran'ı ne kadar okursanız okuyun, bunun bir faydası olmaz. İnsan yaşamı kıskançlıkla, öfkeyle ve her türlü kötü
şeyle bağlantılıdır. Ve bütün dünyada sadece sorunların yayılmakta olduğunu görebiliyoruz. Ruhani yaşamın içine bir kez
girdiklerinde, tüm dünyanın bir olduğunu, küresel bir varoluşun varlığını anlayacaklar. Olan şey şu ki, Sevgi okyanusuna, saf
Sevginin okyanusu içine atlarsınız, şehvet yoktur, açgözlülük yoktur, böylesi hiçbir şey yoktur. Bu gerçekleşmelidir çünkü eğer
insan olarak doğduysak, Ruhani bir hayata sahip olmalıyız, onun için siz para ödeyemezsiniz, kendi insan farkındalığınız içinde
onu okuyamazsınız, anlayamazsınız. Bu yüzdende, farkındalığınızın yeni bir boyutu içine girmelisiniz. Sufileri kimse anlamadı ve
onlara sadece işkence ettiler, çünkü onlar çok farklıydılar, çok daha yüksektiler. Diğerleri ise, buna dayanamadı. Ve bu hala bugün
de devam ediyor, dünyanın her yerinde insanlar savaşıyorlar. İşte bu, saf Sevginin yaşamıdır; ama bu dayatılmadı, öğretilmedi, o
zaten sadece içinizde vardır. Sevginizi bilmiyorsunuz, neye sahip olduğunuzu bilmiyorsunuz. Bütün azizler buraya geldiler,
enkarnasyonlar buraya geldi, peygamberler buraya geldi, hiçkimse onları anlamadı. İnsanların çoğunluğu Ruhani olmadığı için,
onları sadece öldürdüler. Yani, böylesine cahil olan tüm bu insanlar, bilgiye, o büyük insanların sahip olduğu Tanrısal bilgiye
tahammül edemezlerdi. Artık tüm dünyanın bir olmasının ve Sevgi denizine atlamanın zamanı geldi, ki bu çok, çok basittir, bu çok
kolaydır. Size anlattığım gibi, Yaratıcımız tarafından içimizde sakrumun üçgen kemiğine yerleştirilmiş olan ve bizde uyandırılacak
olan o güce zaten sahibiz. Ve o bir kez uyandığı zaman, enerji merkezlerinden geçer ve onları temizler, aydınlatır ve bütünleştirir.
Ve nihayetinde, Kundalini sizi Tanrısal güce bağlar. Kuran'da Miraç (gökyüzüne yükselmek )olarak anlatılan budur. Ve hepiniz bu
Miracı elde edebilirsiniz ve bunu bir kez elde ettiğiniz zaman, bunu tecrübe edebilir ve Sevginin sarmalayan gücünün serin
esintisini parmak uçlarınızda alabilirsiniz. Bunu hissedebilirsiniz. Bunun kanıtı budur. Bununla ilgili sahte bir beyan yok. Ve
nihayetinde siz onu bıngıldak kemiği bölgenizde de hissedersiniz. Burası, siz çocukken sanki nabız gibi atan, en son
(sertleşen)kemikti ve daha sonra ise, kemik kapandı ama Kundalini burayı delip geçtiğinde, o zaman kendi varlığınızdan çıkan
serin bir esinti olarak, bu bağlantıyı yalnızca siz hissedebilirsiniz. Allah'a o kadar büyük bir inanç gösterdiniz ki, Kuran'a o kadar
çok inanç, İslam'a o kadar çok inanç gösterdiniz ki, ama teslim olmalısınız, İslam teslim olmak demektir ve ancak o zaman bu
farkındalığa, içinizdeki bu yüksek Tanrısal farkındalığa erişebilirsiniz. Bu vibrasyonları aldıktan sonra da, çakralarınızda, sizin
içinizde neyin yanlış olduğunu bilecek bir güç kendinizde geliştirebilirsiniz ve başkalarında neyin yanlış olduğunu da
anlayabilirsiniz. İşte farkındalığınız bu şekilde genişler. Ruhaniyetin yeni bir boyutuna doğru genişler. Hepiniz Sufi olmalısınız ama
şimdi şiir yazmayın, çünkü insanlar şiirden anlamıyor. Yanlış yorumluyorlar. Ben şiir de yazabilirim, ama bunu istemiyorum çünkü
Ben sizin doğruyu bilmenizi istiyorum. Şimdi size bir şey söylemeliyim: Fransa adında bir ülkeniz var; tüm Avrupa ülkeleri
arasında, gördüğüm en aptal insanlar onlar. Son derece pisler, her zaman yiyecek ve içecek kokusunu severler. Ve öyle kokulu
peynirler yerler ki, köpekler bile onları yemez. Ve onlar kültür hakkında konuşuyorlar. Çok ahlaksızlar. Benin, burası Güney
Afrika'da bulunan bir ülke ve hepsi Müslüman oldular. Ben onlara sordum: "Neden bunlar gibi Hıristiyan değil de, Müslüman
oldunuz?" Onlar dediler ki, bizim yöneticilerimiz, onlar çok kirli, çok pis ve çok kötü kokan, korkunç insanlar. Pek çok kişi denedi.
Molière adında onlardan bahseden, onlarla dalga geçen bir yazar var. Ve güzel bir kitap, bir roman var, onların ne kadar aptal
olduklarını gösteren, diğer bir yazar tarafından yazılmış, başka bir yazar tarafından yazılmış bir roman. Onlar sizlerden öğrenmek
zorundalar. Sizler çok farklısınız, çok yeteneklisiniz. Demek istediğim şu, sizlerin çok mantıklı, sevimli insanlar olduğunu
söylemeliyim; ama aklınızı başına alın, şuurunuzu koruyun. Size Fransızlardan bahsediyorum çünkü bugünlerde onlar sizi
etkilemeye çalışıyorlar, televizyonunuzu da. Dikkatli olun. Onlar Ruhun ne olduğunu bilmiyorlar. Tanrı bilir nasıl bir Hristiyanlık bu,
sadece İsa’nın tam tersiler. Bu yüzden lütfen siz kendi kültürünüze ve anlayışınıza bağlı kalmaya çalışın. Ve aydınlanmanızı bir
anda elde edebilirsiniz. Ben Türkiye'ye geldim çünkü, eğer hatırlarsanız İsa'nın Annesi de buraya geldi. Ve Onun neden buraya
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geldiğini şimdi biliyorum; çünkü buradaki insanlar son derece iyiler ve pek çok Sufi var. Burası öyle keyifli bir yer ki. Bence hepiniz
Aydınlanmanızı alacaksınız. İstemeyenler gidebilirler. Bu çok, çok basit bir şey. Bu arada, sizin soru sormanızı istiyorum. Soru:
Mevlana'nın bir sözü var. Der ki Mevlana, Sırrı ifşa edersem, ya ben yanarım yada insanlar yanar, tüm insanlar yanar der. Shri
Mataji: Bu doğru, o zamanlar böyleydi. Dediği doğru çünkü insanlar gerçeği anlamıyorlar, bu şekilde inanamıyorlar, size
saldırabilirler, Muhammed Sahibe işkence ettiler, insanlara işkence ettiler. Tercüman: Siz sevgiden bahsettiniz, bu bey sizin
bahsettiğiniz sevgiyi düşünüyor ve size sadece teşekkür ediyor. Shri Mataji: Pekala. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Ben
korkmuyorum. Beni yakabilirler, buna aldırmıyorum. Tercüman: ….. amacı için Fransızların …. olmadığını söylüyorsunuz. Dünya
barışı aleyhine hareket eden Fransızlar hakkında söyledikleriniz tüm Fransızları kapsıyor mu? Shri Mataji: Kapsamıyor, istisnalar
var tabii ki pek çok istisna var, şüphesiz Ben bu şekilde normal olana döndüm. Tercüman: Ben bir soru soracağım. Ben
Reiki’deyim. Sahaja Yoganın bununla acaba bağlantısı var mı? Teşekkür ederim. Shri Mataji: Lütfen, Ben size derim ki, onu
yapmayın. Tercüman: …… Neden Sahaja Yoga, (Reiki ile) bir arada olamıyor? Shri Mataji: Çünkü Ben bunu yapan ve hastalanan
insanlar gördüm, arkasında bilim yok, neyle uğraştığınızı bilmelisiniz, körlemesine değil…. Tercüman: Ölümden sonra ne var, peki
ya ölümden sonraki yaşam Tercüman: Bu konuda düşünüyor musunuz? Shri Mataji: Hayır. Tercüman: Yalan söylemenin nedeni
nedir, insanlar neden yalan söylerler? Shri Mataji: Çünkü gerçeği bilmiyorlar. Tercüman: Yoganın faydası nedir? Yoga
düşüncelerin gücü müdür? Shri Mataji: Hayır, hayır, hayır. Siz düşüncenin ötesine geçersiniz, bu sizin için tehlikeli olmayacak.
Tercüman Onu daha sonra öğreneceksiniz Shri Mataji: Düşüncenin ötesine geçersiniz. Tercüman: Düşüncenin ötesine nasıl
geçeriz? Shri Mataji: Kundaliniyle, o sizi oraya taşır. Tercüman: Uyanan güç, Kundalini, düşünce gücü mü? Shri Mataji: Hayır, bu
her şeyi kaplayan güçtür, bu konuda konuşmak yerine, siz bir kere aydınlanmanızı alın. Tercüman: Bindi’nin (Hintli kadınların
alınlarında olan kırmızı benek) anlamını açıklar mısınız? Shri Mataji: Hindistan'da, bütün evli kadınlar alınlarına koyarlar, tamam
mı? Tercüman: İnsanların ayaklarınızı yıkayıp, ayaklarınızdan su içtiklerini duyduk ve neden önünüzde eğiliyorlar? Shri Mataji:
Hepsi yanlış. Tercüman: Bu bir tarikat mı? Shri Mataji:… neden? Tercüman: İnsanlar önünüzde eğiliyorlar, bu bir tarikat mı? Shri
Mataji: Tabii ki önümde eğiliyorlar, eğer insanlar önümde eğilmek istiyorlarsa, Ben ne yapabilirim? Tercüman: İnsanlar sizin
değerinizi, kıymetinizi nasıl anlayabilirler? Shri Mataji: Önce, aydınlanmanızı alın, o zaman kendinizi tanıyacaksınız, siz kendinizi
bilmiyorsanız, Beni nasıl bilebilirsiniz? Tercüman: Ne sebeple bu göreve başladınız? Shri Mataji: Dünyanın barışa ihtiyacı
olduğunu düşünmüyor musunuz? Tercüman: Soru şu ki, Sufiler peygamberden aydınlanma almıyorlar, siz aydınlanmanızı
nereden alıyorsunuz ve kendinizi bir peygamber olarak görüyor musunuz? Shri Mataji: Siz Benim için endişe etmeyin. Tercüman:
Ben Yogaya inanıyorum ve şunu bilmek istiyorum, şu anda yogaya en çok ihtiyaç duyulan ülkenin İsrail olduğuna inanıyorum.
Bunun için ne düşünüyorsunuz? Shri Mataji: Onlara yardım edemezsiniz, tarihsel olarak aptaldır onlar. Tercüman: Bu bayan, sizi
gelecek yıl Ankara’ya davet ediyor. Shri Mataji: Çok hoş, teşekkürler. Tercüman: Hangi kısım Kundalininin yükselişini etkiler? Shri
Mataji: Bunların bir etkisi var, buna şüphe yok ama biz bunu halledebiliriz, ama sizin geçmiş için endişelenmenize gerek yok, şu
anı düşünmeliyiz. Tercüman: Bazı fiziksel dünyevi sorunlarımız var ve bu bey, Kundalininin yükselmesini sağlamanın tehlikeli mi
olacağını soruyor, neden bu fiziksel sağlık sorunlarının olduğunu soruyor. Vücudu temizleme hususunda, aydınlanmadan önce
bedeni temizlemek gerekir mi? Shri Mataji: Zorunlu değil, ama insanlar bunu yapıyorlar, iyidir. Tercüman: Bu bey, aydınlanma
alabilir miyiz, diye soruyor. Shri Mataji: Tabii ki. Tercüman: Sadece, bir soru var. Shri Mataji: Ne sorunu… .kişinin aydınlanma
alması gerekir. Tercüman: Her haberci bir sonraki hedefle yüzleşmek zorundadır, sizin bir sonraki hedefiniz nedir, kendinizi bir
peygamber olarak görüyor musunuz? Shri Mataji: Benim hakkımda bir şeyler öğrenmenize gerek yok, siz kendi kendinizi
bulmalısınız. Tercüman: Sizce o Sufilerin Kundalinileri uyandı mı, diye soruyor? Shri Mataji: Pek çoğunda bu oldu. Tercüman: ve
onların çoğunun insanları kurtarmakta başarılı olmadığını söylüyor. İşkence gördüler, siz insanlığı kurtarmayı nasıl başarmayı
düşünüyorsunuz? Shri Mataji: İnsanlar çok kötü ve çok acımasızdır ve onlar her zaman iyi insanlara işkence ederler. Şimdi
insanlık nedir? Tercüman: Kundalini ve Prana arasındaki fark nedir? Shri Mataji: Aydınlanmanızı alınca bileceksiniz.
Aydınlanmanızı almak istiyor musunuz? Tercüman: Aydınlanmanızı almak istiyor musunuz? Tercüman: Bunları kapatabilir miyiz?
(havalandırmayı) Shri Mataji: Kuran'da Muhammed Sahap, yeniden diriliş zamanında, ellerinizin konuşacağını söylemiştir. Bu bir
gerçektir. Elleriniz konuşmazsa, yanlış giden bir şeyler vardır. Lütfen gözlerinizi kapatın, hipnotize etmek gibi bir şey yok. Benim
için endişe etmeyin, kendiniz için endişelenin. Namazdaki gibi, ellerinizi Bana doğru uzatın. (Shri Mataji, mikrofona doğru üflüyor)
Şimdi bakın, serin bir esinti var, sıcak da olabilir. Önemi yok, serinleyecektir. Şimdi sağ elinizi başınızın üstüne götürün, bıngıldak
kemiği bölgesinin üzerinde tutun, serin esinti, kendiniz bakın. Eğer sizde varsa, serin bir esinti geliyor. …… ???? Eğer sıcaksa,
önemli değil ama serin olmalı, ama bir süre sonra serinliyor………. Nasıl yapılacağını öğretmelisiniz. Şansımıza burada birçok aziz
var. Ellerinizi yine bu şekilde Bana doğru uzatın. Parmak uçlarında veya avuç içlerinde veya başları üstünde serin esintiyi
hissedenler, ellerini kaldırsınlar. Tercüman: Hepiniz. Shri Mataji: Hiçbir şey ödemek zorunda değilsiniz, yavaş yavaş her şeyi
parmaklarınızın ucunda öğreneceksiniz. Herhangi bir sorununuz varsa… .. Çok teşekkür ederim, sizleri çok seviyorum.
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Sahasrara Puja. Cabella Ligure (Italya), 5 Mayıs 2002.

Bugün, demeliyim ki, Sahasrarayı kutlamak için - Sahasrara Puja’yı kutlamak için çok büyük bir gün. Bunun olması,
Sahasrara’larınızın açılması çok nadir olan bir şeydir. Bu koca dünyada çok az sayıda insan vardı- bazı sufiler vardı, bazı azizler
vardı, Çin de başka insanlar vardı ve hepsi. Ama çok azı, çok azının açılmış Sahasrarası vardı. Öyle ki, onların ne dediğini ve
yazdığını halk asla anlamıyordu. Gerçekte onlara işkence ettiler, çarmıha gerdiler, korkunç şeyler yaptılar çünkü aydınlanmasını
almış birisine dayanamıyorlardı.

Sahasrara kolektif olarak açıldığı için, bugün çok büyük bir gün. Hepiniz buna eriştiniz. Aynı zamanda da, dünyanın her yerinde
Sahasraraları açık olan bir çok insanınız var. Sahasraranın kollektif açılmasının ne denli büyük bir olay olduğunu anlamak için,
tabii ki çok daha fazla sayıda insana ihtiyacımız var. Bazıları aydınlanmalarını aldıktan sonra çok geliştiler, çok fazla. Onlar
Sahaja Yoga`yı gayet iyi anladılar ve kendi derinliklerini geliştirdiler, onların bilinçleri de Tanrı ile bir olmanın farkındalığına içinde.

Tanrı ile bir olmak, insanoğlunun karşılaşabileceği en yüce kutsamadır. Şimdiye dek onlar var oluşun daha alt seviyesinde
bulunan insanlardı. Bu seviyenin bütün sorunlarına sahiptiler- bunlar kıskançlık, nefret, günümüzün tüm savaş, başkalarını
rahatsız etme, mahvetmek ve sevmemek gibi sorunlarıdır. Bütün bu sorunlar,  Sahasraraları açılmadığı için meydana geldi.

Esas sorunumuz tüm dünyadaki insanların Sahasrarasını açmak, bu çok  kolay, hepiniz bunu yapabilirsiniz, ve eğer bunu kolektif
olarak yaparsanız daha da etkili olur. Eğer kolektifseniz, bunu gayet iyi çalıştırabilirsiniz.

Sahasraraları tamamen açık olan bir çok insan Sahaja Yoga’ya geldi ve onlar kendi derinliklerini hissettiler.  Öncelikle kendi
derinliğinizi hissetmelisiniz. Eğer kendi derinliğinizi hissetmezseniz ve çok derin olan o kendi kişiliğiniz ile bir olmazsanız, o
zaman aydınlanmanın tadına varamazsınız.

Öncelikle kendinizi anlamalısınız. Eğer kendinizi anlamazsanız, başkalarını nasıl anlarsınız. Anlayamazsınız. Bu yüzden ilk önce
Sahasrara tamamen açılmalıdır. Tamamen demek, Tanrı ile tam bir birlik halidir. Bu zor değil. Sadece biraz meditasyon
yapmalısınız, o zaman çalışır. Bir çok insanda bu çalıştı. Bu kadar büyük kolektivitiye ulaşan, aynı zamanda aydınlanmış bir ruhun
farkındalığına erişen kişileri Sahaja Yoga içinde görüp tanımaktan dolayı çok mutlu oluyorum.

Öyleyse aydınlanmış bir ruhun farkındalığı nedir? Bugün anlamamız gereken şey bu. Söylediğim gibi bugün çok önemli bir gün.
Farkındalık, dünyada neler olup bittiğini bilmek ve sizin buna nasıl yardım edebileceğinizi bilmenizdir. İnsanların bu farkındalığa
ulaşmalarını siz nasıl yardım edebilirsiniz- kendiniz hakkında bu tam, tam bilgiye erişmeden, kendi gücünüze ve kendinize olan
güvene tam olarak erişmeden bunu yapamazsınız.

Sahasrara Günü Tanrı ile bağlantınızı kuvvetlendirmek için kutlanmalıdır, bu sayede  bilinciniz tamamen aydınlanır ve herşeyin
içindeki doğru noktayı görürsünüz.

Bir çok ülkede bu oldu, gördüm, insanlar bunu çok, çok hızlı aldılar. Şaşırtıcı şekilde  çok gelişmiş bir bölge olarak kabul
edilmeyen Afrikada, bu iyi, çünkü binlerce kişi aydınlanmalarını aldı. Gelişmiş olanlar, düşünüyorum da, yükselmenin (ascent)
ötesine geçtiler. İşte nokta bu olmalı, onlar bu gelişmiş konumlarından yükselebilecekleri bu konuma doğru geri gelmeliler. Bu
yüzden, aydınlamasını aldıklarını düşünenler, henüz gelişmemiş olan ve modernleşmemiş olan kişiler kadar hızlı yükselemiyorlar.
Buna rağmen bu çalıştı, bir çok kişi de çalıştı ve bir çokları bu yükselişi gayet iyi elde ettiler.

Ancak söylemeliyim ki, meditasyon yaptığınız zaman dış mekanlarda da, bir şahit konumu geliştirmelisiniz. Meselenin ne
olduğunu, sizde neyin yanlış olduğunu, başkalarında nelerin yanlış olduğunu ve sizin başkalarına nasıl yardımcı olabileceğinizi
bulmaya çalışmalısınız. Sadece vibrasyonlarınızla ülkenizde, ailenizde, her yerde bir çok şeyi değiştirebilirsiniz.

http://amruta.org/?p=9231


Şimdi görüyorsunuz, Sahaja Yoga nasıl büyüyor, aydınlanma almaya nasıl bir ihtiyaç var, aydınlanma almak için nasıl bir arzu var.
Ancak tek şey şu ki, yaklaşımınız sevgi dolu ve anlayış dolu olmalıdır. Onlar cehaletin karanlığından  geliyorlar ve Tanrı nın
elementine, doğasına giriyorlar, bu da... onlar için aşırı parlak olabilir. Bu şekilde, eğer onlar için sabırlı bir yumuşaklık, bir sevgi
geliştirirseniz, eminim ki onların yükselişine daha fazla katkıda bulunabilirsiniz. Cahil oldukları için, onlara kızmanız bir işe
yaramaz, onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar ki. Isa’nın dediği gibi, “Onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar”

Bu yüzden yapmanız gereken şey, her ne yapıyorlarsa, her ne anlıyorlarsa, bunun hala yeterli olmadığını anlamalarını sağlamaktır.
Onların anlayışları henüz, eğer aydınlanmış ruh olsaydılar, bu haldeyken olabilecekleri kadar büyümüş değildir. Aydınlanma
sonrasında bile insanlarda bir sorun olduğunu görüyorum. Onlar hala, bitmiş olan, ölmüş olan geçmiş hayatlarının sorunlarını
taşıyorlar ve bilinç, bu kadar aydınlatma bile onlara kendilerinde neyin yanlış olduğunu göstermiyor.

Örneğin ego durumunu ele alın. Ego o kadar gelişmiş ki. Çok gelişmiş olan batı ülkelerinde, ego da gelişiyor. Onlar kendilerinde
neyin yanlış olduğunu bulmalılar. Bu ego belli bir bilinçden kaynaklanıyor, işte siz büyük bir şey oldunuz, şusunuz, busunuz, belki
anne babanız büyük kişiler, belki mülkleriniz büyük, belki çok büyük bir konumdasınız veya her neyse. Bu her şeyden
kaynaklanabilir ve bu bilinç  farkındalığınıza aykırıdır çünkü gerçek değildir. Sizler bu dış şeyler tarafından şekillenen bir şey
değilsiniz. Fakat- siz kendi içinizdeki, kendi farkındalığınız tarafından  şekillendirildiniz. Bu farkındalık büyümelidir. Nereden?
Anlaşılması gereken şey, bizlerin bu  egoyu nasıl edindiğimizdir, hangi noktadan.

Dün hissettim ki etrafta çok sağ kanal olan bir çok insan vardı. Bu sağ kanal fayda sağlamaz, size sorun yaratır, hastalık yaratır,
ayrıca sağ kanal Sahaja Yogilere sahip olmanın da bir yararı yoktur.

Esas mesele sevginin gücünü anlamaktır. Sevginin gücü en yüksek ve en büyük olandır ve eğer siz şu veya bu şekilde öfkenizi
terk ederseniz, hırsınızı ve egonuzu terk etmenin yolunu bulabilirseniz, bunu yapabilirseniz, Sahasrara’da olabilirsiniz. Şimdi
sadece egonun oyununa bakın. O yükselişinizi durdurur. Egoda, insanlar sadece kayboluyorlar, zira egoda, onlar sadece sola veya
sağa giderler veya aşırı sağa veya aşırı sola gidebilirler. Onlar bu ikilinin aşırı uçlarına kaçabilirler. Bu yüzden ilk olarak
 egolarımızı düzeltmeliyiz. Bu ego için ne yapmalıyız? Bu ego için kendimizi gözlemlemeli ve kendimizle alay etmeliyiz! Amma da
egomuz var? Neden? Bizler insanız – şimdi Tanrısallaştık! Şimdi içimizdeki Tanrı ile, içimizdeki ışık ile, kendimizin Tanrı’nın bir
parçası olduğumuzu, sevgi okyanusu içinde bir damla olduğumuzu anlamalıyız. Eğer egonuzu küçültebilirseniz, eğer onu kendi
varlığınızdaki gerçek konumuna getirirseniz, o zaman her şey daha iyi çalışır.

Batıda bu ego çok güçlü, çok, çok güçlü olduğunu gördüm. Her ne yanlış yaparlarsa bunun doğru olduğunu sanıyorlar, çünkü ego
sizi her şekilde destekleyebilir. Ancak tersine şekilde, gelişmekte olan kişilerde, henüz gelişmemiş olan ülkelerde, sorun ego değil
superego`dur. Bu düzeltilebilir. Fakat ego kendinizin yarattığı kendi düşmanınızdır. Onunla savaşmalı ve kendiniz için onun
nereden kaynaklandığını bulmalısınız. Ülkenizle ilgili olabilir, ailenizle ilgili olabilir, her hangi bir yerden olabilir. Eğer girmemiz
gereken yer Sahasrara ise, her şeyden önce egomuzu seyretmeliyiz.

Ben Sahasrara açılışının kolektif olmasını araştırırken, Beni aşağı çeken şeyin insanların egosu olduğunu gördüm. İnsanların
egosu ile mücadele etmek zorunda kaldım. Çok basit alışkanlıkları olan, gururu olmayan, hiç birşeyi olmayan bir kadın olduğum
için  insanlar Beni baskı altına almak istediler, Bana her türlü şeyi söylediler, fakat Ben onları anlıyordum, zira onların ego
sorunları vardı. Ve bu ego bir kez gelişip domine etmeğe başladığında, bu ülkede Hitler’lerimiz olabilir, dünyanın her yerinde tüm
bu korkunç insanlar yetişir.

Anlamanız gereken ilk şey, ego’su olanlara boyun eğmeyin. Tabii ki onlarla kavga etmeye başlamayacaksınız ama içinizde
aydınlanma almış insanlar olduğunuza dair bir inanç var. Sizler onlardan çok daha güçlüsünüz. Benim güçlerim, ancak sizler
aydınlanmış ruhlar olduğunuz zaman çalışır. Şaşırırsınız o güçler, insanların ego ile halledemeyecekleri bir çok şeyi hallederler.

Geçen günkü gibi, Afrika’dan duydum ki, insanlar birdenbire görünmez olmuşlar. Bir hükümet darbesi vardı ve Başkan da Sahaja
Yogi idi. O görünmez olmuş ve onu hiç kimse onu bulamamış. Çünkü onlar çok teslimiyet içindeler. O kadar çok teslimiyet



içindeler ki güçlerimi kullanabiliyorlar. Hepiniz Benim güclerimi de kullanabilmelisiniz, korunmak için. Bu koruma gücü çok, çok
kuvvetlidir, özellikle ‘Sahaja Yoga’nın çok içinde ve ‘orada’ olanlar için. Bu yüzden, öncelikle egoya değil, kendinizin Sahaja Yogi
olduğunuza dair tam bir inancınız olmalı-. ‘Sahaja Yogi’ demek, egonuz olamaz demektir.

Bu ego konusu biliyorsunuz, bir çok farklı kaynaktan geldi. Fakat bu temizlenmelidir. Nehir aktığı zaman, her tür pisliğin, kirin de
onun içinde akması gibi. Ancak denizle buluştuğu zaman, nehir deniz olur. Aynı şekilde sizde öyle olmalısınız. Deniz olabilmek
için unutmanız gereken şey, içinize gelen bu ırmağa karışmış şeyler ve size gelen tüm bu  yanlış fikirlerdir. Herhangi bir
kaynaktan olabilirler. Onları nasıl adlandırırım bilemiyorum, zira onların kaynağı için uzun bir liste var. İnsanlarda bazen bu ego ile
deliriyorlar.

Evet, esas konu, sizin egonuzu nasıl izleyip, ona nasıl şahit olduğunuzdur, nasıl çalışıyor, sizin davranışlarınızı nasıl bozuyor,
ilişkilerinizi nasıl bozuyor, sizi nasıl aptallaştırıyor. Ego, onun yaptığı ilk şey, sizi çok aptal yapmasıdır ve siz de öyle davranmaya
başlarsınız ki, insanlar “Oh, sen yaşayan en büyük aptalsın” diye düşünmeğe başlarlar. Ancak bu bir işe yaramaz, eğer aptal
olduğunuza inanırlarsa ne olacak? Bunun tersine, eğer bilgeliğiniz varsa, huzurunuz varsa, yaşamda herşeyden neşe duyan özel
bir mizacınız varsa, kolektif bir mizacınız da varsa, bu çalışacaktır. Etkileceklerdir. Çünkü o ışıkta kendi aptallıklarını, kendi
sahteliklerini, herşeyi görürler ve düşündüklerinin doğru olmadığını fark ederler. “Bu bey benden çok daha derin. Onda bende
olmayan ne var?” Bu hepimiz için esas meseledir.

Sahaja Yoga’da liderlerimiz var. Bu onların gerçekten lider haline geldiklerini anlamına gelmez ama onların daha büyük bir
derinlikleri olduğu anlamına gelir. Eğer olmazsa, dışarı çıkarlar. Eğer derinlikleri varsa o zaman liderdirler, diğerlerinin onları
görmekten dolayı gerçekten neşe duyarlar, onların orada bulunmasından dolayı gerçekten neşe duyarlar. Herşeyde kendiniz
görebilirsiniz. Özellikle liderler için söylüyorum, çünkü insanlar onları görüyorlar ve onlar, kendileri için ideal oluşturuyorlar. Benim
için, “Anne ne de olsa Anne, bizler onun gibi olamayız” derler. Fakat liderlerden ders alabilirler ve bunun yanlış olduğunu, bunun
uygun olmadığını anlarlar.

Öncelikle siz bir model olmalısınız- Sahaja Yoganın modelleri. Ve size hep söylediğim gibi, “Egonuzdan kurtulun”. Bu en kötü
şeydir çünkü her şeyden önce öfkeyi beraberinde getirir. Kendinizin büyük bir şey olduğunu sanırsınız, Sahaja Yogi olduğunuz için
şunu bunu yapabileceğinize inanırsınız. Bu doğru değildir. Aksine çok alçak gönüllü olun, çok alçak gönüllü ve sizler doğru işler
yaparsınız. Artık daha fazla, daha fazla kibirli ve aynı zamanda öfke dolu bir insan olmazsınız. Öfke sizi terkeder, tamamen,
tamamen. O size bir denge verir, bir bilgelik verir ve siz bununla  görevinizin ne olduğunu görürsünüz, neden bu dünyada
olduğunuzu, bu enerjinin size neden geldiğini, neden Tanrısal bir kişilik olduğunuzu görürsünüz. Bu çok, çok büyük bir
sorumluluktur. Siz artık kendinize bakmak zorunda değilsiniz, hayır, Tanrı size bakacaktır. Kesinikle. Sizi koruyacak, bakacak,
sizin için gereken her neyse yerine getirecektir. Fakat eğer, eğer bu egonuz varsa, kendinizi gerçeğe kapatırsınız, hakikate
kapatırsınız ve çok öfkeli, kibirli kişiler olursunuz. Bu yok olmalıdır.

Sahaja Yogiler azizdirler, yok aziz değil, azizden daha fazlasılar, çünkü kendilerini daha iyi ifade edebilirler. Içlerinde
kullanabilecekleri güçler var, böylece başkalarına sizlerin ne kadar güçlü olduğunuzu ve bir şeyleri düşündünüzden çok daha iyi
yapabileceğinizi gösterebilirler.

Örneğin, diyelim ki tüm dünyanın üzüntü duyduğu bir sorun var. Tek şey, eğer nasıl şahit konumunda olacağınızı bilirseniz, bu
sorun yok olur. Bütün dünyada yok olur! Orada kalamaz. Bugünlerde dünya karışıklıklarla dolu, gördüğünüz gibi, ortaya çıkan
saçma sapan insanlarla dolu, kavgacı insanlarla dolu, domine eden aşırı güc kullanan insanlarla dolu. Bu zamanda eğer şahit
konumunda izlerseniz, bu yok olacaktır. Çünkü siz çok güçlüsünüz, siz çok güçlüsünüz. Fakat öncelikle gücü kullanmak için
donanmış  olmalısınız. İçinizde bu donanım varsa yapabilirsiniz. Fakat egonuzla yapamazsınız. Ego sizin yükselişiniz
(ascent’iniz) için en büyük engeldir. Bakın, bu ego tam sizin Sahasraraya geçeceğiniz noktadadır. Aksi halde Sahasrara’nın
açılması çok kolay. Fakat ego varsa, sizler zaten bu egonun içinde kaybolmuşsunuzdur.

Böylece bütün bunlara karşı, kişi bu ‘kendini gözleme işini anlamalıdır. Egoist mi? Kendisi hakkında ne düşünüyor. Ego çok
sınırlıdır. Sizi sınırlı yapar ve yaşamınızın amacını görmezsiniz. Neden aydınlanmış bir ruh oldunuz? Anlamazsınız, sadece kendi
konularınızla ilgili olursunuz, ailenizde, çocuklarınızda, bunlar gibi şeylerde işte. Çok düşük. Ama eğer sizde varsa, sizin egosuz



bir kişiliğiniz varsa, o zaman çok etkin olursunuz- tüm güç çalışır. Gördüğüm şey şu ki, Sahasrara’nın gücü çok büyük. Bazı
insanlarda mucizeler yarattı. Büyük bir şekilde çalıştılar. Ego nedeniyle bir çok insan Sahaja Yogi diyebileceğimiz bu seviyeye
gelemediler. İşte bunun gibi, size bundan bahsetmek için buradayım. O günlerde, bu azizlerin geldikleri zamanda, orada onlara
yol gösterecek, bir şeyler söyleyecek kimseler yoktu. Aksine çevrelerindekiler tarafından çok hırpalandılar ve kimse onların neden
bu kadar alçak gönüllü olduklarını, neden egolarının olmadığını anlayamadı. Sonuçta onları hırpaladılar. Fakat şimdi güçleriniz
var. Güçlerinizi nasıl kullanacağınızı bilmelisiniz. Fakat güçlerinizin olması hiç bir şekilde sizde ego yaratmamalı. Aksine alçak
gönüllü olmalısınız. Alçak gönüllü olabilme gücünüz var. Eğer siz alçak gönüllü olabilirseniz ve diğerlerinin henüz aydınlanmış ruh
olmadıklarından daha alt konumda olduklarını, egolarının onları engellediğini ve onların yükselmelerinin gerektiğini
anlayabilirsiniz. Bunu anladığınız zaman sadece onlar için üzülmekle kalmayacaksınız, onları anlayacaksınız da ve size
sorunlarınızı çözecek bir tür yardım Tanrıdan gelecektir.

Bazen, bir çoğunuzda çok düşük seviyeli sorunlar olduğunu görüyorum. Ve o zaman da, bu sorunlarla neden bu kadar meşgul
olduğunuza şaşıyorum. Bakın, sizler o kadar güçlüsünüz ki. Sahasrara da, hangi güçlerinizin var bilmelisiniz. Bin adet güç var,
sizin içinizde aydınlanmış bin adet güç var. Eğer bunu anlayabilirseniz, o zaman egolu olmanın ne faydası olacağını
anlayacaksınız, çünkü içinizde henüz kullanmadığınız, ama kullanmanız gereken o kadar çok gücünüz var ki. Ama ego yüzünden
bunu kullanamazsınız. Sevgi ile kullanabilirsiniz. Sevgi ile yönetebilir ve bir çok şeyi yapabilirsiniz.

Bu yüzden bu gün hepinizden bir yemin etmenizi isteyeceğim, “Bizler egomuza artık şans tanımıyacağız. Bizler onu bırakıyoruz.
Bizler egomuzu terk ediyoruz.” Çünkü aramızda bir engel olmasının anlamı yok. Sahasrara çalışmak istiyor, ego engeli yüzünden
çalışamaz. En iyisi hiçbir şey nedeni ile, ego sahibi olmayın. İyi bir şarkıcı olabilirsiniz, yaşamda her hangi bir şey olabilirsiniz,
belki de büyük bir adam veya sözüm ona benzeri bir şey- bunun hiçbir anlamı yoktur. İşte bizim bugün egosuz ve  güçlerin
bütünüyle onlara doğru aktığı insanlara ihtiyacımız var.

Sahasrara’nın açılması ile, bütün bu güçler akmalıdır, eğer Sahasrara bütünüyle açıldıysa. Sevginin tüm bu güçleri akmalıdır.
Şaşırırsınız, nereye gitsem, insanlar Bana aşık oluyorlar, neden anlamıyorum, onlara bir şey yapmıyorum, fakat onlar sadece
sevgimi ‘hissediyorlar’. İşte olması gereken şey bu, insanlar sevginizi hissetmeli ve sizin sevecen bir kişi olduğunuzu bilmeliler.

Konu şu ki, sizler tüm bu dünyanın kurtuluşu için özel insanlar olarak meydana getirildiniz, çok özel. Sizin işiniz bu, yoksa para
toplayıp her tür saçma şeyleri yapmak  değil. Sizler bu çok, çok hassas işi yapmak, insanların Kundalini’sini uyandırmak ve onları
kendi büyüklüklerinin farkına vardırmak için buradasınız. İnsanoğlu yanlızca savaş ve kavga için yaratılmadı, orada politika
oyunlarını oynasın, her tür pis hileler yapsın diye yaratılmadı. Onlar böyle, pis ve kirli diyebileceğim bir yaşam sürmek için de
yaratılmadılar. Bizler, bizi yaratan Tanrı’nın büyük bir işini yapmak için varız bu dünyada.

Eğer Sahasrara’nızın açıldığının farkına varırsanız bu mümkündür ve bu Sahasrara da sizin endişe duyduğunuz küçük şeyler
değil, saflık vardır. Bazıları “Oh, onlar daha iyisini yapabilirler, başkalarından yardım alabilirler” diye düşünerek Sahaja Yoga’dan
yararlanmaya kalkışırlar - olmaz öyle şey. Kendiniz,  kendinize yardım edebilirsiniz, başka hiç bir yardıma ihtiyacınız yoktur.
Aksine sizler başkalarına yardım etmek zorundasınız. Başka bir yerden her hangi bir yardım beklemenin gereği yoktur. Bana
bakın, basit bir ev kadınıyım, fakat bu bütün dünyada nasıl da çalıştı. Ne ile? Sadece sevginin gücüyle. Tek sorun şu ki, Ben kendi
sevgi gücünü kullanabiliyorum fakat sizler nasıl kullanılacağını bilmiyorsunuz. Tek sorun bu.

Eğer siz kendi sevgi gücünüzü kullanmak istiyorsanız, meditasyon sırasında bu sevgi gücünü geliştirebilirsiniz. Onunla insanları
yakalayabilirsiniz. Onunla anlayabilirsiniz. Onların sorunları şu ki, Sahaja Yogi değiller, Tanrı ile olan bağlantının tüm kutsamasını
almış kişiler değiller. Düşünün sizler Tanrı ile bağlantıdasınız. Ve Tanrı öyle büyük bir şey ki, bütün bu evreni yarattı, sizi yarattı ve
bütün büyük işleri yaptı. Peki, siz nesiniz? Sizler Tanrı’nın bu gücünün bir parçasısınız. O zaman sevgi ile, anlayış ile neden
içimizdeki Tanrı’nın gücünü tamamen kullanmayalım ve bu sayede içinizdeki bu bilgeliği geliştirirsiniz.

Kendinize söylemeniz gereken şudur, “Biz aydınlanmış ruhlarız. Bu kişi özel birisidir, çok özel.” Bu dünyada aydınlanmış ruh olan
çok az sayıda insan var. Fakat şimdi bizler bir çoğuna sahibiz, onları görebiliyorum. Ama hala, eğer bir zayıflık varsa... egomuz
yüzünden bazı sorunlar var. Kişinin egosu olmamalı, her şey geçicidir. Geçici olmayan şey Tanrısal sevgidir. Geçici olmayan şey
Tanrısal kişiliktir. Her zaman görürsünüz, azizleri ve onun gibilerini, insanlar ölmüş olmalarına rağmen anımsarlar. Bütün şiirlerini



anımsanır. Çok fazla Sahasrara işi yapamamalarına, insanlara aydınlanma vermemelerine rağmen, kişilikleri nedeniyle hala saygı
görürler. Halk bu insanların muhteşem işler, mucizevi işler yaptıklarını bilirler.

Aynı şekilde siz de kendi mucizelerinizi görebilirsiniz ve şimdi, Tanrı ile bağlantıda olduğunuz için, neler yapabileceğinizi kendiniz
görebilirsiniz. Bu bilmeniz gereken bir gerçek. Ne zaman tehlike varsa, ne zaman bir sorun varsa, sizler, ‘Kurtarılacaksınız’
diyeceksiniz. Şüphe yok ki, bir çoğunuz kurtarıldı.

Fakat bu yeterli değil. Ne için kurtarıldınız? Hayatınızın değeri ne? Neden yaşıyorsunuz? Ne oluyor? Tanrı sizi neden kurtardı?
Neden bütün bunları size verdi? Çünkü bu dünya için yapacak çok şey var! Sizler de, demeliyim ki hakikatin askerlerisiniz, iyiliğin
askerlerisiniz ve bütün bunlar büyük bir cesaretle ve kendinizi anlayarak yapılmalıdır.

Bu yüzden, yapmanız gereken şey kendinizi bilmektir. Kendinizi bilmelisiniz. Öz bilginize sahip olmalısınız, siz nesiniz.  Eğer buna
sahip değilseniz, Sahasrara’yı açmanın ne faydası vardır? Kendini bilmek size gurur vermez, bir şey vermez fakat size ne
yapmanız gerektiği, neyi çalıştırmanız gerektiği görevini verir.

Sahaja Yoga sadece sizin için değil, ama siz bütün dünya için varsınız, lütfen anlamaya çalışın. Bazen Sahaja Yoga’yı kendi
iyiliğimiz için, sağlıklı olmamız, şu, bu  için var diye düşünüyoruz. Bu böyle değil. O başkalarının iyiliği için! Kullanmadığınız
güçleriniz orada. Sizler hala meşgulsunuz- mektuplar alıyorum, diyorlar ki “Bizde şu yanlış, bu yanlış” Neden kendinizi
düzeltemiyorsunuz? Kendinizi düzeltemiyorsanız, başkalarını nasıl düzeltirsiniz? İşte bu böyle.

Diyebilirim ki, kişi sizlerin büyük olduğunuza dair anlayışınızın içine giren, bir anlayış olduğunu görebilir. Sizler sıradan insanlar
değilsiniz, bu pratikte uygulanmalıdır ve  Sahaja Yogi olduğunuzu gösteren bir şekilde kullanılmalıdır. Siz herhangi bir Sufiden
veya herhangi bir aydınlanmış ruhtan veya herhangi bir azizden daha az değilsiniz, daha az değil. Fakat onlarda bulunmayan,
onların farkında olmadıkları güçler sizde var. Bu güçler sizde varken, hangi güçlerinizin olduğunu anlamaya çalışın. Fakat bunu
anlayarak asla bununla gurur duymamalısınız veya her durumda sizin işiniz bu, bunu siz yapmak zorundasınız. Siz oradasınız ve
bu ego ile birlikte olmadığı için egosuz işten dolayı siz neşe duyacaksınız. Bu kadar çok fazla yapabilirseniz, çok iyi olacak.

Şimdi ego çok aşağıya indi, söylemeliyim ki, çok fazla. İnsanlardan, egonun aşağıya inmiş olduğunu duyuyorum.  Fakat bazen
hala endişe ediyorlar, kavga ediyorlar, şunu bunu yapıyorlar. Fakat bütün bunlara rağmen, demeliyim ki, bütün bu yıllar boyunca
her ne yapıldıysa, insanlar kendi aralarında hallettiler.

Kendinizi gözlemelisiniz. Ve bakın bakalım, ‘Hangi egonuz var, neden egoist olmalısınız?’ Bazı insanlarda kendi ülkelerinin egosu
var, bazılarında... demek istiyorum ki bu tümü ile efsanevi! Bu tamamen efsane. Neden... siz herhangi bir yerde doğmuş
olabilirdiniz. Belli bir ülkede doğduğunuz için bu egonuz var ve bu bir şey, demelim ki, kişi bundan dolayı utanmalıdır. Çünkü
ülkeniz, artık hangisi ise, çok iyi yapmıyor. Ruhani olarak gelişmemiş, bu durumda ülkenizle neden gurur duyacaksınız ki? Siz bu
çalıştırdığınız zaman, ruhani olarak gelişecekler, tabii o zaman ülkenizle gurur duyabilirsiniz. Fakat bunun olduğunu görmüyorum.
Ve sizler bu işi halletmelisiniz.

Ve, şimdi Sahaja Yoga’nın her yerde bu kadar çok yayılmasından dolayı da çok mutluyum. Çok hızlı yayılıyor. Hiç beklemediğim
ülkelerde yayılıyor. Dünyanın her yerinde ona ulaşmak isteyen insanlar var. Aydınlanmalarını almak istiyorlar ve bu insan
yaşamının ötesinde neyin var olduğunu bilmek istiyorlar. Artık onlar yaşamlarını insan olarak harcamak istemiyorlar, ‘süper-insan’
varlıklar olarak yaşamlarını sürdürmek istiyorlar ve Ben onlara Sahaja Yogiler diyorum.

Egomuz görülmelidir, nasıl çalıştığı ve nasıl bizi doğru yoldan saptırmaya çalıştığı şahit konumunda seyredilmelidir. Kişi bu
noktada çok dikkatli olmalıdır, zira bu açılması gereken son merkezdir. Bir kez tamamen açılırsa, siz Tanrı ile bir olursunuz ve
bütün sorunlarınız çözülecektir. Bu sorunlar çok boştur ve anlamları yoktur. Sahasrara’nızı çalıştırırsanız, çok kısa sürede yok
olacaklardır.

Bugün, bu üç yıldızın bir araya gelmesi ile çok özel ve hoş bir gün ve bu özel bir kutsama. Eğer güçleriniz artarsa, bütün bu kötü
adamlar, politik saçmalıklar ile toplumu ele geçirmeye çalışanların hepsi yok olacaklar. Onların gücü yok, hepsi yok olacaklar.



Bu yüzden sizin ego-suz tabiatınız faydalı olacak, herkese yardım edecektir.

Tanrı sizi kutsasın.
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Bugün hepiniz için farklı bir gün,  tamamen, çünkü bu Adi Shakti’nin pujası. Ve Adi Shakti Eksiksiz  Kişiliktir. O, bildiğiniz gibi
sadece sol kanal değildir. Sizler yalnızca Shri Ganesha’dan sol kanalı biliyorsunuz, yükseliş-ascent vesilesiyle, sol kanaldaki farklı
farklı Çakraları biliyorsunuz.  Size başlangıçta sağ kanalı anlatmak istemedim, çünkü sağ kanal vasıtası ile gidenler sadece
kayboldular. Yazıtlardan Gayatri Mantra’yı aldılar. Ama onun ne hakkında olduğunu bilmiyorlardı. Bunu yalnızca ezberlemeye
çalıştılar. Onun gerçek anlamını da bilmiyorlardı ve işte şekilde sağ kanala geçtiler ve – bilmiyorum – soluğu Agnya’da aldılar. Ve
sonra Aydınlanma için çabalıyorlardı. Onlara, bu sağ kanalın gereklerini layıkı ile yerine getirirseniz, Aydınlanma’nın nihai hedefine
ulaşacaksınız şeklinde söz verilmişti.

Ama henüz onların hiç biri buna ulaşmadı. Onların çoğu korkunç bir öfkeye kapıldılar, korkunç bir öfkeye, başkalarını lanetlemeye,
başkalarını yok etmeye başladılar, sağ kanalın eylemleri ile bütün bu şeyleri öğrendiler. Kundalini uyanışı yoktu. Ve en fazla Agnya
Çakraya kadar yükselirlerdi. Ve sonra tamamen cehalet olan, farklı yerlere düştüler. Bütün bu kitaplar anlamadan yazıldılar, sağ
taraf üzerinden gitmek kolay değildir.  Ama en iyi şey Kundalini’nizi uyandırmaktı. Kundalini sizi doğrudan yukarıya götürür –
bütün çakraların ortasında,  Agnya’ya kadar ve Agnya’yı geçer ve Agnya’nın ötesine, Sahasrara’ya gider. Ve sonra Sahasrara’yı
delip geçer.

Şimdi onun delip geçtiği yer olan Brahmarandra`ya dair çok önemli olan şey nedir? Size bunu hiç anlatmadım. Ama şimdi, bir
çoğunuz için zaman geldi diye düşünüyorum. Bakın, çocukta bir Thalu vardır, bu her zaman kalp gibi atan bıngıldak kemiği
bölgesidir. Atar çünkü Ruh bu bölgeden girer ve onu kapattığınız zaman, Ruh Kalp’te yerleşir. Şimdi sizlerin Ruh merkezli kişiler
haline gelmeniz lazım ama problem Sahasrara’ya nasıl girileceği idi. Orada bulunan  tantrikalar sağ-sol kanaldan geçerek gittiler
ve bütün kara olan, sol kanal diyebileceğimiz uygulamaları geliştirdiler.

Bu sayede, sağ kanal olan kişiler son derece öfkeli oldular, son derece öfkeli, son derece hırslı, insafsız oldular diyebilirim ve lanet
esasından hareket ederek insanları öldürmeye başladılar. İnsanları lanetlemekte çok iyidirler, her zaman öndedirler, insanları
geriye iterler ve herkesin hakkını çiğnerler. Onlar en hırslı ve en güçlü insanlar olarak kabul edildiler. Şimdi brahminler ve bir
dereceye kadar shatriyalar da, sağ kanalı izlediler. Şüphe yok ki, sağ kanal sayesinde çok güçlü oldular. Dünyanın tüm güçlerine
sahip oldular ve son derece kuvvetli, muhteşem kişiler olarak kabul edildiler – ama değildiler. Çünkü çok öfkeliydiler. Öfkeli
insanlar spiritüel olamazlar.

Ve onlara, ruhaniyeti elde edeceksiniz, merak etmeyin, siz devam edin dendi ve sağ kanaldaki yedi çakra onlara anlatıldı. Onlara
göre Bhuh, Bhurvah vardır. Bhuh şudur, butri [?putri/bhutri/phutri], bu dünyadır – Bhuh. Bhurvah bütün Evren’dir veya biz ona
Antariksha diyebiliriz. Swaha. Swaha Nabhi çakradaki tüketimdir. Ve Swadha, tüketimdir, içerde – o, absorbe etmek, içine
almaktır. Swaha, Swadha. Sonra Minya`dır [? meyengya] – kalp. Mana. Mana’dan geldikten sonra, Agnya. Vişuddhi. Vişuddhi
Jena’dır [? Jana], kolektivite, insanlar, insanlara gidin. Jena. Sonra Agnya’da o, Tapa’dır. Tapa’da, merkezde bizim İsa`mız var. Sol
kanalda Jainizm’leri vardı, sağ kanalda Hıristiyanlık’ları. Onlar gerçekte ascent eden bir yolda değillerdi. Bunlar gerçeği aramaya
çalışan insanların enerjisi için sadece yönler, çıkışlardı.

Şimdi, Hindistan’da asırlar boyunca bu oldu. Bütün gurular, bütün sadhular, bütün büyük tapaswiler, hepsi bunu yaptılar. Ama
nereye ulaştılar? Tapaswiler insanlara keskin bir şekilde kshu verebilen yani lanetleyebilen insanlardı. Onlar birisini
lanetleyebiliyorlardı. Kathakshay [? sanskrit] ile, gözlerinin bir bakışıyla bir kişiyi öldürebiliyorlardı, bir şeyi yakabiliyorlardı, bütün
sağ kanal güçlere sahiptiler. Ama bu sağ kanal güçlerle nereye vardılar? Bir bakıma cehenneme diyebilirim – eğer değilse limbo
-Araf’ta- diyebilirsiniz. Orada hiçkimse aydınlanma almadı. Eski kitapları okuyun, Hindistan’dan, hatta olmazsa Yunanlardan ve
sonra Mısırlılarımız vardı. İngilizler. Her tür agresif insan. Almanlar. Hepsi çok agresiftiler. Katolikler. Ayrıca Roma’lılarınız da
vardı. Hepsi saldırgandı ve diğer ülkelerin toprağını, mallarını alıyorlardı.
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Son derece saldırganlardı, insanları öldürmeye inandılar. Had safhada hakaret eden, öfkeli insanlar. Peki onlar nasıl normale
getirilebilir? Orta Yol’a? Bir yan yol size söylemiş olduğum gibi, Bhuh, Bhur, Swaha, Swadha,  idi, tüketimdi. Bu Guru prensibi ile
yapıldı. Sonra bizde Mana var, Jena  var. Bu kolektiftir. Şüphe yok ki, onlar kollektif oldular çünkü o kadar güçlüydüler ki, onlarla
birlikte olan çok fazla sayıda insan vardı. Zalim olanlar için savaşıyor, zalim mizaçları ile insanlara  saldırıp, onlara baskı
yapıyorlardı.

Tarihten bildiğiniz gibi tümüyle bu tür bir knara–nesil geldi ve sonra bu kayboldu.  Savaşlar meydana getirildi..  sonrada pek çok
kişi öldürüldü. Zalimliğin maksimumu olarak Hitlerimiz oldu. İnsanlığı hiç umursamadılar. Sonra sonunda Agnya’ya geldi.
Agnya’da da İsa’yı öldürdüler. İsa’yı yok ettiler. Orta Kanal sayesinde gerçekten ermiş olan bir çok yüce azizi yok ettiler. Bazıları
enkarnasyonlardı ve onları yok ettiler. Bütün bunlar Rama’nın zamanından beri olageldi. Tüm bu şeyler oldu. Birbiri ardına pek çok
rakşasa geldi ve dünyanın huzurlu kültürünü yok ettiler.

Son derece küstah, çok agresif insanlar, onlara gösterişçiler diyebiliriz. Ve bu agresiflik geldi,  öylesi büyük bir güçle geldi ve her
biri bir diğerini takip etti. Bir noktaya kadar gitti. İnsanlar tepki gösterdiklerinde öldürülüyor ve yok ediliyorlardı. Böylece korkunç
insanlar yaratıldı.

(sessizlik. Mikrofon Shri Mataji’ye yaklaştırıldığı için sesi daha yüksek gelmeye başlıyor)

Bütün bu insanlar, agresif ve yıkıcılardı. Bu tabiat hala içimizde var, sağ kanalda oldukları için bazı insanlarda var. Bütün sağ
kanal insanlarda bu problem vardı. Öfke, saldırganlık, başkalarını kontrol etmek ve büyüme durdu. Ruhani büyüme yoktu. Onlar
ruhaniyet sahibi olmayı istiyorlardı ve geliştirmiş oldukları bu tür davranışlar nedeni ile ruhaniyet onlardan kaçıyordu. Pek çok
enkarnasyonlarımız oldu. Hepsi öldürüldü, çarmıha gerildiler veya işleri bitirildi. İnsanları genel olarak kurtarmanın hiç mümkünatı
yoktu. Bir kötü adam geldi ve o tüm dünyayı mahvetti. Gerçekten bütün insanlığı, bütün ülkeleri ve milletleri vuran bir Hitlerimiz
oldu ve hepimizin işi bitirilmişti. Bütün bu olanlar sağ kanal hareketi benimsediğimiz için yaşandı çünkü ruhaniyet için bunun
daha kolay olduğunu düşünüyorlardı, ki aslında değildi.

Böylece bütün limitleri aştılar ve öyle bir aşamaya geldiler ki, tamamen şeytanlar, rakşasalar haline geldiler. İnsanların onların
rakşasalar olduğunu fark etmeden. İşte bu onların ne olduklarıdır. Onların guruları bile böyleydi ve Enkarnasyonlara bile işkence
etmekten başka bir şey yapmadılar. Bütün Enkarnasyonlar onların zulmüne uğradı. Gerçekten kendilerini nasıl kurtardıkları
dikkate değerdi. Ama nihayetinde hiçbir netice meydana getiremediler.

Bu nedenle Benim yapmaya çalıştığım ilk şey, Kundalini üzerinde araştırma yapmaktı. Kundalini’yi yükseltebileyim diye ve Ben
bunun için gelmiş olduğumu biliyordum. Başka bir şey için değil, yalnızca insanların Kundalini’sini yükseltmek için, öyle ki onlar
Orta Kanala gelsinler diye. Sağı veya solu değil. Ben size sol kanalın bilgisini anlattım, artı Kundalini’nizi yükselterek.
Kundalini’nizi yükselterek, Sahasrara’nızı açtınız. Ve gerçek Neşe’nin krallığına, Hakikatin krallığına girdiniz. Bütün bu kötü
kaliteler üzerinizden akıp gitmeye başladı. Orta kanalda önce Mooladhara geldi. Mooladhara’nın ve orta kanalın uyanmasıyla
sizler çok saf insanlar haline geldiniz. Gözleriniz saflaştı, ahlaksızlığınız gitti. Ucuzluğunuz gitti. Ve siz çok çok, sanırım onlara
Kutsal insanlar demeliyiz, Kutsal oldunuz. Bu olmadığı sürece Sahaja Yoga’da olamazsınız. Sahaja Yoga’da bir ahlaksız, bir
flörtçü olamazsınız, başkalarının parasını almak isteyen bir adam olamazsınız veyahut çok agresif bir kimse Sahaja Yoga da
olamaz.

Yani bütün böyle insanlar dışarı atıldılar. Bir kez dışarı atıldıktan sonra diyebilirim ki dişlerini gösteriyorlardı. Atılmak onların
hoşuna gitmedi. Ama şimdi anlıyorlar ki,  bazıları,  bizler hata  yaptık. Öyleyse ilk şey, iffet duygunuzu geliştirmelisiniz. Ona saygı
duyun. Ve ondan neşe duyun. Bu sizin Mooladhara’nız uyandığı için oldu. Bu sol kanaldaki ilk çakradır. Sizin Shri Ganesha`ya
sahip olduğunuz yerdir.

Ancak sağ kanalda da Deity’lerimiz var. Her çakrada Deity’lerimiz var, telafi etmek için. Shri Ganesha için, bu merkezdedir. İşte bu
şekilde bizler O’nun güçlü saflığıyla kutsandık. Ve saflığın güzelliğini, saflığın gücünü anlamaya başladık. İşte bu şekilde bizler
sağ kanalımızı …, bitirdik. Sağ kanal savaşmak için, öldürmek için, öfke içindi. Bu insanlar için hiç huzur yoktu, bildikleri tek şey



insanlara nasıl hükmedecekleri ve nasıl çekilmez olacaklarıydı.

Sonra daha yukarı bir düzeye, Swadishthan`ın daha yüksek düzeyine yükseldiler. Ve Swadishthan’da, yükseldiler,  yaratıcı
insanların bir şey yaratmak için olan öfkeleri. Şimdi bile bizde bir çokları var. Onlar her türlü saçmalığı yaratıyorlar, kaba
metinlerin bütün sahnesini  yaratıyorlar, ayrıca bir isim yapmak için,  söylemeliyim ki çok, çok pis şeyler yaratıyorlar. İşte
Swadishthana’da bizde olan bir diğer şey bu, bir isim, bir pozisyon sahibi olmak isteyen insanlar, bu sağ Swadishthan’dan
geldiler. Sonra üçüncü çakra oradaydı, Nabhi çakraydı. Nabhi çakrada hepsi para yapmaya gittiler, Laxmi değil, para. Her
anlamda para. Ve bütün dünyayı aldattılar. Bu elde ettikleri parayla her tür kötü şeyi yaptılar. Ya hile yaptılar ya da agresif oldular.
Hindistan gibi sol kanal ülkelerde çok sahtekarlık vardı, agresiflik de sağ kanal ülkelerde çoktu. Merkezde ne kalitemiz var.
Swadishthana yaratıcılıktır. Sanatın yaratıcılığı çok güzeldir, çok derindir, mutlak ruhaniyettir.

Bu kayboldu. Ve insanlar Enkarnasyonları bile çirkin alışkanlıklarla dolularmış gibi göstermeye başladılar. Bu gelişmeyle her tür
pislik geldi. Sonra söylediğim gibi, Nabhi var. Nabhi’de insanlar paranın peşine düştüler. Sol kanal insanlar para yapıyorlar, sağ
kanal olanlarda paralarıyla agresif davrandılar. Eğer kazanıyorlarsa kendilerinin dünyadan tepesinde olduklarını zannettiler. Eğer
paraları varsa hiç kimse bizden daha iyi değil diye düşündüler. Bütün bunlar onların işini bitirdi. Bu bitiyor. Bu öyle bir noktaya
varacak ki,  onlar paranın yok etmek için değil, bina etmek için olduğunu fark edecekler. Ülkeyi inşa etmek – beraberce insanları
inşa etmek, birbirleri arasında huzur ve sevgiyi getirmek için. Yardım etmek için, her türlü iyi şeyi yapmak için. Sonra aynı sağ
kanal insanlar Anne’nin çakrasındaydılar. Hah (heh) ve onlar korkunç annelerdiler. Kendi çocuklarına baskı yapmaya çalıştılar,
herkes üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştılar ve çocukları için hiçbirşeyden fedakarlık edemezlerdi. Kocalarına karşı agresif olan,
çocuklarına karşı agresif olan bu kadınlardan yeterince oldu. Ve hatta insanoğlunda annelik bile öldü ve bitti.

Bütün bu türleri Ben Dünya’ya geldiğim zaman gördüm ve şok olmuştum. Ne tür insanlar bunlar? Ben bunlarla ne yapacağım?
Onların Kundalinisini nasıl uyandıracağım? Nabhi çakra’da sadece  kaybolmuşlardı. Ama şimdi Anne’nin çakrası. Onlarda babalık
yoktu, annelik yoktu, çocuklarını evden attılar, çok bencil, ben merkezci, hakimiyet kuran anne ve babalardı.

Bu… Kalp Çakra’ydı. Sonra kollektif çakra geldi, bizim Vishuddhi dediğimiz. Vishuddhi çakrada tüm dünyayı işgal etmek istediler.
Kendilerininmiş gibi bütün dünyayı işgal etmek istediler, imparatorlar olmak istediler ve imparatorluklar kurdular ve öyle bir
mertebeye kadar yanlış davranışlarda bulundular ki, insan olarak öyle davranmak mümkün değil. Onlar gerçekten rakşasalardı
demeliyim ve bu rakşasa kaliteleri hala orada. Davranışlarında, her şeyde, nasıl davrandıklarını görüyorsunuz, insanlara karşı,
onlara öyle davranıyorlar. Ruhaniyete aykırı ve agresif insanlar yaratıyorlar. İşte bunlar iki tarafı olan bir dünya var gibi bir hale
geldi, saldırgan olan insanlar var ve işkence edilen insanlar var. Bu iki tarafı olan dünya şimdi bile var ama çok daha az. Kollektif
anlayış sayesinde kurulmuş olan bir çok iyi kurum var ama çalışmıyorlar. Başarılı değiller. Çünkü onların başındaki adamlar
kontrol ediyorlar ama neyi kontrol ediyorlar? Kendilerini değil. Başkalarını kontrol ediyorlar. Ve onların bütün davranışları bu
çakranın bütün işlerini bozmuştur.

Kolektif olarak, eğer bugün etrafınıza bakacak olursanız, her yerde devam eden savaş var, kavgalar devam ediyor, öldürmeler
devam ediyor, yıkım devam ediyor. Bu nasıl? Şimdi bu dünya üstünde çok sayıda spiritüel insan var. Nedeni şu ki, spiritüel
insanlar çok sessiz oldular. Kendi ruhani yaşamlarından fazlasıyla zevk alıyorlar. Çok sessiz ve çok huzurlu insanlar haline
geldiler. Ama bu huzur getirmiyor! Dinamik olmanız lazım! Ve dünyaya huzur getirmeniz lazım, bunun için bir şeyler yapmalısınız.
Biz kendi gelişimimizle fazlasıyla tatmin oluyoruz ama başkalarının gelişmesinin ne olduğuna bakmaya zahmet etmiyoruz. Ne
kadar ilerlediler. Biz onlarla nerede tanışabiliriz. Onlarda neyi değiştirebiliriz. Benim düzeyimde çok şeyi değiştirebilirim ama siz
kendi seviyenizde kaç kişiyi değiştirdiniz? Ne yaptınız? Bunun görülmesi lazım. Siz hala egonuzla Agnya’da yaşıyorsunuz. Ve
kendi huzurunuzla, Sahaja Yoga ile elde etmiş olduğunuz her şeyle çok mutlusunuz.

Bu, bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük tehlike. Spiritüel olan insanların, büyük yüksekliklere erişmiş olanların, iyi
olarak neyin yapılması gerektiği hakkında en umursamayan kişiler olması! Onların yaptığı şey, kendi – ruhaniyetlerinin tadını
çıkarmak, puja’ya gelmek, daha fazla, daha fazla almak. Ama insanları değiştirmek için kollektif bir iş yapmadılar. Bazıları
çalışıyor, bir ikisi, bas (Hintçe, dur anlamında), geri kalanı iyi vakit geçiriyor, keyif alıyorlar, öyle ki, insanlar onların yüce ruhlar
olduğunu, iyi insanlar olduğunu kabul ediyor ve hepsi bu. Şimdi iç gözlem yapmanızı istiyorum ve ne kadar kollektif iş yaptığınızı
görün, öyle kaç kişiniz var. Kiminle konuşuyorsunuz? Kaç kişiye Sahaja Yoga’yı anlattınız?



Sadece pek çok kişi var. İsa’nın yalnızca 12 havarisi vardı, onlar sizden çok daha fazla dinamikler! Öyleyse siz şimdi sağ kanala
geçmelisiniz. Ve sağ kanalda olduğunuz zaman bizler dinamik insanlar yaratacağız. Sadece kimi işe yaramaz, sabırlı, çok sessiz,
huzurlu insanlar değil. Sahaja Yoga’nın amacı bu değildi. Sahaja Yoga’nın amacı değişmektir. Çok değişmek. Ve Benim bütün
kutsamalarım bunu yapanlarla. Ama bunu yalnızca kendilerine saklayanlar, bu pek iyi bir şey değil. Sizin ülkenizde kaç kişi Sahaja
Yoga’ya sahip oldu? Bir öğrenin. Kaç kişiyle çalıştınız?

Sizinki tam bir Yoga değil. Sizinki kısmi Yoga, sadece sol kanalın, siz orada çok sevgi dolu, çok iyi kalpli, çok vesairesiniz. Bir
şekilde agresif olmalısınız demiyorum. Ama lider olmak isteyen insanlar bile gördüm, onlar üstün bir şey olmak istiyorlar ama kaç
kişiye aydınlanma verdiler? Kaç kişiye Sahaja Yoga’yı anlattılar? Uçakta giderken bile, sokakta, herhangi bir yerde insanlar Sahaja
Yoga hakkında konuşuyorlar. Ama biz burada Sahaja Yoga’yı kendi büyüklüğümüz için, kendimizi anlamak için yapıyoruz. Sahaja
Yoga size bunun için getirilmedi. O size çok kişiye aydınlanma veresiniz diye getirildi.

Ben daha genç olan bütün insanlardan, daha genç olan nesilden rica ediyorum, Sahaj enerjilerini boşa harcamasınlar, yaşlı
insanların yapmış olduğu gibi saçma şeyler üzerinde harcamasınlar. Sizin devam etmeniz ve insanlara Sahaja Yogadan
bahsetmeniz ve Sahaja Yogayı yaymanız daha iyi. Onlar okul işletmekle, kimsesizlere bakmakla, şunu veya bunu yapmakla daha
fazla ilgililer, bu sizin işiniz değil. Sizin işiniz daha çok Sahaja Yogi yaratmak. Daha çok Sahaja Yogini. Ama bu yok, gördüğüm şu
ki bu yok. Sağ kanal eksik. Sağ kanala gelmelisiniz. Hepiniz ileriye gitmelisiniz. Size hiç birşey olmayacak.

Kimse sizi öldüremez, kimse sizi rahatsız edemez, kimse sizi tutuklayamaz, bunu Benden alın. Güçleriniz var, ama eğer onları
kullanmazsanız, böyle oluyorsunuz. Biz bu durgunlaşmış noktaya bu nedenle geldik. Bilmeliyiz ki sağ kanalımızı kullanmamız
gerekiyor. Sağ kanal çok önemlidir. Bir dahaki sefere size sağ kanalı anlatacağım, hangi sağ kanal özellikleriniz olduğunu, şimdi
ne kadar uğraşsanız da sol kanal olamayacaksınız. O halde sağ kanallarınızı doğru anlayış ile, doğru yönde kullanın. Bir çeşit çok
gaddarca veya çok baskıcı hitlerler gibi bir tarzda değil. Sahaja Yogiler arasında da bazı hitlerlerimiz oldu. Ama şimdi azizlerin
daha önce yapmış olduklarından daha fazla bir şeyler yapmanızın zaman geldi. Onu bu şekilde çalışmak. Kendinize saklamak
değil, bir aileniz var, çok güzel çocuklarınız var, sahip olmak, keyif duymak, v.s. – Sahaja Yoga bunun için değil.

Sahaja Yoga bütün dünyayı değiştirmek için. Bunun hakkında düşünmelisiniz. Siz ne yapıyorsunuz, neredesiniz? Ve Sahaja
Yoga’da ne elde ettiniz? Sonra Agnya’ya geliyoruz. Agnya’da olan şu ki, Sahaja Yogiler öyle oldular ki her şeye tahammül
edebiliyorlar, her şey için  acı çekebiliyorlar, bizim istediğimiz bu değil. Biz başkalarının acılarını, başkalarının saldırganlığını
ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu tür bir organizasyon bizde yok, bizde yok. O tür bir anlayış bizde yok. Ve eğer bu işe yarasa sizler
farklı insanlar olacaksınız. Yani bizler azizler gibi bir hale geldik bakın, inziva yerine çekilmiş biri gibi, öyle bir şey. Ondan daha
fazla birşey değil.

O halde iyisi mi pozitif birşey yapmaya çalışın, saldırganlık olmaksızın. Bazılarınızın hala çok agresif olduğunu biliyorum. Onlar
gösterişçiler, Ben bunu biliyorum. Ama eğer kollektif olarak çalışma moduna girerseniz o zaman hatalarınızın ne olduğunu fark
edersiniz. Karakterinizde hala neyin noksan olduğunu. Bu çok önemli. Agnya Çakra’da bir çok Sahaja Yogi bocalar. Onlara ne
olduğunu bilmiyorum. Agnya’da size affetmeniz gerektiğini söylemiştim. Ama bu insanların yanlış şeyler yapmasına izin
vermelisiniz demek değldir. Siz affetmek istediğiniz için çok kolay, savaşmamak, bir şey söylememek, yalnızca olayın dışında
kalmak, yalnızca affetmek, hayır! Gidin ve o kişiyle konuşun ve ona bunun yanlış olduğunu söyleyin. Bununla yüzleşmek
zorundasınız. Eğer yüzleşemiyorsanız siz bir işe yaramazsınız. Tıpkı diğer insanlar gibisiniz. Sizlerin aydınlanmanızı almanızın ne
yararı var?

Öyleyse şimdi anlamalıyız ki olay yalnızca bizim vibrasyonlarımız var, biz iyiyiz, bazı insanlara şifa verebiliyorsunuz, son söz bu
değildir – hayır. Sizin bunu yaymanız lazım. Halkın içine çıkmanız lazım. Bu noktada kolektif olmalısınız ve Sahaja Yoga’yı
yaymalısınız. Dünyanın dört bir yanındaki çok sayıda Sahaja Yogi ile pek bir ilerleme kaydedemedik. Öyleyse sizin plan yapmanız
lazım. Ne yapmak istiyorsunuz, bunu nasıl yapmak istiyorsunuz ve Sahaja Yoga’yı nasıl yaymak istiyorsunuz. Bu çok önemli.
Çünkü diyelim ki sizler Sahaja Yoga’yı güzel anlatıyorsunuz, Sahaja Yoga şarkılarını güzel söylüyorsunuz, bütün bunlar eğer siz
Sahaja Yoga’ya daha çok sayıda kişiyi getirdiğinizin somut ispatı yoksa hiçbir işe yaramaz, hiçbir işe yaramaz. Türkiye gibi küçük



bir ülkede 25.000 Sahaja Yogimiz var, buna ne dersiniz? Onların hepsi Müslüman. Yirmibeşbin Müslüman Sahaja Yogi oluyor.
Sizce neden, bu sayı diğer ülkelerde çok daha az? Onlar çok zengin değiller ama kendi aydınlanmalarına ve başkalarına da
aydınlanma vermeye önem veriyorlar.

Nasıl çalıştığı, nasıl yayıldığı çok şaşırtıcı. Öyleyse problemlerinizi, düşmanlarınızı, güçlerinizi düşüneceğinize başkalarına güç
vermeyi düşünün. Ve onları Sahaja Yogi yapmayı. Bu çok önemli. Siz eğer Sahasrara'daysanız o zaman sizde bütün güçler vardır.
Sahasrara’da eğer Sahaja Yoga’yı yaymıyorsanız aydınlanma almanızın ne yararı var? Yalnızca kendiniz için mi? Bu çok bencil
olmaktır. Öyleyse diyebilirim ki, kendi zaferinizi yaymak yerine, sizin kendi asık yüzünüzü, kendi adınızı yaymak yerine Sahaja
Yoga’ya daha çok kişiyi kazandırmaya çalışın. Çok dinamik bir gücün içine girin.

Birçok kişi Bana Sahaja Yogilerin ölü insanlardan başka bir şey olmadığı yönünde şikayette bulundu. Siz bu musunuz? Benim gibi
tek bir kişi bu kadar iş yaptı. Öyleyse neden sizler yapmayasınız? Ülkenizde her yerde çalıştınız mı? Yalnızca bir düşünün. Ve işte
bu nedenle, siz bunu yapmadığınız sürece Sampurna değilsiniz, bütün değilsiniz ve Adi Shakti’nin güçlerini bütün formu içinde
anlamış değilsiniz. İşte size bunun için bu gün, Bana Adi Shakti olarak ibadet ettiğiniz bu günün  çok önemli olduğunu
söylüyorum. Ama Adi Shakti`nin bütün olan formunda olması gerektiğini bilmelisiniz. O yalnızca yarım, sol kanal olamaz, hayır.
Eğer bu işe yaramazsa o zaman ne yararı var? Bu bir başkasının bir başka şey alması gibidir, aydınlanma.  Bu çok önemli değildir.
Yalnızca yaymakla kalmamalı, onları da yapmalı ve bunu anlamalısınız.

[boşluk]

Bütün Kutsamalarımı, bütün Sevgimi, bütün Güçlerimi size verdim. Ama anlamaya çalışın. Tamam mı?

Çok teşekkür ederim.
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(Alkışların ardından büyük bir gökgürültüsü sesi duyuldu)

Hindistan’da herkes yağmuru bekliyor ve yağmur gelmediği için çok endişeliler. Bu yüzden yağmur için bandan veriyordum ve
yağmur buraya geldi. (Alkışlar)  Şimdi televizyonda  da söylediler, Hindistan’da  yağmur yağacakmış ama önce İtalya’da.

Bana İtalya’da yağmura çok ihtiyacınız olduğu söylendi, ilki bir kaç gün önceydi ve şimdi de bu ikincisi. Çiftçilerimizin
problemlerinin tamamen anlaşılmasından dolayı yağmur orada  ve görüyorsunuz yağmur öyle müşfik ki, doğru zamanda
harekete geçiyor. Yağmurun hızlı hareketi ve itaati Beni şaşırttı.

Bu gün hepimiz için çok büyük bir gün çünkü Guru Puja’yı kutluyoruz ve gerçeği öğretmek için dünyaya gelmiş bütün büyük
guruları hatırılıyoruz. Onların  bir çoğu,  insanlığa  spritüelliğin ne olduğunu açıklamak için kendi seviyelerinde (ellerinden gelenin)
en iyisini yapmaya çalıştılar ama o dönemler öyle bir zamanlardı ki, insanlar asla en önemli şeyin  spritüellik olduğunu ve Divine’ın
Gücü ile bir olmamız gerektiğini anlamadılar. Tüm çaba yanlış bir doğrultuda meydana gelmişti. Herşeyden önce,  elbette ki
hayvanlardan çok daha zeki idiler ve gerçek olanı değil de, diyebilirim ki bir tür kurtuluşu ve ne demeli buna bilemiyorum, diyelim
ki onlar kendi şahsi gelişimlerini aramaya başladılar. Bunun içindeyken de, en önde olan şeyi, en önemli şey olan spiritüellik
arayışını kaybettiler ama bizlerin iki tip yolculuğumuz oldu, biri sol tarafa, diğeri de sağ tarafa doğru. Bunun neden  olduğunu
bilemiyorum ama Hindistan’da ormanlara gidip, aziz olan bir sürü insanımız oldu ama onlar sağ kanal tapaslar yapıyorlardı. Bu,
beş elementin içine girip, birbiri ardına bu beş elementin ustası olmaktır. Tabii ki bunun içinde gerçek vardır, şüphesiz ki nasılda
bir mum, bir mum nasıl da içinizdeki durumunuzun  ne olduğunu, poses olup olmadığınızı size söylediğini gördünüz.
Düşünebiliyor musunuz, mum bu kadar bilgiye sahip. Diyelim ki bir kalp, kalp sorununuz var, mum bunu gösterecektir ve eğer
kendinizi tedavi ederseniz, siz kendi kendinizi iyileştirebilirsiniz. Yani mum çok duyarlıdır, yalnız iyileştirebilmekle kalmaz aynı
zamanda ehildir de. Sadece hasta olduğunuzu veya bir probleminiz olduğunu göstermekle kalmaz, iyileştirmeye de muktedirdir.
Hindistan’da  işte bu yüzden Agni’ye ibadet edildi, bu ışığa ibadet edildi, ateşe ibadet edildi, öncelikle buna ibadet edildi. Onlar,
ateşin her şeyi bildiğini keşfetmiş olmalılar. Böylece içsel olanı, bütün bu elementlerin içsel farkındalığını biliyorlardı ve bu
yüzdende elementlere ibadet ettiler. Bu nedenle Puja’dan önce, elementlerin deitylerini Pujalarına tanık olmaları için davet
ediyorlardı ama bu (sonra) sağ kanal bir harekete dönüştü. Sol kanal olmaksızın, sağ kanal çok tehlikelidir. Eğer sağ kanalınız
yoksa,  elbette bu da tehlikelidir ama ilk önce  sol kanalınızı geliştirmiş olmalısınız. İşte Sahaja Yoga’da başlamamız gereken şey
budur. Sol  kanal şefkattir, sevgidir, evrensellik duygusudur veya diyebiliriz ki,  bildiğiniz üzere  “Devi Mahatmyam`da” tasfir
edilmiş olan ve Tanrıçanın  içinizde pek çok formda ikamet etmekte olduğu şeklindeki, Devi`nin kutsamalarıdır, O Shradda olarak
içinizde ikamet eder. O uyku olarak içinizde bulunur, O sizde illüzyon -Bhranti olarak  bulunur. Hali hazırda tarif edilmiş olan her
tür şey,  sol kanaldadır. Ve Ben  Sahaja Yoga hakkında sizlerle konuştuğum zaman, sol kanalınızı çok kuvvetlendirmek istedim.
Sağ kanalı kabul eden bu insanlar, çok agresif hale geldiler ve  beş elementin özünün ustaları oldular. Bu tamam ama onlar son
derece öfkeliydiler, fazlası ile, insanları lanetlerler ve şefkatli olmayan şeyler söylerlerdi ve evrenselliğe inanamıyorlardı. Onların 
kabul ettiği, öyle tehlikeli bir şeydi ki.

Hindistan shastralarında  insanların gelip, ondan sonra lanetlediği bir çok vaka görüyoruz, çok bariz, çok yaygın. Bütün bu gurular,
kişileri lanetlerlerdi çünkü şefkatleri yoktu, sevgi yoktu, sahip oldukları sağ kanal güçler dışında hiçbir şey yoktu. Ama şimdi biz
şunu gördük ki, Bhakti (adanmışlık) olmadan, Tanrının kutsamaları olmadan, sadece sağ kanala giden kişiler gerçekte rakshasa 
haline gelebilirler ve insanlık için büyük bir tehlike olabilirler.

Bu çok ciddi bir şey, zekanız sayesinde, düşünme gücünüz sayesinde, egonuz herhangi bir limite kadar gidebilir ve bu içinizde
problemler yaratabilir. Bu problemin nihai hali, sizinde gördüğünüz gibi, kesinlikle iyileştirilemesi mümkün olmayan birçok
hastalık vardır. Hatta bazı insanlar, sağ kanal insanlar  kan kanseri adı verilen bir tür kansere yakalanabilirler ve şimdi bu kan
kanserini biz tedavi ettik ama bunun tedavi edilebilmesine rağmen,  sizler kendinizin çok haklı olduğunuzu düşünerek, bu tür bir
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agresifliğe geri dönebiliyorsunuz. Bu tip insanlar her zaman başkalarının hatalarının bulmaya çalışırlar, şu ve şu kişi, onlar iyi
değiller, onlar etrafa fenalık ediyorlar gibi veya herhangi bir şekilde başkalarının hatalarını bulabilirler ama kendilerininkini
bulmazlar. Dikkatleri kendilerinde değil, dışarıdadır. Asla kendilerindeki hataları görmezler; sadece başkalarındaki hataları
görürler. Bunu yaparak onlar, sizlere korkunç hastalıklar getirebilecek olan korkunç bir sağ kanalın merdivenine  tırmanıyorlar.

Size söylediğim gibi, ilki kan kanseridir, eğer kan kanserinden kurtulursanız o zaman da başka problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bu
günlerde Alzheimer denen çok meşhur  bir hastalık var. Bu da  sağ kanal kaynaklıdır  çünkü eğer bu bhaktiniz yoksa, bu
alçakgönüllülüğünüz yoksa, Tanrıça’nın  kutsamaları yoksa, sadece ölümcül olmakla kalmayıp başkaları için de çok zararlı
olabilen bu türdeki her hastalığı geliştirebilirsiniz. Yani sağ kanal biri olmakla, sizler gelişmezsiniz. Başkalarını lanetleyebilen,
onları sıkıntıya sokabilen ve böyle olmamasına rağmen,  aslında bunun önemli bir güç olduğuna  inanan büyük bir çilekeş
(asthetic) olabilirsiniz, buna böyle diyorlar. Bu hiç bir şekilde böyle değil çünkü,  gerçi siz başkalarının güçleri tarafından, negatif
güçler tarafından baskı altına alınamaz olsanız da, kendi güçleriniz yaşamınızı ele alır.

Bu yüzden de, Kundalini yükseldiği zaman yapılacak en iyi şey sola gitmektir, başkalarını eleştirmeyerek, başkalarının hakkında
kötü şeyler konuşmayarak, bunun yerine kendi içinizde neyin yalnış olduğunu görmenizdir. Sizde neyin olduğunu bulun. Bu ilk
önce, “çok önemli bir insanım ben” şeklinde, kendine değer vermekle başlar ve bu kendine değer verme ile,  herkese sıkıntı
vermeye, üzmeye başlarsınız ama sağ kanal hareketiniz nedeni ile, çok başarılı da olabilirsiniz. Hitler bunun zirvesiydi. İşte bu
şekilde insanlar çok, çok gaddarca olan şeyleri kabul etmeye başladılar. Bu günlerde sanırım, kimi insanlar her yerde sağ
kanalları ile hüküm sürüyorlar. Sol kanalını kullanan insanlarımız yok ve ne zaman sol kanallarını kullanırlarsa,  onlara aziz
deniyor. Şimdi, hepiniz sol kanalın güçlerine sahipsiniz, bazılarınız biraz daha sağ kanallar ama önemli değil. Sol kanalın
ustalığına eriştiğinizi söyleyebilirim. Kundalininin uyanışı orada, sizler Divine ile bir oldunuz. Şimdi sağ kanala gelebilir, sağ kanalı
öğrenebilir ve sağ kanalınınızı ifade etmeye çalışabilirsiniz. Bunu başkalarını domine ederek değil, kendinizi domine ederek
yapabilirsiniz, kendinizi test ederek, kendinizde neyin yanlış olduğunu, neden böyle davrandığınızı, neden başkalarını rahatsız
ettiğinizi, neden başkalarına boyun eğdirdiğinizi anlayarak, sağ kanalınızı ifade edebilirsiniz.

Bunu gördüm, bu tip insanlar organize edecek ve düzenleceklerdir, bunu  yap, şunu yap” gibi. Kendilerini organize etmek yerine,
başkalarını organize edeceklerdir. Bu şeyler karmaşıktır ama eğer sevginiz varsa ve eğer bhaktiniz varsa, çok, çok kolayca, çok
farklı bir anlamda, başkalarını domine edebilirsiniz. Bu zalimlikle, baskı ile domine etmek değildir, siz sevginizle domine eder ve
domine etmeyi  istemezsiniz ama insanlar  sevgiye, alicenaplığa, cömertliğe  fazlası ile kolayca kapılırlar. Bu yüzden tüm bu
özellikleri,  ilk önce kendi içinizde  geliştirmek zorundasınız. Eğer sorun sol kanal ise, sizler çok huzurlu olmalısınız, başkalarına 
sevgi vermelisiniz,cömert olmalısınız,  müşfik olmalısınız ve bakın, bu karşılığını nasıl da verir. Son derece kaba bazı insanlar
gördüm. Onlar herhangi birisine karşı kaba olabilirler, bu onların doğasıdır ancak sol kanal ile onlar bunun üstesinden
gelmelidirler. Kabalık bir azizin işareti değildir. Bir aziz son derece huzurludur ve asla başkalarına karşı kaba davranmaz.

Yani her şeyden önce içgözlem çalışmalıdır, nerede yanlışız, ne gibi yanlış şeyler yapıyoruz, bizim tarzımız nedir. Eğer tarzınızın
zaten sol kanal olduğunu siz bir kez keşfettiğinizde, o zaman sağ kanala geçmelisiniz ve sağ kanalın gücünü ele geçirin. Sol
kanalın mükemmeliyeti sayesinde,  ulaşmış olduğumuz sağ kanalın güçleri nelerdir?   Bu çizgide olan bazı büyük gurularımız
oldu, bunlardan birisi de Raja Janaka idi. O bir ülkenin yöneticisiydi  ve çok iyi bilinenen hükümdardı, Oher şeydi ama hala, hala,
yine de çok cömert ve iyiyidi ve büyük bir hükümdardı aynı zamanda. O günlerde tarafsızlığı ile, devlet adamlığı ile, kendisi ile ilgili
şeylerle ilgili olarak yaptığı her tür güzel şey ile çok bilinen  büyük bir kraldı. Bu oradadır, Raja Janaka`dır. O hiçbir şeyden
rahatsızlık duymazdı ve insanlar, en yücelerin yücesi olan azizlerin onun önünde neden eğildiklerini asla anlamadılar. Onda bu
kadar büyük olan ne idi? Kral olması nedeni ile bolluk içinde yaşadı, bir çok ziynet eşyası, taşıtları ve tüm bu şeyleri oldu çünkü
hiçbir şey Onun üstünde değildi. O her şeyden o kadar bağımsızdı ki. Herşeye sahipti ama bir o kadar da bağımsızdı ki. Bu, kendi
sol kanalının ustalığına erişmiş bir insanın çok iyi bir örneğidir ve şimdi, Kral olan Raja Janaka orada idi.

Bunun benzer şekilde daha sonraları da,  birbiri ardına son derece, son derece zengin olan, son derece, demeliyim ki krallar kadar
güçlü olan ama içlerinde kesinlikle Tanrısal şahsiyetlerin olduğu pek çok kişiye sahip olduk. Hiçbir şey onları rahatsız etmedi,
hiçbir şeyin onlara kendilerini, daha yüce veya daha mutlu hissettirmedi. Pozisyon veya güç onlar için büyük şeyler değildi. Bu
sizlerin aydınlanmış ruh olduğu, insanoğullarının tam bir  özgürleşmesidir. Sizler sevgi, şefkat ve anlayış ile tamamen
donanmalısınız.



Fakat bu aynı zamanda, doğru şekilde de ifade edilmelidir. Örneğin, İsa diyebiliriz, O da  bir başka örnektir. Bir enkarnasyon olsa
da, insanlar için  duyduğu affediciliğinin ve sevgisinin miktarı inanılmazdır ama aynı zamanda dağlara da gider, insanlara
spritüellik hakkında vaaz verirdi. O günler çok güvenli zamanlar değildi çünkü insanlar bu şekilde konuşan hiç bir kimseden
hoşlanmadılar. Ondan nefret ettiler çünkü O Tanrı hakkında konuşuyordu ve onların Ona ne yaptıklarını gayet iyi biliyorsunuz.
Önemli değil bu. Onu çarmıha germiş olmalarına rağmen, hepimiz hala büyük bir kişilik olarak Ona saygı duyuyoruz. Sebep, O bir,
O şüpesiz bir enkarnasyondu ama O hala ulaştıklarını vermek için tamamen dışarıya çıktı, diyebilirim ki, başkaları için her ne güce
sahipse. O her yere gitti, olanakları yoktu ama yine de pek çok insana gitti ve onları kurtarmaya çalıştı. Bu sağ kanal bir hareket
idi.  Bu demektir ki, Sahaja Yogiler de sağ kanal olabilirler, ama İsa gibi. Aksi taktirde, eğer sağ kanal iseler, organize edeceklerdir,
bu tür her şeyi yapacak ve onlar sağ kanal problemlerine sahip olacaklardır. İşte bu yüzden Ben, sizlerin sağ kanaldan
kaçınmanızı istiyorum ama bir kez Sahaja Yoga’nın tamamen sol kanal ustası olduğunuzda,o zaman bu çok, tam bir spiritüel
kişilik haline gelmeniz çok  ihtiyaç duyulan şey, sizler sağ  kanal hareket etmelisiniz ve sağ kanal hareket nedir, bu kollektivitedir.
Elde ettiğiniz şey ile tatmin olmamalısınız, “Şimdi bizler aydınlanma aldık, orada ne var şimdi?, bizler dünyanın tepesindeyiz” diye
hissetmek kolay. Bu böyle değil. Sizler dışarı çıkmalı, insanlarla konuşmalısınız. Sizi aşağılayacaklardır, sizi rahatsız edeceklerdir,
her tür şeyi yapacaklardır ama siz halihazırda aydınlanmış bir ruhsunuz, zaten aydınlanmış bir ruhsunuz . Onları dinleyebilirsiniz,
ne diyorlar.  Hiçbir şey istemiyorsunuz, sadece onlara iyilik yapmak istiyorsunuz. Bu şefkattir aynı zamanda, aydınlanmanızı
kendinize saklamak istemezsiniz, başkaları için de  bunu yapmak istersiniz, bu sayede onlarda aydınlanmalarını alsınlar
istersiniz. Bu çok önemli. Eğer aydınlanma almamış insanlar için acıma hissetmiyorsanız, kendinizin aydınlanma almamış
olduğunuz zamanları düşünün. Bu insanlarda aydınlanma almamışlar ve kötü zamanlar geçiriyorlar ve herhangi bir sorun yaşıyor
olabilirler. Yani şimdi, eğer aydınlanmanızı aldıysanız, sizler bununla oturup duracaksınız demek değildir, hayır. Şekli bu değil.
Hepiniz dışarı çıkıp başkalarına aydınlanma vermeli ve onları kurtarmalısınız. Hepiniz aydınlanma aldınız, bu sizlerin hatırınız
olduğu için olmadı, sizinle sınırlı değil bu, bu başkaları için demektir ve bunu başkalarına da vermelisiniz ve başkalarına vermeye
başlar başlamaz, sizdeki bir çok kalite açığa çıkacaktır, buna şaşıracaksınız çünkü başkalarını gördüğünüzde, onlarda eksik
olanın ne olduğunu fark edeceksiniz. Neye ihtiyaçları var, onlara neyi vermelisiniz, nasıl vermelisiniz? Siz herşey olabilirsiniz, bir
şair olabilirsiniz, bir yazar olabilirsiniz. Başkaları ile karşılaştığınızda, o anda bu,  içinizden bir bir reaksiyon olarak gelir, tüm bu
kaliteler gelişir ve söylemeliyim ki çok iyi bir sanatçı olursunuz. Bu ancak, insanlarla biraraya geldiğiniz, onlarla  Sahaja Yoga 
hakkında konuştuğunuz ve onlara kendi aydınlamanızdan bahsettiğiniz zaman mümkündür. Biliyorum, problemler olacaktır. Bu
doğru. Size karşı olan insanlar olacaktır, aleyhinize her tür şeyi söyleyecekler, etkinliklerinizi durdurmaya çalışacaklar ve incitici
her tür şeyi yapacaklardır, önemli değil. Ama başarmanız gereken şey, insanlara ulaşmak, onlarla konuşmak ve aydınlanmadan
bahsetmeye başlamaktır,  onları kurtarmalısınız. Bu önemli. Ama herşeyden önce bilmelisiniz ki, hiç bir sağ kanal
komplikasyonunuz olmamalıdır, aksi taktirde hepsi kaçarlar. Spritüel bir kişi, çok alçakgönüllü bir insan olarak farz edilir veya
onun öyle olduğu kabul edilir. Tabi ki, alçakgönüllü olduğu için, kimi insanlar ondan faydalanacaklardır, her tür şeyi
söyleyeceklerdir, bu tamam. Bu oyunun bir parçası ama  aydınlanmış kişi buna aldırmaz, o hiç bir şeye aldırmaz.Yoluna çıkan
şeylere aldırmaz. Esas olan şey, onun şefkatli olmasıdır. Daha öncesinde,  sol kanaldan edindiği kendi şefkati şimdi büyüdü ve bu
kişi insanları kurtarmayı  ister.

İnsanların yiyecekleri yok, peki, bu bir komplikasyondur,  eğer insanlar açlık çekiyorlarsa bu başka bir şey ama onlar eğer
ruhaniyetin içine girmezlerse, insani hayatlarının faydası nedir, neden onlar bu konuma evrimleştiler? Hayvan konumundan
evrimleştiler, mümkün olan en kötüsünden, bir insan konumuna  evrimleştiler ve  eğer şimdi aydınlanmalarını almazlarsa,  bu
açlıktan daha kötü, bu her türlü fakirlikten daha kötü, her türlü hastalıktan ve her türlü sorundan daha kötü olduğu anlamına gelir.
Öyleyse neden onlara aydınlanma vermeyi denemeyelim? Neden onlara aydınlanma verdiğinizi görmeyelim? Ama ilk ve öncelikli
olarak, daha önce söylediğim gibi, sizler solda çok güçlü olmalısınız. Bunu aydınlanmanızı aldığınız, aydınlanma verebileceğiniz
için yapmaya başlamamalısınız. Yani sol kanalınızı güçlendirene dek  bunu yapmaya başlamamalısınız. Böylesi bir kişi  son
derece alçakgönüllüdür, son derece doğrudur, hiç bir şey için garez duymaz, hiç bir şey için kıskançlık duymaz ve her şart altında
kendisini ayarlayabilir. Hiçbir şeye bağımlı değildir, bu otomatik bir bağımsızlıktır, o bağımsız olmak zorunda değildir. Bu insan
için herşeyi yapabilirsiniz, tamam, bu kişi şüphesiz kabul edecektir ama hiçbir şeye bağlı olmadan. Böylesi bağımsız bir kişi her
şekilde Sahaja Yogayı yayma işini başarabilir. Bu gün dünyanın en fazla ihtiyaç duyduğu şey budur, daha fazla sayıda Sahaja
Yogiye sahip olmamız gerek. Şimdi, insanlar bunu yapmak için çok utangaçlar, çok şaşırtıcı bu, ama hiç bir gerçeği olmayan, her
tür kötü guruyu takip eden,  diğerlerinin peşine takılıp, onların sahte fikirlerini yaymaya çalışan insanlar gördüm ama Sahaja



Yogiler, neden bu şekilde hissetmeliler, neden kendilerini utangaç hissetmeliler, Ben anlamıyorum. Yani, herkese bundan
bahsedin, onları Sahaja Yoga’ya getirin. Çok önemli bir gün çünkü  derler ki, Guru pujada, Guru size hiçbir şey veremez ama Ben
size tavsiye  verebilirim. Tavsiye şu ki, kalbinizi büyütün, alçakgönüllü olun ve Sahaja Yoga’yı öfke ile değil, tevazu ile yayın. Bu
son derece önemli. Eğer bunu yapabilirseniz, o zaman spiritüel bir yaşam olan bu hayatı tamamen adaletli kılacaksınız, bu
olmaksızın ona erişemezsiniz, spiritüelliğin gücüne erişemezsiniz. Bu yüzden, Sahaja Yoga’ya bilgeliğiniz vasıtası ile tam bir
 şans vermenizin çok, çok önemli olduğunu anlamalısınız. Sıklıkla mektuplarda gördüğüm şey, şu kişi sıkıntı yaratıyor, şunu
yapıyor şeklinde. Unutun gitsin!  Böylesi insanlar Sahaja Yoga için önemli değiller. Eğer uygun hatlardan başlarsanız, aklın
huzurunu isteyen, kalbin huzurunu ve Tanrı ile tam olarak bir olmayı isteyen bir çok insanla tanışacaksınız, buna şaşacaksınız.
Onlar kabul etmeyebilirler, söylemeyebilirler, yanlış insanlara da gitmiş olabilirler, bu mümkündür, ama her şeye rağmen kendi
içlerinde gerçek spritüel huzura sahip olmayı isteyeceklerdir. Son zamanlarda bu insanlar arasında çok yaygın bir istek ama buna
yaklaşmak için, buna ulaşmak için,  çok sade bir insanın yaşamını benimsemelisiniz. Bakın, eğer parayla fazla ilgilendiyseniz veya
sözüm ona kendi güçlerinizle veya ihtiraslarınızla çok ilgilendiyseniz, o zaman Sahaja Yoga size hiçbir şey yapamaz. Ama eğer
kendi şefkatinizle ve bu günün dünyasının nasıl bir kargaşa içinde olduğunu anlamakla ilgilendiyseniz. Neden oldu
bu? İnsanoğullarının yanlış yapıyor olmasından dolayı. Yapmamız gereken şey, onlara  Divine’ın bilgisini aktarmaktır. Sizin
arzunuz bu olmalıdır ve bu sizin  onunla tatmin olacağınızı hissettiğiniz şeydir. Tüm diğer arzular, tüm diğer istekler, sizinde
dediğiniz gibi,  geçicidir. Tek arzu Sahaja Yoga’yı yaymaktır. Bunun üzerinde çalışmanız, her zaman bunu yapmanız çok güzel.
Sizler neşeli ve mutlu olacaksınız, hiç bir başka probleminiz olmayacaktır. Bu Sahaja Yoganın  büyüklüğünün işaretidir ve Ben
hepinizin böyle olmanızı istiyorum.

Bu günin, büyük gün olmasından dolayı hepimiz bu dünyaya gelen ve bizlere öncülük etmeye çalışmış olan  bütün büyük  azizleri
düşünüyoruz.  Onlar neler yaptılar, hepsi gerçeği tüm dünyada yaymaya çalıştı. Çok acı çektiler, problemleri oldu, pek çok
problemleri oldu ama her şekilde Sahaja Yoga’yı yaymak için çok sıkı çalıştılar ve Tanrıdan, Tanrısallıktan bahsettiler. Bu gün
Bana vermeniz gereken şey, her ne zaman  başka birileri ile karşılaşırsanız, onlara Sahaja Yoga’dan bahsedebileceğinize dair bir
söz vermeniz. Önemli olduğu için değil ama dünyanın acil ihtiyacı olan şey kesinlikle bu. Eğer bu noktayı anlarsanız, bu zamanda,
neden bu dünyada olduğunuzu ve dünyanın ihtiyacının ne olduğunu anlarsanız, erkek veya kadın olmanız hiç fark etmez, derhal
sorumluluğu hissetmeye başlayacaksınız. Hepiniz vaaz etmek üzere dışarı çıkın, düşünün, mümkün olan her yolla insanların
Sahaja Yoga’yı anlamasını sağlayın ve sanırım sizler o zaman gurular olarak tam olarak olmuş olacaksınız. Eğer  Sahaja Yoga
sadece sizde ise, bir guru olamazsınız. “Guru”, Sahaja Yoga  hakkında vaaz vermeye devam etmek, Sahaja Yoga  hakkında
konuşmak, Sahaja Yoga hakkında konferanslar vermek değildir. Hayır ! Bu, başkalarına aydınlanma veren kişi anlamına gelir.
Mesele kaç kişiye aydınlanma verdiğinizdir, sayı sayılmayacaktır ama Sahaja Yoga hakkında konuşan değil, hayır, bu başkalarına
aydınlanma veren kişi demektir. Bu hesabı tutulacak bir şey değildir  ama o, kalbinizdeki sevgi okyanusunun dalgalarının
yayılması gibi,  içinizde hissedilecektir. İnsanların aydınlanma aldıklarını ve spritüelliğin neşesi içine daldıklarını görmek o kadar
güzeldir ki.  İşte, sizden yapmanızı istediğim şey bu. Ben işte bu yüzden  dünyadayım. Bende acı çekmek zorundayım, oldukça
fazla ama bu sözde acılar, önemli değiller. Bunları bir drama gibi izliyordum. Yani bu tamam. Bu acılara çok fazla dikkat
etmediğiniz zaman, bu kadar büyük olan şey nedir?

Dün, Muhammed Sahib hakkında güzel bir tiyatro oyunu izlediniz. Ben her zaman, insanların Onu nasıl da yanlış anladıklarını, Onu
saptırdıklarını düşünmüşümdür ve Onun için hissetiğim öyle bir acı ki bu. Neden bütün bu yanlış şeyleri yapıyorlar? Şimdi, en
azından sizler, Onun büyüklüğünü kavradığınız,  anladığınız ve bundan hareketle de,  bu kadar güzel bir oyun hazırladığınız için
Kendimi mutlu hissediyorum. Bunu ne kadar yayabiliriz bilmiyorum ama Muhammed Sahibin, Kendisinin bitirildiği bir gerçek,
sonra da Onun kızı ve torunları da bitirildiler. Onun damadı bitirildi ve onları bitirdikten sonra bu insanlar,  Sünnilik denilen başka
bir korkunç şeyi başlattılar. Şimdi Sünni dini hiçbir şekilde gerçeğe  yakın değildir. Bir tür çok saldırgan ve çok zalim bir din. Her
yerde yayılmaya başladı. Muhammed Sahibin gerçek İslam dini, bu değildi. Onu öldüren bu insanlar,  “İslami” olmaya başladılar.
Yani bu da çok yanlış bir şey, çok yüce olan bir adam ve bu kadar çok spiritüellik kabul edilmedi de,  Onu öldüren kişi şimdilerde
kabul edildi. Bu her şeyde olabilir ama İslam dünyasında olmuş olan en kötü şey, çok tehlikeli olan şey, onların Tanrı adına ne
kadar kötü şeyler yapıyor olduklarıdır. Bu yüzden, olmuş olanın Muhammed’in Gerçeğinin kaderi olmadığını, olmuş olanın
Gerçeğin kaderi olmadığını anlamaya çalışın ama bu,  Gerçeğe, gerçek olmayan tarafından her zaman meydan okunduğunu
görmemiz için gözümüzü açan bir şey ve her ne olursa olsun bizler gerçeğin yanında yer almalıyız. İnsanların yaptıklarının, her
zaman izledikleri şeyin yanlış olduğunu ve her tür saçma sapan şeyleri yapmakta olduklarını anlayacakları bir gün gelecektir.



Eğer arzum o kadar güçlü ise, çok yakında tüm bunlar hallolacaktır. Eminim ki onlar, mutlu olmanın en iyi yolunun müşfik,  iyi ve
şefkatli  birisi olmaktan başka bir şey olmadığını  anlayacaklardır.

Tanrı sizi kutsasın.
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Guru Purnima Puja, Cabella Ligure (Italya), 24 Temmuz 2002.

Bu günün gerçek Guru Purnima olduğunu  keşfetme şekliniz çok ilginç. Purnima  ayın, tam dolunay olduğu gündür. Ben  bunu
biliyordum ama    Sahaja Yogiler için bunu Cuma, Cumartesi, Pazar düzenlememiz gerekiyordu. Gününde olsun olmasın, bu
durumda bunu düzenlememiz gerekiyor, bu  sefer sanırım iki gün öncesi ama önemli değil, zaten ay bizim için orada ve biz de
onun için (buradayız), öyleyse bunun içinde çok yanlış bir şey olamaz.

Size hali hazırda Guru prensibi hakkında çok şey anlattım.  Guru prensibinde,  dünyaya gelen insanların hepsinin hemen hemen
aydınlanmış olarak doğduklarını gördük, gerçekte, onlar kimseye asla aydınlanma vermediler, bu büyük bir fark.

Hepsi aydınlanmış ruhlardı ve Sufi oldular ve değişik adlarla da çağrıldılar ama onlara aydınlanma verilmemişti. Buna sahip
oldular ve sahip oldukları aydınlanmada nedeni ile çok bilgileri vardı ve insanlara bildirmeye çalıştıkları şey de buydu.

Çakralar hakkındaki herşeyi biliyorlardı, bildikleri bir şekilde geçmiş yaşamlarındaki edinimleri nedeni ile olmalı, belki de onların
bazıları başka büyük kişilerin müritleriydiler. Onların aydınlanmanın ne olduğu ve  aydınlanmadan sonra neye ulaşmamız
gerektiği hakkında tam bir fikre nasıl sahip olduklarını bilmiyorum.

Şimdi, tek kişi, sanıyorum Hz. Muhammed,  Kundalinimiz vasıtası ile meydana gelen Miraç hakkında konuşan tek kişidir. Tabi ki
Hindistan’da bundan bahsettiler ama başka ülkelerde  açıkça Miraç diye bir şey olduğundan  bahsedilmedi. Şimdi, O sadece
Miraçtan bahsetmekle kalmadı aynı zamanda kıyam zamanı ellerimizin konuşacağında da bahsetti. Söylediği iki şeyden ilki,
aydınlanmanızı aldığınız zaman elleriniz konuşacaktır. Bu söylenmesi çok büyük bir şey  çünkü aydınlanmanızı aldığınızı ancak
bu şekilde teyit edebilir ve emin olabilirsiniz. Bu Onun verdiği işarettir ve ikinci olarak bahsettiği  şeyde Miraç ve Kundalini’den
başka birşey olmayan beyaz attır. O Kundalini kelimesini kullanmadı ama beyaz at dedi. O insanların aydınlanmalarını
aldıklarında ne olacağını bilen birisiydi. Bu,  hepiniz için  büyük bir vahiy idi ve Sahaja Yoga’ya öylesine bir yardımdı. Hepiniz
aydınlanmış ruhlarsınız çünkü birinci olarak vibrasyonları hissedebiliyorsunuz ve ikincisi sizin nasıl O (onun gibi) olacağınızı çok
net şekilde açıkladı.

Hindistan’da birçok azizimiz var, bir çok, her biri diğerinden daha iyi ve her ne anlattılarsa, her ne söyledilerse  olağan üstü, çok
olağanüstü. Ama aslında  insanoğlu, sanırım bizler çok aptalız, burada bir çok  azizimiz bulunduğunu asla anlamadılar. Hatta
Sünni dininde olmasına rağmen Türkiye’de bile bir çok Sufilerimiz var, tüm dünyada bir çok Sufilerimiz var. Aydınlanmış
ruhlarımız var, enkarnasyon değiller ama onlar aydınlanmış ruhlar olarak doğdular. İşte onların açıklamalarını görüyorsunuz ve
herşey çok iyi, çünkü onlar insandı ve her ne söyledilerse bu şeyler insanların anlaması için çok fazla iyi şeylerdi.

Çünkü bir enkarnasyon bir şeyler söylediğinde, bu öteden gelen birşeydir, bu yeni, diyebilirim ki gerçekten insanoğlu olan kişilerin
öğüdü ile aydınlanmış ruhlar oldular ve üzerinde konuştuklar çeşitli şeyler olağanüstüydü.

İlk olarak bir çoğu şairdi ve bu, Hindistan’daki Kabir’imiz var, nasıl doğduğunu, nereden olduğunu, ailesinin kim olduğu bilmiyoruz.
Kesinlikle bilinmiyor ancak buna rağmen şiirlerinden onun büyük, büyük bir Sahaja Yogi  olduğunu ve şeyleri nasıl tarif etme
şeklinin ne kadar ilginç  olduğunu anlyoruz. Şiirlerinde birçok temel gerçeği öne çıkardı ve bunlar hakkında konuştu. O herhangi
bir dine bağlı değildi, bu yüzden de öldüğü zaman bu bedenine ne yapılacağına dair Müslümanlar ve  Hindular arasında  kavga
çıktı. Anlatırlar ki, onun bedenini örten örtüyü kaldırdıklarında altında çiçekler buldular, iki (farklı) türde çiçek vardı; biri Hindular,
biri de Müslümanlar için. İşte aptal insanlar arasındaki kavgaya o böyle bir çözüm buldu.

Sahaja Yoga’da böyle hiçbir aptal dine bağlı değiliz, biz tek bir dine aitiz o da Vishwa Nirmal Dharma ve tüm bu dinlerin bütün
saçmalıklarını gerçekten fırlatıp atmalıyız çünkü şimdi bugün görmüş olduğunuz şu ki, her yerde, her dini grup birbirleriyle kavga
ediyor, birbirlerini vuruyorlar, birbirlerini bitiriyorlar. Dindar bir insanının olması gereken şey bu değil ama onlar birbirlerini
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öldürüyorlar. Söylemek istediğim yaptıkları her tür korkunç şeyler inanılmaz, nasıl yapıyorlar bunu, böylesi zalimlikleri.

Bir Yogi veya bir aziz için ilk şey; orada zalimlik kesinlikle yoktur, kendi hayatlarını feda edebilirler, her şeyi yapabilirler ama başka
bir insana karşı zalim olamazlar. Şimdi, Tanrı adına olduğunu söyleyenler ve din içindekiler zalim, gerçekte hepsi değil, tesadüfi
din adamları. (tesadüfen din adamı olmuş kişiler).

İşte dindeki sapma budur, hepimiz anlamalıyız, eğer Sahaja Yoga’ya mensup isek o zaman müşfik olmak, tatlılık, şefkat ve sevgi
sahip olmamız gereken temel kaliteler ve eğer sizde bunlar yoksa o zaman bir Sahaja Yogi değiliz.

Biz farklı bir klanız, söylemeliyim ki gerçekten aydınlanmış ruh olan, bütün bu saçmasapan düşüncelerin üstünde olan ve
vibrasyonları olan farlı kişilikleriz. Ama söylediğim gibi şimdi bunu yaymanız lazım, çünkü Ben, dünyaya sadece insanların
kurtuluşları için, aydınlanmalarını almaları için geldim ve kendi kurtuluşlarına inanan herkes bunu almadan da mutlu
olmayacağım.

Buna inanan birçok insan var ama henüz aydınlanmalarını almadılar, yani çalışmanız lazım ve şaşıracaksınız, aydınlanmalarını
almak için çok heyecan duyan insanlar bulacaksınız. Bu Guru Purnima gününde bu çalışacak, bu çok hayırlı bir gün.

Sizi çok özel bir güçle kutsuyorum, başkalarına aydınlanma verebilirsiniz. Kendi problemlerinizin içine sürüklenmeyin, önemli
değil bu, bunların hepsi çözülecek

Aldığım mektuplar daha çok onların kişisel problemleri veya başka türde problemler hakkında. Görmeniz gereken şey, içinizdeki
kendi probleminizin ne olduğu, içinizde ne olduğu, içimizde neden problem yaşadığımız, görevimiz nedir, aydınlanmamızı neden
aldık, neden bu spritüel zenginliğine sahibiz  ve bununla ne yapmamız lazım.

Size gerçekten hergün bunun hakkında düşünmenizi söylüyorum, yarım saat için olsa bile, fark edeceksiniz ki sizler çok iyi
donatılmış insanlarsınız. Azizler çok fazla şey yaptılar, birçok şey yazdılar, insanlarla savaştılar, her şeyi yaptılar. Sizin böyle
birşey yapmanıza gerek yok ama tek şey var, Sahaja Yoga’yı yaymalısınız.

Hatta şimdi bile Sahaja Yoga her yerde çok fazla kabul edilmedi, her çeşit korkunç guru çok iyi tanınıyorken, insanlar onu
 bilmiyorlar, bu çok şaşırtıcı. Yani bunu kendi davranışlarımızla yapmalıyız, anlayışımızla, bütün hayatımızla, insanlar sizin için
bunlar ender bulunan ve farklı insanlar demeliler.

Bugün çok hayırlı olan bir başka Guru Purnima günü olduğu için çok mutluyum ve bu sizler tarafından çok büyük bir kutsama
olarak  alınmalı çünkü demek isterim ki bu size, hepinizin birer guru olabileceğinizin sertifikası. Böyle olmalısınız, Sahaja Yoga’da
böyle olmak önemli, diğer bütün şeylerin gerçekten faydası yok. Olmalısınız, düşünüyorum ki özellikle bayanlar çekingenler.

Bir çok şey yapabilirler, çalışmalılar, gereksiz yere çekingenler. Çekingen olmaya ne gerek var. Onlar çok çekingen hanımlar ve
sadece Sahaj Yogadaki  bütün bu çalışma işine girmiyorlar. Yapmalısınız. Eğer bayanlar bunun hakkında konuşmaya başlarlarsa,
sanıyorum ki daha hızlı çalışacaktır.

Ve hepinizi zaten yarısı azizler tarafında yapılmış bu işi yapmanız için kutsuyorum, sizin göreviniz bunu tamamlamak.

Tanrı sizi Kutsasın.
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VOA ITV Röportajı New Jersey (ABD). 1 Ağustos 2003. Röportajcı:.. O aynı zamanda Nadi Granth’ta kadim astrolog olan
Bhrigumuni tarafından da tarif edilmiştir. Ve Mataji’nin her zaman bahsettiği şey budur, bizler nasıl Aydınlanma alırız? Mutlak
bilgiyi ve mutlak gerçeği nasıl elde ederiz? Shri Mataji: Bildiğimiz üzere Sahaja Yoga, çoğu zaman sistemimizde hareketsiz
durumda beklemekte olan Kundali’nin uyandırılması sayesinde, bireysel bilincin Tanrısal Güçle, kendiliğinden birleşmesidir.
Röportajcı: Mataji, sizinle burada, New Jersey`de bulunan evinizin çimenleri üzerinde konuşmak çok büyük bir zevk, bize
anlatın…Biliyorum, ben en son dört yıl önce sizinle bir araya geldim. Bu çok büyük bir deneyimdi ve izleyicilerimize, sizin son otuz
senedir Sahaja Yoga’yı tanıtmak için dünyanın her yerinde neler yaptığınızı tekrar anlatmak istiyorum. Sahaja Yoga’nın ne
olduğunu ve neyi temsil ettiğini bilmeyen izleyicilerimiz için, lütfen kısaca tekrar anlatınız. Ne yapıyor bu ve mutlak bilgiyi bu
disiplin vasıtası ile nasıl elde ederiz? Shri Mataji: Saha, “birlikte” anlamına gelir. Ja ise “doğmak” demektir. Yani bu yogayı
kazanmak ve ilahi güçle beraber olmak, sizinle birlikte doğmuş olan bir haktır. Yani bunu olmak sizin doğuştan getirdiğiniz bir
hakkınızdır. Tüm insanlar Kundalini’nin yükselmesi sayesinde, İlahi Güç ile bir olmak hakkına bütün insanlar sahipler. Gerçek
Yoga budur. Röportajcı: Doğru ve söylediğim gibi, kadim bilgeler ve astrologlar bile, Bhrigumuni de bundan bahsetmişti ve siz de
Meta Modern Çağ adlı kitabınızda bunu yazmıştınız. Shri Mataji: Onların hepsi bundan bahsettiler ama o günlerde, bu insanlar
binlerce kişi üzerinde çalışıyorlar ve sonra içlerinden sadece bir tanesini seçiyorlardı, sonra onu temizliyor, sonra ona aydınlanma
veriyorlardı. Şimdi modern Sahaja Yoga’nın farkı budur, bunu böyle adlandırabilirsiniz, şimdi siz onlara önce aydınlanmalarını
verirsiniz. Ama eğer siz bırakayım önce onlar kendilerinde neyin yanlış olduğunu, kendi kendilerine görsünler derseniz,
tamam.(Klasik yöntemde olduğu şekli ile) Önce bir kere bunu fark etsinler, sen bırak onlar kendi kendilerini düzeltsinler. Sonrası
mükemmel. Böyle bir yol izlediğiniz zaman, çok sayıda insana aydınlanma vermek binlerce yıl alır. Sahaja Yoga metodu ile
binlerce insana kolektif şekilde aydınlanma verebilirsiniz. Şimdi, bizler dünyayı değiştirmek zorundayız ve eğer siz bireyler
bazında ilerlerseniz, nasıl yapabiliriz bunu? En iyi yol budur, her yerde binlerce kişi aydınlanmasını alıyor. 86 ülkede bunun
çalıştığını Bana söylediler. Yani global bir ırka sahip olacağız, buna global bir uyanış da diyebilirsiniz, ki çok önemli bu. Bu uyanış
olmaksızın değişemeyiz. Bu sizi transforme etmek, sizi tamamen değiştirmek içindir. Bildiğiniz üzere, içimizde altı tane
düşmanımızın olduğu söylerler. Sanskritçe olarak bunları biliyorsunuz. Tüm bu düşmanlar, açgözlülük, şehvet ve bunun gibi
şeyler, kıskançlık ve tüm bunlar. Kundali’nin uyanmasıyla bunların hepsi tamamen yok edilebilirler. Siz farklı bir insan olursunuz.
Ruh olursunuz. Bütün kutsal kitaplarda “kendini bil” diye yazılıdır ve size de bunun olması gerekir, sizler kendinizi bilmelisiniz.
Aksi halde, bütün sahtelikler sürüp gidiyor. Geçen sefer bahsettiğim her tür sahtelik. Bunların bir değeri yok, tüm bunlar sizler için
hiç bir sonuç doğurmayacaktır. Yapmanız gereken şey, kendi aydınlanmanızı almaktır. Bu zor değildir. Ücretsizdir. Neden
olmasın? Röportajcı: Ama Mataji, sizin disiplininiz ne şekilde, aydınlanma almak bakımından Sahaja Yoganın, diğer yoga
tekniklerinden ne şekilde bir farkı var ve onun bir eşi yok? Shri Mataji: Diğerleri..onlar içinde Raja Yoga adı verilene bakın, bir Raj
Yog. Raj Yoga, gerçekte sizin içinizde olur. Ne olur, Kundalini yükseldiği zaman, O (dişi) çakraları kapatır. Buna khumba denir.
Ama bunu dışarıdan göremezsiniz, bakın? Arabanın sadece bir tekerleğini hareket ettirdiğinizi farz edin. Araba hareket eder mi?
Enerjiniz de aynı şekilde uyandırılmalıdır. Binlerce yıldır aynı şekilde uygulanan Hatha Yoga var – önce temizlenmek – şudur,
budur – ama nihayetinde, Benim yapmakta olduğumla aynı şeyi söylediler. Onlar sizlerin önce, bizim “düşüncesiz farkındalık”
adını verdiğimiz bir seviyeye ve daha sonra da “şüphesiz idrak” seviyesine ulaşırsınız dediler ama onlar, düşüncesiz farkındalığı
Sanskritçe “Savichar ve Nirvichar” olarak ikiye ayırdılar. Bu da, Savikalpa ve Nirvikalpa`dır. Onlar bunu böldüler. Ama bizler buna,
sizler ilk önce düşüncesiz farkındalık konumuna ulaşmalısınız, diyoruz. Jung’un da dediği gibi, bunun ötesi Nirvikalpa’dır ve sizin
kendiniz hakkında hiçbir şüpheniz yoktur. Bilginiz mükemmel olduğu zaman, siz kendinizi bilirsiniz, her şeyi bilirsiniz. Röportajcı:
Ama, Mataji, bunun kendiliğinden meydana geldiğini söylediniz ve her ikimiz de bunun, kendi iç bilincimizin İlahi Güç ile,
kendiliğinden olan bir şekilde birleşmesi olduğunu söyledik. Bu tabi sadece özetlemek için, Kundalininin uyanışını bir kaç
saniyede elde ediyorsunuz. Shri Mataji: Hayır, hayır. Röportajcı: Fakat sonra bunu pratik etmeye devam etmeliyiz. Shri Mataji:
Hayır, hayır. Sizler büyümelisiniz. Röportajcı: İşte benim size sormak istediğim bu. Shri Mataji: Bakın, sizler büyümelisiniz çünkü
bu tohumun içinde filizlenen bir premule gibidir, bu sonra büyüyüp ağaç olmalıdır. Ve bunun için, siz bir ay boyunca yaklaşık dört
veya beş defa programlarımıza katılmalısınız. Ustalaşabilirsiniz. Yapılacak çok fazla bir şey yok. Çünkü onlar, mutlak bilgiyi size
verecekler. Şimdi varsayalım ki, eller üzerinde, o zaman da size söylemiştim… Röportajcı: Vibrasyonlar. Shri Mataji: Değişik
merkezleri hissedebilirsiniz. Şimdi, bunlar nasıl düzeltilir? Bunlar nedir? Tüm bu bilgi size gelmelidir ve bu neredeyse hemen hiç
zaman almaz. Röportajcı: Şimdi tabii ki siz, baş parmağın yaratacılık olduğunu ve bu parmağın, kolektif olmak ve sonra orada
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bilgelik olduğunu, ortada da bütünleşme olduğunu söylüyorsunuz. Shri Mataji: Masumiyet. Interviewer: Evet, masumiyet. Shri
Mataji: Ve bilgelik. Röportajcı: Şimdi, ama bu şey şu ki, bu kadar kısa bir sürede serin esintiyi alıyorsunuz ama sonra bir kişi nasıl,
siz söylediniz, bilirsiniz, bir ay boyunca bunu uygulamalısınız. Bu, hepimizin aydınlanmış ruhlar olduğu anlamına mı geliyor? Ama
Himalayalarda mutlak gerçeği bulmaya çalışan bilgeler ve azizler gibi olan kişiler var, ama bizler burada bunu bir saniye içinde
yapıyoruz. Shri Mataji: İşte böyle. Çünkü zaman böyle. Bu Ghor Kali Yuga`dır. Bu şey, bu zamanda, bu olmak zorundadır. Bu
şekilde olmak zorundadır. Tabi söylemeliyim ki, Ben insanlar hakkında çalıştım, onların (problemlerinin) permütasyonlarını ve
kombinasyonlarını. Ve Ben 47 yaşımdayken, bunu aşmanın gerçek yolunu buldum. Ve sonra başkaları ile çalışmaya başladım.
Röportajcı: Yani başka disiplinleri de denediniz mi? Shri Mataji: Her şeyden önce, Ben bu insanlar neyin yanlış olduğunu
bulmalıydım çünkü farklı bir seviyede doğdum Ben. Bu yüzden herkesle çalıştım. Onlar neden aydınlanmış ruh haline
gelmiyorlardı? Sonra onların problemleri olduğunu fark ettim. Sonra da, bu kombinasyonlar nasıl halledilebileceğini ve herkesin
nasıl aydınlanma alabileceğini buldum. İşte bu, bu şekilde kolektif oldu. Herhangi bir keşif, eğer kolektif değilse işe yaramazdır.
Röportajcı: Doğru. Shri Mataji: Bütün azizler acı çektiler. Herkes acı çekti. Bu insanlar eğer Benim gibi olsaydılar ve “Hayır, bütün
insanların bunu alması gerek” deselerdi, o zaman çok zor olmayacaktı bu. Bana karşı çıkan bazı insanlar var çünkü Ben onların
sahte kişiler olduklarını söyledim. Hepsi bu. Röportajcı: İyi ile kötüyü, doğru ve yanlışı birbirinden ayrılmalıyız. Shri Mataji: Tabii ki.
Bunu bulmalıyız. Çok fazla insan bu şekilde kayboldu. Röportajcı: Siz, ama sonra bunu uygulamalısınız dediniz. Sahaja Yoga
yapan kişilerin yaşamlarını tamamen transforme ettiklerini düşünüyor musunuz veya onlar aynı bencil yaşamlarına geri
dönüyorlar mı veya transformasyon yaşamlarında gerçekten kalıcı bir şey oldu mu? Shri Mataji: Yüzde doksandokuz nokta dokuz
böyle oldu. Belki küçük bir yüzde de başarılı olmayabilir. Ama Benim deneyimim nedir, o insanlar kesinlikle, kesinlikle iyi oldular.
Röportajcı: Şimdi modern zamanlar için bunu bir şekilde modifiye ettiniz. Shri Mataji: Ah, Evet. Röportajcı: Kadim Sahaja Yoga
tekniğini anlatır mısınız. Shri Mataji: Kadim Sahaja Yogayı size anlatmıştım, Patanjali Yoga’da bunlar yazılıdır. Ashtangaları var,
bu akrobatlar arasında sadece biz, onlardan birinin parçasıyız. Yani sizin yaptığınız şeyleri, şunu, bunu, sonra guru bunları fark
eder. O sizi dövebilir bile. Sizi bir kuyudan aşağı bile sallandırabilir, sadece egonuzu aşağıya çekmek için, her tür şeyi yapar.
Sahaja Yoga’da durum bunun tam tersidir, siz ilk önce aydınlanmanızı alırsınız ve sonra siz yanlış olanın ne olduğunu kendiniz
anlarsınız. İnsanlar gelip Bana, “Anne, lütfen yardım edin, Agnyam bloke oldu” derler. Buradaki çakra. Bu onun egosu var
demektir. Hiç kimse bir başkasına “benim egom var” demez, derler mi? Röportajcı: Doğru, doğru, doğru. Yani gerçekten de onlar,
kendilerinde ne olduğunu anlayabilirler. Shri Mataji: İç gözlem yapar hale gelirsiniz. Bu yanlış diye, siz kendi içinizi görür ve bu
yanlışı çıkartırsınız. Röportajcı: Kişinin günlük olarak ne kadarlık bir süre uygulaması gerekir – en az ne kadar bir süre. İç gözlem
yapabilmek ve aydınlanmanın kendilerinde sürekli hale gelmesi için bir kişinin kaç saat uygulama yapması gerekir. Shri Mataji:
Size söyledim, bir ay. Röporajcı: Hayır, bundan sonra. Shri Mataji: Bundan sonra, eğer sabahları beş dakika meditasyon
yaparsanız. Röportajcı: Hepsi bu kadar mı? Shri Mataji: Bu kadar ve akşamları da yaklaşık on dakika. Röportajcı: Bir çok insan iki
saat yapın diyor, bilirsiniz, zamanınızın yüzde onu kadar. Shri Mataji: Bunlar modern zamanlar, bunu biliyorum. (gülüyor)
Röportajcı: Kali Yugada tek yolun bu olduğunu hissettiğinizi biliyorum. Ancak aynı zamanda Mataji, Kali Yugada, Bhakti Yoganın,
Bhakti Yolunun da doğru yol olduğunu söylüyorlar. Shri Mataji: Şimdi, bakın. Bunda, Bhakti Yoga orada. Shri Krishna şunu söyledi.
“Siz Bhakti yapsanız da” dedi. Bakın, Shri Krishna çok akıllıydı ve O insanların aptal olduklarını biliyordu. Bu yüzden onlarla oyun
oynamaya çalıştı. “Bhakti yapın. Siz Bana su verebilirsiniz, çiçek verebilirsiniz, her şeyi verebilirsiniz, bu iyi ama ancak bir diğeri
olmadığı zaman, siz Ananya Bhakti yapabilirsiniz” dedi. Aydınlanma olmaksızın siz, öteki olansınız. Onun kelimelerle nasıl
oynadığını görüyor musunuz? İnsanlar şimdi bhakti üstüne bhakti yapıyor ve hiç bir şey elde edemiyorlar. İkinci olarak O, Karma
Yoga Ananya yapın, dedi. Yani siz her ne iş yaparsanız bunu, Tanrı’nın Lotus Ayaklarına bırakın, dedi. Şimdi insanlar, bir çok insan,
“evet Anne biz her ne yaparsak bunu, Tanrı’nın Lotus Ayaklarına bırakıyoruz” diyorlar. Cinayet bile işleseniz, siz bunu Tanrı’nın
Lotus Ayaklarına bırakıyorsunuz. Onun kast ettiği şey, imkansız. Egonuz olduğu sürece, siz Tanrı’nın Lotus Ayaklarına
bırakamazsınız. Bu nedenle egonuzdan kurtulmalısınız, yani Onun demek istediği şey, Sahaja Yoga anlamına gelir. Onun ilk vaaz
ettiği şey, Gyana Yoga`dır. Bizimkisi, Gyana Yoga verebilirsiniz dır. Sizin sthitaprati olmanızla, aydınlanmış ruh olmanız ile, tüm
bilgiyi elde etmeniz sayesinde yaptığımız şey Gyana Yogadır Röportajcı: Hatta siz dediğiniz zaman, siz eğildiğiniz zaman, işte bu
nedenle orada diyorsunuz ki, bilirsiniz, egomu bırakıyorum, feda ediyorum. Eğildiğiniz zaman sizin yaptığınız şey kesinlikle budur.
Shri Mataji: İşte bu. İşte budur. Röportajcı: Bu kişiyi duygusal, psikolojik ve fiziksel olarak nasıl değiştirir? Shri Mataji: Tamam,
şimdi, içimizde yedi merkez bulunuyor. En aşağıdaki merkez, birinci merkez, ahlakımız ve masumiyetimiz içindir. Röportajcı:
Mooladhara değil mi? Shri Mataji: Mooladhara. Sonra ikinci merkez, üçüncü merkez ve dördüncü, beşinci, altıncı. Onların hepsi
fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal varlığımızdan sorumludur. Yani Kundalini onların içinden geçtiği zaman, hepsini bütünleştirir.
Tek şey şu ki, Kundalini onları aydınlatır, onları zenginleştirir. Ve sonra Kundalini onları Her Yeri Kaplayan Güce bağlar. Bu şekilde
problem çözülmüştür, çünkü tüm bu problemler çakralardaki problemler nedeni ile meydana gelir, problem olan merkezler nedeni



ile bunlar olur. Röportajcı: Ama bir çok insan diyor ki, “biz neden hemen yedinci çakra ile başlayamıyoruz? Haydi en üstteki
çakraya gidelim ve Kundaliniye gitmeden orayı aydınlatalım” diyor. Bir çok insan Kundalini’yi bypass edip, gidelim diyorlar. Shri
Mataji: Yapamazsınız. Röportajcı: ..yedinci çakra ve devam edin. Diğer çakraları unutun gitsin. Shri Mataji: Yapamazsınız, bakın,
şöyle bir şeye karar verin. Aslında, aydınlanmadan sonra, hangi çakranın catch ettiğini siz kendiniz bileceksiniz ve sonra burayı
tamamen düzeltmeye çalışacaksınız. Kendinize karşı dürüst olmanız gerekiyor, biliyorsunuz? Bunu bir kez bildiğinizde, bunu
yaparsınız. Birisinin size, böyle yap demesinin ne yararı var? Teori üstüne teori. Bunun bir faydası olmayacaktır. Gerçekte orada
olan şey nedir, çünkü bu şey, aydınlanmanın gerçekleşmesidir. Bu sadece konuşmak ve tüm numaraları denemek değildir,
biliyorsunuz? Röportajcı: Kundalini’nin bazen tüm bu yedi çarka boyunca yükselmediği durumlar olabilir mi? Ortada bir yerde
tıkanabilir. Bu da birçok insanın söylediği başka bir şey. Shri Mataji: Bazılarında olur, buna katılıyorum. Bazılarında bu olur. Ama
bunu siz temizleyebilirsiniz. Zor değildir. Röportajcı: Bunu temizlemek kolay mı? Shri Mataji: Bakın, diğer insanlar size yardım
etmek için oradalar. Şimdi, iyi durumda olan kişiler tıkanıklığı giderebilirler. Sorunu çıkartın gitsin. Röportajcı: Anladım ve ben
buna inanıyorum. Mataji, yakın zaman önce Washington D.C. deki Ulusal Tıp Enstitüsü’nde Sahaja Yoga tekniğini tanıttıklarını
biliyorum. Shri Mataji: Evet, çok etkilendiler ve kırk doktor geldi. Sonra onlar bir kızı test etmek istediler. Şimdiye dek, Ben bu
şeyler hakkında, sizler kendi çakralarınızı düzeltebilirsiniz, diyorum. (Shri Mataji parmak uçlarına bakar). Onlar bir kızı istediler. Bir
doktor bu kıza “Benim neyim var? ” diye sordu. Kız da, “Kalp” dedi. Adam, iki ay önce bypass ameliyatı geçirmişti. Hepsi çok
şaşırdılar. “Teşhis için tüm bu saçmalıkları uygulamayın, sadece parmak uçlarınıza bakarak söyleyebilirsiniz” dedim. Röportajcı:
İzleyicilerimiz için Sahaja Yoga tekniğini gösterir misiniz, Mataji? Shri Mataji: Bu ilkini mi? Röportajcı: Sahaja Yoga tekniği. Nasıl,
eğer bir kişi bu tekniği uygulamaya başlamak isterse, onlar ne yapmalılar. Eğer bunu bizim için gösterebilirseniz? Shri Mataji:
Evet. İşte bu yüzden, bunu öğrenmek için yaklaşık bir ayınızı harcamanız gerekiyor, sürekli olarak değil. Sanıyorum onların dört
dersi veya beş dersi var. Derhal oradasınız ama Amerikan mantığı farklı. Bunu size söylemeliyim. İlk söyledikleri şey, “bizim kurs
almamız gerekiyor. Şimdi bir kurs olmaz. Ama bu oğlanlar bunu yapmaya çalıştılar, birinci çakra, ikinci çakra” gibi, yedi kurs.
Sonra? Sırada ne var dediler. Şimdi, bu aptalca bir soru, çünkü eğer usta olduysanız, “sırada ne var?” demezsiniz. Siz ustasınız,
siz öğretirsiniz. Bunların tümü ücretsiz olarak veriliyor. Neden? Çünkü siz bunu başkalarına vermelisiniz. Tüm dünyayı
değiştirmelisiniz, değil mi? Röportajcı: Yani, bunu nasıl elde edersiniz. Nasıl olduğunu izleyicilerimize açıklayabilirseniz.
İzleyicilerimize tekniği gösterebilirseniz. Shri Mataji: Sadece şöyle. Ayakkabılarınızı çıkarır mısınız? (Sessizlik) Siz bunu
alıyorsunuz. Serin esintiyi alıyorsunuz. Bu elde de. Başınıza bakın. Röportajcı: Bu kadar mı? Shri Mataji: Aldınız. Bu kadar.
Röportajcı: Oh. Bu kolay. Bu şöyle, ellerinizi uzattınız ve sonra serin esintiyi üstüne koydunuz gibi oldu. Peki, serin esintiyi
hissetmezsem ne olur? Shri Mataji: O zaman bunun üstünde çalışmam gerekir. Röportajcı: O zaman bunun üstüne çalışmalısınız.
O zaman, Mataji, her bir kişi için, her yere siz gelmelisiniz. Shri Mataji: Hayır, hayır, hayır. Bakın, bir kolektivitede onlar programa
gelirler. Benimle birlikte olan Sahaja Yogilerim var. Aydınlanma almayan birisi olursa, “Tamam, onlarla ilgilenin” derim.
Alamayanlar sahneye geliyor ve alıyorlar. Röportajcı: Peki kişi başın üzerinde serin esintiyi her zaman hissetmeli midir? Shri
Mataji: Tabi ki. Bu, sinirlerinizin Her Yeri Kaplayan Gücü ilettiğinin işaretidir. Röportajcı: Yani, siz Ida, Pingala ve Sushumna Nadi,
hepsini birlikte senkronize demek istiyorsunuz. Shri Mataji: Evet dengedeler. Ve bu Sushumnadan yukarı çıktı. Bakın ve dengede
olduğunuz zaman, mükemmel şekilde iyi olursunuz. Röportajcı: O zaman kişi, kendi içinde sahip olabileceği problemlerini nasıl
keşfeder? Shri Mataji: Parmak uçlarınızda, burada.. Röportajcı: Parmak uçları aracılığıyla. Shri Mataji: Siz bunu yapabilirsiniz.
Röportajcı: Sıcak mı soğuk mu olduğuna göre. Shri Mataji: Çünkü bunlar beş, altı ve yedi. Beş, altı ve yedi. Ve bu sol kanal için
(Shri Mataji röportajcının sol eline dokunur), duygusal taraf içindir. Ve bu da zihinsel taraf için ve aynı zamanda fiziksel taraf
içindir (Shri Mataji burada röportajcının sağ eline dokunur). İşte bu şekilde karar verirsiniz. Röportajcı: Yani hangi tarafın bana
problem yarattığını siz biliyorsunuz. Shri Mataji: Bu şey nerede, problem nerede ve özellikle hangi çakra catch ediyor. Röportajcı:
Yani hangi çakradan kaynaklandığını bile biliyorsunuz? Shri Mataji: Evet, siz de bilebilirsiniz. Röportajcı: Diyelim ki, benim ortadan,
orta parmaktan gelen bir problemim var, yani sanki orada sıcaklık varmış gibi hissediyorum. Shri Mataji: Bu, sol Nabhi. Bu
diabetin olduğu zaman olabilir veya annenle ilgili bir problem olduğu zaman veya annenle ilişkinde bir problem olduğunda.
Röportajcı: Anladım, işte bu şekilde kişi bunu belirliyor. Yani her bir parmak, problemin ne olduğunu size söyleyecektir. Shri
Mataji: Evet, problemin ne olduğunu. Röportajcı: Ben genelde burada sıcaklık hissediyorum (Röportajcı sol avcunu işaret eder –
Sahasrara) Shri Mataji: Orada mı hissediyorsun? Burası benim, burası Benim bulunduğum yerdir. Röportajcı: Tamam, yani burada
bende siz varsınız. Mataji, bize anlatın, buraya her zaman tur için geliyorsunuz, bize anlatın, eğer aydınlanma almanın yolu bu ise,
izleyicilerimize mesajınız nedir. Shri Mataji: Şimdi, mesaj şöyle, şimdi, çünkü bu Son Yargı ve bu yargıda, eğer aydınlanmanızı
almazsanız, kaybolacaksınız. Bu nedenle tüm insanlar aydınlanmalarını almalılar. Bu son Yargı, bunun zamanı geldi. Bunu
anlamak çok önemlidir. Siz devam edemezsiniz, insanlar var, arayışta bir sıçan yarışı sürüp gidiyor. Bir gurudan diğerine, guru
pazarı, guru pazarı, böyle. Bunu durdurun. Biz Hintlilerde tapınaklara gidiyoruz, bu şey, şu şey. Bunu şimdi bırakın. Bunda yanlış



olan hiç bir şey yok ama ilk önce siz aydınlanmanızı alın. Röportajcı: ABD’nin her yerinde merkezleriniz var mı. Onların
Manhattan’da gelebilecekleri da bir yer var. Shri Mataji: Bilmiyorum, her yer kesinlikle çok fazla ve Ben Kanada’da da bulundum.
Güney Amerika’da da öğrencilerimiz var. Burada da var, Kanada da var. Burada da otuzbeş merkezimiz var. Röportajcı: Otuzbeş
merkez. Yani herhangi bir kişi merkeze gelip, “Bu tekniği öğrenmek istiyorum” diyebilirler ve bu ücretsiz. Shri Mataji: Kesinlikle
ücretsiz. Sadece gelmeleri, buna zaman ayırmaları ve buna çalışmaları gerekiyor. Eğer bunu istiyorlarsa çok kolaydır. Röportajcı:
Doğru. Tamam. Eğer istiyorlarsa, arayabilecekleri bir numara var mı? Shri Mataji: Evet, evet, bir numara var, ama size söylemem
gerekir ki ne yazık ki Amerika’da, daha çok Amerikalılar geliyorlar, Hintliler çok azlar. Onlar neredeler bilmiyorum. Röportajcı: Evet,
bu komik, bunu doğum hakkımız olarak görüyoruz ama asla gerçekten hiç uygulamıyoruz. Köklerimizde uzaklaşıyoruz ve sonra
Hintli olmayanlar geliyorlar ve her şeye sahip çıkıyorlar. Belki de olması gereken budur. Ve bu çok üzücü bir yol.. Shri Mataji:
Üzücü bir yol. Görüyorsunuz, sizler için en kolay şey olmalı. Hintli olarak sizler için en kolay şey olmalı. Nerede kaybolduklarını
bilmiyorum. Çok az, çok az Hintli geliyor. Röportajcı: Bu program sayesinde sanıyorum neler yapabileceklerini anlayacaklardır..
Shri Mataji: Ben tüm programlarımı bitirdim ve kısa bir süre sonra geri döneceğim. Ama bir daha ki sefer geldiğimde, daha çok
Hintlilerden oluşan dinleyicilerinize, demek isterim ki, “Zaman kaybetmeyin, neden bunu almıyorsunuz? Bu tamamen ücretsiz”.
Onları uyarmakta fayda var. Röportajcı: Tamam. Dediğiniz gibi Mataji hızlıca, problemin ne olduğunu bilirseniz, kişi o zaman
düzeltebilir mi, yani, bilirsiniz, Sahaja Yoga ile problem tedavi edilebilir mi? Shri Mataji: Tabii ki. Bir kez bu seviyeye geldiğiniz
zaman, problemi sizde çözebilirsiniz. Başkaları da sizin için düzeltebilirler. Röportajcı: Tamam, yani onların birazcık daha şey
olması.. Shri Mataji: Kendinizi tedavi edin. Yani, kendi enerjiniz ile. Bu enerji sizin kendi Annenizdir. Gördüğünüz gibi sizin şahsi
Annenizdir. O size bakar. O her şeyi yapacaktır. Size tavsiyede bulunacaktır, muhteşem şeyler demek istiyorum. Röportajcı: Yani
aslında kendi içsel dharmamızla iletişimde kalmaya devam ediyoruz, iletişime geçiyoruz. Shri Mataji: Tabiki. Röportajcı:
Doğruluğun kendi içsel konumumuzla. Shri Mataji: İçsel dharma, içinizde meydana gelir. Bundan sonra artık adharmik
olamazsınız. Olamazsınız. Eğer böyle bir şey yaparsanız elleriniz yanmaya başlar. Yapamazsınız. Ve insanlar her şeyi bırakırlar.
Biliyorsunuz şu anda onlar gidiyorlar, uyuşturucu bağımlıları için bir şeyler yapmalıyız diye bir teklifte bulundular. Bir çok
uyuşturucu bağımlısı iyileşti. İçki içenler, ayyaşlar, hepsi. Röportajcı: Tüm bağımlılıklar ve dürtüsel bozukluklar. Shri Mataji: Evet.
Röportajcı: Anlıyorum. Shri Mataji: Sizin kendiniz olmanız çok, çok çok önemli bir şeydir. Röportajcı: Ama başka bir önemli şey de,
bir kez aydınlanma aldıklarında, her gün bunu uygulamaya devam etmeleri gerekiyor. Shri Mataji: Birazcık büyümeli. Ve sonra siz
bunu başkalarına veririsiniz, daha sonra çok daha iyi anlayacaksınız. Bunu yapmak istiyorsunuz çünkü çok şefkatli bir hale
gelirsiniz. Çok şefkatli olursunuz, bunu yapmak istiyorsunuz. Röportajcı: Bir kere Aydınlanma aldıkları zaman, ruhani bir deneyim
gibi bir şey de yaşayacaklar mı? Yani, biliyorsunuz meditasyon yaptığınızda bir çeşit aydınlanmış bir yola giriyorsunuz ve bu
ruhani deneyimleri yaşıyorsunuz. Böyle bir şey değil. Shri Mataji: Hayır, hayır. Siz kesinlikle sessiz olursunuz. Deneyimler şöyle,
Benim ve fotoğrafların çevresinde böyle ışıklar görebilirsiniz şeklindedir, mucizevi. Bir çok fotoğraf var. Yani Paramachitanya
insanları, onları aydınlanmalarını Benden aldıkları hususunda ikna etmeye çalışıyor. Röportajcı: Doğru. Yani bunu kendiniz, ruh
olduğunuzu bilmek için geldiniz, bilirsiniz, Atma, Paramatma, ilişki. Shri Mataji: Evet, evet. Ben bunu doğduğum günden beri
biliyorum. Bildiğiniz gibi siz bir insandınız, Ben bunu biliyordum. Ama alçakgönüllü olmalısınız. Bu işi yapmak için şov
yapamazsınız ve bundan büyük bir bando yaratamazsınız. Bu çok mütevazı bir çalışma olmalı. Bence bu yüzden insanlar çok
etkilendiler çünkü burada siz büyük bir şov görüyorsunuz, insanlar her tür şeyi yapıyorlar. Bunun ne yararı var? Bunların hepsi
angarya. Böyle olmaz. Röportajcı: Siz bu alçakgönüllü yolu korudunuz... Shri Mataji: Evet. Tabii ki. Röportajcı: …ve insanlara çok
miktarda Aydınlama verdiniz. Shri Mataji: Sahip olmanız gereken şey bu. İnsanlar Aydınlanma hakkında konuşuyorlar. Benimle
tanışan biri vardı, “Aydınlanma almak için oniki yıldır bir şeyler deniyordum” dedi. Ben de ona “Tüm arayışın burada sona erecek”
dedim. Röportajcı: Yani mantralar yok veya hiç bir şey sadece.. Shri Mataji: Hiçbir şey. Röportajcı: ..kendiniz olun. Shri Mataji:
Daha sonra. Daha sonra bir çakra için mantraya ihtiyacınız olabilir, ama hangi mantranın kullanılması gerektiğini siz bileceksiniz.
Röportajcı: Anladım. Aydınlanma sizin içimizden geliyor. Shri Mataji: Evet, evet, hayır. Yani bu çakra böyle, şu çakra böyle. Şimdi,
deity kim, ona göre yapacaksınız. Röportajcı: Bu muhteşem Mataji. Ben Size çok, her yerde merkezleriniz olması için büyük
başarılar diliyorum ve başarı derken bütün Hintli izleyicilerin de sizin Sahaja Yoga tekniğinize katılmalarını umut ediyorum. Shri
Mataji: Gördüğünüz gibi biz bir çok hastalığı tedavi ettik, kanseri, her şeyi. AIDS ve bu Alzheimer dışında. Bu biz tedavi
edemediğimiz için değil, tedavi ettik ama onlar son derece kaba insanlardı, özellikle bu Alzheimer hastası olan insanlar. Onlar sizi
taciz ederler, size her tür şeyi söylerler. Ve diğerleri de kendilerinin şehit olduğunu düşünürler. AIDS’liler kendilerinin şehit
olduklarını düşünüyorlar. Bir şeyin yanlış gittiğini anlamadıkları sürece, onlarla ne yapılabilir ki? Bu çok zor. Röportajcı: Yani,
hafifleme aşamasındayken kanserli kişileri bile iyileştirdiniz, hastalık hafiflediğinde veya tamamen ortadan kalktığı zaman? Shri
Mataji: Kesinlikle…Yani iyileştirdiklerimizden birisinde hastalık, kesinlikle dörtnala ilerleyen bir durumdaydı. Röportajcı: Bu doğru
mu? Anlıyorum. Shri Mataji: Olabilir. Ama bizler doktor değiliz, bunu yapmak istemiyoruz. Ama bu iyileştirilebilir. Bizim ayrıca



Hindistan’da, Bombay’a çok yakın olan Vashi’de çok büyük bir hastanemiz var. Kimsesiz kadınlara yardım etmek gibi başka
sosyal işler de yapıyoruz. Sonra yine şey için çalışıyoruz, müzik ve her tür şey için bir akademimiz var. Aynı zamanda, bu yolla çok
sosyalistiz çünkü bunu herkese vermek istiyoruz, huzuru ve hayatın neşesini. Röportajcı: Çok teşekkürler Mataji. Shri Mataji:
Tanrı sizi korusun. Röportajcı: Sizinle konuşmak bir zevkti. Shri Mataji: Teşekkürler. Röportajcı: Konuğumuz, New Jersey,
Ridgefield Parkdaki aşramında Mataji Nirmala Devi, bizlere merkezi sinir sistemini kullanarak Kundalini’yi uyandırarak
Aydınlanma yolu ile, Sahaja Yogayı kullanarak aydınlanma almaktan, kendinizi tedavi etmekten ve kendinizi hastalıklardan özgür
kılmaktan bahsetti. Ben Rita Lobo. İzlediğiniz için teşekkürler.
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Bugün bizler, çok yüce bir kişilik olarak Shri Krishna’ya ibadet edeceğiz ve sizler Onun,  Virata`nın değilde, bu ülkenin çok zengin
olmasına yol açan bir form olan Virat`ın bu yeni şeklini tesis etmek üzere, neden dünyaya geldiğini  biliyorsunuz. Ve sadece kendi
zuhuru ile, kültürün dharma ile nasıl geliştirileceğine dair insanlar arasında güzel bir düşünce yarattı ve sizlerin Onun izinden
yürümüş, bir şekilde Ona ibadet etmiş ve Amerika’da yeni bir dünya yaratan çok büyük liderleriniz oldu.

Fakat ne yazık ki zaman geçtikçe, Onun formu insanların akıllarından silindi. Bunun sebebi adharma ile değil, zenginliğin dharma
ile nasıl yaratılacağını ve nasıl kullanılacağını bilen ve zenginliğin efendisi olan Krishna hakkında hiç bir fikri olmayan çok yanlış
tipte insanların burada Krishna’yı temsil etmeleri sonucu meydana geldi. Hepsi bunu unuttular, tamamen, yavaş yavaş
dolandırıcılık, para gasp etme, paralarını tamamen yararsız şeylere harcama gibi her şeyi, her tür adharmik şeyi, dolap çevirme
güçlerini kullanmaya başladılar.

O Kubera’dır. Elbette ki, Onun hiç paraya ihtiyacı yok. O parayı  hep elde eder, sadece bu da değil kendisi paralı biri olarak
yaşamıştır. Kendisi için altından bir ev yaptığını söylerler, Dwarika’da ama şimdi tamamen sular altında  kaldı, denizde ve hiç
kimse bunun doğru olduğuna inanmaz ama şimdi onun evini suyun altında, çok derin sularda buldular. Diğerlerinin Ona dair ileri
sürdükleri tüm varsayımları yanlıştı, hepsi düzmecedir, kendisi kesinlikle dharma ile çok para kazanmış bir adamdı. Kendisi bir
kralında oğluydu ve Dwarika’yı altından inşa etti. O yer hala orada ve insanlar orayı buldular ama denizin altında. Binlerce yıl geçti
ama hala var olmaya devam ediyor. Bunun nedeni Onun Satya için, gerçek için birisi olmasıdır. O gerçek için vardı ve O herşeyi
gerçeğin prensibi üzerine işletti. Gerçek olmayan her ne varsa, sona erdirmeye çalıştı. Yıkıcı olan her ne varsa, onu ortadan
kaldırmaya çalıştı ve kendisini sadece gerçek vasıtası ile kanıtladı. O gerçeği, mutlak olan gerçeği  ve gerçeğin her şeyin içinde
nasıl hüküm sürebileceğini temsil eder.

Ben sadece Onun zıddıyım çünkü asla paradan anlamam ama Benim hayatımın bu bölümü ile O ilgilenir. Ben umutsuzca o kadar
kötüyüm ki. Bankacılıktan anlamam. Paradan anlamam. Para bile sayamam. Şimdi buna ne diyebilirsiniz? Ama bununla
ilgilenmek üzere O oradadır ve Ben asla para sıkıntısı çekmedim, asla refah sıkıntısı çekmedim.  Hepsi bununla dolu.

Bu aynı zamanda tatminkarlık duygunuz aracılığı ile de gelir. Eğer bu tatminkarlık duygunuz varsa para aramazsınız. Ülkenizden
meydana gelen şey bazı insanların para elde etmiş olmasıdır. Eğer biraz para kazanırsanız, o zaman paranın tadını alırsınız. Onlar
tatminkar insanlar değiller, bu yüzden de çılgın gibi parayı anlamsız şeyler için harcamaya başladılar. Bu son derece insani bir
şey. İnsan evriminden sonra, aydınlanmanın belli bir konumuna ulaştıktan sonra, aç gözlülük gibi tüm bu aşağılayıcı şeylerin
hepsi karakterinizden kaybolur. Artık içinizde o hırs yoktur ve son derece tatminkar bir kişi olursunuz. Sizin için, para oradadır,
tamam, ama bu çok önemli değildir. Sadece ihtiyacınız olmadığını düşünürsünüz ve onu tümüyle Shri Krishna tarafından
halledilmiş olarak elde edersiniz. Düşünebiliyor musunuz? Tüm bunları O yapıyor, sizi gözetiyor ve size parayla yardım ediyor.

Ben Sahaja Yogaya bir tek Pai olmadan başladım. Asla sorun yaşamadım. Öyleyse Kubera ile ilgili bir şey; onun refah sağlayan
olmasıdır. O parası olmayan insanları gözetir. Gerçek’in yanında duranlara, doğru bir yaşamdan neşe duyanlara para verir.
İnsanların refahtan neşe duymaları  Onun işidir, aksi halde neşe duymazlardı. Bu kadarı var onlarda. Daha fazlasını elde etmek
isterler. Bu varlıktan neşe duymuyorlar demektir. Ellerinde biraz varsa, çok daha fazlasını elde etmek isterler. Neden, çünkü sahip
oldukları şeylerden neşe duymuyorlar. Ama aydınlanmadan sonra, elinizde ne varsa ondan neşe duyduğunuzu göreceksiniz.
Bundan tam olarak neşe duyacaksınız, kesinlikle  ve orada olmayan bir şeyi arzulamayacaksınız. O şeye sahip değilseniz bunun
önemi yoktur.

Pek çok kereler, insanlar Bana “Anne, neden Krishnanın Pujasını Kubera olarak yapmıyoruz?” diye sordular, Ben de “tamam”
dedim. Şu anda, herkes Kubera olmaya çalışıyor. Bırakalım bir ders alsınlar. Ve o zaman Kubera Pujayı yapacağız, işte bu yüzden
bugün bu Puja’nın yapılmasını kabul ettim. Çünkü şimdi aç gözlülüğünüz olunca neler olduğunu gördünüz. Ülkenizi yok
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edebilecek her türlü günahı işliyor, her türlü yanlış şeyi yapıyorsunuz. Böylesine zengin bir ülke şimdi bugün, fakir bir ülke oldu.
Paranın gittiği yer neresi? Onlar çok akıllılar. Bugün biri Bana kendi parasının sigortada olduğunu söyledi. “Tanrım” dedim.  Yasa
şöyle ki, sen bu parayı alamazsın. İkinci olarak da, paranın offshore da olduğunu söylediler. Dedim ki, “ama şimdi bak gör,
yakalanacaklarından hiç  korkmadılar ve yıllarca bunu yapmaya devam ettiler ama eminim ki bir gün Kubera’nın Kendisi
tarafından ifşa edilecekler.

Dolayısıyla bugün Kubera'ya ibadet ederek yaptığımız şey şu ki, bizler oluşturuyoruz, para gerçeğini oluşturuyoruz. Paranın
ardında yatan nedir? Para sahibi olmanın anlamı nedir? Bu ülkenin parası vardı. Sonuçta, pek çok iyi insan çalışmak için buraya
geldi ve sizlerin pek çok bütünleştirici şeyiniz oldu. Bütünleşmiş olan pek çok insanınız oldu, çünkü, düşünüyorum da, bazı belli
şeylerde, Amerikalılar zekada değil ama parlak zekadan yana sanıyorum biraz yoksunlar. O yüzden dışarıdan buraya gelmiş çok
parlak zekalı insanları var. Ve ayrıca, onlar son derece odaklanmış insanlar, bundan dolayı çok iyi başardılar. Ayrıca, onlar
beyinleri ile gelmiş olan insanlara saygı gösterdiler. İşte, esas  meselenin gerçek olduğunu unutuğunuz zaman olan şey budur.
Eğer gerçeğe sahip değilseniz, paraya sahip olmanın bir yararı yoktur çünkü yapmış olduğunuz şey, bu şeyle etrafta dolaşmaktır,
demek istiyorum ki, sadece para kazanmak için olan her türlü şey.

Geçen gün, Las Vegas’dan geçerek seyahat ediyordum ve o havaalanında durduğum zaman, bir sürü kişi uçağın içine yürüdü ve
hepsi de ailelerinden biri ölmüş gibi bakıyorlardı. “Ne oldu?”. Önce anlayamadım. Sonra Bana “Anne, onlar tüm paralarını
kaybettiler” dediler. Paraları olduğu zaman, zıplıyorlar. Bir an sonrada, parayı kaybettikleri için ağlıyorlar. Geçici olan, yararsız olan
böyle bir paranın faydası nedir? Ama mayanın peşinde koşmak insan tabiatıdır ve size maya yaratması da paranın bir niteliğidir.
Maya şöyledir, bir şekilde biraz para elde ederler. Bu az parayla bir şey satın alırlar, sonra da paranın çok önemli olduğunu
düşünürler. Bu sayede pek çok şeyi satın alabilirsin. Arabalar satın alabilirsin. Uçaklar, onu, bunu satın alabilirsin. Burası mayanın
üzerinizde oynadığı yerdir ve sizi delirten o çılgın paranın peşinde koşmaya başlarsınız. Bu nazik durumda, bu para mayasının
sahteliğini keşfetmeleri hoş bir şey ve Ben hepsinin kelepçelenmesinden ve onların tüm para güçlerinin bitmesinden dolayı çok
mutluyum.

İşte, Kubera tüm bu oyunları yapandır. Krishna son derece hilebazdı, son derece hilebaz bir kişilikti. Her eyleminde ardı arda
hileler yapardı. Şimdi, bu para meseleleri, O önce sizi aptallaştırır, para peşinde koşmaya başlarsınız ve sonra da bunun aptallık
olduğunu keşfedersiniz. Memleketimizde, ülkemizde Şeyh Çilli adında bir hikaye vardır. Onun biraz parası olmuş ve bu mayanın
içine düşmüş. Çok iyi şeyler yapacağını düşünmüş ve neler yapabileceğinin hayalini kurmaya başlamış.  Böylece gidip bir sürü
yumurta almış ve demiş ki, “şimdi, bu yumurtalar küçük küçük civcivlere dönüşecekler, onlar büyüyecekler ve onları satıp bir sürü
para kazanacağım.” Böyle konuşuyordu. Ama aklından bunları geçirirken uyuyakalmış ve uyurken de yumurtaların üstüne
düşmüş ve tüm yumurtalar kırılmış, maya böylece sona ermiş. Bunun erken olması gerekir ama olmazsa,  sonunuz ya hapiste ya
da buna benzer bir durumda olur.

Sahaja Yoga size, bu maya işinin ardından yıkım olacağına dair tam bir vizyon veren, tam bir vizyon veren tek şeydir. Bu sezgi gibi
bir şeydir ki, onunla hiç bir şey yapmanız gerekmez. Ben farklıyım. Size söyledim, bundan hiç anlamam, ama sizler paranın
değerini anlasanız bile, paranın size pek çok şey getirebileceğini anlasanız bile, buna rağmen ona bakmazsınız, sadece yüzünüzü
çevirirsiniz. Bu gerçek bir Sahaja Yogi’nin işaretidir. O'nun için bunun hiç bir önemi yoktur, kendi mizacından dolayı. Bunun için bir
şey yapması veya “bu benim” demesi değildir, hiçbirisi. Karakterinden dolayı, sadece üstünde olduğu için para ile ilgilenmez.
Paranın ötesinde olan birisi gerçek Sahaja Yogi’dir.

Bu saçmalığın ve para mayasının içine çekilmiş olan birisi Sahaja Yogi değildir. Tabii ki, Sahaja Yogilerin çoğunun son derece
dürüst olduklarını gördüm, özellikle de Batı’da. Ama Hindistan’da bir hastalık var. Burada bazı virüslerinizin olması gibi,
Hindistan’da da bazı virüslerimiz var, bu yüzden hala para peşinde koşmaya devam ediyorlar. Onlar için para önemlidir. Ama
evrim süreci içinde, Nabhi Çakra’nızın üzerine yükseldiğiniz mutlak bir konuma ulaştıysanız, Nabhi çakraya yükseldiğinizde, o
zaman para o kadar önemli değildir, çok önemli değildir.

Ben, başkalarına için almadığım sürece bir şey satın alamam. Tabii ki, demek istediğim, sahip oldukları bir sürü gereksiz şey var
çünkü burada insanlar Bana hediyeler verdiler, şunu, bunu. Ama Kendim, inanmayacaksınız, çok gerginim veya, demeliyim ki
kararsızım veya diyebilirsiniz ki, onların her hangi bir iş yaptıkları veya bir şeyler satın aldıkları yerlerde  tamamen  destek



veremez bir halde oluyorum.

Buraya gelin ve lütfen bunu (mikrofonu göstererek) sabitleyin. Aşağı düşüyor ve bu yüzden tutuyorum.

Doğru. Şimdi tamam.

Aynı şekilde, Sahaja Yogilerin kendi akıllarını kendi ruhlarına sabitlemeleri gerekmektedir ve kendinizin, saf ruhun güçlerden neşe
duymalısınız. Bu neşeyi,  bir kez elde ettiniz mi, hırsınızın pençesine düşmezsiniz. Bu çok, çok basit bir şey ama bazen bunu
yapmıyorsunuz. Bir şeyler tarafından büyüleniyorsunuz, belki bir araba, belki bir uçak. Her ne ise bilmiyorum. Çok fazla arabaya
sahip olmak baş ağrısıdır, değil mi? Ama insanların var. Onlar böyle olunca insanların bundan etkileneceklerini düşünüyorlar ve
kendilerinin sonu gelmez olduklarını düşünüyorlar. Hiçbir şey. Eğer bundan etkileniyorlarsa bize ne yararı var? Bundan ne elde
edersiniz? Sahaja Yoginin neşe duymak için kendi ruhu vardır. Her şeyden daha çok, o hiçbir şeye sahip olmayı istemez. Ayrıca
bir şeye sahip olmak tam bir baş ağrısıdır.

Bunun diğer tarafı Mahalakshmi’dir. Eğer bu prensip içinizde varsa, Mahalakshmi prensibi, asla bir para sorununuz olmayacaktır.
 Aksine, onu nasıl durduracağınızı bilirsiniz. Şimdiye dek, Ben ilgilendiğim için, Kendi Mahalakshmi Prensibimden bıktım çünkü o
hiç çaba sarf etmeden nereden çalışır, nasıl çalışır bilmiyorum. Ama mizaç olarak, hiç bir şekilde ilgilenmiyorum – karakter
olarak. Ama bu, bu etkinin nedeninin ne olduğunu bilmememden dolayıdır. Şimdi farz edin ki ben küçük bir şey satın alayım,
öylesine, en az değerinin on kat fazlasına satılacaktır.  En az, on kat daha değerli olacaktır. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Bu çok
şaşırtıcı. Otomatik olarak, Ben çok küçük bir şey alırım ve onun çok pahalı olduğunu görürüm. Bu nasıl çalışır, Mahalakshmi’nin
mucizeleri olmalı bu sanırım.

Yani size söylemem gereken şu –finansal durumlarınızla ilgili hiç endişe etmemelisiniz. Hesap yapmaya devam etmeyin.
Bankada ne kadar paranız olduğuna bakmayın, paranızla ne yapacağınızı, nereye yatırım yapacağınıza bakmayın. Bütün bu
şeyleri planlayarak deliren insanlar gördüm. Bir kez Sahaja Yogi oldunuz mu, bunu yapmanıza gerek yoktur. Her şey otomatik
olarak çalışır. Açgözlülük sizin içinizdedir, tıpkı diğer bir hastalık gibi. Hastalıklarınız nasıl varsa, açgözlülük de oradadır.
Hastalıklarınız Sahaja Yoga ile tedavi edilebildiği gibi, açgözlülüğünüz de tedavi edilebilir, kaybolur. Açgözlülüğin ne olduğunu
bilmeyin.

Bunu dengelemenin tek yolu son derece cömert hale gelmektir. Eğer son derece cömertseniz açgözlülük kaybolacaktır. Bu işi
yapmanın bir diğer yolu bu olabilir. Varsayalım evinizde bir şeyiniz var ve onun fazla olduğunu düşünüyorsunuz. Ondan kurtulmak
değil ama sadece o şeyin fazla olduğunu düşünün, onu birisine vermelisiniz. Siz yalnızca kime verebileceğinizi düşünmeye
başlayın ve derhal hatırlayacaksınız, “Oh, şu kişide bundan yok. Haydi ben bunu ona vereyim”. Ve eğer bunu ona verirseniz, o kişi
size o kadar minnettar olacak ki, o kadar şükran duyacak ki, ve normalde kimsenin size söylemediği her tür güzel şeyi
söyleyecektir. Ve insanların sizin cömertliğinizden nasıl hoşlandığını görmek,  bunun ne kadar neşe verici olduğunu görmek
gerçekten şaşırtıcıdır.

Öyleyse sizin yalnızca cömert olmanız gerek, yalnızca cömert, kendinize karşı değil, başkalarına karşı. Olabildiğince cömert olun.
Cömertlik çok sevgi verir, sevginizin ifadelerinden biridir. Pek çok kez başıma geldi, birisinin bir şeye ihtiyacı olduğunu gördüm ve
bunu aklımda tuttum, o şeyi aldım ve o kişiye verdim. Ve o kişinin Bana verdiği sevginin miktarı, o şeyi  satın almaktan alacağım
neşenin bin katını fazlasını Bana verdi. Benim için çok yavan bir şeydi, ama onun için – o bir çok kişiye anlattı; “Anne bana bunu
verdi, Anne verdi” diye. Ben şaşırdım. Sonra onlar Bana sordular, “Anne, ona bunu nasıl verdin?” Ben “Yalnızca sevgimden” dedim.

Birçok insan Sahaja Yoga’ya bunun ne kadar büyük bir cömertlik olduğunu düşünerek başladılar, yani cömert olmak bu dünyada
yaşamanın en iyi yoludur. Sonuçta çok fazla şeyinizin olması bir baş ağrısıdır. İyisi mi onlardan kurtulun, ama sevgiden dolayı.
Bunu yaparsanız o kişilerin size ne ne kadar minnettar olduklarını göreceksiniz.

Açgözlülükten kurtulmanın bir diğer yolu olarak, bir tür kolektif sosyal çalışma yapmaya çalışmalısınız. Varsayalım, çok sayıda
fakir insanın bulunduğu bir yere gittiniz, size söyleyeyim, açgözlülüğünü akıp gider. Bu insanların nasıl, hangi şartlarda
yaşadıklarına şaşarsınız. Bütün bu şeylere, zenginliğe ve her şeye neden önem veriyorum? Bu sadece şok edici olacaktır. Bazen



insanlar görürsünüz, Hindistan’da da, çok kötü şartlar altında olan insanlar. Bir defasında Calcutta’ya gittim ve şu veya bu şekilde,
yani tesadüfen, insanların büyük fakirlik içinde yaşadığı yerlerde bulundum, çocuklar bile, şaşarsınız, günlerce yemeğimi
yiyemedim. Ağlıyor ve yemek yemiyordum. Ben ne yapacağımı hiç bilmiyordum, çünkü “nedir bu? Bu insanlar neden bu kadar
fakirler?” diye hissediyordum. Ve Çaresizdim, onlar için bir gün bir şeyler yapmaya çalışmalıyım diye ağlıyordum. Bu gerçekten
olağanüstü bir şey, çok genç bir yaşımda bir cüzzam evi açtım. Bir revir, bir mülteci evi, bütün bu tür şeyler ve Ben bir kere bile ne
kadar param var diye bile asla düşünmedim, eğer bu insanlara verirsem bazı şeylerden vazgeçmem gerekir diye düşünmedim.
Hatta bazı şeylerimi de sattım çünkü cömert olmak o kadar zevk veren, o kadar zevk veren, neşe veren bir şey. Her şekilde
cömert olmanız gerektiği o kadar açık ki. Bu Kubera’nın kalitesidir. O son derece cömert bir karakter ve işte sizin olmanız gereken
karakter bu. Sahaja Yogilerin çok cömert olduklarını gördüm. Şimdiye kadar hiç kimse Bana birisinin cimri olduğunu söylemedi –
şu ana kadar, şu ana kadar. Ama Ben eminim ki çok yüksek kaliteden insanlarımızın olduğu bir gün gelecek.

Sahaja Yoga’da biz bazı tarikatların söylediği gibi giysilerinizi terk edin, ailenizi terk edin, ormanda ya da bir kulübede kalın gibi
şeyler söylemiyoruz veya hiçbir şey demiyoruz, bunun gibi şeyler söylemiyoruz. Hiçbir şeyi bırakmayın. Kalpten  bırakmanız
lazım. Bunun kişiliğiniz içinde gerçekleşmelidir. Bırakmanız gerekmez. Eğer içinize bu iyi inşa edilmiş ruhaniyet varsa, birisinden
bir şeyler gasp etmeyi düşünmezsiniz bile. Aksine her şeyi bırakmak istersiniz.

Babam benden de beterdi demeliyim, o evi hep açık bırakırdı, bütün kapılarını açık bırakırdı. Eğer kapıları kapalı tutmazsanız
hırsız gelmez derdi. Sonra bir gün bir hırsız geldi ve onun gramofonunu çaldı. Eski zamanın, büyük borusu olanlardan. Alıp
götürdü. Ertesi gün babam çok üzgün oturuyordu. Annem ona sordu, “Neden üzgünsün, gramofondan dolayı mı?” “Hayır, ben
sadece üzgünüm çünkü müzikten anlayan biri gramofonu almış gibi görünüyor ama plakları  almamış.” Bunun üzerine annem
dedi ki, “Peki ne yapmalıyız? Gelip plakları da almalısın diye gazeteye ilan mı verelim?” Yani o kadar güzellik var ki, bu kadar yıl
sonra bile Ben size anlattığımda dinlemekten zevk alıyorsunuz. Cömertlikten kaynaklanan ne kadar güzel bir karakter, ama bunu
din aracılığıyla zorlarsanız, şunu bırakmalısınız, bunu bırakmamalısınız gibi düşüncelerle zorlarsanız. Kendiniz içinizden
vazgeçersiniz. Eğer ona bağımlı değilseniz, vazgeçtiniz demektir. Bu olmalı ve eğer hepiniz cömertliğinizden ve
yardımseverliğinizden zevk alırsanız, bu şekilde değil. Çok zengin ve tüm bunlara sahip insanlar biliyorum ama cömertlikleri
noksan. Bu Kuberanın bir diğer kalitesidir.

O belki de bankacılıktan anlıyor, belki. O zamanlar bankalar yoktu ama sanıyorum O’nun bankaları idare etme şeklinden dolayı,
biliyorsunuz, Bana öyle geliyor ki, O bütün bankaların tepesinde oturuyor ve işte bu yüzden bankalarda hala bir sorun yok.
Bilemiyorum ama o çok zeki bir kişi, çok akıllı, çok uyanık ve  eğer parayla meşgul olacaksanız bunlar önemli şeylerdir. O’nun
paradan tamamen bağımsız olmasına rağmen, hayatına bir bakın, ne yaptığına. Çocukluğunu gurusuyla beraber geçirdi ve O,
nasıl söylüyorsunuz,  inekleri ve  sürüleri ormanda dışarı çıkarırdı. İşte çocukluğunda O böyle yaşamıştı. Daha sonraları çok
sıradan bir ailedeki, ineklere bakan çocuklarla oynardı. Asla para peşinde koşmadı. O çalardı. Tereyağını çalardı çünkü o kadınlar
tereyağlarını Kamsas askerlerine satıyorlardı. O da, bu hanım onlara vermesin diye bunları yiyordu. Bir düşünün, onun gibi küçük
bir çocuk. Böylece aslında bu şekilde onu bu korkunç askerlere vermek isteyen açgözlü hanımlara gerçekte bir ders veriyor ve
bütün tereyağını kendi yiyordu.

Yaptığı her şeyde, büyük bir cömertlik görürsünüz, büyük bir cömertlik. Bütün zekasıyla çok iyi idi ve O kendi amcasını öldürdü
diyebiliriz. Onun için bu önemli değildi. Sözümona ilişkiler Onun için hiç önemli değildi. Ama Hindistanımızda gördüğünüz şey
ilişkilerin çok önemli olmasıdır. Baba hırsız. Onun oğlu hırsız. Onun torunu hırsız. Hepsi hırsızlar. Düşünebiliyor musunuz? Ben,
fertlerinden birisi hırsız olan bir ailenin soyundan gelenlerin hiç birisinin dürüst olduğunu görmedim. Bu çok komik bir şey ancak,
bu tür bir açgözlülük sürünerek akıllarına girer ve onlar bunun önemli olduğunu düşünmezler. Onlar çalmanın kişinin
yaşayabilmesinin tek yolu olduğunu zannederler, oysa Hindistan’da çok dürüst insanlar da var. Ben hizmetkarlarımızı gördüm.
Onlar hiçbir zaman bir şey çalmazlar, asla. Bilemiyorum, bunun için bir sebepleri yok. Bu bir gerçek. Onlar asla hiçbir şey
çalmazlar, çok şaşırtıcı. Neden? Neden çalmıyorlar? Onlar kendi hayatlarında mutlular. Bunu değiştirmek istemiyorlar. Onları
hapse attırabilecek bu korkunç şeyleri istemiyorlar. Ama bilmiyorlar. Bunun hakkında düşünmüyorlar bile. Sadece bunu
yapmıyorlar. Neden? Çünkü bir utanma duyguları var. Daha fakir olan insanlarda utanma duygusu çok, çok gelişmiştir. O
toplumda onların dürüst insanlara büyük bir saygıları var ve onların hepsi dürüsttürler. İçlerinden birisi olmayabilir ama böyle bir
kişiye saygıları yoktur. Çünkü kendine saygılı olmanın en büyük şey olduğunu düşünüyorlar. Bu fakir insanları düşünebiliyor
musunuz? Günde bir kez yemek yiyorlar ama onlar için öz- saygı her şeyin üstünde.



Öyleyse bu tür saçma açgözlülük için üçüncü çözüm kendinize olan  öz-saygınızdır. Neden çalasınız ki? Neden çalıntı bir şeye
sahip olasınız veya neden başka bir kişiye ait bir şey sizde olsun? Eğer içinizde bu kendinize karşı saygı varsa size ait olmayan
hiç bir şeye dokunmazsınız. Eğer hizmetçiler bunu yapabiliyorsa, neden durumu daha iyi olanlar yapamasın? Bence bu daha
yüksek bir seviyenin mizacı, sanırım onların geliştirdikleri şey, öz-saygılarının açgözlülüklerini tatmin edebilecek diğer bütün diğer
şeylerden daha önemli olması. Açgözlülükle ilgili bir şey şudur ki, o asla tatmin edilemez. Asla tatmin edilemez. Ben bir zamanlar
çok zengin olan insanların çok, çok fakirleştiğini gördüm. Hayat onlar için bir cehennem oldu. O büyük, diyebilirim ki, şatafatlı ve
gösterişleri olmaksızın yaşayamıyorlar. Ama bunun sahte olduğunu anlamıyorlar. Onlar paralarını kaybettiklerinde kendilerini
yalnızca son derece büyük bir haksızlığa uğramış hissetmeye başlıyorlar. Sonra para sahibi olmak isteyen insanlar var. Paraya
ulaşmak için her şeyi yaparlar.

Bu çok komik bir şey ama güç de aynıdır. Eğer kendi güçleriniz varsa bu güçlerin peşinde koşmazsınız. Ama güç sahibi olmak
istiyorlar çünkü para sahibi olmak istiyorlar ve parayla güç elde ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? İnsanoğlu  nerede? Hangi
seviyede? Evrimin hangi seviyesindeler? Bu paranın çemberinde bir dönüp dönüp duruyorlar. Bu gelişmesi gereken, size tatmin
sağlayan Nabhi çakradır. Eğer Nabhi çakranız tatmin olmuşsa, Kubera konumuna ulaştınız demektir. Nabhi’nizin tatmin olduğunu
görmek çok önemlidir.

Sahip olduğumuz daha başka bir çok şeyler var ama sanıyorum şu anda en kötüsü açgözlülüktür ve bu, şöyle veya böyle bir
şekilde halledilirse, olması gereken düzeye getirilirse, o zaman bu dünya çok gelişecek.

Tanrı sizi kutsasın.
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Gerçeği arayan herkesin önünde eğiliyorum.

Aslında hepimiz gerçeği arıyoruz. Bir çoğumuz, ama şimdiye dek çok fazla kişi bulamadı ve onlar kayboldular.

Peki gerçek nedir? Kendiniz hakkındaki gerçek nedir? Gerçek şu ki; siz bu beden değilsiniz, bu duygular değilsiniz, peki nesiniz?
Siz, ruhsunuz.

Tüm büyük azizler ve enkarnasyonlar ruh olduğunuzu söyledi ve bizim bulmaya çalıştığımız şey kendimizdir. Bizler kendimizle
ilgili bu araştırmanın peşindeyiz. Birçok hata yaptık ve insanlar tarafından da yanlış yönlendirildik ama her birinizin içinde inşa
edilmiş, sizi bu benliğinize götürecek ve size bu aydınlanmayı verecek bir yapı olduğunu söylemeliyim.

Onların bugüne kadar Kundalini hakkında konuşmamış olmamaları çok şaşırtırıcı. Hepinizin içinde Kundalini (denilen) üç buçuk
sarmal şeklinde, üçgen kemiğinizin arkasında veya onun içinde olan ve uyandırılabileceği anı bekleyen, bıngıldak kemiğine doğru
farklı merkezleri delip geçen bir enerji var. Işte siz bu şekilde kendi aydınlanmanızı alırsınız.

Bıngıldak kemiğinizden serin esinti çıktığını hissedersiniz. Bu bir gerçekleşmedir. Bu Benim bir dersim veya okumam veya
herhangi bir şeyim değil. Bu, olması gereken bir gerçekleşmedir (-hayata geçmedir). Bunu almazsanız da önemli değil. Bir dahaki
sefere alırsınız ama pek çoğu kolektif şekildebunu alırlar.

İnsanların gerçek olan şeyi istedikleri, bu konuma gelmelerinin bu kadar uzun yıllar almış olması olması çok şaşırtıcı. Bu sizin
kendinizindir. Bu güç sizindir. Ve orada sadece uyandırılmayı bekliyor. Yapılan konuşmaların miktarı, okunan şeylerin miktarını,
hiçbir şey buna yardım edemez.

Gerekli olan şey sadece sessiz bir zihindir ve bu çalışır. Her durumda çalışır. Çok şaşırtıcı, belki de zaman buydu, buydu demek
yani bu şekilde olması anlamında. Bu ülkede daha öncede pek çok kere bulunmuştum. İlk geldiğimde insanların sahteliğin
ardından nasılda gittiklerine çok şaşırmıştım. Bu yüzden de bıraktım. Dokuz sene sonra, bu insanların nesi var diye düşünerek
geri geldim. Neye ulaşmaları gerektiğini neden anlayamıyorlar? Neyi elde etmek zorundalar? Tüm bu azizler, tüm bu
enkarnasyonlar tarafından her ne yazıldı ve söylendiyse, neden bütün bu saçmalıklarla tatmin olduklarını anlayamadım. Ve bir
şekilde bunlar Amerika’ya geldiler ve burada kendilerinin tüm bu gerçek olmayan şeyleri ile zenginleştiler. Bir çok arayış içindeki
güzel kişiyi bu insanların peşinden gitmeleri nedeni kaybetmiş olmamız çok üzücü.

Şimdi size bir şey söylemem gerekiyor, çok basit bir şey, şu ki, kendinizi bilmek için, aydınlanmış olmak için, her biriniz her hakka
sahipsiniz. Bunu kimse zorlayamaz ve hiç kimsede bunu reddedemez. Aydınlanmanızı alabilmeniz temel hakkınızdır.
Amerika`dan olmanız veya Hindistan`dan olmanız veya başka bir yerden olsanız da eğer insansanız bu yeterli, herkes aydınlama
alma hakkına sahiptir.

Aydınlanma sonucunda, ne olur? İşte mesele bu.

İlk olarak, Tanrısal vibrasyonları parmak uçlarınızda hissetmeye başlarsınız. Serin esinti gibi Tanrısal vibrasyonları, bunlar
ellerinizde akmaya başlarlar. Bu ilk defa olduğunda şaşıracaksınız, şüphe etmeye başlarsınız. Kapılarını, pencerelerini kapatıp
kendileri bu serin esintiye sahipler mi diye bulmak ve test etmek isteyen insanlar biliyorum. Buna sahipsiniz. Bu sizin ve bu
içinizdeki saf vibrasyonların bir işaretidir.

Bunun sonucu olarak, birçok başka şey gerçekleşebilir. Ama en önemlisi, siz çok huzurlu bir insan haline gelirsiniz. Çok dengeli
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bir insan olacaksınız ve bütün dinlerin söylemiş olduğu o şahit olursunuz. Ve bu şahit konumuna bir kere ulaşınca, bütün resimi,
tüm dünyayı çok farklı bir anlamda görürsünüz. Şahit hale gelirsiniz. Bu, her şeyi izlediğiniz bir konumdur. Reaksiyon göstermez
ama izlersiniz ve varlığınızın kendisi insanlara yardımcı olur.

Bugünlerde Amerika’nın zor durumda olduğunu ve insanların çok korkmuş olduklarını biliyorum. Onlar eğer aydınlanmış ruhlar
olsalardı, hiç böyle olmazlardı. Aydınlanmanın gücü çok büyüktür, sadece sizi aydınlatmakla kalmaz, diğerlerini de aydınlatır,
atmosferi aydınlatır. Bu nedenle evriminizin en son atılımını yapmanız ve aydınlanma dediğimiz konuma ulaşmanız çok
önemlidir. Bu çok, çok şaşırtıcı olan, başka türlü anlaşılması çok zor olan Tanrısal güçlere ve hayatın ruhani krallığına bir giriştir.
Ancak bir kez aydınlamış ruh olduğunuz zaman, bunun ne olduğunu otomatik olarak bilirsiniz.

Çok duyarlı olursunuz, aynı zamanda çok iyi korunursunuz. Bir çok problemi çözebilirsiniz. Yapmayı asla başaramadığınız bir çok
şeyi yapabilirsiniz.

Bunun sebebi şimdi sizin Tanrısal Güç tarafından yetkilendirilmiş olmanızdır. İşte hepinizin aradığı şey budur, başka bir şey değil.
İstediğiniz şey budur, başka bir şey değil. Ve sahip olmanız gereken şeyde budur.

Kör bir yere gitmenin ve bilmediğimiz bir şeyi bulmaya çalışmanın faydası yoktur.

Bununla sağlığınız düzelecek, bolluğunuz artacak, davranışlarınız düzelecek ve öylesine şefkatli, öyle güzel bir kişi olacaksınız ki,
insanlar bu konuma nasıl geldiğinize şaşıracaklar. Çok kolektif olursunuz, yani çok kolektif. Bu kolektif davranış şeklinin tüm
Sahaja Yogilerde nasıl yerleştiğini, onların bunu nasıl yaptıklarını şaşırdım.

Siz herhangi bir, insanların birbirini tanımadığı, birinin diğerinden uzak olduğu herhangi bir ülkeye mensup olabilirsiniz ama öylesi
bir sevgi ve ve böyle bir anlayış olması çok güzel ve şaşırtıcı. Bu bazen Benim ötemde, görüyorsunuz, onlar ne kadar güzel uyum
sağlamışlar, kaynaşmışlar ve birbirlerinden öğrenmişler. Böylesi bir sevgi, şefkat ve güç o zaman sizindir, kendinizindir. Bunun
için ödeme yapmanız gerekmiyor. Bunun için herhangi bir şey yapmak zorunda değilsiniz, sadece Kundalininizi uyandırmak
zorundasınız ki, bu çok, çok kolay ve işe yarıyor.

Kitlesel aydınlanma için vaktin geldiğini düşünüyorum, bunun zamanı geldi ve bu yüzden bunu iyi çalıştırmak zorundayız.

Bu Bence mucizevi bir şey değil. Eğer evrimimizin hangi konumdan, hangi konuma geldiğine bakarsanız bir insan seviyesinde
neyi ulaşmak zorundayız? Bizler neden insanız? Oynamak zorunda olduğumuz kısım nedir? Çünkü sizler ruhani kişilersiniz. Sizler
bu ruhani kişilik olmak zorundasınız.

Bu, kitaplar okuyarak veya her tür ritüeli yaparak başarabileceğiniz bir şey değil. Bu sadece içinizde Kundalini’nin yükseldiği yerde,
farklı merkezlerden geçer ve sizi her yerde mevcut olan ilahi güçle birleştirir. Sonra bunun ne olduğunu öğrenirsiniz, nasıl
çalıştığını, nasıl size yardım ettiğini, sizi nasıl eğittiğini ve size bilgiyi nasıl verdiğini öğrenirsiniz.

Bu gerçekten olağanüstüdür ve her ülkede çalışır. İnsanların Bana Amerika’da bunun asla çalışmayacağını söylemeleri çok
şaşırtıcı. Neden dedim. Çünkü o insanlar sadece guruların peşindeler ve para alacaklar ve onlar büyük şeyler yaparlar. Ben de
tamam dedim. Ne de olsa onlar insan. Her insan gibi bütün düşünceleri değişecektir. Ve onlar huzuru, neşeyi arayacaklar.

Amerika’da bunun bugün harika ötesi çalıştığını söylemeliyim. Buradaki tüm şehirlerde, Sahaja Yogayı takip eden insanlarımız
var. Bana gelenlerin her biri, tıpkı diğer ülkelerdeki öbür Sahaja Yogiler gibiler. Buna inanabiliyor musunuz? İfade edişlerinde,
sevgilerinde, şefkatlerinde hiçbir fark yok. Hepsi çok iyi ve çok güzeller. Onların bu farklılıkların hepsini unutmuş olmalarına
inanmak çok zor. Birbirleri ile kaynaşmışlar ve sevgi dolu, neşe dolu böyle bir konumdalar.

Girmek zorunda olduğunuz yer çok farklı bir alan, o her ne ise siz başka bir şey yapmadan oraya girersiniz, sadece Kundalininiz
yükselir ve size aydınlanmanızı verir. Bu çabasız olur. Tepe üstü durmak gibi şeyler veya başka bir şey için çaba sarfetmek
zorunda değilsiniz. Aydınlanmanızı almak üzere sadece her nerede oturuyorsanız.



Ve onu bir kez aldığınız zaman, onun içinde büyürsünüz. Onun içinde çok iyi gelişir, çok güçlenirsiniz.

Bazen afallarsınız. Şair olmayan insanların birdenbire şair olduğunu görürsünüz. Sahnede bir şey yapamayan, korkan kişiler,
harika konuşmacılar oldular. “Anne biz şarkı söylemeyi bilmiyoruz” diyen müzisyenler var. Yani tüm yaratıcılık onun içine gelir.
Nasıl geldiği ve birdenbire nasıl başladığını bilmezler. Son derece yaratıcı hale gelirsiniz ve çok sübtil seviyede başkalarının
yaratıcılığını takdir etmeye başlarsınız.

Sonra, şimdi ülkenizi de ele geçirmiş olan açgözlülük denilen bu aptal şeyde şöyle, insanlar biraz para kazandığı zaman paranın
tadı onları açgözlü yapıyor. Bu kadar basit.

Sahaja Yoga’da ne olur, hiç bir açgözlülüğünüz kalmaz. Açgözlülük biter. Siz tatminkar bir ruhsunuz. Neden bu kadar çok araba,
bu kadar çok uçak isteyesiniz, gerek yok buna. Çünkü siz bilge bir kişi olursunuz, “olma”, “olmak”, esas nokta budur. Bu tip
şeylerin peşinde koşmayacak kadar bilge hale gelirsiniz. Son derece tatminkarsınız. Ama bunun bir sonucu olarak çok güzel bir
hayatla tamamen kutsanırsınız ve istediğiniz her şey oradadır. Bu ve bir çok mucize, İlahi gücün kutsamasıdır. Nasıl
kutsandığınızı gösteren bir sürü mucizeye şaşarsınız. Bunu hak etmek için ne yaptınız? Bunlar ruhun kutsamasıdır.

İnsanlar hiç şüphesiz tamamen iyileştiler ve aynı zamanda çok şefkatli, çok şefkatli hale geldiler. Ve bu şefkati nereden elde
ettiklerini anlamazlar, çok şefkatli insanlar.

Üçüncü olarak, düşüncesiz farkındalık konumuna gelirler. Bu, içinizde tamamen sessizlik demektir. Bir şey görürsünüz ve sessiz
hale gelirsiniz. Reaksiyon göstermezsiniz, sadece izlersiniz. Bir şeyi net olarak görmek çok neşe vericidir.

Ama bir şey gördüğünüz zaman vibrasyonlarınız hareket eder. Kendi vibrasyonlarınızın hareket ettiğini gördüğünüzde, çok güçlü
bir kişiliktir bu ve onlar çalışırlar. Onlar tüm problemleri çözebilirler.

Bu vibrasyonlar size diğer kişilerde neyin yanlış olduğunu, kimi ülkelerde neyin yanlış olduğunu anlatabilirler. Ve aynı zamanda
sizde bunu nasıl düzelteceğinizi bilmelisiniz. Bunu nasıl düzelteceğinizi bulabilirseniz, problem çözülür. Ve bu çok yumuşaktır ve
çok tatlıdır, sizin savaşmanız gerekmez, sadece çalışır. Hepiniz bu güçlü insan olmak, bu şefkat, bu sevgiye ve bu anlayış olmak
kapasitesine sahipsiniz ve sadece çok önemli olan bu düşüncesiz farkındalık konumunu geliştirin, ki bu sıkılmadığınız,
üzülmediğiniz, kesinlikle her şeyi sessizce izlediğiniz bir konumdur. Siz, sizinle iletişime geçen kişilerin de çok, çok cana yakın
kişiler halinde geldiği böylesi cana yakın bir kişi olursunuz.

Başkalarına aydınlanma verebilirsiniz. Bunu kendiniz yapabilirsiniz. Sadece aydınlanma almazsınız, sizde aydınlanma
verebilirsiniz. Bu kadar güçlü hale gelmeniz çok şaşırtıcıdır.

Atmosferi değiştirebilirsiniz. Sadece aklınızı kapatarak pek çok şeyi çalıştırabilirsiniz ve tüm kötü şeyler – demeliyiz ki tüm bu
yıkıcı olan şeyler, siz sadece bunlardan hoşlanmazsınız, öylece bırakırsınız.

Ve aynı zamanda kendinizi korursunuz, tüm şeytani işler yapanlardan tamamen korunursunuz. Bu nedenle, Benim ruhani kişi
dediğim bu güçlü kişilik haline gelmeniz çok önemli.

İnsanlar bunun hakkında konuşuyorlardı, her tür şey. Her çeşit hikayeyi okudular. Şimdi bunun gerçekleşmesinin zamanı geldi. Ve
bu çok önemli, sizin için bunu almak çok önemli.

Zaman geldi. Bu sizin hakkınız, Ben diyeceğim ki, tamamen ruhani, selahiyetli ve bu güçleri nasıl kullanacağını ve nasıl
çalıştıracağını bildiğiniz bu konumu elde etmek sizin temel hakkınız.

Bizim nasıl olup da daha fazla gelişmiş olmamız çok şaşırtıcı, daha az şans var çünkü bizler kaybolduk, gelişmişlik ormanında



kaybolduk.

Tüm bunlara rağmen insanlar bunun gibi yoğun bir atmosferde var olmayı çok zor bir şey olarak buldular, onlar Sahaj`a geldiler
ve tamamen huzur buldular. Her ne ise, ne türde bir hayat ise, onlar tamamen huzurlular. Ve siz başkalarına huzur verirsiniz.

Ben bütün dünyada binlerce kez konuştum ve sanırım bu işliyor. Bu, çalışıyor. Bana soru sormanıza izin vermemi rica ettiler.
Bana soru sormanız sorun değil ama bazen bu çok aptalca da olabiliyor. Bir miktar aptallıkla vakit kaybetmek istiyorsanız
sorabilirsiniz (izleyiciler güler) sorun değil, yani, soru sormak isteyen var mı? (seyirciler alkışlarlar)

Bana soru sormak isteyen var mı? (izleyiciler güler) Hayır (Shri Mataji gülüyor). Tamam.

Peki o zaman şimdi aydınlanma bölümünü yapacağız. Bu çok kolay.

Yapmanız gereken şey iki elinizi de Bana doğru böyle uzatmanız.

Tamam. Şimdi lütfen gözlerinizi kapatın. Lütfen herkes gözlerini kapatsın. Hipnotizma yok. Bu yüzden lütfen gözlerinizi kapatın.

İlk once sol elinizi bana doğru uzatın ve sağ eliniz başınızın üzerindeki bıngıldak kemiğinizin üstünde, sol eliniz bana doğru.

Şimdi, sağ elinizi bana doğru uzatın ve sol eliniz başınızın üzerindeki bıngıldak kemiğinizin üstünde, başınıza değmesin, üstünde
olacak. Her iki eliniz değil, tek bir eliniz başınızın üstünde, sadece bir el. Gözlerinizi kapalı tutun.

Şimdi ellerinde serin esintiyi hissedenler, başınızın üstünden geldiğini görmeye çalışsın, aşağıdan değil. Eğer aşağıdan geliyorsa
yukarıya doğru çıkartın. Gözlerinizi açabilirsiniz ve bakın (Shri Mataji nasıl yapıldığını gösteriyor).

İlk once her iki elinizi de yeniden Bana doğru uzatın, bakın, eğer ellerinizde veya başınızdan gelen bir serin esinti varsa, sıcak da
olabilir, sıcak da olabilir. Sıcaksa affetmeye çalışın. Sıcak olabilir ama önemli değil.

Ellerinde veya başınızın üzerindeki bıngıldak kemiğinden sıcak veya soğuk esinti hissedenler lütfen ellerini kaldırsınlar, her iki
elinizi de. Korkmayın. Çoğunuz, çoğunuz hissetti.

Tanrı sizi kutsasın.

Kaçınız hissetmedi? Lütfen ellerinizi kaldırın. Hemen hemen hiç kimse. Çok şaşırtıcı. Çoğunuzun serin esintiyi hissetmesi çok
mutluluk verici.

Tanrı size kutsasın

Çok teşekkür ederim
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Bugün  Shri Ganesha’ya ibadet etmek için burada toplandık. Shri Ganesha masumiyetin deitysidir. Bir çocuk olarak doğduğumuz
zaman, görev yapan Shri Ganesha’dır. Bizler çok masumuz ve bu çok güçlü bir şeydir. Bu masumiyetle, meydana gelen bir çok
şeye (kaza vb.) rağmen çocuklar hayatta kalırlar. Onları severiz, çünkü onlar masum. Onlardan neşe duyarız, çünkü masumlar.

Büyümeye başladığımız zaman Sahasraramız da kapanır ve içimize giren ve çıkmayan türlü komik şeyler geliştirmeye başlarız ve
bunlar dışarıya çıkmazlar. O sadece oradadır, dışarı çıkmaz. Masumiyetin karakterimiz ve iffet hissimiz üzerinde büyük bir etkisi
vardır. Aslında, masum olduğunuz zaman, iffetli olmamanın ne olduğunu, iffetsiz olmanın ne  olduğunu, kurnaz olmanın ne
olduğunu bilmezsiniz. Masumsunuz ve Shri Ganesha’nın kendisi tarafından gözetilirsiniz. Masum birine zarar vermeye çalışan
her hangi bir kimse (ye karşı), Shri Ganesha size bakar ve olayı idaresini ele alır. Bu dünya üzerinde masum olan bir çok insan –
tabii ki sayıları çok az- ama şehvet ve açgözlülük gibi ve benzeri daha bir çoğundan, tüm dünyevi problemlerden bağımsız hale
geldiler. Çünkü onlar çok saflar, hiçbir şey onları bozamaz ve kötülüğe sürükleyemez. Sahip olduğumuz öylesine büyük bir
kutsama ki bu, masumiyet gerçekte içimizde yaratılmıştır ve (bizden) çok daha önce yaratılmıştır. Bütün masumiyet, herşey,
yaratılmamızdan çok çok daha önce yaratılmıştır. Masum olmak, bizim için öyle büyük bir kalitedir ki.

Shri Ganesha’nın en büyük kalitesi neşedir. Size neşe verir, küçük çocuklarla beraberken olduğu gibi, henüz konuşamayabilirler
bile ama  bize çok büyük neşe verirler. Bu neşe verme kalitesi Shri Ganesha’dan gelir. İnsanların, hatta Sahaja Yoga’ya geldikten
sonra bile,  tam olarak neşeli olmadıklarını gördüm. Çok ciddiler, nasıl gülüneceğini bilmiyorlar, bir şeyden  nasıl neşe
duyulacağını bilmiyorlar. Bu onlardaki masumiyet eksikliğinin bir işareti. Yani, eğer Sahaja Yogi iseniz, neşeli olmanız gerektiğini
ve başkalarına neşe vermemiz gerektiğini anlamamız çok önemlidir. Aynı çocuklar gibi, ne kadar tatlılar onlar. Yeni doğmuş
olabilirler ama size ne kadar neşe verirler. Diyelim ki çocukların masumiyetinden neşe duyma kapasitesine sahip değilsiniz, o
zaman kimse size yardım edemez. Ganesha, size yardım edemez. Çünkü bu insanlara doğuştan gelen bir kalitedir ve eğer bu
kaliteye sahip değilseniz, herhangi başka bir duyguya sahip olmanızın bir önemi yoktur. Bazı insanlar yemeği severler, renkleri
severler, başka herşeyi severler ama eğer Shri Ganesh’iniz yoksa, hiç bir şeyden saf bir şekilde neşe duyamazsınız.

Sadece Shri Ganesha’nın kutsamaları ile gerçekten herşeyin tam ölçüsünde neşesi duyarsınız. Aksi taktirde, yargılamaya
başlarız, eleştirmeye başlarız, insanlar bir çok şey, sorular meydana getirirler. Eğer bir şeyi görürseniz ve bu size neşe verirse,
ardından bunun için bir açıklama yapmanız gerekir. Dünyada bir çok eleştirmenimiz  olduğu için,  her zaman birbiri ardına
eleştiriyorlar. Şimdi eleştirmenler, eleştirmenleri eleştiriyorlar, en büyük problem bu. Bu onların işi. Çünkü Ganesha yok orada.
Başkalarını eleştirmeye devam ederler ama kendilerini asla eleştirmezler ve  kendi sonlarını hiç düşünmezler. Ve bununla, çok
kötü türde bir toplum meydana getirirler, aslında çok zararlı olan bir toplum, bu çok tehlikeli. Bu, bir çeşit çıbana sahip olmak gibi
bir şey veya vücudunda, kendi varlığında mikroplu bir şeye sahip olmak gibi. Yani eğer onu takdir edemiyorsan ve ondan neşe
duyamıyorsan, o zaman sizde Shri Ganesha eksiktir.

Herşeyden neşe duyabilmelisiniz. Kendi çocuklarınızdan neşe duyun, başkalarının çocuklarından neşe duyun. Bu benliğinizin
tamamen Shri Ganesha tarafından kutsandığının işaretidir.

Shri Ganesha’nın güzelliği budur, Kundalinize bakar. Kundalinizi korur, Kundalinize rehberlik eder ve bütün çakralarınız boyunca
sizi kutsamıştır. Eğer Shri Ganesha’nın kutsamalarına sahip değilseniz, bir Sahaja Yogi olarak tamamen işe yaramaz birisiniz,
çünkü her zaman başkalarındaki kötü yanları görüyorsunuz, her zaman bölüyorsunuz, söylemeliyim ki, hiç bir şeyden neşe
duyamayacağınız bir problemin içine giriyorsunuz. Mizacınızın ciddi, çok olgun, gelişmiş olduğunuzu düşünüyorsunuz ama 
masum değilsiniz. Böyle insanlar, herkese bu şekilde baş ağrısı verirler ve eğer ailede böyle birisi varsa, insanlar ondan kurtulmak
isterler. Bu yüzden  Shri Ganesha’nın başkalarına neşe verme kalitesine sahip olmanız gerekir.

Bu, başkalarına ne kadar neşe verebildiğinize bağlıdır. Başka bir şey gerekmez. Böyle bir insan “Bunu almam lazım, bu poziyonu
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elde etmem lazım, lider olmam lazım, böyle ve şöyle olmam lazım” demez. Hayır.  O sadece neşe vermekten neşe duyar,
başkalarına neşe vermek. Nükteli ve naziktir ve asla, asla birini aşağılamaya ve incitmeye çalışmaz. Eğer böyle bir insan birisini
incitirse, yanlışlıkla bile olsa, tövbe etmeye devam eder. Ve sizi kırdığı için yüz kere özür diler. Böyle mutlu bir insan gerçek Sahaja
Yogidir. Her yerde olmasını istediğimiz kişi budur. Kimse için kin beslemeyen, kimse için kötülük düşünmeyen ve başkalarının
hatalarını bulmak yerine o kişinin iyi yönünü bulmaya çalışan, bu kişide bu kadar özel olan şeyin ne olduğunu bulmaya
çalışanlardır. Sizin hangi renk olduğunuzla, siyahmı, beyazmı olduğunuzla ilgilenmezler, kısa veya uzun olmanızla ilgilenmezler,
hiç fark etmez bu. Çünkü bu mutlak, mutlak neşedir. Ve bu mutlak neşe için eleştirmezsiniz ve başkalarında hata bulmaya
çalışmazsınız.

Şimdi, problem insanların bu modern çağda çok fazla gelişmeleri, çok ilerlemeleri ve düşünüyorum ki başkalarını eleştirmekte
çok ilerlemeleri. Sanırım sahip olduklarının maksimumu bu, başkalarını eleştirmek. Ve tabi ki, başka kötü kaliteleri de var, bu da
içinde bulundukları aile veya yaşadıkları ülke ile kendilerini özleştirmeleri.  Bunun çok sorun yaratığını gördüm. Bir de kendilerini
izledikleri farklı dinlerle özdeşleştiriyorlar. Veya düşünün, bundan dolayı ne kadar problem meydana geldi -birinizi diğerinizden
farklılaştırmaya başlıyorsunuz. Örneğin, farz edelim ki birisi,   deyin ki bir yerde doğdu  ve en  iyi olanın kendisi olduğunu söylüyor,
onun ülkesi en iyisi,  en iyi olan kendi insanları  ve o insanların hiç bir hataları yok.  Tam tersi, eğer bir insan içinde Ganesha
bulunan gerçek bir Sahaja Yogi ise,  aydınlanmış biri, o zaman bunu görür ve arkasındaki komik olan şeyden neşe duyar. Bütün bu
insanların komikliklerinden, ne için delirdiklerinden, nasıl davrandıklarından, demek istiyorum ki onun arkasındaki şakayı anlama
şekli, gerçeklikten kaçınan şakayı anlama şekli. Ve gerçek, ancak neşenin  krallığında iseniz mümkündür. Aksi taktirde, her
zaman bir hata bulursunuz, üzücü olan bir şey, o yüzden bir şey sizi rahatsız eder. Ama her şeyin arkasındaki komik tarafı
görürseniz, o zaman muhteşem bir şekilde iyisinizdir.

Örneğin, böyle bir çok deneyimim oldu. İnsanlar bana “Anne, şu şu adam bu şekilde, bu bu adam da şu şekilde” diyorlardı. Bunun
üzerine o insana “Sen bu şekilde birisi misin?” diye  soruyordum. Doğrudan. O da “ Hayır, ben öyle birisi değilim” diyordu. “Ama,
diyordum, “Neden herkes sende bunu görüyor?”.  “Onlar hatalı olmalılar!”.  “Hepsi mi hatalı yoksa sen mi hatalısın?” derdim.
Bunun üzerine “Belki de (hatalı olan) benim” derdi. İşte nasıl gördüğünüz bu, böyle insanları da şekillendirebilirsiniz, kendilerinin
doğru olduğunu düşünen ve geri kalan tüm dünyanın kötü olduğunu düşünen ve onlardan nefret etmek için, yanlış yönde
düşünmek için her tür hakka sahip olanları. Bununla olan şu, siz neşenin özünü kaybedersiniz. Neşenin özü her şeyin içindekini
görmek, her şeyde neşenin kaynağını görmektir. Farz edin ki burada bir şey gördünüz: eğer tuhaf ise bile, bu size büyük bir espri
duygusu vermeli, eğer güzel ise size başka bir taktir duygusu  vermeli. Ama bazı tür şeyler etrafında durmadan dönen insanları
anlamıyorum, bunun ne onların hayatında, ne de bir başkasının hayatında bir anlamı yok.

Babamın  bunu  yapmak için büyük bir kapasitesi olduğunu söylebilirim. Bir keresinde, eve gittim, bunu söyledim… kardeşim, bu
adamı yaptığı müzik nedeni ile övüyordu, “Ne düşünüyorsun” dedim.  “O bir müzisyen, buna hiç şüphe yok, ama çok cesaretli”
dedi. Bende “Neden?” dedim. “Çünkü işittin, herhangi bir şarkıyı çalmaya devam edebilir ve asla bu nedenle kendini  kötü
hissetmiyor. Herkes ona sinirlenebilir veya herkes gülebilir ama o hiç aldırmıyor, kendi bildiği gibi şarkı söylemeye devam ediyor.”
Anlayışın güzelliği bu, bir insandaki her kusurdan neşe duyulabilir. Bu daha çok bir duygu, söylemeliyim ki çok süptil bir duygu,
bununla her insandan neşe duyabilirsiniz. Eğer kusurları varsa,  o zaman komik bir şey olarak bundan neşe duyarbilirsiniz. O
zaman neden insanlardan kaçınıyorsunuz, neden insanlardan uzak duruyorsunuz, değmeyecek şeyler için onları eleştiriyorsunuz?

Şimdi, bunun altında, insanlar büyük organizasyonlar kurdular, gördünüz. Örneğin,  Katolikler Protestanlara yardım (nefret)
edecekler, Protestanlarda onlara yardım (nefret) edecekler, “yardım” demek istemiyorum, diyorum ki,  onlar da Katoliklerden bir
tür nefret edecekler. Bunun faydası ne? Bu bakış açısıyla birisi Protestan ve diğeri Katoliktir, birbirinizden nefret etmenin ne
faydası var? Sadece kendinizi görün,  kendinizde neyin yanlış olduğunu görün! Neden bu şekilde düşünüyorsunuz? Bu şeylere
neden böyle bakıyorsunuz ve herzaman başka birinde bir hata olduğunu düşünürsünüz. Sonra gruplar oluşturuyor ve kavga
ediyorsunuz. Sizin tamamen mükemmel olduğunuz ve diğer kişinin doğru olmadığı şeklindeki bir fikir ile,  savaş bile
çıkarabilirsiniz.

Bu aynı zaman da ülke ile de ilgili, gördüm Ben. Örneğin, hatta  Sahaja Yoga’da bile gördüm: eğer birisi bir yerden geliyorsa,
diyelim, Hindistan veya herhangi başka bir ülkeden, lider, kendi adayını öne geçirmek için  hevesli olacaktır. Bu öyle bir
özdeşleşme ki, hala bunun bilincinde değiller. Ama sonra Ben oyunlarımı yaparım görürsünüz: onlar böyle şeyler yaptıklarında, bir



tarafı desteklediklerinde, bir tür insanı, birinden…, şimdi din demeyeceğiz ama ülkeleri. Keza, bu ülke özdeşleştirmesi Sahaja
Yoga’da da hala var – bir ülkeden geldiniz, sonra bu ülkedeki mantaliteyi desteklemeyi istiyorsunuz. Siz, o kadar iyi olsa da, başka
ülkeden gelirse, asla takdir etmiyorsunuz, o bir Sahaja Yogi. Biz global bir topluluğuz. Bizler tek bir ülke ile özdeşleşmeyiz – bizim
insanlarımız evlensin, biz bizim insanlarımızı alacağız. Fark ettiğim bütün bu şeyler, Sahaja Yoga’nın doğasını sizler
anlamadığınız için çok üzülüyorum.

Sahaja Yoga global bir şeydir. Kesinlikle global. Bunun tek bir ülke veya tek bir insanla ilgisi yok. Bu öyle global bir şey ki, eğer
süptil tarafını görürseniz, çok neşe vericidir bu. Her şeye kadir Tanrı bu  dünyayı bir  bütün olarak yarattı. Onların  Birleşmiş
Milletleri olabilir, onların busu, şusu olabilir ama hala kendi ülkeleriyle çok fazla özdeşleşiyorlar. Böylece bu ülkeyi de
düzeltemiyorlar. Şimdi, örneğin, diyelim ülkenizle ilgili bir sorun var, düzeltemezler. En başta, herşeyden önce onların gözü ile,
herşey iyi durumda. Çünkü onlar belli bir ülkede doğdular veya başka bir ülkeye minnet duyuyorlar, o zaman da bu ülkeyi meth
etmeye devam edeceklerdir. Bir noktaya kadar bunlar yok edildiler ve onların idealleri dahi insanları yok ediyor.

Bu yüzden, en iyisi bir ülke ile özdeşleşmenin arkasındaki espriyi  görmek. Bununla ilgili büyük bir espri var. Ben bundan çok
hoşlandım: Sahaja Yogiler arasında da bunun çok yaygın olduğunu gördüm, onlar bir ülkeyle özdeşleşmişler.

Eğer özdeşleşmişseniz, o zaman bu ülkeyi düzeltmeye çalışmalısınız. Belli tipteki ideolojileri izleyen bu vatandaşları düzeltmeye
çalışmalısınız. Onlar bunu asla görmezler çünkü onlarla o kadar fazla ilgililer ki,  yanlış olanın ne olduğunu görmezler. Her zaman
başkalarında neyin yanlış olduğunu görürler.

Ama gerçek Sahaja Yogi olanların çok iyi olduklarını gördüm. Bana kendi ülkelerinde neyin yanlış olduğunu söylerler. Kendi
ülkelerinde neyin yanlış gittiğini. Kendi ülkelerinde sorunun ne olduğunu. Vatandaşları nasıllar. Görüyorsunuz, bu çok şaşırtıcı! 
Ben, insanlar  bana,   kendi ülkelerindeki bazı insanların nasıl yanlış bir şekilde özdeşleştiklerine ve onların Sahaja Yoga’ya süptil
anlamda nasıl karşı olduklarını anlattıklarında şaşırdım.  Nasıl bu şekilde hissettiklerine  şaşırdım. “Anne, bakın, onlar hiç bir
şekilde global değil” diyorlar.  Bir kere global oldunuz mu, tüm yetki alanı problemleriniz ve bu şeyler biter. Ama bu onların
kafalarına girmiyor: bizlerin  global olmamız gerekir, bizler Sahaja Yogileriz,  kendimizi bir ülke veya başka bir ülkeyle
özdeşleştiremeyiz. Eğer bunu yapacak olursanız, demek ki hala bizlerin evrensel kişiliği konusunda zayıfsınız. Ve bu  evrensel
kişilik Shri Ganesha’dan gelir. O Hindistan’da da olsa, O İtalya veya İngiltere’de olsa, evrensel bir şahsiyettir. Bu şahsiyet nedir: bu
masumiyettir. Çok masum, çok fazla masum ve sadece bu da değil aynı zamanda neşe veren bir kişilik.

Neşe veren böylesi bütün insanlar fark edilirler. Bu dünyanın fark etmemesi değil. Onlar global olduklarını bilmiyor olabilirler ama
global olan insanlar, global yollar üzerine kitap yazıyorlar, global şeyler hakkında düşünüyorlar. Ve kendi ülkelerinin insanlarını
bile eleştirebilirler, kendi klanlarından insanları eleştirebilirler, bu şekilde devam edebilirler.

Ama başka ülkelerin taklitçisi de olabilirler ve onları çok fazla övmeye çalışabilirler. Ama sizler taklitçi olmayacaksınız. Sizler
bunlarla özdeşleşmemeli, kendi özünüzle özdeşleşmelisiniz. Ve Kendi özünüzün neşe duyduğu şey her ne ise, bu ifade
edilmelidir. Bu Ganesha’nızın orada olduğunun ve Ganesha’nın çalışmaya devam ediğinin işaretidir.

Liderlerin bunu anlaması çok önemli. Çünkü kendi vatandaşlarıyla nasıl özdeşleşmiş olduklarını görmek Beni şoke ediyor.  Ben,
gerçekten şoke oldum, nasıl böyle olabilirler!

Onlar herhangi bir ülkeye ait değiller, artık değiller. Onlar Shri Ganesha’nın ülkesindeler, ki bu Sevginin ve Neşenin ülkesidir. Eğer
siz neşe ve sevgi veremiyorsanız, o zaman sizinle ilgili yanlış bir şey var.  Sadece bununla – onun kalitesiyle – insanlar iffetli
olurlar. Çünkü iffet çok neşe veren bir şey, çok neşe veren bir şeydir.

Bu birine söylemek zorunda olduğunuz bir şey değil veya birini zorlayacağınız veya  bundan neşe duymak için birini
kısıtlayacağınız bir şey değil. Kendinizden neşe duymak ve başka birisinin iffetinden neşe duymak içindir bu.  Bu Shri
Ganesha’nın öyle büyük  kutsamasıdır ki, kendi iffetinizden neşe duyduğunuz büyük bir kutsamadır. Başka bir insanla alakalı
olarak canınızı sıkmazsınız: iffetlidir veya değildir, eğer kötü şeyler yapıyorsa, eğer insanlara hükmediyorsa, önemli değil. Siz
bundan rahatsız olamazsınız: sizin kendi iffetiniz var, çok iffetli anları olan kendi hayatınız.



Şimdilerdeki modern düşünce tarzı öyle ki, bir kapı açma var, iffetsiz  yaşam ve namus hakkındaki her türlü yanlış fikir. Eğer biri
kalkıp şimdi iffetten bahsetse, insanlar bu kişi çıldırmış olmalı diye düşünüyor: nasıl olabilir bu? Bu günlerde her şey yapılıyor,
bakarsanız, bütün modalar orada. Şimdi, moda bir başladığı zaman, yayılmaya devam eder. Sonra da, herkes aynı şekilde
giyiniyor, kendilerine ait bir kişilikleri yok. Herkes etrafta aynı şekilde dolaşmaya başlıyor, özellikle kadınlar iffet duygularını
kaybettiler. Namus duygularını kaybettiler. Çünkü, bazen giyinme biçimleri şoke edici. Bu şekilde giyinmenin ne gereği var?
Neden uygun bir şekilde giyinemiyorsunuz? Ama bu sadece, sadece… kendilerine ait bir karakterleri olmadığını gösterir. Aslında,
diyebilirler ki: “ben böyleyim, ben şöyleyim” ama öyle değiller, onlar hiçbir şey değiller. Çünkü onlar etraftaki her türlü baskıyı
alıyorlar.

Ama çocuklara bakın! Çocuklar böyle değiller. Onların insanları bu şekilde, kendi ahlaksız hayatlarıyla etkilemek gibi  komik
düşünceleri yok. Hiçbirinin. Tam aksine, çocuklar çok bilinçliler ve çok iffetli insanlar olmak istiyorlar.

Bunun söylemeliyim ki, bunun gözler üzerinde bir etkisi var. Shri Ganesha gözleriniz vasıtası ile hareket eder: insanlara nasıl
baktığınız çok önemlidir.

Gözleri üzerindeki kontrolu tamamen kaybeden insanlar gördüm. Onlar bir bu kişiye bakmaya, bir diğerine bakmaya devam
edeceklerdir. Sebepsiz yere, ama bu Ganesha kontrolünün olmaması meselesi. Ve gözler bununla bozulur.  Bu bozulma,  hiçbir
şeye  dikakatle bakamazsınız demektir. O zaman herhangi birşeyin içine  nasıl nufüz edebilirsiniz?  Herhangi bir yolla bir şeye
nufüz etme ancak gözlerinizi gerçekten  bu anlamda düzeltirseniz  mümkün olur, bir şeyi o anda, o zaman görür ve gözlerinizi
orada burada gezdirmeye devam etmezsiniz. Bu herşey demek olabilir, her şeyden gelebilir.

Bu, Ganesha yanlışlarımızı bulan kişi demektir. Örneğin, insanlar aç gözlüler. Bu nedenle de durumu, kim ne giyiyor, hangi giysileri
giymeleri gerek gibi görmeye başlayacaklardır. Eğer aç gözlü iseler, birisinin güzel bir evi olduğunu gördüklerinde, “Benim de
güzel bir evim olmalı” diyeceklerdir ama  bu evin  güzelliğini asla görmezler. Onlar asla evin gerçek özünü görmezler.  Sadece “Bu
eve sahip olmalıyım, bu tür bir şeye, şöyle bir şeye sahip olmalıyım” demeye devam ederler. Onlarda güzellik duygusu yoktur,
söylemeliyim ki, sadece sahip olma duyguları vardır. Ve bu söylenecek öyle kötü bir şeydir ki, çünkü güzellik duygusu çok derin
bir şey ve sahip olma duygusu da çok değersiz ve çok saldırgancadır. Bu yüzden, her şeye Ganesha’nın bakış açısından
bakılmalıdır, “O bunu nasıl yapardı, O bunu nasıl kullanırdı? gibi bakılmalıdır.

Biz çocuklardan öğreneceğiz. Bir şeylere nasıl bakıyorlar ve nasıl çözüyorlar, nasıl düşünüyorlar. Şaşıracaksınız, ne kadar
mantıklılar ve çok  mantıklı şeylerden bahsediyorlar. Bir çocukla karşılaştım, bu çocuk Bana “Ben ay dedeyi seviyorum” dedi. Ben,
“Tamam. Şimdi, ayda yanlış olan şey  ne?” dedim. “Hiç ama o kendini her zaman bulutların arkasına saklıyor.”  Bunun üzerine “O
neden böyle bir şey yapıyor?” dedim.  “Çünkü o çok fazla yürüyor, yani yorgun ve dinlenmesi gerekiyor. İşte bu yüzden böyle
yapıyor. Eğer çok fazla yürümezse, eğer bulunduğu yerde kalırsa, bunu yapmasına gerek yok.” Şimdi düşünün! Küçük bir çocuk
tüm bunları gözlemliyor! Demek istiyorum ki, bu küçük çocuğun neyin doğru neyin yanlış olduğu bilmesine veya nasıl
davranılması gerektiğini bilmesine, bir şeyleri yapmanın uygun yollarını nasıl anladığını gördüğümde şaşırdım.

Hiçbir şey düşünmediler, şartlanmadılar, hiçbir şey ama nasıl davranmaları  gerektiğini biliyorlar. Ve çocuklar her zaman Divine
tarafından gözetildiler. Çok yüksek yerlerden düşmüş çocuklar gördüm. Onlara hiç bir şey olmadı! Ve hatta, yılanlar ve bu tür
şeyler çocukları ısırmazlar.

Hatta derler ki, kaplanlar asla çocukları yemeye çalışmazlar. Bu nedir? Bununla ilgili bu kadar güçlü olan şey nedir ki, çocuklar bu
kadar  güvendeler ve büyümelerine izin verilir? Ama sonrasında iffetsiz korkunç yaratıklar haline gelecek şekilde büyürler!
Kadınların peşinde koşanlar veya erkek peşinde koşan kadınlar bu günlerde çok sıradan bir oyun bu. İnsanların nasıl olupda bunu
yapabildikleri ve hatta  Sahaja Yogilerin bile bunu yapmaları inanılmaz bir şey. Tabi ki yapmaz onlar ama bazıları hala  bu tür
pisliğin içindeler.

Bu yüzden, Ganesha’nız hali hazırda oturtulduğu zaman... Tüm kainatı yaratmadan hemen önce, Anne Shri Ganesha’yı yarattı.



Eğer O oradaysa, o zaman hayat çok kolaydır. Böyle bir toplumun yaşaması çok kolaydır.  Böyle bir arkadaşlık da çok kolaydır.
Çünkü, sahiplenici hiçbir şey yok, veya  diyebilirsiniz ki hiç bir türde ahlaksızlık yok. Kadınlara kötü bakan gözleriniz olduğunda,
paraya kötü bakan gözler, sahiplenmek için kötü bakan gözleriniz olduğunda, Ganesha düşmüştür.

O sadece nasıl neşe duyulacağını bilir. Herşeyden neşe duyun! Eğer bu Ona aitse, sorun yok. Bana aitse de sorun yok ama bunu
güzelliğinden nasıl neşe duyacağınızı bilmelisiniz. Ve kendi içinizde buna sahip olduğunuzda neşe budur, yaşlanmazsınız çünkü
her zaman neşe duyuyorsunuzdur!

Yaşlanacak ne var? Ama normalde bu olmaz. Sizler çok fazla eleştirelsiniz, siz çok fazla, söylemeliyim ki, bencil ve bazan aptal,
çok fazla aptalsınız.

Özünüz üstünde bütün bu kaybettiğiniz şeyler, bütün bu elde ettiğiniz şeyler, hepsi  neşedir… Sizin özünüz nedir? Özünüz neşeden
başka birşey değildir! Neşeli bir insan, kesinlikle kendi özünü neşesi vasıtası ile ifade edebilen biridir. Böyle birisi çok neşe
vericidir, çok şakacı. Ve asla kimsenin onurunu kırmaz. Her küçük şeyin içindeki güzelliği görür. Ve bütün yaratılmış olanların
tabiatı çok güzeldir! Ben gerçekten çok şaşırdım –nasıl olurda, şiir çok az sayıda insana ulaşır…

Çünkü onlar aşk meselelerini anlatmaya devam ediyorlar, bunu, şunu, tüm saçma sapan şeyleri ve sizi mutsuz eden şeyleri.
Mutsuzluk aydınlanmış bir insanın işareti değildir. Eğer bu  sorununuz varsa ve mutsuzsanız, sadece seyredin ve görün: neden,
neden herşeye karşı böylesi komik bir davranış geliştirdiniz? Herşeyden neden neşe duymuyorsunuz?

Bu kişiyi gözlemeye devam edin, bu insanı gözleyin, asla neşe duymayacaksınız. Eğer çocukları izlerseniz, çok ilginçtir bu. Onlar
bakarlar… sanki bir espri görmüşüm gibi. Çocuklara dair bir espri var. Evde yemeğe misafirleri vardı ve adam yemek yiyordu,
çocuk onu yemek yerken gördü. “Anne, o at gibi yemiyor, sen o at gibi yiyor demiştin bana”  (Gülüşmeler) Onlar işte böyleler: çok
sade, çok sade kalpli ve işte insanları bu şekilde düzeltir, düzeltirler.

Çocuklarla ne konuşacağınız, onlara ne söyleyeceğiniz çok önemlidir. Çünkü eğer onlara “Bunu yapma!”  gibi bir şey söylerseniz,
bunu  öyle bir şekilde yapacaklardır, bu çok komik bir şekilde olacaktır, kesinlikle komik  bir şekilde. Bir kere çok itaatkardır onlar.
“Biz çocuğuz, bizler itaat etmeliyiz” diye düşünürler.  Ve bu itaat onların basit tabiatlarından gelir. Ama onlara çok fazla şey
söylememeye çalışmalıyız. Ve onları “böyle yapma, şöyle yapma!” diyerek kontrol etmeye çalışmamalıyız. Sürekli  böyle
davranırsanız, çocuklar anlamazlar. Onlara bir şey söylemeniz gerekmez. Ama ancak eğer iffetli çocuklarsa, eğer iffetli bir
toplumda büyüdülerse… İşte bu yüzden Ben her zaman söylüyorum: “Baba, (kardeşim) çocuklarını bizim okula gönder.” Çünkü
iffetli olmalılar. İffetin değerini anlamalılar. Ve batıdaki bu modern toplumlar, özellikle çocuklarımızın masumiyeti için çok yok
ediciler.

Biz çocuklardan çok şey öğrenmeliyiz: nasıl masumlar, nasıl sadeler. Onların yöntemi çok cömert ve çocuklar ellerindeki herşeyi
verebilirler, herşeyi. Onlar bir şeylerin sahiplenilmesini anlamazlar. Sadece düşünün. Eğer biri bir şeyi beğenirse, tamam, bunu al.
Ve birisi bir şeyden hoşlandıysa, ona vermek için bu şeyi muhafaza edeceklerdir, bilirsiniz. Onlar muhteşem kişilerdir.

Çocuklardan çok şey öğrenmeliyiz. Gülen yüzleri ve neşeleri, nasıl davranacağımızı bize öğretmeli. Çünkü Ganesha onların
vasıtası ile çok açık şekilde parlar. Bütün zekaları, söyledikleri bütün güzel şeyler, söylemeliyim ki, hepiniz bunları yazmalısınız –
çocuklarınız ne söylüyor, ne konuşuyor. Çünkü bu  ilginç epizodlardan oluşan bir kitap olurdu, savaşlar hakkında ve bu dünyada
yapılan korkunç şeyler hakkında yazmaktansa, çocukların size söyleyebileceği iyi şeyleri yazın,.

Çocuklar bütün bu çeşit kitlesel moda  saçmalığına inanmazlar. İnanmazlar. Bakın, her zaman uygun şekilde giyinirler, böyle
kitlesel şekilde davranmakla ilgilenmezler. Bu kendilerinin çok bağımsız olmaları anlamına gelir. Hiç bir topluluğun kölesi
değillerdir. Ve hiçbir şeyin,  sadece genel olarak  takip edildiği için  peşi sıra gitmek istemezler, hayır. Onlar kendi modellerini
takip ederler ve çok asil bir şekilde yaşarlar, tamamen asil bir şekilde. İffet duyguları çok iyi gelişmiştir. Kendi vücutlarını gösteren
bir şeyi yada kendilerinde bir şeylerin yanlış olduğunu gösterecek bir şeyi giymezler.

Bazen çocuklarımızı ihmal ederiz, çok fazla. Para problemleri yüzünden, belki de veyahut hangi karı-koca sorunları var



bilmiyorum ve çocuklar ihmal edilirler. Ve bir kere ihmal edildiler mi, onların başlarına herşey gelebilir ve bence çocuk yapıp,
sonrada onları ihmal etmek çok büyük bir günah.

Çocuklara öncelik verilmeli ev halkı içinde, ailede ilk sıra onlara verilmeli ve onlar herkes tarafından bakılmalıdırlar. En önemli şey
onlardır. Birileri değil, o kişi ailenin başı, çocuklara bağırabilir, böyle bir şey değil. Dahası, Ben eski kötü şeyleri ve  kötü
alışkanlıkları nasıl benimsediğimizi gördüm, çocuklar hiç benimsemezler. Onlar bunun kötü olduğunu, yapılmaması gerektiğini
bilirler. Yapılmaması gerektiğini masumiyetleriyle bilirler.

Onlar bazen, bilirsiniz, ateşle oynayabilirler, böyle şeyler yapabilirler ama bundan bir kere zarar gördüler mi, bir daha hiç
dokunmazlar. Öğrenmek konusunda çok hızlıdırlar çünkü içinde bulundukları dönem bu, büyüyor onlar. Ama aslında, şimdi
ihtiyacımız nedir, büyüklerin büyümesidir.

Çocuklar büyüyorlar, öğreniyorlar. Ama ya büyükler? Onlar da herkese karşı nasıl iyi ve kibar olunacağını öğrenmeliler. Ve geri
kalan herkese karşı şefkatli olmayı. Bu eleştiri düşüncesi nereden geliyor, bilmiyorum. Ama sanki herhangi bir yere varacakmış
gibi eleştirmeye başlıyorlar. Çocuklar asla eleştirmezler. Onlar asla böyle şeyleri görmezler, asla.  Onlar sadece o eve veya
herhangi bir yere girerler ve sadece neşe duyarlar ve evin sadece iyi taraflarını göreceklerdir. Her zaman böyle yorumladıklarını
görüyorum: “Bakın, çok hoş bir Ganeshaları var, bu gibi şeyler.” Ev kirli olabilir, koku bulunabilir, herhangi bir şey, hiç fark  etmez.
Bakın, onların gözleri, güzel olan ve iyi olan şeylere doğru yönelmiş. Onlar bir şekilde bütün bunlara kapılmıyorlar.

Sonra, bir de, modern hayattan dolayı çocuklar komik bir karakter geliştirdiler, büyüdükleri zaman “ben bunu sevmedim, ben şunu
sevmedim” diyorlar. Söylemeliyim ki, onları bunlardan korumamız gereken yaşama dair komik komik  fikirlerin içine düşüyorlar,
çünkü bu günlerde toplum çok hızlı büyüyor. Televizyonlar var, bir çok şey var, söylemeliyim ki, çocuklar için iyi olmayan şeyler
yayıyorlar.  Ve onlar bunları da görmemeliler. Eğer çocuklar aydınlanmış ruhlarsa, bunları görmek istemiyorlar. Şiddet görmekten
hoşlanmıyorlar. Saçma sapan şeyler görmekten hoşlanmıyorlar, Ben gördüm. Hoşlanmıyorlar ama ebeveynleri oturuyor ve
şaçmalıklardan neşe duyuyorlar, bu yüzden onlar da oturuyorlar. Gitgide bu onların kafalarında yer edebilir. Ama normalde,
çocuklar hiç bir şiddetten ve kavgadan hoşlanmazlar, bu tür herhangi bir şeyden hoşlanmazlar.

Bu nedenle, onlardan çok şey öğrenmemiz lazım çünkü onlar masumlar, çünkü onlarda masumiyet kalitesi var, bu yüzden onlar
saygı görmeliler.

Ben çocuklarını döven veya vuran ve kendi ihtiraslarını çocukları vasıtası ile gideren insanlardan hoşlanmam. Bu çok, çok yanlış.
Onları kendi haline  bırakmalısınız , onlar mükemmeller. Tek  şey şu ki, gerektiğinde onlara uygun fikirler verilmeli, kendi iffetleri
ve iyi davranışları takdir edilmelidir. Bu yapılmalıdır ama içinde yaşadıkları toplumda çocukların şımartıldığı  şeklinde bir çeşit
yargı verilmemelidir. Geçen gün bir çocukla karşılaştığımda şaşırdım. Çocuk, “Bir arabam olsun istiyorum” dedi. “Hangi araba”.
“Mercedes”. Ben de, “Neden bir Ferrari istemiyorsun” dedim. (gülüşmeler) Böyle, görüyorsunuz, bu para merkezcilik de
çocukluktan itibaren gelir. Eğer çocukluktan başlayarak bütün bu para odaklı konular hakkında konuşursanız, çocuklar da bunu
öğrenir ve onlarda böyle konuşurlar. Çocuklar için sakınmanız gereken bir çok başka şey vardır. Onların para odaklı olmaya yol
açan bu tür şeylere yaklaşmalarına izin vermeyin.

Çünkü bu,  günümüzün problemi. Her yerde kanunsuz olarak para kazanan insanlar görüyorsunuz.  Çok fazla para yapıldı ve
bunun yapılmasına gerek yok. Ama hala, görüyorsunuz, buna devam ediyorlar, bu para odaklı olmak komik bir şey.  Bu
açgözlülük, bu çılgınlık, söylüyorum bu gerçek delilik. Bir adam, 25 araba istiyor. 25 arabanın içinde mi oturacak? 25 tane uçak
istiyor. Bununla ne yapacak? Bunun için, herkesi kandırıyor, herkesi rahatsız ediyor, başkalarının paralarını alıyor. Böyle
olmaktansa yoksul olmak daha iyidir.

İşte, bu gün olan bu. izledikleri yol yanlış. Sağ kanalın yolundalar, sağ kanal yol.

Şunu söylemeliyim ki bizler Sahaj Yogamıza, sol tarafta olan Shri Ganesha’dan başlarız. Sağ taraftan değil. En başta, sol
kanalınızı geliştirirsiniz, sonrada sağa gelirsiniz ve iyisinizdir. Işte bu yüzden Sahaja Yogamız tamamen Shri Ganesha üzerine
kuruludur. O bir kez orada ise, sizler tamamen iyisinizdir ve problem yoktur, bilgelik de bir eksiklik yoktur. Bir kere Shri Ganesha ile



birlikte iseniz, önemli olan noktayı tamamen ve açıkça görürsünüz. Nasıl davranmalısınız, nasıl yaşamalısınız. Şehvet,
açgözlülük, saçmalık gibi aptallıklara kapılmazsınız.

Ama insanlar çıldırmış, biliyorsunuz, büyüdüklerinde her tür şeyi alıyorlar.

Ama çocuklar, eğer bir etki altında kalmışlarsa, üzerlerinde uygun aile hayatının güzel etkileri varsa,  uygun okul hayatının, uygun
rehberliğin, uygun sevginin etkileri varsa ve büyümeleri  sırasında her şekilde yardım almışlarsa, o zaman çocuk son derece, son
derece iyi ve güzel oluyor. Ve Ben bütün Sahaj Yogileri, bu tabiatta çocuklarının olması ile ve sizi de çocuklarınıza bakmanız için
kutsuyorum. Bu çok önemli, çünkü onlar yarının Sahaja Yogileri. Ve onların daha iyi kaliteleri olmalıdır. Çünkü siz başka bir
Lot`tan (bir parti üretim) geliyorsunuz.  (gülüşmeler)

Onlar masumiyetten geliyorlar yani onlar çok saflar. Onların saflığına saygı gösterilmeli ve korunmalıdır. Belki bizlerın çocukların
ve onların içinde Shri Ganesha’nın kalitelerini geliştirmenin önemini anlarız.

Çok teşekkür ederim!
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Damatlara Konuşma, Cabella Ligure. (İtalya), 15 Eylül 2002 Hepiniz Sahaja Yoga içinde evlenmeye karar verdiğiniz için çok
mutluyum ama sizin sahip olamak zorunda olduğunuz mutlak sorumluluklar var. Bu, bu gün evlendiğiniz, yarın boşandığınız
sonra şunu yaptığınız, bunu yaptığınız diğer evlilikler gibi değildir. Bu, bu tür bir şey değildir. Sizler Sahaja Yoga`da evleniyorsunuz
çünkü bizler Sahaja Yoga`yı kuvvetlendirmek istiyoruz. Sizin bir karınız olacak ve o size bakacak, size karşı şefkatli olacak, sizi
sevecek çünkü o bir Sahaja Yogini. Ve sizde ona karşı çok nazik olmalısınız. Onu baskı altına almaya çalışmayın, onun sizin
fikirlerinizde olması için çalışmayın. Onun ne istediğine bakın. Karınızı nasıl seveceğinizi bilmek zorundasınız aksi takdirde
evlilikler mümkün değildir. Ama Sahaja Yoga`da bir kez boşanırsanız, biz sizi asla tekrar evlendirmeyeceğiz, buna şimdi karar
vermemiz lazım. Bir şekilde karınızı terk ederseniz veya ondan ayrılırsanız veya evliliğinizle ilgili olarak sorumsuzca bir şeyler
yaparsanız Sahaja Yoga`da yeriniz yoktur. Yani her şeyden önce, şimdi evleniyorsunuz ve bunun çok, çok büyük bir sorumluluk
olduğuna sadece siz karar vermelisiniz. Bizler Sahaja Yoga evliliklerinin çok başarılı olmasını istiyoruz ve hepiniz çok mutlu bir
evlilik hayatından neşe duymalısınız. Baskıcı olamanın bir faydası yoktur, kontrol etmenin bir yararı yoktur, sadece birbirinize eşlik
etmekten dolayı neşe duyun. Çünkü karınızda bir Sahaja Yogini ve sizde Sahaja Yogisiniz. Ve sizleri Sahaja Yogiler olmadığınız
sürece evlendirmek istemiyoruz. Sebebi şu, bizler aydınlanmış insanlarız, bizler daha yüksek bir farkındalıktanız. Kendi spiritüel
hayatımız var. Her şeyi bozan, kavga etmeye devam eden, aptal olan diğer insanlardan, nasıl çok farklı davrandığınızı
yaşamlarımızda göstermeliyiz. Yani hoş çocuklarınız olacak, çocuklarınızla ilgilenin, ailenize bakın, bu sizin önceliğiniz. Şüphesiz
bazılarınız işinizle çok meşgul olacaksınız. Bu tamam ama karınızı sevmek, ona bakmak, çocuklarla ilgilenmek çok önemli. Aksi
halde siz bekar kalmalı ve evlenmemelisiniz. Ama eğer evleniyorsanız, bir eşin sorumluluğunu alıyorsunuz. O birilerinin kızı ve
babası kızını size veriyor. Yani şimdiye dek, söylemek zorundayım ki, oğlanlar Sahaja Yoga`da çok iyi davrandılar ve şimdi Sahaja
Yoga`ya yardım etmek ve Sahaja Yogi çocuklar üretmek için buradasınız çünkü bizler dünyayı değiştirmeliyiz. O özgürlüğüne
kavuşturulacak. Eğer evlilikle ilgili çok düşük seviyede bir anlayışa sahipseniz, bu işe yaramayacaktır. Yani Ben büyük bir saygı
göstermeliyim, büyük bir saygı ile demeliyim ki, sizlerden çok alçak gönüllü bir talepte bulunmalıyım- lütfen, lütfen – eğer Sahaja
Yoga`da bir evlilik hayatına giriyorsanız, sorumluluğunuzu anlamalısınız, bu çok büyük bir sorumluluktur. Bu tüm dünya için bir
sorumluluktur çünkü bizler bütün dünyayı değiştirmeliyiz. Ve eğer siz ülkenizdeki veya diğer ülkelerdeki öbür kocalar gibi
davranırsanız, o zaman Sahaja Yoga`da evlenmenin ne yararı var? Sizler gidip dışarıda hoş bir evlilik yapabilirsiniz. Ama eğer
Sahaja Yoga`da evleniyorsanız, bunun kötülüğe karşı, adaletsizliğe karşı ve aynı zamanda her tür kötü yönetime karşı büyük bir
savaş olduğunu bilmelisiniz. Bizler güzel bir dünya meydana getirmek istiyoruz ve güzel bir dünya meydana getirmek için güzel
insanlara, kendileri herkese saygı gösteren insanlara ihtiyacımız var. Yani, Ben sizlerden tekrar ve tekrar aynı talepte
bulunmalıyım, sizler çok iyi, alçak gönüllü ve saygı gösteren kocalar olun. Başkalarını izlemeyin çünkü Benim komik şeylerim oldu
ve bu insanların Sahaja Yoga`daki evliliklerde nasıl böyle olduklarına şaşırmıştım ama bizler onların hepsinin deli, akıl hastası
olduklarını fark ettik ve onlar delice davrandılar. Yani saldırganlık ve tüm bu şeylere izin verilmez. Bu kızlarla, özellikle tüm
dünyanın menfaati için evleniyorsunuz, sadece kendiniz için değil, sadece çocuklarınız için değil, aileniz için değil, tüm dünya için.
Bütün dünyadan önce siz, kendinizin çok duyarlı, bilge ve yüksek derecede gelişmiş bir kişi olduğunuzu göstermelisiniz. Bu düşük
tipte insanlar için bir evlilik değil. Bu yüzden, çok olgun olduğunuzu ve içinizde bu aydınlanma duygusuna sahip olduğunuzu
göstermek sizler için bir sorumluluktur. Sizler aydınlanmış insanlarsınız ve sizler tüm dünyayı aydınlatabilirsiniz. Tabi ki, karınız
başka bir aileden geliyor, belki de başka bir ülkeden, bu yüzden anlayışta küçük bir fark olacak. Yani siz onun anlamasını sağlayın,
onunla konuşmalısınız, ona “tamam, yanıma gel, otur” demelisiniz ama sinirlenmenin ve öfkelenmenin yararı yoktur. Bunun için
her ne şekilde bir izahta bulunsanızda, öfkelenmek iyi değildir. Bu size yardım etmeyecek. Ben, hepinizin karınızla çok hoş bir
şekilde evlendiğinizi, başarılı bir şekilde bunu nasıl sergilediğinizi görmeyi istiyorum. Ama Ben anlamsızca onları şımartın
demiyorum. Ben halihazırda onlara söyledim. Onları şımartmanız gerekmiyor ama bırakın onlar Sahaja Yoganın güzel çizgisi
üzerinde olsunlar. Sahaja Yoganın, iyi gönüllüleri olun. Onlar çok iyi anneler olacaklar ve onlar, bu dünyayı tamamen değiştirecek
olan, şimdi bizim istediğimiz bu çocukları yaratacaklar. Bu yüzden umarım Benimle aynı fikirdesiniz ve eğer aynı fikirdeyseniz bu
iyi. Eğer aynı fikirde değilseniz, şu an bile, vazgeçebilirsiniz, Ben buna aldırmam. Ama evlilikten sonra yanlış davranmaya
çalışırsanız veya eğer boşanmaya çalışırsanız, Sahaja Yogada yeriniz yok. Sizleri burada tutmayacağız. Yani, hepiniz bunu kabul
ediyor musunuz? Tamam? Kim kabul etmiyorsa, ellerinizi kaldırın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bunu bilmekten
dolayı çok mutluyum. Yani sizler daha bilge olmalısınız ve karınıza açıklamalısınız. “Bak şimdi, bu budur, bu da budur” ve bırakın
sizin entellektüel olarak daha yüksek olduğunuzu görsünler, sadece bu da değil, sizin çok bilge olduğunuzu. (görsünler). Spiritüel
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olarak siz anlarsınız. Ve o zaman onlar sizi dinleyecekler. Yumuşak olun, hoş olun, onlar ebeveynlerinden ayrılıyorlar, onlar
ailelerinden ayrılıyorlar, onlar ülkelerinden de ayrılıyorlar, bazıları. Bu yüzden onlara çok yumuşak ve nazik olun ve hiç bir şey için
onlara kızmayın. Hiç bir şekilde öfkelenmeye gerek yok. Ben tüm yaşamım boyunca asla öfkelenmedim. Yani bu insanların
öfkelenmesinin gereksizliğini gösterir, gerek yok. Sadece sessiz kalın. Eğer bir şeylerden hoşlanmıyorsanız sessiz kalın ama
öfkenizi veya sinirinizi göstermeyin. Sizin bilge olduğunuzu, asil bir kişi olduğunuzu göstermelisiniz. Bir şeyler fırlatan, bağıran,
her tür şeyi yapan bazı kocalar gördüm. O zaman, siz saygıdeğer olmadığınız sürece, karılarınızın size karşı nasıl saygı
duyabilirler? Saygıdeğer olmalısınız, sizler ona karşı müşfik olacaksınız, ona karşı kibar olacaksınız. Ben onları şımartmanızı
söylemiyorum, hiçbir şekilde. Bir şeylerin yanlış olduğunu düşünüyorsanız, o zaman onu oturtun, siz oturtun ve ona, bu Sahaja
Yoganın bakış açısı ile iyi olmayacak diye açıklayın. Tamam mı? Yani Ben hepinizin beklemenizi istiyorum ve tüm bu yıllar
boyunca şimdi büyüdünüz, hayatın amacının ne olduğunu anladınız. Çok teşekkür ederim. Tanrı sizleri kutsasın! Yani, sizler
aşağıya gitmelisiniz ve numaralarla uygun bir sırada ayakta durmalısınız çünkü Ben bu noktada kafanızın karışmasını
istemiyorum, tamam mı? Onlar sizi bir sıraya sokacaklar. Siz böyle ayakta duracaksınız ve eminim bu çalışacak. Şimdiye dek asla
bir kafa karışıklığı olmadı ve hepiniz duyarlı insanlarsınız, siz anlarsınız. Tamam, teşekkür ederim. Ben hangi ülkelerden
geldiğinizi bilmek istiyorum. Tek tek söyleyebilir misiniz? Hindistan, tamam (Hintçe) Sen ona söyle. İki Numara kim? Ukrayna,
numara iki (Hintçe) Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Rusya. Şimdi, sıradaki kim? Ayağa kalkıp söyleyebilirsin (Hintçe) Estonya,
Almanya, “Achha!”, Brezilya - “Achha!”, Ukrayna, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Rusya. Aynı gibi görünüyorlar! Nijerya,
İrlanda, İtalya (Hintçe) Fransa, sıradaki, İtalya. Tamam, çok iyi. Bu global bir. Bu global. Hepimiz globaliz ve bizler, her ülkeden,
her yerden, herkesten nasıl neşe duyduğumuzu ve anladığımıza dair evrensel duyarlılığımızı göstermeliyiz. Onların hepsi sizin kız
ve erkek kardeşleriniz. Tamam mı ? Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Gelinlere Konuşma, Cabella Ligure, (İtalya), 15 Eylül 2002
Ben hepinizi bu kadar güzel kıyafetler içinde, düğün kıyafetleri içinde gördüğüm ve aynı zamanda iyi bir ruh hali içinde
evlendiğiniz için çok mutluyum. Bu davranışınızı devam ettirmek zorundasınız, tamam mı? sizler mutlu insanlar olmalısınız ve
kocalarınızı da mutlu etmeye çalışmalısınız. Sizin mutluluğunuz, çocuklar için mutluluk yaratabilir. Şimdi bir şey için sizi uyarmak
istiyorum, geçmiş yaşamınızda yanlış olan hiç bir şeyi kocanıza söylemeyin. Bu yapılmamalı. Buna gerek yok çünkü sizler Sahaja
Yogilersiniz. Sizler değişmiş insanlarsınız ve ne olduysa oldu, bunun hakkında konuşmaya ve ona bunun hakkında hiç bir şey
anlatmaya gerek yok ama sizler şu an ve gelecek hakkında konuşun, tamam mı? Yani duyarlı olun! Mutlu bir evlilik hayatı
yaratacak olan şey sizin duyarlılığınızdır. Duyarsız olursanız, bilgelik yoktur ve o zaman evlilikler başarısız olur. Ben gördüm, bazı
kızlar kocalarını çok fazla baskı altına alırlar. Egemenlik kurmaya gerek yok. Eğer kocanızı seviyorsanız, işte bu nasıl egemenlik
kuracağınızdır, kocanızı sevmek en iyi yoldur, onunla ilgilenin, her ne gerekiyorsa, çünkü sizin daha iyi bir toplumdan geldiğinizin
veya daha iyi bir kültürden veya daha iyi bir aile geçmişinden geldiğinizle ilgili gösteriş yapmanın bir yararı yoktur. Sizin gerçekten
iyi bir kişi olduğunuzu gösterebilecek olan, sadece sizsiniz ve sizin iyiliğiniz onun dostluğunu kazanacaktır. Yani, evliliği kuran
veya bozan sadece kadındır. Ve çok açıkça size söylemeliyim ki, eğer hala evliliğiniz hakkında bazı şüpheleriniz varsa veya eğer
hala bunun iyi bir eşleşme olmadığını düşünüyorsanız, şimdi vazgeçmelisiniz. Sonradan kocanızda hatalar bulmamalısınız.
Bakın, erkekler erkektir ve kadınlar kadındır. Erkekler, kadın olamazlar ama sizler kadınlara saygı gösterilmesi gerektiğini onların
anlamalarını sağlayabilirsiniz. Tamam ve nasıl, bunu siz kendi davranışlarınızla göreceksiniz. Eğer davranışlarınız iyi ise, onlar
size saygı gösterecekler. Ama eğer davranışlarınız çocukça veya davranışlarınız saldırganca ise, hiç bir erkek saldırgan olan bir
kadına değer veremez ve bu yüzden sizler saldırgan olmamalısınız. O her ne söylerse kabul etmelisiniz ve onu dinlemelisiniz.
Temel şeyler, buna şüphe yok onlar oradadırlar, ama bunun dışında küçük küçük şeyler için, kocanıza hükmetmeye
çalışmamalısınız. Bu bir Sahaja Yogininin işareti değildir. Sahaja Yogini, sevgi, anlayış ve bilgelik ile kocasını kazanmalıdır,
hükmederek değil. Bu bizim anlamamız gereken bir şey ve bir çok evlilik, egemenlik kurma yüzünden yıkıldı. İkinci şey şu, sizler
doğal olarak ebeveynlerinize bağımlısınız, ailenize bağımlısınız,ülkenize bağımlısınız. Ama şimdi, bunu unutun. Kocanızın
ailesine, kocanıza ve etrafınızdaki şeylere bağımlı olun. Çünkü eğer kendi ailenize bağımlı iseniz, sonuçta ilişkiyi bozacaksınız. Bu
yüzden ayrılan bir çok çift biliyorum. Babası için çok endişelenen bir kız vardı çünkü babası işini kaybetmişti ve kız bütün hayatını
sefil bir hale getirdi. Bunun üzerine koca ortadan kayboldu ve başka bir şeyler yapmak istedi. Kız zor durumda bırakılmıştı ve
babasına gitmeliydi. Sonra, kız babasının evinde yaşamanın ne kadar zor olduğunu anladı. Yani bu sizin eviniz. Bu sizin aile
ocağınız. Bu sizin kocanız. Tamam, size yardım edecek bir başka kadın veya bir başka kişi için bir tür arayışa girmeniz
gerekmiyor. Kendinize yardım edecek olan sizsiniz. Tamam, çünkü kocalarını terk eden ve çocukları ile birlikte ailelerine geri
dönen bazı kızlarla çok kötü deneyimlerimiz oldu. Aileleri, tüm yaşamları boyunca onlara mı bakacak? Onlara kim bakacak? Bu
yüzden beyninizi kullanın ve sizin daha üstün bir şey veya daha yüksek bir şey veya sizin daha fazla bir şey olduğunuz hakkında
gösteriş yapmaya çalışmayın. Kendinizin alçak gönüllü olması gerektiğine dair bir şeyler söyleyin. Alçak gönüllü olan siz, daha
iyisiniz. Yoksa küstahlık size yakışmaz. Kız hoş gözükmez, o bazen at gibi görünür veya ne gibi görünür Ben bilemiyorum. Bu



yüzden alçak gönüllü olmak, kibar olmak, hoş olmak ve sizin iyi tabiatı olan bir insan olduğunuzu kanıtlamak daha iyidir. Tamam!
Size söylemem gereken ikinci şey, çünkü sizler batıdansınız. Yani batılı kadınlar çok para odaklıdır, hatta Hintliler bile böyle
oldular. Onlar bir araba isterler, onlar bir ev isterler, onlar bunu isterler, onlar şunu isterler. Sizler hiç bir şey istememelisiniz. Sizler
kocanızın, ailenizi ihtiyaçlarını karşılayacaksınız. Sizin hiç bir şeye ihtiyacınız yok. Bu sizin güzelliğinizdir. Bu sizi güzelleştirecek
olan süslemelerinizdir. Ama eğer sizin, “ben bunu istiyorum, ben şunu istiyorum” diye gözünüz kalacakca, bunun sonu yoktur.
Özellikle batılı akıl, onlar çok para odaklılar ve bu gibi problemler yarattılar, onlara ne demek lazım bilemiyorum. Yani , ikinci şey
şu, para odaklı olmamalısınız, sevgi odaklı olmalısınız. Farklı şeylerle sevginizi ifade edin. Kocanız için iyi yemekler yaparak, iyi bir
yatak hazırlayarak, evi organize ederek, her şeyi hoş bir şekilde tutarak. Çünkü eğer ev hanımlığınız dağınık ise, ev dağınık
kalacaktır. Ev ile ilgilenmek kocanızın işi değildir. Eğer onu gerektiği şekilde muhafaza ederseniz, çok güzel bir ev ve çok güzel bir
oda size neşe verecektir. Yani, tüm bunlardan neşe duymalısınız. Aileniz için yaptığınız her şeyden neşe duyun. Özellikle de
kocanız için. Küçük küçük şeyler yapılabilir, bakın, ona memnuniyet ve mutluluk verin. Çünkü o, ofiste çalışmaktan yorgun. Eve
çok yorgun geliyor ve sonra siz bu kişiden daha geç geliyorsunuz, bu yanlıştır. Bu yüzden biz hiç bir şey istemiyoruz davranışını
değiştirmelisiniz. Siz her şeye sahipsiniz, siz Sahaja Yogisiniz, sizler kesinlikle tatmin olmuşsunuz. Ama eğer talepte bulunmaya
devam ederseniz, o zaman bu çok zor olacaktır. Ben bunu size bu kadar söyleyebilirim. Bazı kızlarla çok, çok kötü deneyimlerim
oldu. Söyleyin, geçenlerde Avusturya`dan, üç kız Avusturya`ya ya geri gittiler. Bu utanç verici. Burada Avusturya`dan kimse var
mı? Hayır, Tanrı`ya şükür! Avusturya`da neredensin? Wa, Wa! Şimdi, dikkatli ol! Bakın, bunlar, bu üç kız çocukları ile geri geldiler.
Kocaya çok hükmediliyordu ve koca her cumartesi pazar babasının evine gitmek zorundaydı. Koca tüm parayı aşağı gitmek için
harcıyordu. Bu hiç bir bilgelik göstermiyor. Bakın, ev hanımı sadece aileyi büyütmez, iyi bir isim ve anlayış da getirir. Çok fazla acı
çekecek hiç bir şey yok ama anlayış gereklidir. Varsayalım ki, eğer siz bilge iseniz ve eğer bir şeyler olursa, çok bilgece bir tavır,
dengeli bir tavır, sorumlu bir tavır takının. Aile söz konusu olduğunda, çocuklar söz konusu olduğunda, kadın erkekten çok daha
fazla sorumlu davranmalıdır. Ama eğer siz sinirli bir kadınsanız, Tanrı sizi korusun ve kocanızı korusun. Yani öfkeli olmak hiç bir
kadın için uygun değildir. Eğer sinirli birisi iseniz, çok yakında yaşlı görünmeye başlarsınız. Çok yakında yaşlı görünmeye
başlayacaksınız ve eğer egonuz varsa, eğer kendiniz hakkında çok fazla düşünüyorsanız da aynı şey olacaktır. Bu yüzden en iyisi,
onu sevmek için, ona bakmak için, ona annelik etmek için kocasının evine gelmiş küçük bir kız gibi davranmaktır. Siz, onun
annesi olduğunuzu düşünmelisiniz ve bazen sizin yargılarınıza göre ahmaktırlar ama önemli değil. Yani, onlara sizin
bebeğinizmiş gibi bakın ve onlara karşı hoş ve tatlı olun. Tamam mı? Ve ailenizdeki insanlardan hiç birisi, kocanızdan daha
önemli değildir. Bu çok önemli. Sizler için en önemli şey kocanızdır. Bu Sahaj tarzda bir evlilik. Sizlerin başka evlilikleriniz olabilir,
on evliliğiniz olabilir, bu farklıdır, Sahaja Yogada değil. Bir kez boşanırsanız, biz sizi evlendirmeyeceğiz. Biz bıraktık, bunu denedik.
Bunu yapmayacağız. Çünkü kocanızı boşamak bir alışkanlık haline geliyor. Bir kez evlendiğiniz zaman, tamamen evlemenmiş
olmalısınız ve eğer boşanmak istiyorsanız, o zaman önce şunu bilin ki, sizinle yapacak işimiz yok. Sizler Sahaja Yogadan
çıkarılacaksınız. Bizler çok iyi evliliklere ve çok iyi çocuklara sahip olmak istiyoruz. Aynı zamanda soy olarak da, eğer siz duyarlı,
bilge, iyi ve müşfik anneler olursanız çocukların geleceği de çok iyi olacak. Tamam mı? Hepiniz buna söz veriyor musunuz? Tanrı
sizleri kutsasın!
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Bu kadar uzun zaman aradan sonra geri dönmek çok güzel. Ne zaman gelsem, sizler çok büyük bir salonda toplanmış
oluyorsunuz. Bizler bir araya geldik ve Sahaja Yoga işte bu şekilde gelişti. Bu sizler için çok önemli, özellikle de Almanya,
Avusturya’dan gelen insanlar için. Bunlar savaşta bulunmuş insanlar. Ve şimdi sizler Benimle birlikte savaşın içindesiniz. Bizler
savaşmalıyız, şeytanla savaşmalıyız. Dünyanın nasıl olduğunu biliyorsunuz. Onlarla savaşmalıyız ve onları cehaletin dışına
çıkarmalıyız.

Sizler bunu yapmak için öylesi bir desteksiniz ki, çünkü biz insanlığı değiştirmeliyiz. Onların çok hızlı bir şekilde, iyi insanlar
olmaları gerekiyor. Onlar bir kez aydınlanmalarını alınca, değişim başlayacaktır.

Şimdi İngiltere’de ve İtalya’da da, yapmakta olduklar şey ne, onlar insanlara sokakta aydınlanma veriyorlar. Sokaklarda
aydınlanma vererek binlerce insan, şimdi aydınlanmış ruhlar haline geldiler. Bu çok büyük bir şey çünkü bir kez aydınlanma
alınca, siz ruh olursunuz ve iyilik size gelmelidir. Sizde şeytani, kötü bir şey varsa bu gidecektir. Bu her yere çok hızlı yayılıyor ve
onların oldukları bu ülkelerde de yayılmalı. Buna gerek yok, savaşmanıza veya kavga etmenize gerek yok çünkü Tanrısal yardıma
sahipsiniz. Divine`dan gelen her tür yardıma, her zaman sahipsiniz. İşte anlaşılması gereken şey bu, insanları daha yüce bir şeye
dönüştürmek için Divine tarafından bizlere yardım edildi.

Biz buyuz ve bizler buradayız çünkü Ben Sahaja Yoga için bir yer, bir aşrama sahip olmaları gerektiğini insanlara anlatmak
istedim ve başka hiç kimseyi orada istemiyorum, sadece Sahaja Yogileri çünkü siz dünyada nasıl pis insanlar olduğunu
bilmiyorsunuz. Neler yaptıklarını, hangi limitlere kadar gidebileceklerini tahmin edemezsiniz ve gerçektende sizlere zarar
vermeye çalışabilirler çünkü onlar sadece negatif olmakla kalmıyor bazen de şeytanide oluyorlar. Çocuklarınızı mahfetmeye
çalışacaklardır, ailelerinizi mahfetmeye çalışacaklardır, onlar her tür şeyi yaparlar.

Yani onlarla yapabileceğiniz bir şey yok. Uzak durun. Ayrı durun çünkü hepiniz temizlendiniz. Temizlenmiş olan bu insanlar
çamurlu olanlarla karışmamalılar, değil mi? Ve bedeli ne olursa olsun Sahaja Yoga’yı başka şeylerle karıştırmayacağınız
hakkında, aklınızda bu kadarcık bilgeliğe sahip olmak zorundasınız. Bunu bilmek çok önemli. Ben uzun zamandır sizlere kendinizi
ayrı tutmanız gerektiğini söylemeye çalıştım ama insanlar bazen bunu yapmıyorlar ve sonra da çok fazla acı çekiyorlar.

Etrafımızda, bir çeşit kült veya ne olduklarını bilmediğim şekilde her tür iblis, her tür şeytani güç var ama onlar insanlara hiçbir
şekilde iyi şeyler yapmadılar, hiç de iyi değiller. Sadece bu günlerde neler olduğuna bakın: her çeşit kavga, savaşma, öldürme.
Tüm bunlar sürüp gidiyor, bu nedenle çok, çok kötü tipte bir Kali Yuga’da olduğumuzu ve bununla kolektite yardımı savaşmamız
gerektiğini bilmeliyiz. Çocuklara bakın, nasıl kolektifler. Hepiniz kolektif olmalısınız ve bütün insanları sevmelisiniz, çevrenizdeki
tüm Sahaja Yogileri sevmelisiniz. Onlardaki hataları bulmaya çalışmayın. Onlarla kavga etmeye çalışmayın çünkü Benim yaptığım
iş çok önemli.

Benim yapmaya çalıştığım şey insanları transforme etmek, onları iyi ve tatlı insanlar yapmak. Bu onlardan bir şey almak değil, iyi
insan olmalarını sağlayacak bir şeyleri onlara vermektir. Inanılmaz derecede iyi ve tatlı insanlara sahip olmalıyız, nefret etmeyen,
açgözlü olmayan insanlara. İnsanlar çılgınlık derecesinde açgözlüler. Para kazanılabilen ülkelerde herkesi aldattılar ve para
kazandılar, işte bu şekilde onların çocukları acı çekecekler. Onlar acı çekecekler. Bu nedenle dikkatim hepiniz için çünkü sizler bu
büyük savaşta, şeytanla olan savaşta Bana yardım edebilirsiniz. Bunlar davranışları ile şeytani olan insanlar ve onlar yok etmek
istiyorlar. Bunu anlamalısınız. Onların elinde oyuncak olmayın, sarsılmaz olun çünkü siz bu dünyaya bir şeyler, vesaire toplamak
için gelmediniz, büyük bir emirle Sahaja Yogi olmak için buraya geldiniz.

Başka bir şeyde, eğer içinizde neşe hissetmezseniz, sizinle birlikte neşe yoksa, başkalarını rahatsız edersiniz. Bu nedenle sizin
için en iyi şey meditasyon yapmak, tenkit etmeniz değil, beyninizi kullanmak değil, meditasyon yapmaktır. Sahaja Yogadan ve her
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şeyden nasıl neşe duyacağınızı meditasyonla öğrenirsiniz. Bu orada olmalıdır ve bu akli faaliyet gitmelidir. Başkalarınız organize
etmeye çalışmayın. Başkalarına konferans vermeye çalışmayın, yapmanız gereken şey kendi iç gözleminizdir. Sizde yanlışın ne
olduğunu ve neleri yanlış yaptığınıza kendiniz için bakın.

Yani huzurlu olmak her şey demek değildir, hayır. Sadece iyi olmak yeterli değildir. Tamam, ama başkalarını iyi insanlar,
başkalarını iyi insanlar yapmalısınız. Onları güzel insanlar haline getirmelisiniz. Sizin kendi yardımınızla ve dikkatiniz aracılığıyla
bizler bu dünyayı güzelleştirmeliyiz. Problem şu ki, Sahaja Yogadan sonra bile insanlar yanlış şeyleri çok kolay alıyorlar. Böyle
birisini desteklemeyin. Tersine bu kişiye Sahaja Yoga’nın kolektif bir aktivite olduğunu açıklayın. Bizler kendimize ait hiçbir şeye
sahip olamayız. Bizler aktif olmalıyız. Her zaman bir arada olmalıyız. Birliktelik çok önemlidir ve sonra birlikteliğin neşesini
aramakda çok önemlidir. Bunun neşesini hissedebilirseniz, hayatın amacına ulaştınız çünkü o zaman siz diğer insanları da bir
araya getirirsiniz ve onlara bu ruh olmanın neşesini verirsiniz. Onlar bir kez ruh oldukları zaman, bu değişmeye başlar ama eğer
kolektifseniz ve eğer hepiniz bir aradaysanız, o zaman sizde çok fazla büyürsünüz.

Şimdi, ayrılmaktan bahsedenler, bir tür çılgın bir fikri olanlar – lütfen onları dinlemeyin. Kontrol etmeniz daha iyi. Onlara karşı
“bizler birlikte olmalıyız” deyin. Biz yapamayız, bizler ayrılamayız. Buna benzer şeyler mahfedilecektir. Çünkü bu dünyada, bakın,
dünya nasıl, her şey nasıl ve nasıl yürüyor. Bu nedenle sizler için modern zamanların güzelliğini anlamak, transforme
olabileceğiniz bir zamanda doğmuş olmanızdır. Özünüz olabileceğiniz, Ruh olabileceğiniz zamanda doğdunuz. Herkes bunu
denedi, hiçbir şey işe yaramadı. Şimdi, sizin kundalininizin yardımıyla, bunu başarıyoruz. Sizlerde neler yapılacağınız zaten
biliyorsunuz. Nasıl aydınlanma verileceğini, vibrasyonları nasıl görebileceğinizi, her şeyi biliyorsunuz. Bunu görmeye başladığınız
zaman, yapmakta olduğunuz şeyin insanlık için büyük bir kötülük olduğunu anlayacaksınız.

Şimdi Ben sizlere bırakıyorum, hepiniz, Sahaja Yoga’ya gelen her biriniz öylesi mantıklı, iyi insanlarsınız ki ve buraya her gelişimde
hepiniz buradaydınız. Sadece Benim geldiğimi bildikleri için bir çok ülkenin burada olmasından dolayı çok mutluyum. Hepiniz
Beni ne kadar çok seviyorsunuz, size söyleyeyim. Gerçekten, bu inanılmaz. Hepiniz sevginizi gösterdiniz. Ben çok kısa bir sure
için burada bulunmama ragmen onca yolu hepiniz bunun için geldiniz.

Tanrı hepinizi kutsasın ve hissedin. Kafanızda, şimdi bu dünyayı, iyi insanlara ve ruhani insanların yeni dünyasına dönüştürme
sorumluluğunuz olduğunu hissedin. Yani sizin sorumluluğunuz bu ve bunun sonucu olarak yapmanız gerekeni bileceksiniz.
Hepiniz çok sorumlu olmalısınız. Hangi ülkeden gelirseniz gelin, nereden gelirseniz gelin çok ama çok sorumlu, sorumlu insanlar
olmalısınız ve Sahaja Yoga için ne yaptığınızı anlamaya çalışın.

Şimdi bir çok yeni yüz görebiliyorum. Onları gördüğüm için mutluyum. Tabi ki bir çoğu tanıştığım Avusturyalılar ve daha once
tanıştığım Almanlar ama başka ülkelerden de insanlar görüyorum, onların buraya gelmeleri çok tatlı.

Önemli olan şey, insanların kendilerinde problem olan bir şeyi teslim etmeleridir. Kendilerini Sahaja Yoga’ya teslim edemiyorlar.
İşte bu sizin hayatınız. Bu iyiliğin güzel nehri. Bu nedenle teslim etmeyi denemelisiniz ve teslim edemezseniz, o zaman sizde
yanlış olan bir şey vardır.

Lütfen teslim etmeye çalışın ve böylece bu teslimiyetle sadece tam bir neşe, mutluluk ve huzur elde edeceğinize şaşıracaksınız.
Bu çok önemli ve size söylemek için geldiğim şey şu, lütfen teslim etmek için çaba gösterin. Ve teslimiyet – Ben size kendinizi
nasıl zorlayabilirsiniz bunu söyleyemem, ama sadece düşüncesiz farkındalığa girin. Meditasyon yapın ve düşüncesiz
farkındalıkta, sonra eminim ki, Benim bütün sevgimle ve Benim tüm kutsamalarımla sizler teslim edeceksiniz – sadece teslimiyet
de değil, diğerlerini de değiştirmek ve dönüştürmek için muhteşem güçler geliştereceksiniz. Hepiniz buna sahipsiniz ve eğer
sadece geliştirirseniz, yaşamda değişmesi için kaç kişiye gerçekten yardım ettiğinizi bulmaya çalışın.

Çok teşekkür ederim.
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Navaratri Puja, Los Angeles (USA), 27 Ekim 2002. Bugün, Tanrıça’ya ibadet edeceğiz. İlk önce sol kanal programlaması  Onunla
gerçekleşir, ama daha sonra Sahasrara’da, Adi Shakti’dir O. Ve sol kanalda Onun neler yaptığı halihazırda yazılmıştır, görmüş
olmalısınız, çünkü O hafızadır, bilgeliktir ve sizi koruyandır. Gücünü Ganalar üzerinde kullandığı zaman görünür O. Bildiğimiz gibi,
içinizde her tür düzeltme işlerini yapmaktan sorumlu Ganalar vardır. Bunlar, sol kanal vasıtası ile hareket eden Ganalardır.
Kansere çok iyi bildiğimiz gibi, sol kanal problemleri neden olur. Ve sol kanalda, Devi’nin güçleriyle tam bir bütünlük içinde olan
bu Ganalar vardır. Onlara bir şey söylemesine, onlara yol göstermesine gerek yoktur; onlar halihazırda bu şekilde yaratılmışlardır.
Ve söylemeliyim ki, bu Ganalar hedef alanlardır, onlar hastalıkları hedef alırlar ve sizi iyileştirirler. Bir çok kanser hastasını ve sol
kanal insanı Ganalar aracılığıyla tedavi ettik. Fakat Ganalar başka kimseyi dinlemezler. Ve Ganapati onların lideridir, söylemeliyim
ki onlar onu kontrol ediyorlar. Yani eğer Ganapati’niz iyi ise, problemler daha azdır. Fakat eğer Ganapati iyi değilse, o zaman her
türlü sorun oluşabilir ve onlar size işkence edebilirler. Bu, Benim çok üzerinde durduğum bir şey, bizler Ganesha’larımızı
düzeltmek zorundayız. Geçen gün, “Anne, Ganaları kontrol etmek zor” diye yazan mektuplarla dolu büyük bir zarf aldım. Fakat
Ganapati’nin kendisini kontrol etmek zordur. “Bu durumda travma yaşadığımızda ne yapmalıyız?” Basit bir şeyi : Bir travma
yaşadığınız noktada ve Ganapati’nin bu kusurunun  üstesinden gelemediğiniz zaman, yapmanız gereken şey meditasyondur.
Meditasyon, Ganaların hakkından gelebilmenizin tek yoludur. Çocukların yetiştirilmesi herşeyden önce gelir ve sonra var olduğu
şekliyle atmosfer. Bu iki önemli faktörle birlikte, Ganalarda iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Fakat sorun şu ki, insanlar kayboldular
ve kendi Ganapati’leri ile ilgilenmiyorlar. Yani, Tanrıça’ya ibadet ettiğinizde, Onun arkasındaki güç olan Shri Ganesha’ya da ibadet
ediyorsunuz. Anneye ait olan en büyük güç, korunmanızdır. Her tür şeyden korunmanız, tüm sol kanal korumaları vardır. Bunlar,
Devi Mahatmyam’da tarif edilmiştir ve bunu öğrenmiş olmalısınız. O, size nasıl bir koruma verir. Onun koruma gücü o kadar
olağanüstüdür ki. Ve bu koruma gücü size anlayış verir, O nasılda müşfiktir ve nasıl, söylemeliyim ki,  nasıl da, çok çok
koruyucudur, son derece koruyucu. O size sol kanalda her zaman yol gösterir ve bununla korunursunuz. Ve Ganaları vasıtasıyla
size bakar ama aynı zamanda sağ kanalda da size bakar. Tanrıça güçlerini sağ kanalda olanlar için, sizi doğruya getirmek,
normal şartlara geri döndürmek, alçakgönüllü kılmak ve sizin Anne’nin çocuğu olduğunuzu anlamanızı sağlamak için ve bir
çocuğun davrandığı gibi davranmanız gerektiğini size anlatmak için kullanır. Fakat aşırılıklara giderseniz, o zaman sol kanalda
oluşturduğunuz gibi, sağ kanalın da bütün komplikasyonlarını geliştirirsiniz. Ve sağ kanal problemler bugünlerde çok çok yaygın
ve insanların bunların üstesinden gelemediklerini görüyorum. Daha sonra, Alzheimer gibi bir çok hastalık ve diğer başka
hastalıklar ortaya çıkar. Önce karaciğerle başlar. Karaciğer tuzağına düştüğümüz için, esas nokta karaciğerdir. Eğer çok fazla
düşünüyorsanız, gelecekle ilgiliyseniz, eğer saldırgansanız o zaman karaciğer başgösterir. Çünkü tüm bunları yapmak için siz
karaciğerin gücünü kullanıyorsunuz. Ve karaciğerinizin gücü tükendiğinde, karaciğer gücü ile birlikte sizde bitersiniz, bir çok
hastalığa yakalanabilirsiniz, başedemeyeceğiniz bir çok sorun başgösterir ve çok zordur bu. Tabii ki Sahaja Yoga ile bir çok
kişinin karaciğeri iyileşti, bir çok kişinin. Ve şimdiye dek karaciğerle ilgili harika bir iş yapıldı fakat kişi alçakgönüllü olmalı ve
karaciğerini sağlam tutmaya çalışmalıdır. Yani koruma da, sol tarafta Ganalar tarafından ve sağ kanalda reaksiyonlar tarafından,
bedeniniz içinde inşa edilmiştir. Fakat en muhteşem şey Anne’nin kutsamalarıdır. Size nasıl baktığı, sizi nasıl sevdiği, size nasıl
özen gösterdiği,  ki bu şeyleri asla nasıl olsa zaten varlar gibi düşünmemelisiniz. Meditasyon yapmalısınız, meditasyon
yapmalısınız, bu çok önemli. Tartışması yok bunun. Meditasyon olmaksızın kendinizi dengede tutamazsınız, söz konusu bile
olamaz. Meditasyon uyulması gereken en önemli şeydir. Çünkü bu şekilde siz Onun vibrasyonlarına yaklaşırsınız, Ona gelirsiniz,
demeliyim ki, Onun doğasına yakınlaşabilirsiniz. Hayvanlar bile, Anne’ye karşı çok duyarlıdır, vibrasyonlara karşı çok duyarlıdır.
Hayvanlar böyle; ancak insanoğlullarının kendi anlayışları, kendi özgürlükleri, kendi sözde zekaları vardır ve bunun tuzağına
düşerler, izlememeleri gereken yolları izlerler. Amerika gibi bir ülkede en fazla gerekli olan şey, adanmışlık ve “bhakti”dir. Bu iki
şey orada yok. Hintliler Sahaja Yogaya geliyor ve çok derinine iniyorlar. Çünkü bhakti nedir, adanmışlık nedir biliyorlar. Bütün ego
ve bunun gibi şeylerin hepsi erir gider. Fakat bhaktiden neşe duyulmalıdır. İçinizde nasıl bhakti yaratılacağını  bilmiyorum; bunu
söyleyemem. Fakat bhaktisi olan insanlar gördüm- bu bir sol kanal hareketi olmasına rağmen, onlar çok yükseklere eriştiler. Sol
kanal hareketi ile çok yükseklere çıktılar. Bhakti (adanmışlık) ve shraddha (aydınlanmış tam inanç)’nın onlara nasıl bu kadar çok
yardım ettiğini bilmiyorum. Bu  konuda, demeliyim ki,  Hintliler en iyisi. Çünkü onlar bu  bhaktinin ve  shraddhanın gücüne
sahipler. Bu delilik değil, bu onların burada sahip oldukları  gibi bir delilik değil-  Bir tür mezhep ya da onun gibi bir şeye katılıp
deliren insanlar gördüm. Delilik değil. Bhakti sevgidir; ve anlayış olan sevgidir. Bhaktinin ve shraddhanın ne olduğunu anlayan şey
sevgidir. İçinizde bu bhakti ve shraddhayı geliştirmediğiniz sürece, yükselemezsiniz. Sorunlarınızın üzerine yükselemezsiniz.
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Kişisel konumunuzun üzerine yükselemezsiniz. Çünkü bhakti kimseye zorla kabul ettirebileceğiniz bir şey değildir. Kimseyi
zorlayamazsınız. Ha (Hintçe evet demektir), birini delirtebilir ve o bhakti yapabilir diyebilirsiniz fakat yapamaz. Tüm kalitelerinize
kesinlikle eksiksiz bir şekilde sahip olmalısınız. Akıllı olmalısınız, anlayışlı olmalısınız, herşey orada olmalıdır. Ancak o zaman,
bhaktinin neşesi içinizdedir. Ve bhaktinin neşesi akmaya başladığı zaman Tanrıça, kendisi varlığınızın içine girer, demeliyim.
Hindistan’da çok yükseklere erişmiş olan bir çok büyük azizler, insanlar, bhaktalar (müridler) gördüm. Bunun çok içlerine gittiler
ve eğer onlar hakkında okursanız ve eğer onları anlarsanız, nasıl hiç bir yardım almadan,  hiç yol gösterilmeden nasıl bu kadar
derinleşebildiklerine ve Devi’ye ibadet ettiklerine şaşırırsınız. İbadet etmek, sadece sırf okumakla veya bir tür ilahi söylemekle ya
da bir şeylerle olmaz, o kalbinizin derin dikkatidir. Sanırım bu ruhtur. Eğer ruh içinizde uyanmışsa bhakti geliştirirsiniz ve tüm
saçma fikirleri,  kafanızda kaynayan tüm farklı şeyleri bırakırsınız ve sadece bhaktiyi geliştirirsiniz. Devi’nin anlatılan bütün bu
nitelikleri sol kanaldır, onlar beyindedir. Hafıza, ‘smruti roopena sansthita’, diğer şeyler de –her ne tarif edildi ise – beyindedir. Ve
sonra  bhakti konuma erişir – o sadece her şeyi nötralize eder.  Beynin her türlü problemleri etkisiz hale getirilir ve bilge bir kişi
olursunuz.  Bu yüzden Devi’nin en büyük lütfu size bilgelik vermesidir. Buna farkındalık diyebilirsiniz, her türlü adlandırabilirsiniz.
Bu tamamen Tanrısal bir kişiliğe dönüştüğünüz türde bir bilgeliktir. Bu bilgeliğe bhaktiniz vasıtası ile erişmek zorundasınız. Fakat,
görüyorsunuz, aramızda her tür insan mevcut, bazıları çok fazla shraddha, bhakti ve adanma içindeler. Fakat onlar yanlış
yerdeler. Ve onlar bizim kime ibadet edeceğimizi ve nereye gideceğimizi anlamıyorlar. Sahaja Yoga gerçekleştirmedir, hayata
geçirmedir. Sahaja Yoga bir Sakshat`tır, bir hayata geçirmedir, onunla siz kime ibadet edileceğini ve kime teslim olacağınızı
bilirsiniz. O hiç bir şekilde kör değildir. Kör olan şeyler her ne ise, bhakti sizi her türlü saçmalığa götürebilir. İşte kaç tane
mezhebin oluşması, bu tür bir çok şeyin meydana gelmesi, bu şekilde olmuştur fakat bu gören, bilen, anlayan bir şey değildir. Bu,
bhaktinizin ne olduğu, nasıl olduğu zekanızla, tüm kalitelerinizle anlaşılacaktır. Şimdi Kundalininin uyanmasıyla çok büyük bir
yüksekliğe eriştik, söylemeliyim ki bhakti anlayışına, bhakti gücüne eriştik. Bhakti’nin en büyük gücü, sizi korumasıdır, o sizi korur.
Her tür sorundan ötürü acı çekenler, ne tür bir sorun olursa olsun, ondan kurtulurlar. Çünkü bhaktiniz size doğru türdeki anlayışı
verir –kendinizle ilgili anlayışı, çevrenizkilerle ilgili anlayışı da, tüm evrenle ilgili anlayışı verir. Diyebilirim ki, neden insanlar bu
şekilde davranıyorlar, onlar neden böyleler - tüm bunlar bhaktiniz vasıtası ile çözülebilir. O kör olmayacaktır, kör olmayacaktır,
bilge bir bhakti olmalıdır, bilgelikle bhakti. Bu sadece Sahaja Yoga ile mümkün diye düşünüyorum. Aksi halde insanların deli gibi
yaptıkları her ne bhakti varsa, bu bhakti olamaz. Sizler delirmiyorsunuz, bilge bir adam haline geliyorsunuz. Geçmişte sahip
olduğumuz gibi bir bilge adam ve konuşma şekilleri her şey çok şaşırtıcıdır. Onların insan farkındalığı hakkında nasıl konuştukları,
sizin yükselişiniz hakkında nasıl konuştukları olağanüstü. Bazen hissettiğim gibi, onlar gerçekten Benim için bir alan, insanlarla
konuşmam için uygun bir zemin hazırladılar. Özellikle Hindistan’da, bilmiyorum neden geleneksel olarak bizler çok, geleneksel
olarak bizler çok adanmış insanlarız.  Aynı şekilde her yer bu şekilde olmalıdır. Çünkü Hindistan’da da tabii ki çılgın insanlar da
var, mezhepler var, her tür şey var şüphesiz; fakat gerçekte orada bize çok iyi rehberlik eden azizlerimiz var. Buna rağmen,
Hindistan’da yanlış yollara sapan, yanlış şeyler yapan ve yanlış türde ibadet eden  insanlar görürsünüz. Bu gerçek, şüphe yok,
fakat bu, söylemeliyim ki sadece içinde bilgelik olmayan yaygın ve garip türde bir deliliktir. Bir deli ile bir aziz arasındaki fark, deli
olanın bilgeliğinin olmamasıdır. Ve sözüm ona bilgelikleri olanlar, “bizler çok bilgeyiz” diyenler acı bir şekilde yanılmaktadırlar.
Çünkü onların davranış biçimleri, hata yapma şekilleri, tüm dikkat şekilleri, söylemeliyim ki tüm işleyiş bazen şaşırtıcı. Çünkü
bilgelikleri yok. Her şeyden önce kendinizi sınayın, görmek zorundasınız: “Ben bilge miyim? Ben bilge miyim?   Bilgece şeyler
yapıyor muyum veya yapmıyor muyum?” Bana bir çok şikayet gelir, Sahaja Yogiler hakkında da. Şaşırıyorum; neden, neden böyle
yapıyorlar? Diyebilirim ki onlar hala bhakti konumuna erişmemişler. Bhakti ve shraddha, söylemeliyim ki, batı yaşamında eksik
olan iki şey bunlar. Geri gelmeliyiz, gelişmeliyiz, ilerlemeliyiz. Fakat doğu yaşamında bile şimdi bu kayboluyor. Şimdi onlar için
ideal olan, batılı yaşam biçimi. Bir kez batı tarzı  hayata girdiğiniz zaman, bu kısım biter  çünkü her şey fikirlerle yargılanır, hayatta
neyin faydalı, neyin yardımcı olduğu düşüncelerle yargılanır. Fakat  onlara göre bhakti ve shraddha yararsızdır, faydası olmaz.
İnsanların bir çoğu bugünlerde böyle düşünüyor. Fakat bhaktinin ne olduğunu ve shraddhanın ne olduğunu anlamış olan sizler
çok az sayıdasınız. Yani, diyebilirim ki, Tanrıça size bhakti ve shraddha verir. Ne ile? O size bunu meditasyon vasıtası ile verir, ki
siz hayatınızda bir çok mucizenin gerçekleştiğini görürsünüz. Bu nasıl oldu, asla bunun olmasını beklemezdim, bu nasıl oldu,
nasıl halloldu diye şaşırırsınız. O aynı amanda sizi düzeltir de. Her zaman, eğer farkındaysanız, O sizi düzeltir ve size “Bu yoldan
gitme! Ego tarafında gidiyorsun!” der. Ya da size  “Sol tarafa gidiyorsun” diyecektir. Sizi baştan sona düzelten O`dur. Hastalığa ve
her tür şeye yakalanıyoruz, her türlü şeyin tuzağına düşüyoruz- bunun nedeni ne, çünkü bizim bhaktimiz yok. Bhakti içinde
Annenin bilgeliğine güvenmelisiniz. Shakti’nin bilgeliği, bu Onun size bakmasıdır.  O çıkış yolunu bulur ve size yardım edecektir.
 Eğer kendiniz olmaya başlar ve “Ben iyiyim, ben bunu yapabilirim, ben şunu yapabilirim.” diye düşünmeye başlarsanız,
kaçınılmaz şekilde kendinizin yanlış olduğunu göreceksiniz, Tanrı hakkında ve kendiniz hakkında çok yanlış bir fikre sahip
olduğunuzu göreceksiniz. Dolayısıyla en önemli olan nokta teslimiyettir. İslam sözcüğü teslimiyet anlamına gelir. Fakat



Muhammed, teslimiyetten önce sahip olmanız gereken şey aydınlanmanızdır diye tarif etmiştir. Fakat, gördünüz, aydınlanmadan
sonra bile insanlarda bazı şeylerin yerleşmesi zaman alıyor. Fakat bir kez yerleştikten sonra anlıyorsunuz ki, sizler Tanrıça’nın
koruması altındasınız. Nasıl işlediğini ve nasıl size yardım ettiğini her gün görürsünüz. Sahaja Yoga’daki bir çok insanın Bana
sözde büyük saygıları var fakat tamamen orada değiller; sonra acı çekiyorlar ve sorunları oluyor ve sonra Bana “Anne, benim
nasıl böyle bir sorunum olabilir?” diyorlar. Onlara söylemiyorum çünkü insanoğullarına hiç bir şey söyleyemezsiniz, anlıyor
musunuz, onlar çok saldırganlar. Fakat gerçek şu ki, çünkü, çünkü sizler Tanrı ile bir değilsiniz. Tanrı ile, eğer bir olursanız,
şefkatten ve sevgiden başka hiç bir şeyiniz olmaz, başka hiç bir şey. Ve her şeyi çok kolayca, çok hoş bir biçimde yaparsınız,
insanlar anlamayabilirler, İsa’nın çarmıha gerilmesi gibi, her türlü şeyi yaptılar, kabul ediyorum fakat şimdi, Tanrıça’nın korumasını
istemelisiniz. Çünkü bu Tanrıçanın en büyük özelliğidir ki O sizi her türlü sorundan, tüm dertlerden, olabilecek her türlü
saçmalıktan korur. Ve bu şeyler olabilir. Olan bir çok şey var. Size anlatıyorum,  Bana Sahaja Yogi liderlerden birinin öldürüldüğü
söylendi. “Mümkün değil” dedim. Ve bu kişi Roma’daydı, öldürülmemişti. Yani genç bir adamın bu şekilde öldürülmesi mümkün
değil. Tabii ki eğer biri yaşlıysa ölmek zorundadır fakat onun öldürülmüş olması, bu doğru bir şey değildi. Yani bu korumadır,
yalnızca fiziksel, akli, duygusal değil fakat size ruhani koruma da size gelir. Bundaki spiritüel koruma yaptığınız şeylerde, yanlış
şeyler yapmazsınız. Kimseyi öldürmezsiniz, kimseye işkence etmezsiniz, kimseye kaba davranmazsınız. Hepinizin girebileceği
durum budur çünkü siz Sahaja Yogilersiniz. Buna ulaşabilirsiniz. Bunu yapacak gücünüz var çünkü sizde o kadar çok shraddha ve
o kadar çok anlayış var ki, sizler korumanın, büyümenin ve bilgeliğin  belli bir konumuna eriştiniz. Önce bilgeliğinizi sınayın,
bilgeliğinizi sınamalısınız. “Eğer bunu yapıyorsam bu bilgece midir, iyi midir,  neden ben bunu yapıyorum? “ Önce bilgeliğinizi
sınayın, sonra yaptığınız bir çok şeyin yanlış olduğunu göreceksiniz. Yapmamalıydık. Fakat ilk olarak bilgeliğiniz gelişmeli ve
bilgeliğinizin çalıştığını ve yardım ettiğini görmelisiniz. Şimdi gördüm, dünkü oyunda o kızı görmüş olmalısınız. O çok duyarlı ve
bilgeliğiyle neyin iyi olduğunu görebildi. Eğer neyin doğru neyin yanlış olduğunu göremiyorsanız bu demektir ki bilgeliğinizde
eksikliyor. Fakat eğer sizde bilgelik varsa, o zaman neyin yanlış olduğunu hemen bilirsiniz. Bunun dışında, her türlü sorundan
korunacaksınız. Bu bir gerçek- Bu şekilde korunmuş olan, yalnızca ölümden değil, her türlü felaketten kurtulmuş olan bir çok
insan gördüm, her türlü.  Ve bu Sahaja Yogilere Tanrı tarafından nasıl yardım edildiğine şaşırdım. Tanrı bir güçtür, her yerde
mevcutturr. Fakat sadece Sahaja Yogi olan,  Tanrısal olan insanlara yardım eder, olmayanlara değil; onlara asla yardım etmez.
Tersine, asla beklenmedik bir biçimde cezalandırabilir. Yani, kişinin kendini sınama konusunda dikkatli olması gerekir, Benim
içgözlem diye adlandırdığım şey. Belli bazı sorunlarla uğraşırken bilge oldunuz mu? Sizin tarzınız ne oldu? Para odaklı mıydı veya
baskı odaklı mı, altında çalıştığınız ne tür bir güçtü? Bulmak için içgözlem yapmalısınız. Ve şaşıracaksınız, çok şaşıracaksınız,
Tanrı adına bile yanlış şeyler yapabilirsiniz. Tanrı adına bir çok yanlış şey yapıldı ve o nedenle bugün sözde  “dinler” adına, bu
kadar büyük bir kargaşaya sahibiz. Yanlış olan hiçbir şey din değildi, din ile ilgili şeyler şöyleydi, din hakkında konuşan bu dindar
insanlarda da hiçbir şey yanlış değildi. Ama insanların onu özümseme şekli ve insanların onu kullanma  şekilleri yanlıştı. Çünkü
bilgelikleri eksikti ve bilgelik gerçektende, “Ben çok bilgeyim” demek ve buna benzer bütün bu şeyler gibi sadece varsayımdan
ibaret değildir. O beyan eder, halleder ve neyin iyi neyin kötü olduğunu gösterir. Bilgelik, gerçekten çok yüksek bir seviyede
aydınlanmış olan bir ruhun işaretidir. Eğer sizde bilgelik yoksa, her ne yaparsanız yapın, tatmin olmuş hissedebilirsiniz belki ama
bilgelik kısmı çok, çok  önemlidir. Bu içimizde en fazla yöneten kısımdır ve bildiğiniz gibi bilgeliği veren Ganesha’dır. İşte bu
yüzden Ganesha’ya ibadet edilmelidir. Uygun bir yetiştirilme ile,  Shri Ganesha yerleşir, ki O bilgelik verenden başkası değildir. Ve
bu bilgelik içseldir. Onun yargılamanız gerekmez, O içimizdedir, tıpkı içimizdeki diğer kalitelerimiz gibi büyümüştür. Bazı
insanlarda bu zaman alır, hiç şüphesiz zaman alır. Fakat bir kez bu içimize geldiğinde, böyle bir kişi çok sakin, sade ve tamamen
dürüst olur. Onu bilir.  Ve kişinin geliştirmesi gereken şudur: “Ne kadar bilgeyim?” Görüyorsunuz bu dünyada, insanlar onu bunu
protesto ediyorlar, şunu protesto ediyorlar, bunun için savaşıyorlar, her tür şeyi yapıyorlar. Fakat sizde bilgelik varsa o zaman bu
tür şeyler yapmanıza gerek kalmaz. Olan şudur ki insanlar otomatik olarak bilge bir kişi olduğunu anlarlar. Eski zamanlardan beri
bilge bir kişi her yerde övülür. O, finansal tarafla ilgili endişe duymaz, duygusal tarafla ilgili endişe duymaz, hiç bir şeyle. Endişe
duyduğu tek şey, “Ben bilge bir kişi oldum mu?” dur. Bu Tanrının kutsamasının ilk işaretidir. Tanrının kutsamalarına sahip olan,
bilge bir kişidir. Çok bilgedir ve onun bilgeliği sessizliği ile gösterilir. Ve bütün güç, Tanrısal güç bu kişiyi bir araç olarak kullanır ve
olağanüstü bir şekilde çalışır. Bu adamın kendisi de, ona nasıl yardım edildiğine şaşırır. Bir kadın buna sahip olabilir, bir erkek
sahip olabilir,  herkes bu bilgeliğe, o derinliğe, o çok güzel ve güç veren tabiata sahip olabilir. Böyle bir kişi kimseyi lanetlemez,
fakat bu çalışır. Kimseyi lanetleme zahmetine katlanmaz ama o çalışır. O asla kimseye sinirlenmez, fakat o çalışır. O öfkeye
kapılmaz, hayır fakat birazcık öfke çalışır ve hiç beklemediğiniz bir şekilde size zarar verir. Bu içimizdedir, bilge olmak insan
olarak içimizdeki gücümüzdür. Hayvanların vibrasyonlara karşı ne kadarda duyarlı olduklarını gördüm, son derece duyarlı. Nasıl?
Çünkü onların bilgeliği bozulmamıştır. O onların içinde çalışır, onlar bunun bilincinde değildir. Fark, insanoğullarının bilgeliklerinin
farkında oluşudur, tek fark budur. Hayvanlarda bilgelik vardır fakat otomatiktir, doğaldır diyebiliriz. Fakat bizler bu bilgeliği



öğrendik veya  bu bilgeliği içimizde geliştirdik, ne ile? Meditasyonlarımızla, bhakti ve shraddha anlayışımızla. Yani içimizdeki
bhaktinin değerini anlamamız çok önemlidir. Ona yüzeysel olarak dokunamazsınız. Yüzeysel olanlar onu asla elde
edemeyecekler. Bilgelik sadece bilgeliğin ne olduğu anlayışı ile gelir. Birilerini son derece bilge bulabilirsiniz, o sizin hizmetliniz,
şoförünüz olabilir, herhangi birisi olabilir. Ve böyle bir insanın nasıl bu kadar bilge olabildiğine şaşırırsınız. Çünkü belki de bir
önceki hayatından kendi içinde buna sahiptir. Ya da o, onun içine girmiş ve onu bulmuştur. O tek bir kişinin mülkü, tek bir kişinin
malı değildir, onların bir çoğuna ait olabilir. Dolayısıyla, Sahaja Yogi şu bilgeliğe sahip olması gerekendir: ‘Bunu neden yapıyorum,
bunu yapmama neden gerek var?” Onların hiç bir soru sormasına gerek yoktur. Onlar sadece yanlış yapmazlar, sadece yanlış işler
yapmazlar. Onlar her zaman doğru yoldadırlar. İnanıyorum ki, bu bir Sahaja Yoginin işaretidir ve Tanrıçanın kutsamasıdır. Eğer
içinizde çalışan Tanrıça’nın gücü varsa, bu gücü işletecek bilgeliğe sahip olacaksınız. Amerika’ya gelen her türlü şeyi yapan bir
çok insan gördünüz. Onların hepsi yok oldular. Onlar için bir destek yok, onlar neredeler? Onlar tükendiler. Çünkü onlar para
odaklılar, güç odaklılar, bilmiyorum neye odaklılar. Ve onlar onu kaybettiler. Fakat bilgeliği içinde ayakta duran bir kişi, azizdir,
böyle adlandırılır, aziz olarak nitelendirilir. Fakat bu olabilir, her Sahaja Yogi bir aziz olabilir, bilge olabilir, her Sahaja Yogi bunu
olabilir. Fakat bilgeliğinizi kaybederseniz, o zaman iyi değilsinizdir. Yani size bir şey söylemeliyim: Sizi kurtaracak olan
bilgeliğinizdir. Bilgeliğiniz bilinçsizce size yardım eder. Bir bey vardı, bir Sahaja Yogi, bir keresinde arabayla bir yere gidecekti, ve
aniden başka bir yoldan gitmeye karar verdi, aniden. Ve ne oldu, diğer yolda çok büyük bir kaza vardı ve o Sahaja Yogi de o
kazada olacaktı. Bunun gibi, insanların bana anlattığı pek çok olay var;  Ki, (Hintçe “şu” anlamına gelir),  “Anne nasıl kurtarıldık,
nasıl ölümün kıyısına gelmiştik ve nasıl hala yaşıyoruz.” Çünkü Tanrının size ihtiyacı var. Tanrı sizin ölmenizi ya da bitirilmenizi
istemez, Onun size çok ihtiyacı var, O kendi işini yapmak zorunda, sizler bu Tanrının enstrümanlarısınız. Eğer o bilgeliğiniz varsa,
siz çalıştırmak için Tanrı için en iyi enstrümansınız. Tanrıça’nın güçleri öncelikle sadece Onun bedeninde mevcuttu ve O çok fazla
rakshasa ve şeytani insanlar öldürdü. Gerçekten, O yaptı, onu öldürdü. Ama şimdi, buna gerek yok, çünkü sizler varsınız, sizler
enstrümanlarsınız ve her şey öyle bir şekilde işleyecek ki, iyiliği yok etmeye çalışanların hepsi, bilge insanları yok etmeye
çalışanlar, öldürülecekler, bitirilecekler, yok edilecekler. Bu, dışarıdan bir araçla ya da başka bir şeyle yapılmayacak. Sizin
bilgeliğiniz, bunu çalıştırmak için en büyük enstrümandır. Biliyor musunuz, Amerika’ya ilk geldiğimde, burada çok korkunç bir şey
gördüm: İnsanlar korkunç guruların peşinde koşuyorlardı ve sonra hiç gelmedim, dokuz sene sonra geldim, çünkü dedim ki, Bu
insanlar deli, onlar nasıl bu korkunç insanları takip ediyorlar, neden onlara inanıyorlar, gerçeğin nasıl olduğunu anlayacak
bilgelikleri hiç yok. Şimdi çalışıyor, bugün bir çok insan var, görebilirsiniz. Yani bu, işte bilgeliğin ne olduğu kısmıdır ve eğer bu
bilgelik Amerikalılara gelirse, onlar Sahaja Yogaya geleceklerdir. Sadece gelmek de değil, onun içinde büyüyeceklerdir. Fakat
bilgelik, şunu görmek olacaktır: “Ne yapacağız, ne elde edeceğiz? Amacımız nedir? Bütün bunlar onlara getirilmelidir, ki normalde
bu yapılmadı. Onlarla konuşmalıyız, onlara anlatmak zorundayız, “Sizin içinizde olan Ruhtur. Ruha dönüşmelisiniz, onların her biri
böyle söyledi, o zaman neden bunu yapmıyor ve Ruha dönüşmüyorsunuz? Böylece onlar kendileri bunu hissedeceklerdir, bu
gerçek. Ruh olmanız gereklidir diye bize söylendi. Kiliseye gideceklerdir, tapınaklara gideceklerdir, şuraya, buraya gideceklerdir,
fakat bunu neden yaptıklarına dair bir anlayış yoktur. Bir tür korunmaya ihtiyaçları var, bu nedenle giderler, Ama bu koruma ruhun
içinde bulunduğu durumdan kaynaklanır. Nereyi gözetliyorsun – derken Ruha ilişkin olan durum kast edilmektedir. Ruhdan neşe
duyanların doğru yoldan sapmadıklarını gördüm. Fakat duymayanlar, kendilerini Sahaja Yogi olarak adlandırabilirler ama çok
yanılıyor olabilirler. Yani öncelikle kendinizin gerçeğini bulun. Eğer gerçek bir Sahaja Yogiyseniz, gerçekten bu gücün bir
enstrümanı olmak istiyorsanız, o zaman yapmanız gereken şey,  tamamen bhakti ve shraddha olmaktır bunun için. Ve bu  bhakti
ve shraddha çok neşe verir. Biliyorum. Sizi asla yormaz, size asla sorun çıkarmaz, hiç birşey. Fakat çok besleyici  ve güzeldir.
Fakat bu, doğru yerde, doğru amaçlarla ve doğru anlayışta olacaktır. Bütün bunlar için ihtiyacınız olan şey bilgeliktir. Ve görmeye
çalışmalısınız; Yeterince bilge misiniz? Bilge misiniz, değil misiniz? Her insan için doğru mu yanlış mı olduklarını bulmak çok
zordur. Çünkü bu bilgeliğin etkilerini her yerde görürsünüz. Tanrıçaya duyulan bhakti ve  shraddha size kesinlikle bilgelik verir.
Hindistan’da sözüm ona çok bhakti yapan ve çok shraddha gösteren kimi insanlarımız oldu ama onlar değillerdi, değillerdi,
sadece bununla ilgili konuşuyorlar ya da bununla ilgili her türlü şeyi yapıyorlar. Fakat değillerdi. Yani bilgelik çok doğuştan gelen
kalite gibi bir şeydir,  niteliktir, çok Allah vergisidir,  yüzeysel değildir. Siz sadece bu kişi bilge ya da değil diyemezsiniz. O bir güç
gibi (kendini) gösterir, o anlamanın bir gücüdür ve Tanrıçanın gücü tarafından desteklenir. Yani bilgeliği veren O’dur, Tanrıça’nın
en büyük kalitesi budur, O bilgeliği verendir. Ve bilgelik evrimsel sürecin bir parçası olarak gelir. O evrimi bu aşamaya kadar
getirdi ve daha ileri gitmek için, O sizi çok bilge biri yapacaktır. Köydeki sıradan bir bilge bile, eğer gerçek bir bilgeyse, çok uzak bir
yerde bile saygı görür. Ama o aptal bir adam, ne yapabilirsiniz? Sizi belki de, aldatabilir, her türlü numarayı yapabilir ve bunun gibi
şeyleri. Ve sonra, sizden alır mı, sizin için iyi olan  herhangi bir şey alır mı? Hayır, hiç birşey. Yani ilk şey, sizin gurunuz olan ya da
size rehberlik ettiği varsayılan kişinin bhaktisi olması gerekir, Tanrıça’ya bhakti. Bunu anlamak çok önemli. Modern şeyler, öyle bir
sınıra geldi ki, Tanrıçaya saygıları yok, hayır. Tanrıça hakkında konuşmuyorlar bile. Ve sadece açıklanamaz ve anlaşılmaz



şeylerden bahsediyorlar. Eğer İsa hakkında konuşacak olurlarsa, Onun dediği, Onun çarmıhta iken “İşte Anne” diyen kişi olduğu
hakkında konuşmazlar. Bunu söylemenin ne gereği var? Çünkü O Annesinin sorun yaşamasını istemedi. O, “İşte Anne” dedi.  Bu,
“Gelecek olan Anne’ye dikkat edin” demektir.  Hepsi bunu işaret ettiler ve böyle dediler. Fakat bizler hala kendi egomuzla ve
kendimizle çok meşguluz ve gerçek olmayan şeylerin peşinde koşuyoruz. Öncelikle gerçek olan tek şeyi takip etmelisiniz. Gerçek
olmayanları değil. Bunda da  yine bilgeliğe ihtiyacınız var. Bunun için çok daha fazla bilgeliğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum.
Ve bu öyle bir şeydir ki, acaba önce bilgeliğe mi sahip olacaksınız, yoksa Anne’nin kutsamalarına mı sahipsiz, ikisinin arasıdır bu.
Size bir şey söylemeliyim: Sizler Sahaja Yogayı yaymaya başlamadan önce, lütfen kendinizi yargılayın. Sadece bakın, siz bilge
misiniz. Ve ayrıca kendiniz için Anne’nin kutsamalarına sahip misiniz, bakın. Sadece bilgeler, demek istiyorum ki Anne’nin
kutsamalarına sahip olup olmadıklarını bilirler. Anlamak için bir çok yolumuz var. İlk ve en önemli şey meditasyon ve fotoğrafta
vibrasyonlarınızı hissetmektir. Ve kendinizle açıkça yüzleşmektir. Eğer aydınlanmış bir ruhsanız, gerçekten iyi bir aydınlanmış ruh
musunuz, değil misiniz? Derin misiniz, değil misiniz. Vibrasyonlarınız çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Eğer onu görebilirseniz, o
zaman anlarsınız ki, her türlü hırsın ötesinde, en büyük olan şey adanmış bilge bir şahsiyet  olmaktır. Size neşe, her türlü şey için
neşe verecek bir şeydir. Aksi halde, bu da sadece diğerleri gibi bir insanoğludur, Şimdi bunun işleyeceği zaman geldi. Bu özel bir
zaman, söylemeliyim. Benim için çok fazla mücadele var olmakla birlikte, buna şüphe yok fakat önemli değil, biliyorum, çünkü
bazı şeylerin çok basit olmadığı bir alana ayak bastım, önemli değil. Fakat bütünde, hissettiğim şey, sizin Beni çok
destekleyebileceğiniz, eğer bu bilgeliğe sahipseniz Benim işimi çok destekleyebilirsiniz. Ve bilgelik, kendini yargılamaktır, kaç
kişiyi seviyorsunuz, nasıl seviyorsunuz, onlarla nasıl konuşuyorsunuz, onlardan ne istiyorsunuz? Bunların hepsi olmalıdır, kendini
sorgulama, içgözlem. İçgözlemle bunu görebilirsin. Yani bir Sahaja Yogi için önemli olan şey iç gözlemdir. İkincisi
meditasyondur. Ve üçüncüsü vibrasyon almaktır. Bu çok önemlidir. Bazılarının şunu söylediğini görüyorum: “Anne, biz bunu
yapmayız, biz yapmayız.” Ama neden? Neden yapmıyorsunuz? “Biz Sahaja Yoga yapıyoruz. Sahaja Yoga,  hangi kısmı? Eğer bu
temel şeyleri yapmıyorsanız, siz nasıl Sahaja Yogisiniz Ve sonra onlardan bir çok karışıklık doğar ve onlar da acı çekerler.  Kişinin
Sahaja Yoganın ne olduğunu anlaması için yine bilgeliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunu kimse anlamıyor bunu bazen,
Sahaja Yoganın ne olduğunu hiç anlamayan bir grup insan  meydana getirmeye devam ediyorlar O çok çok derin bir kişiliktir.
 Sahaja Yoga sadece “Ben Sahaja Yogiyim” demek değildir, o çok çok derin bir şahsiyettir. Ve bu derin şahsiyet diğerleri
tarafından bilge, çok bilgece biri olarak hissedilmelidir. Ne kadar konuştuğunuz değil ya da bağırdığınız ya da ders verdiğiniz
önemli değildir. Huzurla, sukunet, içinizdeki sevme kapasitesi önemlidir. Ve Anne tarafından gerçekten kutsanıp
kutsanmadığınızı insanlar böyle yargılayabilirler. Yani bu çok önemli şeylerden bir tanesidir. Amerika’ya sadece Amerika’yı
sorunlardan korumak için geldim. Çünkü aniden bu sorunlar gelişti. Ve bu kaçınılmazdı, çünkü onlar kendilerinde neyin yanlış
olduğunu anlamayacak kadar kördüler. Ve bu körlük onları,  özellikle de kendilerini mahfeden egolarını, para odaklılıklarını
görmeye başladıkları bu noktaya getirdi. Bütün bunlar onların çok zengin insanlar olduklarını, paralarıyla, başka ülkeler ve
insanlar üzerinde güç kullanarak ne isterlerse yapabileceklerine inanmakla ne kadar aptal olduklarını gösterdi. Önce kendinin
hakkından gel. Önce kendini bilmek zorundasın. Diğerlerini alt etmek nedir? Kendilerinin hakkından nasıl geleceklerini
bilmeyenler her zaman zavallıdırlar. Her zaman sorun yaşarlar. Çünkü bu tepki verir. Diğerlerini alt etmeye çalışırsanız o tepki
verir. Bu yüzden kesinlikle iç gözlem yapmalısınız, bunu tekrar tekrar söylüyorum, iç gözlem Tabii ki, söylemeliyim, şimdi bir çok
Sahaja Yogi geldi, bunu hallettiler ve onlar çok iyiler, basit, bilge insanlar. Bu Benim için öylesine büyük bir umut ki, hiç bir zaman
bu kadar iyi başarılabileğini düşünmedim. Fakat bu çalıştı  ve her zaman, her zaman bilmelisiniz ki, içinizdeki o güce sahipsiniz ve
o zaman onu kullanmak zorundasınız, anlamsız fikirlerin tuzağına düşmemelisiniz. Çok teşekkür ederim!
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Hepinize çok çok mutlu bir Diwali dilerim! Hepinizi burada görmek, Sahaja Yoga’yı böylesi güzel bir şekilde kabul etmeniz bir
mutluluk Benim için. O sizin, öz sizin, ruh sizindir fakat özü almak zordur. O sadece arzularınız, sanıyorum ki gerçekleşti ve işte
bu şekilde aydınlanmanızı aldınız. Çok iyi bildiğiniz üzere, bu zorlanamaz. Bu sadece arzunuzla, teslimiyetinizle çalışmalıdır.
Onun hakkında konuşmanın bir yararı yoktur, onun hakkında ikna etmeye çalışmanın faydası yoktur, çalışan şey sizin arzunuzdur,
bu kadar basit. Içinizdeki arzunun gücü onu çalıştırır. Bu dünya üzerinde aydınlanmasını almış ama (şu an) burada olmayan bir
çok kişi var. Ben hepsini hatırlıyorum ve sizler de hepsini hatırlayacaksınız. Dünya üzerinde aydınlanma almış olanların tümünü
düşündüğümüzde, bugün güzel birgün. Bu gerçek Diwali: insanoğlunun aydınlanması. Bu bir mum değil, bir tür lamba değil,
insanoğulları.

Eğer onlar aydınlanırsa, geriye hiçbir problem kalmaz. Problemler aydınlanmamış insanlarla birlikte gelir çünkü onlar
karanlıktalar. Karanlıkta el yordamıyla yollarını bulmaya çalışıyorlar ve bazıları gerçekler hakkında tamamıyla cahil  olduklarını
bilmiyorlar. Sahaja Yoga’ya bir kez gelip,  kendinizi aydınlatırsanız, başlangıç olarak bu ışığın içinde, neyin iyi, neyin kötü olduğunu
göreceksiniz. Sonra da bunun içinde güzelce büyüyeceksiniz, tıpkı  her zaman mutlu olan, size her zaman neşe veren çiçekler
gibi. Benzer  şekilde bu ışıkla aydınlandığınız zaman hiç birşey aramazsınız. Içinizde olan her şeye sahip olursunuz. Işıkları açık
tutun.

Ama yapabileceğiniz bir başka şeyde; kendi ışığınızla başka insanları da aydınlatabilirsiniz. Burada yaptığımız gibi, aydınlanmış
bir mumumuz var ve bununla tüm diğerlerini aydınlattık. Hepiniz bunu yapabilirsiniz çünkü içinizde bu ışık var. Bu ışıkla
başkalarını aydınlatabilirsiniz ve onlar kendi Ruhlarının kendi neşesini hissedebilirler. Bu şimdi görülmesi gereken bir şeyde, aynı
sizin koyduğunuz bir çok ışık gibi. Aynı şekilde sizler  bütün dünya için ışıksınız ama ışığınızın olması yeterli değil, aynı zamanda
bu ışığı vermelisiniz, başkalarını aydınlatmalısınız, tıpkı bu mumlar gibi.

Bir kez bunu yapmaya başladınız mı neye sahip olduğunuzun farkına varacaksınız ve sonra kendinize saygı duyacaksınız ve bir
aziz nasıl davranırsa öyle davranacaksınız, hiçbir şey ilan etmeden hikmetli olabileceksiniz. Varlığınızın içinde sadece bu güzel,
muhteşem güzellikteki mizacı geliştirirsiniz ki bu neşe verir.

Kendiniz hakkında herhangi bir yanlış fikir vermek istemezsiniz çünkü gerçek olan her ne ise, o sizinledir. Kendiniz hakkında
gerçek olmayan şeyler söylemenin gereği yok. Insanlar aydınlanmış olduğunuzu anlayacaklardır, onlar sadece süptil tabiatınızı,
gerçeğinizi hissedeceklerdir. Hindistan’dan da gelmişseniz, İngiltere’den de gelmişseniz veya Amerika’dan, hepiniz içinizde bu
sevgi ve bilgi okyanusuna sahipsiniz. Hepsinin orada olduğundan emin olun, önce sadece siz kendi sevgi okyanusunuzdan neşe
duyarsınız. Başta siz bundan neşe duyarsınız ve sonraları başkalarınınkinden de neşe duyarsınız. Size, “birbirinizi sevin” dememe
veya  herhangi bir şey diye söylememe gerek yok, sadece sever, sadece anlar, sadece çevrenize ışığınızı yayarsınız.

Bazen ülkenizdeki, belki de şehrinizdeki, belki de kasabanızdaki henüz aydınlanmamış insanlar tarafından engellenirsiniz. Ama
en iyi şey bunun üzerinde çalışmaktır, üzerinde çalışmalısınız. Biliyorsunuz en başta aydınlanmasını Benden alan tek bir bayan
vardı, çok yaşlı bir bayan. Şimdi hepiniz buradasınız. Aynı şekilde hepiniz aydınlanma işini yapabilirsiniz. Bunun için herhangi bir
hesaba gerek yok, herhangi bir şükrana gerek yok, o sadece  orada ve çalışıyor.

Işık için ne yaparsınız? Sadece bakın. Sadece mumun yanına koyar ve ışığı alırsınız. Aynı şekilde, sizin aydınlanmanızda ışığı
bunun gibi, tüm dünyada, binlerce ve binlerce insana verecek. Bildiğiniz gibi, hala ulaşmamız gereken bir çok ülke var. Ama bunu
yapacağız. Sadece keşfedin ve bulun: nereye gitmeniz lazım ve nerede çalışmanız lazım. Öncelikle, aydınlanma verebilecek
yetkinliktesiniz, öylesiniz. İnsanlara aydınlanma verebileceğinize dair kendinize güveniniz olsun; ki bunun için hiç bir yardıma
ihtiyacınız  yok, tek bir kişi bunu yapabilir, binlercesi bunu yapabilir. Bu tüm dünyanın Diwalisi için çok önemli,  insanlara
aydınlanma vermemiz çok önemli.
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Şimdi, Sahaja Yoga’da birçok insan kendileri tarafından biraz engelleniyorlar gibi, özellikle geçmişleriyle. Geçmişi unutun! Geçmiş
önemli değil, önemli olan şu andır. Şu anda, ne yapmanız lazım? “Şunu yaptım, bunu yaptım” gibi, geçmiş için endişelenmenize
gerek yok, ne yaptıysanız bitti. Şimdi geleceğe bakmalısınız gelecek için ne yapabilirsiniz. Şu veya bu şekilde,  ışıkla yolunuzu
görürsünüz, tüm bu karanlıktan kurtulursunuz ve ne kadar uzağa gideceğinizi, insanlara nasıl ulaşacağınızı ve Sahaja Yoga’yı
nasıl yayacağınızı bilirsiniz. Bu zaten içinizde olan bir şey ama hepiniz önce onunla  bağlantınızı oturtmalısınız. Eğer bu
okyanusla, içinizde sahip olduğunuz okyanusla bağlantı kurduysanız, şüphesiz onu çalıştırabilirsiniz, çok güzel bir şekilde
çalışabilirsiniz ve nasıl başarılı olacağınıza şaşıracaksınız. Bütün bu bilgisizlikle elde edeceğiniz başarıyla, hayrete düşeceksiniz
ama ışığınız var. Bu ışıkla bütün karanlıkları ortadan kaldırırsınız. Üzerinde düşünmenize gerek yok, sadece ortadan kalkar, çünkü
ona sahipsiniz. Ama eğer ışığınız yoksa, o zaman hakkında konuşmanın gereği yok. Onu yapmanın gereği yok, çünkü herhangi bir
başarı getirmez. Tam tersine, bu başarısızlıktır, en kötü başarısızlık. Ve insanlar için çok tehlikeli olabilir. Sahaja Yoga’da da çok
komik deneylerimiz var. Ama sanıyorum ki hepsi şunun yapılmaması lazım, bu yanlış diyerek, bir bir bunların ardından koşuyorlar:
Şimdi sizi kör eden şeyi bulmamız lazım.

Bu ülkede, böyle para odaklı bir ülke, Amerika, bunu tüm dünyaya yaydı. Para odaklı olarak aklımız başımızdan alınıyor, Sahaja
Yogadan para kazanmalısınız gibi hissediyor musunuz. Bu şekilde düşünmeyenler bazıları var ama hala para yapma peşinde
koşuyorlar. Buna hiç gerek yok, para yapmanıza veya parada kendinize bir çeşit güvenlik bulmanıza gerek yok. Güvenliğiniz kendi
içinizde inşa edilmiştir. Yani bütün bu dışsal şeyler tamamen gereksizdir, sizi kör etmemelidir. Şimdi eğer ışığınız varsa, bunu net
olarak görebilirsiniz. Divine’ın yardımını hayatınızda çok açıkça görürsünüz ve Divine’ın size farkı noktalarda nasıl yardım ettiğine
şaşırırsınız. İnsanlardan “Anne, teşekkür ederim, problemimden kurtuldum, düşmanlarımdan kurtuldum”, bu tür şeyler  söyleyen
mektuplar alıyorum. Ama Ben hiçbir şey yapmadım. Bu, karanlığı ortadan kaldıran sizin ışığınız. Eğer cahilseniz, sizi cehaletinizin
de karanlığından kurtaracak olan sadece ışıktır.

Aslında, ışıkta ne kadar güç olduğunu bilmiyoruz. Burada gördüğünüz gibi, bütün ışıklar sadece enerji vermekle kalmıyor bütün
resmi de veriyorlar. İşte böylece anlayabilirsiniz, örneğin birinin aydınlanmış olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bu insanın yanına
gitmenize, özel bir ilgi göstermenize veya  herhangi bir şeye gerek yok. Sadece bu insanın aydınlanmış ruh olup olmadığını
bileceksiniz. Benim bunun gibi birçok deneyimim oldu, insanların kimin aydınlanmış olduğunu bilmediklerini gördüm, bu çok
şaşırtıcı. Eğer kimin aydınlanmış ruh olduğunu bilirseniz, problemin yarısı çözülmüştür. Şimdi, ikinci şey de, bu kişiyi neler
yapabilmeye yetkin olduğunu ikna etme problemi. Ben bu problemi Sahaja Yogilerde de görüyorum. Bütün dünyada çok yüce bir 
iş yapabilmeye muktedirler. Normal şekilde, normal insanların fark edemeyeceği bir çok şeyi ortaya çıkarabilirler. Sahaja Yogiler
nasıl bir insanla karşı karşıya olduklarını derhal ortaya çıkarabilirler.

Fark budur. Bu, gerçeği biliyorsunuz demektir. Herkes hakkındaki gerçeği, tüm durum hakkındaki gerçeği, sadece böbürlenen kişi
hakkındaki gerçeği veya sadece öyküye makyaj yapan hakkındaki gerçeği veya bir tür iki yüzlülüğü değil. Bu zor değil çünkü artık
görüşünüz var. Işığınızla başkalarında neyin iyi, neyin kötü olduğunu görebiliyorsunuz. Böyle bir kutsama sizin kandırılmamanız
için çünkü aynı zamanda Divine tarafından korunuyorsunuz, her zaman Divine size rehberlik ediyor. Divine’a inanın, Divine’a
inanın! Bu çok önemli, muma inandığınız gibi. Divine’ın size ışık vereceğinize inanın, yolunuza rehberlik edecek, sizi doğru yere ve
doğru şeyleri yapmaya götürecektir! Demek istiyorum ki, bir çokları Benim sizlerle birlikte olduğumu deneyimledi. Ne kadar çok
insanın işlerinin nasıl hal olduğunu Bana yazdığını söylemeyeceğim. Tüm bunlara rağmen, bizler kollektifiz, birbirimize karşı
naziğiz, yalan söylemiyoruz, kimseyi yok etmeye çalışmıyoruz. Bu demektir ki bizler bütün insan hatalarının üstündeyiz ve bu
sadece ışıktan dolayı böyle. Nerede sendelediğinizi görebilirsiniz. Bunu kendiniz için görebilirsiniz. Bu yüzden, sanıyorum ki,
meditasyon  Sahaja Yoga’da en önemli şey.

Her gün meditasyon yapmalısınız. Meditasyon yapmayanlar, düşebilirler. Çünkü meditasyon lambaya yağ koymak gibidir.
Meditasyon yapmayanlar, bu olmadan da yapabileceklerini düşünürler ve üzücü bir hata içindedirler. Meditasyon sabah ve
akşam yapılmalıdır. Problem olan her şey çözülebilir, her şey çok basit gelir, meditasyonun çok önemli olduğunu anlamıyorlar.
Tipik. Siz değil ama aydınlanmasını almış olan ve meditasyon yapmayan bir çokları var,  biliyorum. Onların tarzı farklı, tabiatları
farklı. Meditasyon öyle teskin edici bir şeydir ki, Divine ile bağlantı kurmanın öyle güzel yoludur ki, bütün problemleriniz bu
medidatif konumda çözülür. Eğer meditasyon yapmıyorsanız, meditasyonu izlemiyorsanız, o zaman belki de ışığınız



olmayacaktır, yeterli ışık vermeyecektir. Bu önemli, kendiniz hakkında, başkaları hakkında meditasyonda öğrenmek çok önemli.

“Nasıl meditasyon yapmalı? “ bir çok insan soruyor. Hiçbir şey yapmayın sadece düşüncesiz farkındalık konumuna girin,
düşüncesiz farkındalık konumuna girmeye çalışın. Eğer bu düşüncesiz farkındalık konumuna giriyorsanız, işi yaptınız demektir
çünkü bu,  doğru ile, gerçekle, neşe ile, çok temel olan her şeyle  birlikte olduğunuz zamandır.

Meditasyon yaptığınızda, ondan bir fonksiyon elde etmemeye çalışın, hayır. Meditasyon kendinizi sesizleştirdiğiniz bir şeydir,
düşüncelerinizi sessizleştirdiğiniz ve kendi içinizdeki derin okyanusa girdiğiniz bir şeydir. Ama farz edelim ki bunu
yapmıyorsunuz, eğer meditasyon yapmıyorsanız, kimin meditasyon yaptığını yada kimin yapmadığını derhal anlayabilirim. Bu
Benim için zor değil. Meditasyon yapmayanlar her zaman tereddüt ederler. Kafaları karışıktır, anlayamazlar. Bu yüzden
meditasyon Sahaja Yoga’da en önemli şeydir.

Sadece içinden elektirik akan bir ışığın yanması gibi, mumlar sayesinde görebilir veya satın alabilirsiniz, aynı şekilde meditasyon
Divine’ın kuvvetinin sürekli olarak kullanılabilirliğini sağlıyor. Bu tüm isteklerinizi azaltacaktır. Sadece bu da değil, bütün negatif
düşünceleri alır, cesaret kırıcı bütün şeyleri alır. Ve bu şekilde meditasyon yaptığınızda, düşüncesiz farkındalıkta, içinizden ve
dışınızdan ne kadar yardım gördüğünüze şaşıracaksınız. Bu düşüncesiz farkındalık çalışan inanılmaz bir güçtür. Meditasyon
yapmayanlar, Sahaja Yoga’nın avantajları ile çok fazla ileri gidemezler. Kişi  meditasyon yapmaya çalışmalı ve düşüncesiz
farkındalık noktasına kadar yükselmelidir. Yani size olan nedir? Düşüncesiz farkındalıkta iseniz, güven kazanırsınız, Tanrısallığın
tam güvenini kazanırsınız. Biliyorsunuz buna sahipsiniz. Dharamshala’daki okulumuzdan gelen çocuklar gördüm: son derece
kendine güvenliler  ve  son derece alçakgönüllüler. Onlara sordum, “ Ne yaparsınız?”, onlarda “Anne, biz meditasyon yaparız. Biz
okulda akşamüstü meditasyon yapıyoruz ve bu meditasyon yardımcı oluyor” dediler. Düşünün bu küçük çocuklar bunu
söyleyebiliyorlar, öyleyse neden siz de meditasyonun güvenlik getireceğini, size gerçek aydınlanmayı ve Divine ile tam bir
bağlantıyı vereceğini anlamıyorsunuz. Divine ile bağlantı olmadan Sahaja Yoga yapmanın ne faydası var?

Meditasyon yapan insanları biliyorum, kendi benliklerinin içine doğru gidenleri ve çok gelişmiş olanları biliyorum. Biraz yüzeysel
olanları da biliyorum. Derinliğiniz düşüncelik farkındalıktır. Bu ulaşacağınız çok önemli bir nokta. Her şeye bakarken, eğer
düşüncesiz farkındaysanız, o zaman gerçekten onu yansıtır duruma gelmişsinizdir, sadece bu şekilde çalışır. Bu durumda ne
kadar uzun kalabiliyorsunuz bilmiyorum. Ama sadece bir saniye için bile bunu başarabilirsiniz, sonra daha ve daha fazla
başarmaya başlarsınız. Daha önce meditasyon hakkında çok konuştum ama bugün bütün mumların yandığını gördüğüm zaman,
düşünüyorum ki hepsi meditatif  durumda, hepsi meditasyonda ve işte bu şekilde yanıyorlar. Aynı şekilde, meditasyon yapan
Sahaja Yogileri biliyorum ve yapmayanları da biliyorum. Problemleri olursa, neden problemlerin orada olduklarını biliyorum.

Temel şey, Divine ile olan bağlantınızdır ve bu ancak meditasyon yaptığınız zaman ve düşüncesiz farkındalıkta olduğunuzda
mümkün olabilir. Bu Divine’in çalıştığı noktadır, O size yardım eder. O yardımınıza öyle bir şekilde gelir ki nasıl başardığınızı
bilemezsiniz. Yani  düşüncesiz farkındalık hepinizin ulaşması gereken ilk noktadır. Çok önemli. Bundan sonra başka şeylere de
ulaşabilirsiniz ama ilk adım  düşüncesiz farkındalıktır.

Düşüncesiz farkında olmak çok önemli çünkü o zaman soldan ve sağdan gelen düşünceler yoktur, şimdiden veya gelecekten.
Sadece şu anda oradasınız. Bu hepinizin sahip olduğu bir şey. Bu sadece Benim size söylediğim bir şey değil, hepiniz buna
sahipsiniz ama kendinizi sabitleyin! Kendinizi düşüncesiz farkındalıkta sabitlemelisiniz. Ne kadar olduğu önemli değil. Önemli
olan ona dokunmuş olmanız, ona dokunmaya devam edeceksiniz. Bir çok insan meditasyon yapıyor ama düşünme işlemleri
devam ediyor, onlar düşüncesizce sessiz değiller. Şimdi bu çok önemli bir nokta. Eğer büyümeniz gerekiyorsa, düşüncesiz
farkındalık yoluyla Divine ile tam bir bağlantıda olmanız gerek. Dua etmenize gerek yok, herhangi birini çağırmanıza gerek yok, hiç
bir şey, bu sadece içinizde olduğu için çalışır. Bütün bu düşünceler aklınızdaki her iki taraftan bombarduman ediyorlar. Bu
aklınıza gelen düşüncelerin sizde bir anlamı yok, sizi kanıtlamıyorlar. Siz bir okyanussunuz ve bu düşüncesiz  farkındalık
konumuna girmelisiniz.

Bütün yüce kitaplarda bundan her zaman bahsedildi ama Benim size söylediğim kadar çok açık şekilde değil. Bazılarınızın
düşüncesiz farkınlık konumuna giremediğini, bu yüzden işe yaramaz olduklarını söylemiyorum, hayır. Ama lütfen çaba gösterin.
Hepiniz düşüncesiz farkındalık konumuna girebilirsiniz, eğer bir saniye için bile olsa erişebilirseniz, bu çok iyi bir fikir. Sonra o



saniyeyi yükseltmeye devam edersiniz.

Sanıyorum bu yansıtıcı bir akıl. Herhangi bir şeye baktığınızda, düşüncesiz farkında olacaksınız ve sonra da aklınız gördüğünüz
şeyin derinliğini yansıtır. İşte bu şekilde hepiniz  çok yaratıcı Sahaja Yogiler haline gelirsiniz. Gördüğüm şey şu ki, düşüncesiz
farkındalık bir çoğunda yerleşmedi, ki bu iyi değil.

Bugün, bu Diwali gününde, söylemeliyim ki: kendinizi düşüncesiz farkındalık konumu ile aydınlatın! Bu zor değil, bu içinizde,
çünkü düşünceler bu taraftan ve şu taraftan geliyorlar. Ve bunlar aklınızın dalgaları değil,  hayır, sadece sizin kendi
reaksiyonlarınız. Ama kelimenin gerçek anlamı ile meditasyon yaptığınızda, o zaman düşüncesiz farkındalık konumuna
gireceksiniz ve bu çok önemli bir nokta. Size faydası olmayan bütün bu saçma düşünceler kaybolacaktır.  Orada olmayacaklar ve
sonrasında gelişmeniz mümkündür ve çok iyi gelişeceksiniz. Buradaki bir çok insan, “Anne, bu konuma giremiyoruz”
diyeceklerdir. Deneyin, bunu deneyin! Giremediğinize inanamıyorum. Her biriniz bunu başarabilirsiniz- Hepiniz “ben ulaşabilirim”
düşüncesine sahip olabilirsiniz. Orada hiçbir şeyden vazgeçmek zorunda değilsiniz, herhangi birşey görmek zorunda değilsiniz,
sadece meditasyona girin ve nasıl çalıştığına şaşıracaksınız. Tabiki sizler çok fazla oradasınız, bir çoğunuz ama hala,
söylemeliyim ki, düşüncesiz farkındalık konumunu arttırın, bu alandaki.

Bugün çok önemli bir gün çünkü bu gün Diwali günü. Diwali Aydınlanma günü olmalı. Ama aydınlanma içtedir. Ne  kadar
düşüncesiz farkında kalındığıdır? Ve herşey çalışır, çünkü sizler onun okyanususunuz. Kendi içinizde buna sahipsiniz. Sadece
ona hafifçe dokunmalısınız. Eğer ona dokunmazsanız, o zaman çalışmaz. Sadece ona dokunun ve böylesi bir neşenin kaynağı
olduğunuza şaşıracaksınız, böyle bir mutluluğun kaynağı, demeliyim ki, gerçek aydınlanmanın kaynağı olduğunuza
şaşıracaksınız.

Yani, bugünün mesajı, meditasyondayken düşüncesiz farkındalık konumuna girmeniz. Hiç bir düşünce önemli değil çünkü bunlar
sizin kendi yarattıklarınızdır. Ama Divine’ın yaratısı ile bir olmanız gerekiyorsa, düşüncesiz farkındalık konumuna ulaşmalısınız, bu
minimumun minimumu. Size gelenle, gitgide büyüyeceksiniz ve Sahaja Yoga’da nasıl çok büyük bir şekilde büyüyebildiğinize
şaşıracaksınız.

Çok teşekkürler
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Hepinize mutlu Noeller.

Sahaja  Yoga’ya göre  İsa, Agnya çakranızda  yerleşiktir. O’nun bütün hayatı aydınlanmış bir ruhun kalitelerini tarif etmektedir.
Yaşamı boyunca hırs ve şehvetten arınmış olamızı önermiştir. Günümüzde bütün dünyada insanların  hırslı olmaları çok şok
edicidir. Küçüklüklerinden itibaren çocuklarımız da istemeye başlıyorlar. Bunların peşinden koşmamanızı sağlayacak olan
süküneti ve dengeyi ancak yaşamınızda tam bir  tatmin olması ile elde edersiniz.

Bu günlerde Hindistan bile, bu anlamda oldukça batılılaşmaya başladı. Onlar da çok fazla şuna, buna sahip olmayı istemeye
başladılar. Gerçekte Amerika’da aniden meydana gelen bu olayla, insanlar spirütüelliğe yöneldiler. Spirütüelliğe geldiler çünkü
hiçbir yerde, hiçbir tatminin bulunmadığını  anladılar. Ama Onun hayatından, İsa’nın yüce hayatından anlamalıyız. Öncelikle, yıl
dönümlerinde bir çoğunu gördüğünüz gibi, küçük ufak bir kulübede dünyaya geldi O. Kuru, çok kuru otlarla kaplanmış bir beşiğe
konuldu. Düşünebiliyor musunuz? Ve sonrada hayatını bir ‘haç’ üstünde kurban etti. Hepsi bir fedakarlık öyküsü çünkü O’nun bir
gücü vardı, ruhunun gücü ki bu sayede her şeyi, hatta kendi hayatını bile feda edebildi. Bu sayede İsa’nın ruhaniyetten gelen yüce
kişiliğinin kaynaklık ettiği büyüklüğünü anlayabilirsiniz.

Aynı İsa’ya, bugün tüm dünyada özellikle batıda ibadet edilmektedir. Ancak insanların bir şeyler peşinden nasıl koştuklarını
görünce şaşarsınız. Endüstrileri, ne yaptıkları ve nasıl zengin olduklarıyla ilgili hikayelerle gidiyor. Hristiyan olduklarını göstermek
için boyunlarında haçları var. İlk olarak kimse asla İsa’nın üzerinde çarmıha gerildiği bu haçı takmamalı ve onlar bunu bir
ikiyüzlülük içinde yapıyorlar. Sadece kendileri değil eşleri ve çocukları da çok hırslı insanlar. Buna sahip olmamalılar, şuna sahip
olmalılar. Hindistanda fazlası ile aynı durumda. Peki ne istiyorlar? Etraflarındaki bu şeylere sahip olunca, çok rahat olacaklarını
düşünüyorlar –bu böyle değil.  Sürekli peşinden koşuyorlar ve elde ettikleri zamanda neşe bile duyamıyorlar.

Şu çok ilginçtir ki, eskiden rüşvetin olmadığı Amerika gibi bir ülkede İsa’nın müritleri oldukları varsayılan, büyük büyük büyük
paralar kazanan insanlar var. Bu Benim ötemde. Hindistan bir zamanlar azizlerin büyük saygı gördüğü kutsal bir ülkeydi ama bu
günlerde Hindistan, aç gözlülük gibi düşük bir seviyesine kadar düştü ve bu insanları anlamak mümkün değil. Öyle muazzam bir
şekilde İsa’nın ardından gitmediklerini söyleyebiliriz. İsa`yi takip edenler ve buradaki Hristiyanlar da, onların en berbatlarıdır. 
Onlar batı tarzı hırslı bir yaşamdaki her şeyi kabul eden insanlar ve kendilerine de Hıristiyan diyorlar.

İsa, bu dünyada hiçbir şeye ihtiyacınızın olmadığını göstermiştir. O kadar yüce bir kişilik ve büyük bir enkarnasyondu ki, her yerde
saygı gördü. Neden? Çünkü içindeki fedakarlık gücü en üst seviyedeydi. Büyük bir arabaya, güzel bir eve sahip olabileceğinden
değil, sadece ve sadece alçakgönüllü bir insan olmasından dolayı. Onun hayatı oldukça inanılmaz. Çok çok fakir bir insan olarak
dünyaya gelmiş olmasına ve çok fakir bir adam olarak çarmıha gerilmiş olmasına rağmen bugün bir çok insanın kalbinde yer
alıyor. Paranın arkasından koşan insanlar kesinlikle Hıristiyan olamazlar, hiç şekilde İsa’ya yakın değiller.

O kadar mutlu ve neşeliydi ki. Fakirlere yardım etti, muhtaçlara yardım etti çünkü onların sorunlarını anlıyordu, çünkü onları
hissediyordu. Her tür hastalığı olan insanlara, olanakları kısıtlı olanlara yardım etmeye çalıştı. Dünya, ülkelere savaşmaları için
yardım edecek kadar saçma duruma geldi. Savaşmak için Hıristiyanlığı yarattılar. Bu ülkede Hıristiyanlığın yaptığı nedir? Sadece
büyük bir güç oluşturmak, çok sayıda Hıristiyan yaratmak. İnsanları nasıl  Hıristiyanlığa döndürdüklerini bir çok yerden duydum.
İsa asla tek bir ruhu bile döndürmedi O dininizi veya doğumunuzla ilgili şeyleri değiştirmeyi  değil, hepinizin sahip olduğu değişimi
vermek istedi. Ulaştığı şey şehvet ve hırs peşinde koşturup duran bu tür işe yaramaz, üçüncü sınıf insanlar yaratmak oldu.

Bazen kendim için endişeleniyorum ki umarım öğrencilerim ve çocuklarım ilerde ‘Sahaj’ a aykırı olan, ‘Sahaj’ prensibe aykırı olan
şeyler yapmazlar! Sahaj prensiplerden biri de, yardıma muhtaç insanlara, aydınlanma almamış insanlara yardım etmektir, onlara
aydınlanma vermelisiniz. Bu dünyanın bu şekilde devam etmesi, bu dünyayı bu hale getiren insanlara yardım etmek tarzımız
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değil. Bu ülkeyi kurtarmamız gerekiyorsa ve tüm dünyayı kurtarmamız gerekiyorsa, o zaman bizler İsa gibi olmalıyız. İçinizdeki
fedakarlık yönünüzü geliştirin. Bu çok güçlü bir şey olmalı çünkü hepiniz aydınlanmış ruhlarsınız. Diğer insanlara yardım eden bir
karakter geliştirin.

Hayatımda, her zaman sahip olmayan insanlara vermek için istek duyan bir çok yüce insan tanıdım. Böylesine yüce bir
karakterleri vardı, asla bir tür, herhangi bir ödül veya hiçbir şey verilmedi onlara ama başkalarına yardım edebildiklerinde çok
mutluydular. Bugün, bağımsızlığa ve özgürlüğe ulaşmak için kendi yaşamlarını feda etmiş pek çok insanın olduğu bu ülkede bu
çok çok üzücü. bu gün ne oluyor, bir zamanlar kendini feda eden aynı insanlar,  belki de onların çocukları, belki de,  aynı değiller.
Yönetimde bulunması gerekenler, sorumlu olması gerekenler para kazanıyorlar.

Neden bu durum oluştu?  Bu ülkede son derece  fedakar bir sürü insanımız da oldu. Onlar liderdiler ama kaçınız böylesiniz?
Kaçınız kendinize ait olan şeyleri başkalarına vermek istersiniz? Başkalarına yardım etmek için ne yapıyorsunuz? Hıristiyan
ulusların asla İsa’yı takip etmemiş olmaları çok üzücü ve bizler de aynı duruma geliyoruz. Bu iş yapmayacağız, para
kazanmayacağız anlamına gelmiyor. Yapabilirsiniz ama bunlarla birlikte,  kimin için bunu yaptığınızı hatırlamalısınız. Bununla ne
yapacaksınız, bu para ile ne yapacaksınız? Gerçekten şunu belirlemeliyiz ki  en azından (geçen) bir yıl içinde kendimize ait olan
bir şeyi başkasına verebildik mi? Kendinizi çarmıha gerin demiyorum, bu çok fazla olur.

Ama en azından başkaları için kendi rahatınızdan fedakarlık edebilir misiniz? Sahaja Yogiler son derece nazik ve sevgi dolu
olmalıdırlar. Eğer öyle değilseniz, Sahaja Yogi değilsiniz. İlk olarak nazik ve sevgi dolu olmalı ve çevrenizdeki sorunları
anlayabilmeli ve etrafınızdakilere edebildiğiniz kadar yardım etmelisiniz. Fakat bu kadar da değil, Sahaja Yogiler bile hayatlarının
ne değeri olduğunu anlayamıyorlar. İsa’yla aynı yoldalar ve aydınlanmışlar. Onların bu duyguya sahip olmaları gerek, diğer
insanlarla bir bütünlüğe sahip olmalılar ve kendi içlerinde İsa’nın yaptığı fedakarlığı hissedeceklerdir. İsa, Agnya çakramızı
geliştirmek için, egomuzu ortadan kaldırmak ve egomuzla savaşabilmemiz için nasıl kendi hayatını feda etmiştir ama bizler o
kadar egoistiz ki. Her ne yaptıysa boşa gitti, bu insanların onda anlamadıkları bir şey.Onun karakterini ve hayatını özümsemediler.
Bu çok kötü. Bize göre O, aydınlanmış insanlar için  çok büyük bir mesaj ve çok yüce bir örnektir.

Yapılabilecek çok şey var. Bildiğiniz gibi aklım hep yardıma muhtaç insanlarda. Onlar için bir çok organizasyon başlattım. Onları
her yerde  biliyorsunuz. Geçenlerde sokakta kalmış kadınlar ve yetimler için Delhi’de bir şeyler başlattım. Paranın büyük
bölümünü Ben ödedim. Ama bitirirken, tamamlamak için neden Sahaja Yogi’lerden az bir miktar vermelerini istemiyorum dedim.
Ve yaptılar, ödediler. Delhi’de, Sahaja Yogileri kutlamalıyım, onlar diğer Sahaja Yogilere yol gösterdiler. Bu büyük organizasyon
için o kadar çok para topladılar ki çok şaşırdım. Bu daha önce asla görmediğimiz bir şey, ülkemizdeki kadınlar nasıl acı çekiyorlar,
yoksul kadınlar nasıl acı çekiyorlar. Kocaları tarafından kendilerinin bir hatası olmaksızın terk ediliyorlar, hayır, bu şekilde değil.
Kimi kaprisler nedeni ile  çocuklarıyla birlikte sokağa terk ediliyorlar, Müslüman eyaletlerde bu daha da kötü.

Bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim. En azından insanların dikkatini onların sorunlarına çekmek, onları kaderlerine dikkat
çekmek ve bu sayede hayata geri dönebilirler ve hayatlarını kazanabilirler. Sanıyorum gidip, bakıp çevrede kimin yardımınıza
ihtiyacının olduğunu bulmak bütün Sahaja Yogilerin görevi. Sadece kendiniz için yaşamayın, kendiniz için kazanmayın,  kendiniz
için para kazanmayın, insanlara yardım edin. Gerçekten yardım edilebilir o insanlara yardım edin ve o insanlar, ‘tüm bunları
yapanlar Sahaja Yogi’ diyeceklerdir.  İnsanlara yardım edebilmek için bir sürü fikrim var ve ne kadar param varsa bunları
gerçekleştirmeye çalışacağım. Ama umarım siz de başkaları için bir şeyler yapmaya karar verirsiniz. Özellikle, bu ülke en azından
iki parçaya bölündü, biri zengin diğeri de çok fakir insanlar.  Bu fakir insanlar kalbimi burkuyor, acı ile burkuyorlar. Onlara nasıl
yardım edeceğimi bilmiyorum. Öylesine büyük bir insan grubu.

Ama eğer siz karar verirsiniz, etrafa gidebilirsiniz... (Shri Mataji birisine işaret eder:Oturun!) Etrafa gidersiniz ve çok fakir olan bu 
insanlara yardım etmenin yollarını ve metodlarını bulabilirsiniz. Onların her anlamda size ihtiyaçları var, size muktedirsiniz,
Mahalakshmi’nin kutsamalarıyla kutsandınız ve çok donanımlısınız. Onlara yardım edin, büyük sorunlar yaşayan bu insanlara
yardım edin. Biliyorum onlar Sahaja Yogi değiller,  onların Sahaja Yogi olmalarını ummayın. Olamazlar. İsa’nın zamanında kaç
tane Sahaja Yogi vardı? İnsanların sorunlarının derinliğini anlayabilen kaç tane insan vardı?

Ama İsa vardı ve O kendi hayatını, insanların günahları için feda etti. İnanabiliyor musunuz? Bugün, O’nun doğum gününün büyük



bir coşkuyla kutlanması gereken gün. Ne büyük bir doğum ve nasıl bir yaşam sürmek zorunda kaldı! Hiç kimse böyle bir hayata
sahip olmak istemez ama Onun  özünü anlamalıyız. Hırs peşinde koşmak aptallıktır, hırsın sonu yoktur. Hırslı olanlar, her zaman
hırslıdırlar. Para isterler, onu isterler, bunu isterler.  Neden başkalarını görmezler? Ne isterler? Bizler kollektif bilinç içindeyiz, bu
insanların ne istediğini anlamalıyız. İnsanlar için ne yapabiliriz! Biliyorum, bunca reklamın alıp başını gittiği bu modern dünyada
hiç  kolay değil ama bizler Sahaja Yogileriz. Normal insanlar olmalıyız. Bir azizin yüzleştiği gibi yüzleşmeliyiz ve özel güçlerimiz
sayesinde bu günahların üstesinden gelmeliyiz.

Bugün, Ben ve sizler için büyük bir neşenin günü. Diğer bir yandan da   İsa’nın yaşamını görünce, ne kadar kısa bir yaşam ve ne
kadar ıstıraplıydı.  Fakirlikten dolayı değil, nefretten ve maruz kaldığı kötülüklerden, işkencelerden dolayı. Fakirliği hiç
önemsemedi, bununla ilgili hiç bir şeye dokunmadı. Onu kötü hissettiren şey, gerçekten bir şeylerin yanlış gitme şekli ve orada
baskı olması idi.  Sorunları çözmek için tüm bu ızdırabı kendi üstüne aldı. Hırisriyanları yarattı ama onların şu an yaptıkları şey
nedir, saçmalık. Sadece saçmalık.  Hiç bir anlamı yok, İsa’nın hayatında hiç bir anlamı yok, O’nun yüce işinin zenginliği ile hiçbir
ilgisi yok. O’nun doğum gününü kutlarken aynı zamanda göstermiş olduğu fedakarlık kapasitesini ve sevme gücünü de
kutlamalıyız.

Sahaja Yogiler çok iyi insanlar oldular, sevgi dolular, buna hiç şüphe yok. Fakat sanırım hırs hala devam ediyor. Hırsın sonu yok.
Söylemeliyim ki çok aptal insanlar gördüm. Amerikadaki gibi her organizasyonun en üstündeki insanlar, büyük şirketlerin
yöneticileri. Çok zenginler. Yirmi beş tane uçakları ve elli tane, elliden fazla arabaları var. Elli arabanın tepesinde mi seyahat
edecekler. Nasıl seyahat edecekler, bir ayakları arabanın birinde, diğer ayakları da başka bir araba da mı? Ama bunu yaptılar,
bütün bu tür delilikleri yaptılar ve şunu söylediler .... şimdi buna benzer söyleyecekleri hiç bir şey yok çünkü artık bunların hepsi
haczedildi. Bu karaktere sahip insanlarla ne yapacaksınız? Yirmi beş uçağa, elli kadar arabaya sahip olmak delilik değil mi? Ve
kendilerine bir son olmadığını düşünürler, onlar olageldikleri gibi aptallar. Öldükleri zaman tüm bu şeyler bitecek.

Amerika’da bir şeyler için kavga ediyorlar. Öyle komik bir yer ki. Hırsımızla nereye gittiğimizi sonra anlarsınız. Çok genç bir
bayanın çok çok yaşlı bir adamla, evlendiği bir olay var, çok yaşlı. Adam ölünce bütün parasını bu genç bayana bırakmış. Adamın
oğlu çıkagelmiş ve ben yıllardır bu adamın oğluyum, paranın hepsini bu bayan nasıl alabilir diye dava açmış. Genç bayanın
milyarları ve milyarları var ama hala hepsine sahip olmak istiyor. Bu yaşlı adam için çok şey yaptığını, birçok fedakarlık yaptığını
söyleyerek mazeretlerini belirtmiş.  Ne kadar utanç verici bir durum! Ama onlarda hiç utanma yok, para istiyorlar, para, para, para,
konfor için, konfor, konfor. İnsanları anlamak çok zor. Bir kere acayip bir yola girdiler mi her tür aşırılığa  gidebilirler. Fedakarlık
nedir bilmiyorlar.

Ben gördüğümde, Gandiji insanlardan fedakarlık yapmalarını istediğinde, bütün kadınlar mücevherlerini verdiler, hayatlarını
verdiler, hapse girdiler, bağımsızlık için her şeyi yaptılar. Sahip oldukları bağımsızlık neydi? Derhal dünyanın bütün  hırsızları,
dolandırıcıları iş başına geldi! Yüce ve soylu  olan ne kadar şey varsa çöpe giden bir ülke için ne diyebilirsiniz.  Soylu biri oldunuz
mu? Sorun kendinize. Soylu bir insan oldunuz mu? Başkalarına  yardım etmeyi denediniz mi? İsa’nın hayatından şunu bilmeliyiz
ki, O yoksulluk içinde yaşadı. O kralların kralıydı ama yoksulluk içinde yaşadı, şerefle. O günahkar ve sorunları olan o kadar fazla
insan için her şeyi yaptı, Tek başına.

Şimdi sizler çok sayıdasınız, bir çok kişisiniz. Hepiniz bir şeyler yapmak zorundasınız. Bu büyük şirket sahipleri gibi yaşamayın.
Fakat ülkenizin iyiliği için kazancınızdan bir şeyleri ve lüksünüzden bir şeyleri feda etmeniz  gerektiğini anlamaya çalışın. Çünkü
sizler Sahaja Yogisiniz, sıradan insanlar değilsiniz. Aydınlanmanızı aldınız, peki ne yapıyorsunuz? Herkesten para mı istiyorsunuz
veya herkese sevgi mi veriyorsunuz. Sevgi ve şefkat veren Sahaja Yogilerle ilgili hikayeler duyayım.

Bu gün üzgünüm, O’nun doğum gününde, size Onun çok, çok acı dolu olan hayatından bahsetmeliyim. Bizler Onun nasıl da şerefli
bir kişilik ve büyük bir Sahaja Yogi olduğunu anlamalıyız. Yaşamı boyunca pek çok sorunla karşılaşmak zorunda kaldı ve kendi
halkı Ona eziyet etti. O’ndan faydalanmaya çalıştılar. Şu an Sahaja Yoga dışında olan Sahaja Yogilerle bu tecrübeyi Ben de
yaşadım. Beni rahatsız etmeye çalıştılar ve Benden para kazanmaya çalıştılar. Herkes bilir. O kadar kötü bir değer sistemleri var
ki aydınlamış ruh olduklarını nasıl söyleyebilirsiniz. Bu yüzden başkalarına nerede yardım edebileceğimizi düşünmeliyiz.
Başkaları için ne yapabiliriz. Kişinin İsa’nın hayatından öğrenmesi gereken şeylerden birisi budur.



Gerçekte Hıristiyan bir ailede doğdum. Hristiyanlar hakkında öğrendiğim şey, son derece pis olduklarıdır. Sürekli birbirlerine karşı
plan yapıyorlar ve çok para odaklılar.  Babam hapse girdiğinde bizi kiliseden attılar. Ülkenizi sevmeniz günah mı, öyle mi. Bunu
yaptılar. Babam geri döndüğü zaman, Bombay’ın, Nagpur’un belediye başkanı oldu. Bu sefer de bu kişiler onun en büyük hayranı
oldular ve geçit töreni düzenlediler. Babam onlara sadece gülümsedi ve şu aptal insanlara bak dedi. Bu tamamıyla aptallık. Bu
tarz bir hırs ve saçmalık kesinlikle durdurulmalı. Para peşinde koşuyorlar, mevki sahibi olmanın peşinde koşuyorlar ve çok kötü
şeylerin de, bazı şeylerin peşinde koşuyorlar. Sahaja Yogiler değil, ama o kişiler yapıyorlar.

Ama Sahaja Yogiler arasında bile, para düşkünü insanlar gördüm ve Sahaja Yogadan para kazandılar. Ben öyle işe yaramaz
birisiyim, paradan anlamam. Beni kandırabilirler. Sorun değil. Senelerce beraberce Beni kandırdılar. Önemli değil. Ne yapmalı.
Paraya ne için ihtiyacım olabilir ki. Sorun bu. Eğer dikkatli değilseniz, çok para düşkünü değilseniz diğerleri sizi dolandırabilirler.
 Bırakın yapsınlar. Derim ki, bırakın dolandırsınlar. Ama Ben para alabilmek için insanların arkasından koşacağım bir karakter
geliştiremem. Yapamam. Bana verdiğiniz hesap ne ise onu kabul ederim, ne söyleseniz kabul ederim.  Biliyorum bu utanç verici,
bu yanlış ama eğer siz bunun farkında değilseniz, size yardım edemem. Bu tür insanlarin hepsi yok edilecekler, bunu biliyorum.
ama eğer kendileri anlamıyorlarsa ne yapmalı. Sahaja Yoga’dan para kazanmak, düşünebiliyor musunuz?  Yapılacak ne kadar
aptalca bir şey. Çok yaygın. Çok kötü.

Hepinizden paranın üzerinde olmanızı, bu tür dünyevi şeylerin üzerinde olmanızı istiyorum. Asla açlık çekmeyeceksiniz, asla
probleminiz olmayacak ama bu tür saçma şeylere bulaşmayın. Bu Tanrı’nın işi ve bundan hiç bir şekilde para kazanmaya
çalışmayın. Çok alçak gönüllü bir insan olarak doğmuş olan İsa’nın yüce yaşamından çok şey öğrenmeliyiz ve öyle büyük şeyler
yaptı ki. Agnyalarımızı geliştirmeye çalıştı ve şimdi bile O’nu düşünseniz agnyanız iyileşir. Bitecektir. Sahaja Yogilerin arasında da
çok pişkin insanlar olduğunu biliyorum. Her zaman çevrelerini  iteleyip duruyorlar. Ama ne için? Ne istiyorsunuz? Sürekli etrafta
sırnaşıkça dolanıyorlar. Aynı diğer aptal insanlar gibi. İsa gibi, kendi içinizde tatmini hissetmek istiyorsanız meditasyon yapmalı,
iç gözlem yapmalı ve bulmalısınız. Tatminkar bir insan mısınız? Hayatta çok tatminkar olmalısınız, aksi taktirde Sahaja Yoga’nın
bir faydası olmaz. Aydınlanma almış olmanızın bir faydası olmaz.

İsa’nın karakterini model olarak almanız ve tüm dünyanın sorunlarını anlayıp  bunları kendi sorununuz olarak görebilmeniz için
sizi tüm kalbimle kutsuyorum.

Tanrı sizi kutsasın.
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Yılbaşı Gecesi Pujası, Vaitarna Müzik Akademisi, Bombay (Hindistan), 31 Aralık 2002. (Konuşmanın ingilizce kısmı). Bir
çoğunuzun, program için buraya geldiğinizi görmekten dolayı çok mutluyum. Burayı aslında en azından 25 yıl önce satın aldım ve
bir çok engel, şu, bu olduğu için burayla ilgili hiçbir şey yapamadım. Ama sonra bir şekilde her şeyi planladım ve bu halloldu. Tüm
zorluklarına rağmen hepinizi burada görebildiğim için mutluyum, bir çok Sahaja Yoginin Pujamın bu programına katıldığını
göreceksiniz. Elinden geldiğince Hint müziğinin, klasik müziğin ve her tür sanatın yayılması için çok çalışmış olan kardeşim
Baba’yı yad etmeliyim. Bütün bunları görmek için bu gün burada bulunamaması çok üzücü. Ödül falan bir şey beklemeksizin,
durmadan çalışarak o kadar çok iş yaptı ki. Ben onu bir örnek olarak almanızı temenni ediyorum, ki bu her şeyi halledecektir. Ona
dair bildiğim tek şey, hiçbir zaman gösteriş yapmadığıdır. Çok zeki ve eğitimli bir insandı ama sıradan yaşamları olan insanları
benimsedi, onlarla ilgilendi, onların müzik ve sanat yeteneklerini geliştirdi. Aynı düşünce ile Ben, buranın onun sanat ve müziği
yayma fikrine adamış bir yer olmasına karar verdim. Ve bu fikrin hayata geçtiğini görmekten dolayı mutluyum. Ama sizleri bu
konuda çok mutlu hissettirmesi için keşke kardeşim de burada olsaydı. Kendisi çok sevgi dolu ve müşfik birisiydi. Hiç kimseye
öfkelenmezdi, bunu gördüm. Her zaman, herkes için Bana çok iyi bir tablo çizerdi. ………. Ama siz buna yardımcı olamazsınız.
(Marathi konuşma) Maharashtra’nın özelliği bu, – Savaşmak. Savaşmakta çok iyiler. Onlar için her şeyi yapın, hiç bir şey
kafalarına girmez. Anlayışları yok, her zaman kavgaya hazırlar, hatta kılıçla. Onların kavgacı tabiatlarından bıktım. Bu güzel ve
yeni bina klasik müziğimiz için inşa edildi. Bunun için bile kavga ettiler ve bir çok kez bunu neden Maharastra’da inşa ediyoruz
diye içimden geçirdim? Maharastra’lı bu insanlar için bir şeyin yapmanın anlamı yok. Şu veya bu sebepten kavga ederler, hiç
utanmaları yok. Eğer burada (oturacak) yer bulamıyorlarsa ne yapabiliriz? Hiç olgun değiller. Bilemiyorum bu kavgacı insanlarda
nasıl müzik var ve nasıl bu kadar büyüdü. Ben bundan bıktım. Herkes bir şeylerden şikayet ediyor. Sahaja Yoga’da huzuru
bulmadınız mı? (Bir çok) Yüce Aziz ve Bilge bu topraklarda bir sürü bilgi verdi ama bunun kavgacı tabiatımızı ortadan kaldırmak
konusunda bir etkisi olmadı. Adları adına bile savaşacak, aptalca davranmaya devam edeceklerdir. Bu aptallık Maharastra’dan ne
zaman temizlenecek bilemiyorum. Huzurlu bir yaşamı ve her şeyi huzur içinde özümsemeyi anlamıyorlar. Aniden hepsi birden
bağırmaya başlıyorlar. Yabancı Sahaja Yogilerimiz “Onlar medeniyetsiz insanlar mı?” diyorlar. Hayır, hayır, çok eğitimliler ama çok
kavgacılar ve neden savaşıyorlar? Şimdi yalnızlar. En azından Sahaja Yoga içinde kavga etmeyin ve biraz huzurlu olun. En
azından çaba gösterin, değişmek istiyoruz, değilmi? Başkalarında neyin yanlış olduğunu görmek yerine, kendinizde neyin yanlış
olduğunu görün. Babamama, Nagpur’da, Maharastra’da bir çok iş yaptı. Nagpur’daki insanlar çok aktifler, ona yardım ettiler. Ama
kimse Sahaja Yoga’yı benimseyip, bir Aziz (Sadhu) olmak gerektiğini anlamadı. Çok düşük bir seviyede sadece bir şekilde bundan
para kazanmak, paldır küldür koşturmakla nasıl bir Sahaja Yogi olabilirsiniz. Kişi, ben aydınlanmış bir ruhum ve Anne çok çalıştı,
bizler için çok şey yaptı, bizler iyi bir konuma gelmeliyiz şeklinde hissetmelidir. Bu yüzden (hepiniz) bu gün kavga etmeyi
bırakmaya ve para için hırslı olmamaya karar verin. Para için duyulan hırs Maharashtra da bazı şeyleri Sahaja Yoga için
zorlaştırdı. Maharashtra da çok çalıştım ve bu yerde pek çok deneyimlerim oldu. Şimdi lütfen şunu anlayın ki, siz bir Sahaja
Yogisiniz ve kibar bir şekilde yaşayın ve bir Sahaja Yogi olmaktan dolayı gurur duyun. Sahaja Yoga da kavga edecek ne var?
Burası politik bir toplantı mı ki, oturamamaktan dolayı ve görememekten dolayı yakınmak zorundasınız. Hiçbir şey söylemek
istemedim ama sizi görünce başka şansım kalmadı ve söylemeliydim. Şimdi, eğer herhangi bir kişi kavga ederse, Sahaja
Yogadan atılacak. Bunu düzeltmenin başka bir yolu yok. Eğer birbiriniz için karşılıklı sevgi duyamıyorsanız, o zaman neden
Sahaja Yogadasınız? Babamama asla kimseye öfkelenmedi ve asla kimseden şikayet etmedi. Herkesi övdü. Ben genellikle
herkes nasıl böyle iyi durumda olabilir ki diye düşünürüm. Ama Baba, insanları sevgisi ile bir araya getirdi, bu kişi herhangi birisi
olabilirdi. O çok özveririli idi. Benim arabamda asla oturmazdı, asla evime gelmedi, çok anlayışlı biriydi. O aynı zamanda
Maharastra’ya da aitti ama o bu kadar öfkeli değildi. Böylesi yüce bir şahsiyetin yaptığı işe katıldınız, bu yüzden en azından onun
bazı iyi kalitelerini takip edin. Bu tapınağı müzik ve diğer sanatlar için inşa ettik. Bu tarlalarda çocuklarınız gelişmeli. Müziğimizi
anlamalılar. Bu yabancılar müziğinizi sizden daha iyi anlıyorlar. Bu utanç verici değil mi? Biz bunu anlamıyoruz, hiçbir şeyi
anlamıyoruz. Faydası nedir? Buranın öğrencisi olmasanız bile müzik hakkında bilginizin olması gerek. Tala nedir?, Raga nedir
bilmedikçe müzikten neşe duyamazsınız. Sizlerden bu kavgacı tabiatınızı bir kenara bırakmanızı ve içinizde iyilikleri geliştirmenizi
rica ediyorum. Bu Sahaja Yoga’nın işi. Ama bazen verimsiz bir tarlaya tohum ekerseniz hasat yapamazsınız gibi hissediyorum.
Ama şimdilerde çok kişinin Sahaja Yoga’ya katılması ile bir şeyler daha iyi. Bu yüzden buraya sadece müzik öğrenmeye gelmeyin.
Sahaj şekilde davranmayı öğrenmek zorundasınız, Sahaja’nın büyüklüğünü anlamak zorundasınız aksi taktirde bunun yararı yok.
Etrafta bir sürü sıradan müzik okulu var. Buralardan müzik öğrenerek başkalarının kafasını kırmayı öğreniyorsanız, müzik
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öğrenmemeniz daha iyi. Bu yüzden sizden rica ediyorum, lütfen müzikle gündelik hayatınızdaki davranışlarınıza müzik getirin. Siz
bu müziği getirmeden bu program sona ermeyecek. Bu gün bir yemin edin, haydi birileri bir şeyler söylesin. Buradaki ikinci
problem para kazanmak hususunda. Bu oldukça fazla olmaya başladı. Bundan bıktım. İnsanlar Sahaja Yoga’dan bile para
kazanıyorlar. Değişecekmisiniz yoksa değişmeyecek misiniz? En önemli şey yaşamlarımızda müziğin olması. Yaşamlarımızda
ritim ve ragdari olması yerine sadece kavga etmeye devam ediyoruz, başkaları için kötü düşünüp, sadece kendi çıkarlarımızı
görüyoruz, ...... bu kötü. Şimdi geçmişte ne olduğunu unutun. Bundan böyle, insanları bir araya getirecek olan kişiler sadece
anlayışla, şefkatle ileri gidecektir. (Hintçe konuşma) Çok şükür Hintçe’de biliyorum. Eğer müziği ele alırsak, kendimizde ritim
içinde oluruz. Bu ne anlama geliyor? Bunun anlamı, insanoğlunu konumunu düzeltileceği ve ritmik ve organize hale
getirileceğidir. Bu yapılmadığı sürece bunun bir faydası yok. Sizlerle diğerleri arasındaki fark nedir? Sizlerde kavga etmeye devam
ederseniz o zaman ne faydası var bunun? En önemli şey sevgiyi geliştirmek ve içinizde yerleştirmektir. Shraddha ve adanma
kalbimizdedir, bu sayede siz huzurlu olursunuz ve diğerleri de huzurlu olurlar. Huzur olmadan müziğin bir anlamı yoktur. Bu gün,
bu güzel bina Babamama’nın anısına inşa edildi ve bununla insanların müziği kendi içlerine almalarını ve onlarında huzurlu bir
atmosferlere sahip olmalarını diliyorum. Bu gün dünyanın ihtiyacı sadece barış. Bu gün sahip olduğumuz her şey, barış
olmaksızın değersizdir. Nasıl huzurlu olduğumuzu görmeliyiz. Eğer huzurun bizim ülkemizde bir etkisi yoksa o zaman hangi
ülkede etkisi olacak. Herkes Hindistan’ın barış elçisi olduğunu söyler. Ama ben böyle bir şeyi göremiyorum. Her tarafımızda
tartışmalar var. Bunların nereden geldiğini bilmiyorum. Bu yüzden müzik öğrenmek isteyen herkesin kalbininde de müzik olması
gereklidir. Para, kadın peşinde koşarak yanlış olan her şeyi yapmak, müzisyen olmamaktır. Benim ebedi kutsamalarım, bu
organizasyonun gelişmesi ve insanların buraya gelerek müzik öğrenmeleri,yaşamlarını ritmik ve müzik ile dolu kılmalarıdır.
Umarım arzularımı gerçekleştirirsiniz. Ne zaman öfkelenirseniz, rahatsız olursanız veya şikayet ederseniz, kendinize “ben bir
Sahaja Yogiyim, ben diğerlerinden farklıyım” deyin. Anne beni başka bir şeye dönüştürdü. Eğer bunu anlarsanız muvaffak
olacaksınız. Ama eğer buna erişemezseniz o zaman bu faydasızdır. O zaman bunun gibi 50 tane organizasyon yapmanın bir
faydası yok. Küçük küçük şeyler için kavga etmek bir Sahaja Yogi olamamaktır. Şimdi sizler Azizlersiniz. Hangi yüksekliklere
ulaştığınızı anlamıyorsunuz. (Sahaja Yoga’ya gelmeden önce) olduğunuz gibi sokaktaki aynı dilenciler olduğunuzu sanıyorsunuz.
(İngilizce konuşma) Bu gün sizlere özel bir kutsama vermek istiyorum – o da sizin tamamen müzikal bir tabiatınızın olması,
ritmik olmanız ve şikayet etmek yerine diğerlerini eğlendirmenizdir. Gördüğünüz gibi batı müziği nasıl yanlış bir yolda, nasıl yanlış
bir süreçte ilerliyor. Sizin bu yola düşmenizi istemiyorum. Bunların hepsi kaybolacak, bunu biliyorum çünkü bu çok yıkıcı. Ama
Sahaja Yoga’ya geldikten sonra eğer hala aynı yıkıcı fikirlere sahip olursanız birileri size nasıl yardım edebilir. Bu yüzden umarım
sizler ideali gerçekleştireceksiniz. Tanrı sizleri kutsasın.
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Vaitarna Müzik Akademisi Açılış Konuşması, 01.01.2003, Vaitarna, Hindistan (Sadece İngilizce olan kısmın tercümesi) Hintçe
konuştuğum için özür dilerim, çünkü o çok okumuş da olsa ve İngilizce konusunda uzman da olsa babam hakkında başka bir
dilde konuşmak çok zor. Kendisine ait, benim de İngilizce’yi orada öğrendiğim çok büyük bir kütüphanesi vardı. Çünkü benim orta
öğrenim dilim Marathi idi. Hiç Hintçe ya da İngilizce çalışmadım. Onun bu kütüphanesi sayesinde, okumayı çok sevdiğimden
dolayı; İngilizceyi kaptım, her ne ise, Hintçeyi de. Şimdi çok iyi İngilizce ve çok iyi Hintçe konuşuyorsun diyorlar. Buna çok
şaşırıyorum, çünkü Benim için yabancı dil bunlar. Üniversitedeyken de küçük bir kitabım ingilizce vardı, fen bilimleri için de, küçük
bir tane kitabım oldu. Tıp eğitimi kolejinde de, çok okuduğum için, herhangi bir dil problemi yoktu çünkü çok fazla olurdum. Bu
yüzden hepinize tavsiyem okumanız, daha çok okuyun. Fakat saçmasapan kitapları okumayın, çok iyi, bilinen kitapları
okumalısınız. İşte dilimi bu şekilde geliştirdim Ben. Tabiki, iyi olmasi gerekiyordu. Okuyarak, insanların zayıflıkları hakkında da
bilgi edindim. İnsanların böyle zayıflıkları olduğunu bilmiyordum. Bilmiyordum. Bunların tamamen uzağındaydım. Her şeyi
okuduktan sonra, zayıflığı, hataları olan bir çok insan olduğunu öğrendim. Belki egodan, belki de kötü eğitimden, belki anneleri
yüzünden ya da babaları ya da belki aile tek neden. İşte insanları böyle anladim, yavaş yavaş. Sonraları Sahaja Yogaya geldikten
sonra, bir çoğuyla karşılaştım, sadece biriyle değil, Hindistan’da ve yurt dışında bir çoğuyla karsılastım. Ama çoğu, %99’u gelişti.
%1’i hala orada, orda duruyor. İnsanoğlunun en büyük sorunu ego. Eğer ego varsa, onunla ilgili hiç bir şey yapamazsınız, çünkü
şöyle düşünür “çok büyük bir şey yaptım ki bende bu ego var”. Diğer insanları takdir edemezler, kendilerinden başka kimseyi
sevmeden yalnız yaşarlar. Ego kendinizi sevmeniz demektir. Kendinin sonu olmadığını düşünmektir. Hindistan böyleleri ile dolu.
Yurt dışında da çok gördüm, ama orada en azından egoları olduğunu biliyorlar ve bununla yüzleşebiliyorlar. Fakat bu ülkede, artık
ne yapıyorlar da böyle bir ego geliştiriyorlar bilmiyorum. Tamamen haklı olduklarını düşünüyorlar. Her ülkenin kendine ait
problemleri var, ama bizim sahip olduğumuz çok mükemmel bir şey var, müziğimiz. Müzisyenler değil, müzik. Bu yüzden
müzisyenler Sahaja Yogaya gelmeliler. Meditasyon yapmalılar. Eğer bir müzisyen, para odaklıysa, o zaman ona yardım
edemezsiniz. Müzik odaklı olmalılar, para odaklı değil. Para odaklı olduklarında, kendilerinin değerlendiremezler diye
düşünüyorum. Çünkü eğer müziğiniz varsa, müzik yeteneğiniz varsa, neden paraya önem verirsiniz ki! Onlara ne kadar para
verirseniz verin, tatmin olmayacaklardır. Çok büyük müzisyenler gördüm, paraya hiç değer vermeyen, güç kazanmayı
önemsemeyen. Şimdi bile, bir çok değerli müzisyenimiz var. Onlar çok mütevazi. Size sürekli şöyle derler “Hala çok şey
öğrenmemiz lazım. Daha çok anlamamız lazım.” Babamın ve Babamama’nın heykellerinin burada olmasından çok etkilendim ve
Bana çok tesir etti. Onlar benim babam ve kardeşim oldukları için değil; çok, çok büyük insanlar oldukları için ve onların
büyüklüğü etkiledi Beni. Baba’nın kalitesi, sevgi dolu olmasıydı. Fazlasıyla sevgi dolu ve çok bağışlayıcı biriydi. Son derece
mütevazı ve sevgi dolu. Şöhreti, veya toplumdaki konumunu hiç önemsemedi. Onun mütevazı kişiliği doğaldı. Çok doğal ve
tatlıydı. Çocukluğundan beri Benimle birlikte olduğu için biliyorum hiç bir zaman başkasına karşı bir kötülüğü olmadı. Hiç bir
zaman kimseden üstün olmaya çalışmadı. Her zaman sıfır noktasında olmayı tercih etti. Eğer biri ona zarar verirse, kendi oyunları
ile onu oradan uzaklaştırırdı. Çok akıllıydı. Düzenbazlarla işi olmayacağını anladı ve onları idare etmesini çok iyi bildi. Kimin
gösterişçi olduğunu biliyordu. Bana onları anlatıyordu. “Bu kişiler gösteriş peşindeler, diğerlerini yönetmeye çalışıyorlar ama hiç
bir şey bilmiyorlar.” diyordu. Fakat kalbinin en iyi yanı şairliği idi. Çok güzel şiirler yazdı. Başlangıçta çok kötüydü! Okuldayken
onun kompozisyonlarını yazardım. Bu yüzden okulda öğretmenleri “bu iyi kompozisyonları sen yazabiliyormusun?, sınavlara
gelince o zaman neden büyük bir sıfır alıyorsun” derlerdi. Öğretmenine kompozisyonları benim yazdığımı söyledi. Fakat sonra
birden bire dillere karşı bir eğilim geliştirdi. Marathi, Hindi, Urdu, hatta İngilizce dillerine karşı, çok şaşırtıcı. Matematikte çok iyiydi,
çünkü annem bir matematikçiydi. Fakat birden bire dil konusunda donanımlı hale geldi. Ben ona düzeltmesi için bazı şiirlerimi
verirdim. Bu konuda çok iyiydi. Urdu sözcükler bilirdi, Hindi sözcükler. Ayrıca İngilizce ve Marathi de. Bana “Marathi çok iyi bir dil”
derdi. Birinin yanlışlarını bulmak istiyorsan Marathi çok iyi bir dil. Ve bu yanlışları belirtme şekli olarak Marathi en iyisi. Marathi
dilinde bir çok ilginç sözcük söylerdi bana. “Baba, sen ne zaman Marathi çalıştın?” diye sorardım ona. “ Bir anda bilmeye
başladım” derdi. İşte onun bu bilgisi tamamen doğuştan geliyordu ve mizacı nedeniyle herkes onu severdi. Hiç bir zaman
gösteriş yapmadı. Hiç bir zaman. Çok basit alışkanlıkları olan, çok basit biriydi ve her zaman böyle bir hayat sürmeleri için
insanları yönlendirmeye çalıştı. Bunu onlara söylemeden yapmayı nasıl başardı, bilmiyorum. Onun bu sevgisi ve dikkatinin bir
sonucu olarak, simdi bir çok müzisyenimiz var, burada bir çok insan var. Ona ve babama Sahaja Yoga için yaptıklarından dolayı
teşekkür borçluyum. Tanrı sizi kutsasın.
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Shivaratri Puja, Pune (Hindistan), 16 Mart 2003.

(Shri Mataji konuşmaya başlamadan yaklaşık altı dakika kadar sessiz kaldı.)

Bu gün Shri Shiva’ya, Sadashiva’ya ibadet edeceğiz. Onun kalitesi, kendisinin affediciliğin kişileşmiş hali olmasıdır. Onun sahip
olduğu affediciliğin büyük olması bir çoğumuzun var olmasına yardım etti. Aksi taktirde, bu dünya çürüyüp gidecek, bir çok kişi
bitirilmiş olacaktı çünkü sizler insanlığın ne durumda olduğunu biliyorsunuz. Onlar neyin doğru neyin yanlış olduğunu
anlamıyorlar. Bunun yanısıra, affedemiyorlar. Hatalar yapmaya devam ediyorlar. Bu önemli değil ama başkalarını affedemiyorlar.
İşte Shri Sadashiva’dan öğrenmemiz gereken şey bu.

(Hindi konuşma)

Bu gün bizler Shri Sadashiva’ya ibadet edeceğiz. O affediciliğin bedenlenmiş halidir, o kadar güçlüdür ki, hiç kimse karşısında
duramaz, meydan okuyamaz. Her ne olursa olsun, O tüm  hatalarımızı affeder. Eğer  affetmezse dünyayı tamamen silip atabilir
çünkü Onun içinde bütün yaradılışı mahfedebilecek  yok edici bir güç vardır.  Affediciliğin  doğasında olan bir kalite olmasına
rağmen, bu yok etme gücü de içinde uyanabilir.  Onun affetme gücü olgunlaşana – vadesi gelene kadar kademeli olarak olarak
artar ve sonra, nihayetinde O yok edebilir.

Bu yüzden ilk once, Onun affedicilik kalitesini kazanmaya ihtiyacımız var.  İnsan olarak bizler bir dereceye kadar affetmeye
muktediriz ama buna ragmen öfkeleniyoruz ve savaşmaya hazırız. Ama şimdi affetmenin kendisinin bedenlenmesi olan O, yok
edici güçlerinin uyanabileceği bir noktaya ulaşıyor.  Bu nasıl olur?  Bu güç bir kez uyandığında O bütün evreni, hali hazırda
yaratmış olduğu her yaratığı, hatta kendisini bile silip atabilir.  Bu yüzden, böyle bir durumda insanları affetmeyi öğrenmediğimizi,
affetmenin içimizde yerleşmediğini hatırlamalıyız. Bu yok edici güç bir gün uyanacaktır.   Ve sonra bizler, kendi insanlarımızı bile
yok edeceğiz.

İşte bu yüzden, başkalarına karşı boşu boşuna öfkelenmeye gerek olmadığını her zaman aklımızda tutmalıyız. Diğer insanlara
öfkelenmek gibi bir hakkınız kesinlikle yok. Eğer Shiva yapmıyorsa,  neden siz yapasınız?  Ama insanlar sık sık ve çok şiddetli
şekilde son derece öfkelenirler. Hayvanlar  asla bu kadar fazla öfkelenmezler. Onlar bir sebep olmadan rahatsız olmazlar. Bizler
küçük şeyler için öfkelendiğimizde, Shiva’nın gücünün kendi içimizde de mevcut olduğunu her zaman hatırlamalıyız. Shiva`nın
içimizde mevcut olduğunu unutmak, kesinlikle bizi diğer insanlara karşı öfkeli kılan ve onları hataları ve yanlışlarını affedememize
neden olan şeydir.

Fakat  böyle davranmamıza sebep olan nedir ve böyle bir insan neye ulaşabilir? Her nerede ve her ne zaman büyük olaylar ve
fırsatlar belirdiğinde insanlar  gurur ve kibir nedeni ile başka insanları yok etmeye başladılar. Bu yok edici güç, insanların birbirini
sebepsiz yere yok ettikleri  geçmiş zamanlar da daha da kuvvetliydi.  Bizim, bu davranış şeklinin nereden ve nasıl  geldiğini 
düşünmemize gerek yok. Hatırlamamız gereken tek şey, dikkatimizi böylesi bayağı bir şeyde tutmamamız.   Eğer barış içinde
yaşayabilirsek, her bir şeyde huzur görebiliyorsak, yaşamlarımızı da huzurlu kılabilmeye muktedir olacağız.  Ama konu şu ki,
insanoğlu kendini kontrol edemiyor.  Üstelik onlar birilerine öflenmekten ve cezalandırmaktan zevk alıyorlar, o kadar ki ülkeler
bile bundan etkileniyorlar. Eğer bir kişi, başka bir ülkeden birisi ile kavga etmeye başlarsa, herkes onun arkasından gidiyor ve hiç
kimse tartışmayı düşünmüyor, herkes savaşmaya hazır. İnsanoğlunun bu eğilimi çok garip.  Bir kişi, birisine öfkelendiği, baskı
yaptığı, kavga ettiği veya birilerini öldürdüğü için nasıl kendini mutlu hissedebilir?  Fakat kendiniz  görebilirsiniz. Düşünün yolda
giderken bir kalabalığın toplandığını gördünüz. Ne yaparsınız?  Bazılarınız kalabalığa katılır ama bazıları sadece seyreder.  Bazen
böylesi garip öfke patlamaları, içimizdeki Shri Shiva gücünün dışarı çıktığının bir işaretidir.

Buna  güce ibadet ederek,  güçlü insan öfkesi ve gazabı ortadan kaldırılabilir.  Bu hayırlı bir şey olarak adledilir, hatta Shri Krishna
öfkeye karşı en büyük bir başarıyı gösterdi. Her şey öfkeden doğdu, tüm yaradılış. Ama sizler yaptığınızla çok gurur duyuyorsunuz
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ve bundan dolayı kendinizi çok güçlü sayıyorsunuz. “Bu konuda sana çok kızgınım”. Davranışlarınızda insanlığın güzelliğini
göremiyorum. Küçük şeyler için öfkelenmek çok tipik bir şey. Çok kolayca öfkelenirsiniz ve başka birisinin hataları için özür
bulamazsınız. Fakat bu öfke bir çok soruna yol açabilir. Savaşlar başlayabilir. Evler yıkılabilir, ülkeler kaybolup gidebilir. Geçen her
gün ile birlikte insan öfkesi ve gazabının  azalmayıp, arttığını ve insanların bu gururla ilan ettiklerini  görebiliyorum.

(İngilizce konuşma)

Sadece ingilizce konuşmamı istediğinizi biliyorum. Ama İngilizce bilmeyen insanlar sizden daha fazlalar. Söylemeye çalıştığım
şey, Shri Shivashankar’a ibadet ettiğiniz zaman, Onun affetmenin tam bir bedenlenmesi olduğunu anlamamız çok önemlidir.  O
affeder. Herşeyi çok tatlı bir şekilde affeder. Bir kişinin bütün küçük çocukları  yaptıkları şeyler için affetmesi gibi, O affeder.
Kızmaz. O kadar kolay rahatsızlık duymaz.

Hatırı sayılır derecede önyargılarımız var. Örneğin, Hindistan’daki bir kadın, eğer konuşursa, insanlar bundan hoşlanmazlar. Kadın
konuşmamalıdır, bir erkek konuşabilir. Bir kadın asla vuramaz.  Erkek karısını öldürüyor bile olsa, bir kadın bir erkeğe asla
vuramaz. Bu Hindistan’da iyi bir eşin veya iyi bir kadının olmanın ölçüsüdür. İşte, erkekler durumu nasılda kendi muhakemelerine
göre ele alıyorlar. Verilen bu tür bütün imtiyazlar çok tehlikelidir, bütün toplum için yıkıcıdır.

Aynısını yurt dışında da gördüm. Karılarını dövmeye devam eden, eşlerini öldüren insanlar var. Bilemiyorum, bu tür her şey. Çünkü
onlar birisi ile evlendiler, kendileri hiç bir şekilde iyi biri olmasalar bile, eşlerinden her şeyin iyisini beklemek için her hakları
olduğunu düşünüyorlar ve eşlerine işkence etmeye devam ediyorlar. Yalnızca bu kadar da değil. Okullarda öğretmenler
öğrencilere çok kötü davranıyor. Öğrenciler bunu öğreniyor ve sonra bu başkalarını dövme ve kötü davranma geleneğini
sürdürüyorlar.

Çok kızgınım dediğiniz her seferde, kendinize yanlış yolda olduğunuzu söyleyin. Bir çoğunuza bir çok defa dedim ki, en kötü şey
kızgınlığınızla böbürlenmenizdir. Çünkü, bu tıpkı işlediğiniz günahlarla böbürlenmek gibi bir şeydir. Bunlar günahtır. Ayyaşları,
delileri, aklını yitirmiş olanları anlayabilirim. Ama delilerin çok duyarlı olduğunu görürsünüz aksi halde çok acımasız ve tehlikeli
olabilirler. Bu nitelikleri nereden aldığınızı söylemek çok güç, çünkü Tanrısal kişiliklerin hiçbirisi  bu tür bir şeye sahip olmadı.
Sebepsiz yere öfkeye kapılmadılar ve hatta öfkelenseler bile, bu yok etme noktasına kadar varan çok  önemli bir nedenden dolayı
meydana gelmiş olmalı. Ama, onları anlayabiliyorum, çünkü onlar dünyanın devamlılığını sağlamak zorundalar ve insan olduğu
varsayılanlarla ilgilenmek zorunda oldukları için yaptılar bunu. Ama Ben, insanoğlunun bazen hayvanlardan daha kötü olduğunu
görüyorum. Hiç sebep yokken ateşleniyorlar. Nedeni ne? Neden öfkelisiniz? Size tamamen mantık dışı bir mazeret sunarlar.

Bu dünyaya, huzur ve sevinçten neşe duymak için geldiniz. Huzur olmadan, neşe duyamazsınız. Eğer başkalarına huzur
veremezseniz, nasıl neşeniz olur? İnsanların başkalarına karşı diğerlerini hor gören şekilde davranmaları, çok şaşırtıcı bir şey.
Kendilerini ne sanıyorlar? Neden başkalarını bu kadar hakir görmeliler? Bir adamın küçük küçük şeyler için öfkelendiğini görmek
anlamanın ötesindedir ama gerçekte korkak onlar. İş, hayattaki bazı gerçek problemlerle yüzleşmeye gelince geri çekilirler. Sonra
da öne çıkamazlar. Her şeydeki en büyük trajedi budur.

(Hindi Konuşma)

Ülkemizdeki öfkeli insanlar herkes tarafından bilinirler.  Köylerde onlara hırçın, dırdırcı veya  aniden parlayan derler.  Kimse
onlarla birlikte yaşamayı sevmez. Tamam, düşünün birisi bir hata yaptı. Onu affedin, eğer birisi çok yanlış bir şey yapmışsa,  onu
 affedin çünkü yarın sende aynı şeyi durumda kalabilirsin. O zaman birisi gelebilir ve sana sorular sorabilir ve bir ceza verebilir.
 Bu yüzden bizler Sahaja Yogiler olarak herkesi cezalandırmaya, kimseye vaaz etmeye hakkımız olmadığını anlamalıyız. Shri
Shiva`ya saygı göstermeliyiz. Yapılması gereken doğru şey bu. Bu sayede kişi Shri Shiva`nın tabiatına kendi içinde sahip olabilir,
kişi doğru yoldadır ve Shri Shiva tarafından korunur.  Açık kalpli olanların ve vicdanlı olanların endişe edecekleri bir şey yoktur.
Shri Shivshankar onlara bakar ve onlarla ilgilenir. Eğer bu böyle ise, öfkelenmenize ne gerek var. Bu çok garip.  Her zaman siz
diger insanlara iyi umutlarınızla güvenirsiniz. Ve aynı zamanda yanlış olan hiçbir şeyi affetmeye muktedir değilsiniz. Birisi yanlış
yaptığı zaman onun mahvolmasını dilersiniz. Bu arzunun üstesinden gelen dek, kendi gerçek tabiatınızı anlayamayacaksınız. “Bir
insan mısınız yoksa bir hayvan mısınız?” sorusunu cevaplayamayacaksınız. Hayvanlar asla sebepsiz yere öfkelenmezler.



Shivajinin gücü onların içinde çok kuvvetlidir.  Fakat insan, kesinlikle tüm insanlığı yok etmeye muktedir olandır. O yüzbinlerce
insanı yok etmeye hakkı olduğunu zanneder. Böyle birisi Hitler di. Bir çocuk bile yapamadan pek çok kişiyi öldürdü.  O kim
olduğunu düşündü.  Tüm bu insanların aileleri de mahfoldu ve ülkeleri de mahfoldu.  O adam kim olduğunu düşündü. Dünyada
onun gibi az sayıda insan vardı ama sizin onun örneğini izlemeniz gerekmez. Sizler Sahaja yogilersiniz, bu nedenle affetmelisiniz.
Vicdanlı ve açık kalpli insanlar affedebilirler. Onların affetme kapasiteleri çok güçlüdür. Ama affediciliğin bedenlenmesi Shri
Shivshankar dır. İşte bu yüzden O en üstün olandır. Hiçbir mala ihtiyacı yoktur. Her giysiyi giyebilir ama eğer hiç giysisi yoksa,
bedenini örtmek için basitçe biraz kül kullanacaktır. Her şartta yaşayabilir ve hayatta kalabilir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama
birisi öfke hissederse ve birilerine işkence ederse, sonunda Shri Shiva onu yok edecektir.  Onun affetme gücü, yok etme gücü
kadar kuvvetlidir. Bu neden böyle?  Çünkü bir adam birilerine eziyet edildiğini gördüğü zaman, acıma hissetmelidir ve eğer birileri
böyle davranmaya cüret ederse- başkalarına eziyet etmeye- bilmelidir ki, o kişi yakında bitirilecektir. Bu gün bu şekilde
davranmaya cesaret eden çok fazla sayıda insan yok, geçmişte çok daha fazla idi. Çok sayıda insanı öldürmüş olmakla, işkence
etmiş olmakla ünlüydüler ve bir çok ülkeye müdahele ediyorlar veya yok ediyorlardı. Ama bugün hiçkimse onların resimlerini
duvara asmıyor, kimse onları hatırlamıyor, kimse onların idollerine ibadet etmiyor. Hiç kimse onların yüzlerini de hatırlamıyor. Bu
tür bir öfke yaratmanıza gerek yok. Şunu anlamaya çalışmanız daha iyi, eğer öfkeli iseniz insanlar korku nedeni ile size itaat
edebilirler ama tehdit altında yapılan bir şeyden siz memnuniyet duyacakmısınız. Ve bunda o kadar özel olan şey nedir.  Kendiniz
için düşünün, bu dünyadaki kaç kişiye öfkelendiniz ve kaç kişiyi yok ettiniz. Kaç kişi ile kavga ettiniz.   Dharması öfkeli olmak ve
her zaman küçük şeyler için kavga etmek olan kimi insanlar vardır. Biri ile sabah tartışırlar, birisi ile öğleden sonra ve bir başkası
ile akşam üstü. Insanlar bu tür kişilerden uzak durmaya çalışır. Bu tür kavgacı insanlarla sokakta karşılaşmaktan bile kaçınmaya
çalışacaklardır.  Tüm bunların sadece saf sevgi ile üstesinden gelinebilir. Sahaja Yoga saf sevgidir ve bizlerin Jesus Christ gibi
izleyeceğimiz yüce bir örnek vardır. Eğer affetme kalitesini içimizde İsa ile aynı ölçüde oturtmuşsak, Shri Shiva’nın gerçek
doğasını anlayabileceğiz ve Onun kalitelerini elde edeceğiz. Birilerine öfkelenmek, hiç bir şekilde  alışılmadık bir şey değil. Işte bu
yüzden bu gün hepiniz, kendiniz için düşünmelisiniz – başka insanları ve yaşayan varlıkları yok etmeyi arzu ediyor musunuz ve ne
ölçüde bunu istiyorsunuz. Sahaja Yogiler olarak bunu tamamen bırakmalısınız çünkü bu faydasız ve yapmaya değmez. Bu gün
Shri Shiva’ya ibadet ederken siz, hiç bir durumda öfke duymamaya karar vermelisiniz. Eğer bunun anlamı yoksa,  öfkelenmenize
neden gerek olsun. Bunu yapmak sizi sadece daha kötü hissettirecektir. Bu yüzden bu gün, haydi hepimiz Shri Shiva’ya ibadet
edelim ve Onun kalitelerini elde etmek için dua edelim.

Tanrı sizi kutsasın.



2003-0320, Doğum Günü Kutlamaları 2003

View online.

Birthday Kutlamaları. Nirmal Dham, Delhi (Hindistan), 20 March 2003. Bugün herkes sizinle İngilizce konuşmaya çalışıyor çünkü
sanırım çoğunuzun İngilizce konuştuğunu düşünüyorlar. Umarım hayat hakkında size yeni bir şeyler söyleyebilirim. Hayat devam
ediyor. İster sekseninizde ister doksanınızda olun hiç fark etmiyor. Tek konu, Sahaja Yoga'da aldığınız ışığın ne kadarını
kullandığınızdır. Hepiniz Sahaja Yoga'da aydınlandınız. Hepinizin Kundalinisi yükselmiş ve sanırım bunu fazlasıyla biliyorsunuz.
Buna rağmen, önemli olan insanoğlunun özgür kalması için, gelişmesine yardım etmek için zamanınızın ne kadarını
vakfettiğinizdir. Onları eleştirmek, onları suçlamak yerine, göreviniz onları daha yüksek bir seviyeye yükseltmektir. Bu şekilde
onlar hem kendilerine, hem de aydınlanmalarına saygı duyarlar. Bu çok önemli çünkü meslektaşlarını ve tüm diğer şeyleri
eleştiren bir sürü Sahaja Yogi tanıdım. Fakat aydınlanmalarını almalarından bu yana, bunun onlar için bu bir görev haline geldiğini
düşünüyorlar, buda şu ki, insanların özgür kılınmasına katılmaları gerektiğini anladılar. Sonra hiçbir problem olmayacak - ne
politik, ne ekonomik, böyle bir şey olmayacak. Söylemem gerekiyor ki, bütün bu problemler tam olarak gelişmemiş olan zihnin
yarattıkları. Ve bir kere gelişti mi, artık sıkıntı yaşamazsınız. Başkaları için kaygılanırsınız. Başkalarının kurtuluşu için
kaygılanırsınız. Bu otomatiktir. Söylememe bile gerek yok. Fakat şimdiye dek kendi yaşamınızda, hayata dair bakışınızın nasıl
değiştiğini gördünüz. İşte her şeyden daha önemli olan şey bu. Bazılarınız politikada, iş hayatında ve şunda bunda zaten
başarılısınız. Fakat insanlara aydınlanma verene kadar, onları da tıpkı kendiniz gibi mükemmel bir hale getirene kadar tatmin
olmazsınız. Bir çok insana Sahaja Yoga’nın yardımı olduğunu gördüğüm için çok mutluyum. Yaşamım süresince bunu
görebileceğimi asla ummadım, ama sadece çalıştı, - harika bir şekilde başarıldı. Her şeyin bu kadar hızla büyümesine, bir çok
ülkede ve bir çok insanın kalbinde büyümesine ve böylesine Sahaja Yoga’yı benimsemelerine çok şaşırıyorum. Sadece kendi
ülkelerinde değil, dışarıda da çalışıyorlar. Sonuçta artık Ben her yere gidemiyorum ama buna rağmen Sahaja Yoga yayılıyor. Bu
Benim için harika bir şey, çok hoşnut edici. Sahaja Yoga, bu ülkeye gitti, şu ülkeye gitti diye duyuyorum, neler hissettiğimi
bilmiyorsunuz. Sahaja Yoga hemen hemen 43 ülkede az veya çok kabul gördü, belki de daha da fazlasında. Fakat bunu bile
duymayı, bu kadar hızlı gelişmesini hiç beklemiyordum. Hepinize teşekkürler, bu mucizeye elde etmiş olan siz Sahaja Yogilere.
Hepinize minnettarım. Diğerlerini eleştirmek ve sınıflandırmak yerine, insanlığın kurtuluşu için Hindistan’dan veya başka
ülkelerden bayrağı eline alıp gelen ve daha da ileriye taşımak isteyen herkese minnettarım. Bunu yapmak (eleştirmek) çok basit.
Fakat ya size ne demeli, kendiniz bütün bunların üstüne çıkabiliyor musunuz, başkalarının da yükselmesini sağlıyor musunuz?
Bütün dünyayı değiştirebiliriz ve sizler dünyanın problemlerini anlamaya başladınız ve Kundalininizin uyanışı ile bunlardan
kurtulabilirsiniz. Size diyorum ki, Kundalini öylesine muhteşem bir şey ki, insanoğlunu en üstün konuma getiren muhteşem bir
şey. Atasözlerinde, orada, burada bunlar anlatılmıştır ama bir Sahaja Yogi’nin daha büyük bir gücü vardır. Ve bu daha büyük güç
de onun başkalarını da Sahaja Yogi yapabilmesidir. O başkalarına aydınlanma verebilir. Güçlerini kullanmalılar ve dünyayı
değiştirmeyi denemeliler. Benim arzum bu. Yaşamım süresinde bunu başarabilecek miyim, başaramayacak mıyım bilmiyorum,
ama hepiniz bu kararı vermelisiniz ve eminim bu gerçekleşecek. Tanrı sizleri kutsasın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür
ederim.

http://amruta.org/?p=9120


2003-0321, Birthday Puja 2003

View online.

Birthday Puja, Nirmal Dham, Delhi (Hindistan), 21 Mart 2003.

(Hintçeden tercüme)

Tüm Sahaja Yogiler için Benden sonsuz kutsamalar. Hepiniz bugün burada, bu kadar çok sayıda kişi  doğum günümü kutlamak
için bir araya geldiniz. Sizlere nasıl teşekkür edebilirim? Anlayamıyorum. Başka ülkelerden de bir çok kişi geldi ve hatta
ülkemizden de bir çok kişi burada toplandı. Bunu  görünce kalbim neşeyle doluyor.

Nasıl bir sıra dışı hizmetim oldu da hepiniz doğum günümü kutlamak için burada toplandınız anlamıyorum. Çok büyük bir
yüreğiniz var ki, bugün hepiniz bu uzak yere geldiniz ve Beni onurlandırdınız. Sizlere bunun Beni nasıl neşeyle doldurduğunu
anlatacak kelimelerim yok.

(İngilizce Konuşma)

Onlara söylediğim şey, doğum günümü kutlayış şeklinizin Beni çok neşelendirdiği ve gerçekten bu aşırı neşeyi nasıl ifade
edeceğimi bilmediğimdir.

Sizlerde böylesi bir coşkunun, böylesi bir sevginin doğması için ne yaptım gerçekten bilmiyorum. Benim alçakgönüllü işimi takdir
eden sizin büyük kalbinizdir.

Sahaja yoga dünyanın her yerinde yayıldı ve bir yangın gibi yayılmaya devam ediyor. Bu da dünyanın ihtiyacı olan şeyin bu
olduğunu gösterdi. İnsanların ihtiyacı bu idi. Bu sebepten dolayı Sahaja Yoga’yı böylesi bir coşku ile kabul ettiler.

Hindistan gibi, insanlara aydınlanmadan bahsedilmiş olan bir ülkede anlayabiliyorum fakat daha yüksek bir ruhani hayattan
haberi olmayan bir ülkede, hepiniz Sahaja Yoga’yı tüm zamanların çok büyük bir kutsaması olarak özümsemeli ve neşe
duymalısınız.

Bunlar özel zamanlar. Sanıyorum sizler bu sevgi ve aydınlanma tuzağına düştünüz.

Ben kişinin, kendi içinde bulunan sevgiden dolayı neşe duyabileceği bir sevgiyi takdir edebileceğinden emin değilim. Ruhani
anlayış nedir? Kendinizden nasıl olup da neşe duyacağınızı ve bunu takdir edeceğinizi bilmiyordum.

Bu demektir ki, hepiniz bu olağan üstü sevgi ve bu ruhani uyanış için fazlası ile kapasite sahibisiniz. Buna şüphe yok.  Nasıl bu
kadar güzel bir şekilde çalıştı. Çok şaşırtıcı ve aynı zamanda ruhani güçlerinize sahip oluşunuz ve onu kullanma şekliniz,
kavrayışın, herhangi bir insan kavrayışının ötesinde.

İşte bu yüzden insanlar Sahaja Yoga gibi bir şey olduğuna, her insanın içinde evrensel ve aydınlatılabilir bir güç olduğuna
inanmıyorlar. Kendi içlerinde bu tür bir ruhsal gelişmeye ulaşabilecekleri, insan kavrayışının ötesinde bir şey.

Kaç tanenizin ulaştığınız şeyin muhteşem olduğunu anladığını da merak ediyorum? Bu insan gelişiminin, insan büyümesinin ve
bizlerin ulaştığı tüm ilerlemelerin zirvesidir. Bu değiştirecektir, kesinlikle dünyayı ve onun anlayışını değiştirecektir.

Bugün sizlerle Irak’ta savaşın çok büyük bir şekilde sürdüğü bir zamanda konuşuyorum. Nasıl olacağını, nasıl söyleyeceğimi
bilmiyorum fakat sizlerin barış için olan tüm gayretlerinizle, eminim çözülecektir ve her yere barış gelecektir.

Biz savaşlar olmasını istemiyoruz fakat insanlığı değiştirmeliyiz aksi halde onlara güvenemezsiniz. Bu hepiniz için çok büyük bir

http://amruta.org/?p=9235


meydan okuma. Herkese Aydınlanma verme fikrine erişmek için çok çalışmalısınız. Aksi halde konferanslar vererek ya da onları
tehdit ederek bunu durduramazsınız.

İçeriden uyanış gereklidir, tabii, şüphesiz,  bilemiyorum herkes buna sahip olmayı deneyecek midir ama ne kadar çoğu alabilirse,
lütfen onlara uyanışı verin çünkü hepsi bu zamanda doğmuş insanlar  ve bunu hak ediyorlar. Siz sadece onlarla buluşmaya,
konuşmaya ve Aydınlanma vermeye çalışmalısınız. Bu çok zor değil. Her biriniz bunu yapabilirsiniz. Her birinizin sadece 10 ila 15
kişisi olsa, dünyayı değiştirir bu. İnsan olarak barış içinde yaşamamız gerektiği şeklindeki, yeni tip bir anlayış biçimi sayesinde
dünyayı değiştirmek bizim tutkumuz. Herhangi renk ayrımı olmaksızın, herhangi bir ırk ayrımı olmaksızın, insan olarak  birlikte
yaşamalıyız. Bu insanlarla hayvanlar arasındaki tek farktır.

Ruhani olmadığımız sürece, her şey yolunda. Fakat eğer siz onları ruhani kişiliklere dönüştürebilirseniz, eminim her şey
değişecektir. Şimdi, Sahaja Yoga’da gördüğümüz gibi, bir Sahaja Yogi kavga ya da savaşla ilgilenmez çünkü onlar birbirlerine
karşı çok uysal ve naziktirler.

Öyleyse bugün Sahaja Yoga’nın tüm dünyaya yayılması ve dünyadaki herkesin aydınlanma alması için dua etmeliyiz. Yolda
ilerleyeceğinize ve kendi yollarında bir yerlerde kaybolmuş olan insanları değiştirmeye çalışacağınıza söz vermelisiniz. Eminim ki
bir kere çalışmaya başlarsa, herkes Sahaja Yogiler olarak huzurlu bir yaşam sürmenin değerini gibi anlayacaktır.

Çok yoğun çalışmalıyız çünkü insanların buna ihtiyacı olduğunu görebilirsiniz. Bugün, bu saatin ihtiyacı budur. Doğru zamanda,
bizler şimdi Sahaja Yoga yapmaya, mümkün olabildiğince ve her nerede gerekli olduğunu  görürseniz onu her yerde yaymaya
hazırız.

Tabii ki bu işe yarayacak fakat aksi durumda da, gerekli olsun veya olmasın, insanlarda yükselmek ve insan hatalarının üstüne
çıkmak için bir dürtü var.

Sizi bütün kalbimle, Sahaja Yoga işinize, Sahaja Yoga’yı yaymaya, aydınlanma vermeye devam ettiğiniz için kutsuyorum. Doğum
günümde Bana vermeniz gereken tek söz budur.

Çok teşekkür ederim.

(Hintçe konuşma)

Bugün bu insanlara İngilizce söylediğim şeyi size söylememe gerek yok çünkü bu ülkede, herkes ruhani hayatın (aadhyatmik) ne
kadar önemli olduğunu zaten biliyor ve insanlar ruhsal yükselmeyi (aadhyatmik unnati) istiyorlar. Bir çok insan çok çalışıyor.
Bazıları Himalayalara gidiyor, bazıları deniz kenarına gidip oturuyor ve birkaç saat için oruç tutmayı deniyorlar. Bütün bunları
yapmaya gerek yok. Sahaja Yogaya geldikleri an, Aydınlanmalarını alabilirler ve kutsamaları alabilirler. Kafa üstü durmalarına
gerek olmadığını bu insanlara açıklayın. Sahaja Yoga bir şarkıyla bile yapılabilir. Ne kadar kolay olduğuna bile
inanamayacaklardır.

Ve bunu gördükleri zaman, bu ülkede birbiri ardına binlerce insan Sahaja Yogaya gelecektir ve Sahaja Yoganın bu ülkede çok
yayılmasını diliyorum. Bu ülkede sorunlarımız çok küçük ve önemsiz. Onlar için sadece Aydınlanma almak çok önemlidir. Bundan
sonra, yapılması gereken başka bir şey yoktur.

Bu yüzden eğer Hindistan’daki insanlar denerlerse, o zaman Sahaja Yogayı çok kolaylıkla alabilirler. Bir çok başka kişiye
aydınlanma verebilirler. İşte bu yüzden hepiniz Benim sonsuz kutsamalarına sahipsiniz. Her biriniz en az 100 kişiye Aydınlanma
vermelisiniz. Bu şekilde sayımız artmaz (Sahaja Yogilerin). Bizimkisi böyle bir pozisyon (avargarh) değil. Bu çok basit bir şey ve
anlamamız gereken basit şey şu ki, ülkemizdeki en yalın ve sahaj şey, Sahaja Yogadır. Ve herkes buna hazırdır.

Her yere gidin, her köye gidin, her şehre gidin, her yerde Sahaja Yoga insanları güvenilirlerdir. İşte bu sebepten, sizlerden elinizden
gelenin en iyisini yapıp, gelecek sene buraya gelecek insanları iki katına çıkarmayı denemenizi istiyorum.



Beni onurlandırdığınız için size çok teşekkür ediyorum. Fakat arzum her birinizin yüz kişiye Aydınlanma vermeniz. Bundan
fazlasını denemenize gerek yok. Denemelisiniz. Eğer bir arzu varsa, o zaman size söz veriyorum bu yıl içinde gayet sahaj ve kolay
bir biçimde yüz kişiye Aydınlanma verebileceksiniz.

Herkese sonsuz kutsamalar. Bu görevin başarılabilmesi için sonsuz kutsamalar. Bu dili anlamayanlar bile bu işi yapıyorlar,
öyleyse sizin için zorluk ne? Sizin için temel hazır. Tüm azizler ve sadhular bu ülkede çok çalıştılar. Başka hiçbir ülkede bu kadar
çok şey yapılmadı. Bu nedenle bir Hintli olarak birçok ahlaki sorumluluğunuz olduğunu ve bunun ne kadarını yerine
getirebildiğinizi düşünmelisiniz.

Hepinize tüm kalbimle ve hepinizin başarılı olması için sonsuz kutsuyorum. Bu görevde başarılı oldunuz. Bunlar kalbimden gelen
kutsamalar ve dilerim ki sizler bu kutsamaları tamamen içinize çekecek ve hangi şekilde mümkün ise başka insanlara
Aydınlanma verirsiniz.

Hepinize sonsuz kutsamalar.



2003-0327, Vishwa Nirmal'ın Açılış Töreni, Noida 2003

View online.

Açılış Noida, Uttar Pradesh (Hindistan), 27 Mart 2003. (Hintçe’den) Bugün Hintçe konuşmama müsaade etmelisiniz. Ülkemizde
birçok problem var. En büyük problemlerden birisi burada erkeklere ve kadınlara karşı farklı yönlerden veya farklı bakış
açılarından bakılıyor. Bunun nasıl olduğunu bilmiyorum çünkü bu bizim Shasralarımızda (Kutsal kitaplarımızda) yazmıyor.
Shastralarda “Yatra pujyante nari” (Sanskritçe) şeklinde yazar, bunun anlamı nerede kadınlara ibadet edilirse, “Tatra ramante
devata” : Tanrı orada ikamet eder. Bu nedenle ülkemizde kadınlara saygının olmadığı yerde, özellikle U.P. (Uttar Pradesh)’de,
böyle bir durum nasıl sonlandı bilmiyorum. Ben UP’de evliydim ve UP’deki ev hanımlarının hiçbir statülerinin olmamasına çok
şaşırmıştım. Onlarla uşaklar arasında hiç fark yok. Bu nasıl oldu ve neden hala oluyor? Çünkü insanlar buna uyanmadılar. Bazen
onların kadınlardan nasıl faydalandıklarını gördükçe ağlamak istiyorum. Kadınları hiç neden yokken evden attılar! Sadece böyle,
evden attılar! Hayatta Beni derinden inciten pek çok deneyimim oldu. Kadınlara neden kötü davrandıklarını anlamadım. Ve onları
barındırmak için hiçbir düzenleme bulunmuyor. Evlerinden atıldıkları zaman onlara bakabilecek hiç kimse yok. Zavallı kadınlar!
Çocuklarla birlikte sokağa atıldılar. Onlar barınaksız kaldılar ama çocuklar da acımasızca evden atıldılar. Bu durum nasıl
değişebilirdi? Bunun bir çaresi var mı yok mu? Bunun yazmam gerektiğini birçok kere düşündüm. Ancak sadece yazmak yardımcı
olmuyor. Bunun için bir şey yapılması gerektiğini düşündüm ve organize bir şekilde bazı düzenlemeler yapılmalıydı. Kalbim
kadınların sokaklarda dilendiklerini gördükçe ağrırdı. Bir çok kişi dilenerek para kazanmanın ne kadar iyi bir yol olduğunu söyledi.
Eğer dilenmek zorunda kalırsan, o zaman anlarsın dedim. Ülkemizde kadın sorunlarına karşı böylesi bir duyarsızlık gördükçe
ağlamak istedim. Ve bu yüzden bu zavallı kadınlar için, onların barındırılmaları için, onları beslemek için ve onlar için bir şeyler
yapılması gerektiğine karar verdim. Sokaklarda dileniyorlar, her tür işi yapıyorlar. Onları evime çağırdım ve onlarla konuştum.
Herhangi özel bir sebep bulamadım. Kocası başka bir kadından hoşlanıyor ve böylece onu sokağa atıyor. Bir bahane bul ve onu
sokağa at. Neden bilmiyorum? Kadın yüce bir hayat verendir. Tüm dünya kadın sayesindir. Onun sayesinde binlerce çocuk bu
ülkede doğmuştur. Fakat onlara gösterilen böyle bir saygısızlık karşısında, her kadın bunu tolere ederken deliye döner. Ama hayır,
kadın çok cesur bir şekilde yaşar çünkü çocuklarına bakması gereklidir. Ama ne yapabilir ki? Yemek alacak hiçbir şeyi yok.
Mümkünatı yok! Nereye gitmeli? Nerede dilenmeli? Kimse onun kapısının yakınına gelmesine bile izin vermiyor! Buna herhangi bir
çare göremedim. Bu nedenle bu konuda çok düşündüm ve kalıcı bir çalışma yapılmasına karar verdim ve bu da onlar için bir
barınak yapmaktı. Buraya geldikten sonra bazı şeyler öğreneceklerini, bazı işleri yapmayı veya bir şeyleri öğreneceklerini
düşündüm. Masaj yapmayı öğrenebilirler. Ayrıca, küçük bir otel restaurantı işletebilirler. Ama biraz yardıma ihtiyaçları var,
öğrenebilecekleri bir yer ve onlara öğretebilecek birilerine ihtiyaçları var. Bunu düşünerek, bu aşramı yaptım ve herkesin sevgisini
çağırdım, tüm dünyanın sevgisini bunu, kadınların kapımızda dilenerek bir suç işlemediklerini sevgiyle görmelerini istedim. Bu
toplumumuzun sorumluluğu. Çok incinmiş hissederek ve bir kadın olarak, bunu gördüğümde ağlayacak gibi hissettim. Aşram
inşaatı başladığı zaman birilerinin bunu hızlı bir şekilde tamamlamasının iyi olacağını söyledim. Çok çalıştım. Bu aşramı
tasarladım. Ve bununla ilgili özel olan, renginin asla lekelenmeyecek beyaz olmasıdır. Özel bir teknikle yapıldı. Bunu İtalya’da
öğrendim. İtalya’da, kişinin asla solmayan böyle bir renk yapılabileceğini öğrendim ve bu tekniği biliyorum ve bakın bu tekniği
kullanarak nasıl bu güzel beyaz renk ortaya çıkıyor ve asla bozulmayacak. Ne kadar su döküldüğü önemli değil, ne olursa olsun
asla bozulmuyor. Bunu bir deneme olarak yapmıştım. Ama bu gerçekten çok iyi bir şey (…birisi mikrofonu düzeltiyor ve Shri
Mataji teşekkür ediyor). Ve bunu yapmak zor değil. Birçok insana bunu kullanmaları gerektiğini söyledim. Ama onların hepsi kim
çaba gösterecek, kim zahmete girecek diye düşündüler. Ama zahmet ve çaba yok. Ülkemizde, bir şeyi bir şekilde yapıyorsan hep
aynı şekilde yapmaya devam etmelisin şeklinde bir alışkanlık var.Bu yüzden ne denebilir ki! Birbiri ardına birçok aziz geldi.
Sanskrit’in birçok panditi. Bir çok bilgi yaydılar. Ama insanlar bunu hiçbir şekilde anlamadılar. Onlar muhteşem bir ulusta
doğduklarını bilmiyor ve anlamıyorlar ve bu ülkede çok fazla saf bilgi var. Ama kadınlara saygı duymuyorlar. Onları dilenci gibi
tutuyorlar. Kocası içki içiyor ve karısını dövüyor! Dövmese bile, kadın için rahat yok ona rahat bir hayat yok. Kadın bir şekilde
kendi hayatını yaşar. Evet, eğer kadın zengin bir aileden geliyorsa o zaman tamam, aksi halde ona çok kötü davranılıyor. Bu
şekilde birçok kadın acı çekti. Bazıları pes ettiler ve evlerini terk edip dilenmeye başladılar ve acı çekmeye devam edip, evlerinde
alay edilen ve bir şekilde hayatlarına devam eden pek çok kadın var. . Ülkemizin bu yönüne neden dikkat edilmediğini bilmiyorum.
Özellikle burada, UP’de. Maharashtra’da iyi bir şey oldu. 2-3 tane sosyal reformcu vardı ve bu sosyal reformcular çok çalıştılar ve
onlar sayesinde üniversiteler kuruldu ve kadınlar çok iyi eğitim aldılar ve insanlar bu kadınların da birçok iyi kalitesi olduğunu
görmeye başladılar. Şimdi biz buraya bu okulu inşa ettik ve sadece sizden sadece buraya başka ne yapabieceğimizi söylemenizi
rica ediyoruz. Burada ne eğitimini yayabiliriz? Birçok şey üzerine zaten düşündük ama yine de sizler bu kadınlar için başka ne
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yapılabilir bize söylemelisiniz. Yurtdışında şunu gördüm ki, hiç kimse bir kadına kötü davranamaz. Burada onlar böyle bir
acımasızlığın muhatabılar. Kadınlara bu kadar kötü davranılması ülkemizin özelliği. Uzun seneler yurt dışında yaşadım. Orada
devam ediyorum. Bu büyük farkı görüyorum ve bunu çok hissediyorum. Burada kadının değerinin olmadığını görüyorum.
Çocuklar meydana getiren ve onlara bakan kadındır. Ve Hintli kadınlar her açıdan çok güzeldir, çok uysaldır, çok becerikli ve sevgi
doludur. Bu ülkenin anneleri ünlüdür. Ama burada onlar için hiç sevgimiz ve saygımız yok. Bunun neden böyle olduğunu
bilmiyorum? Evet, yurtdışında bu kesinlikle bu şekilde, kadınlar kendi kendilerine, kendileri için bir forum oluşturdular. Onlar
kendilerini bir güç olarak oturttular. Ama ülkemizde kimse kadınları umursamıyor. Bu açıdan bakarak, buraya gelen kadın ve
kızlara, Sahaj Yoga bilgisi ile kendine güvenmeleri için biraz bilgi verilen bu küçük aşramı kurdum. Eğer bunu kavrayabilirlerse,
kendi yaşamlarını büyük bir asalet ve özsaygı içinde yaşayabilirler. Bu aşramda birçok işletme inşa edebiliriz. Birçok farklı türde
yenilebilir şeyler yapılabilir ve ayrıca daha yüksek eğitim verilebilir. Kaç kadının böyle bir kapasitesi olduğunu (yüksek eğitim
alabilmek için) göreceğiz. Kaç kişi ortaya çıkacak? Bazen kadınların çok fazla ezildiği çok aynı yerlerden, böylesi muhteşem
kadınların geldiğini gördüm. Ama bizim onlara yardım etmemiz ve onlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Çünkü ne olmakta ise, bu şey
çok toplumumuz için yok edici ve zulmün bir işareti bu. Ve biz bu vaziyete hiç dikkat koymadık. Neden bilmiyorum! Buna dikkat
koymamız çok gerekli. Ve şunu söylemek zorundayım ki, kalbimizde kadınlar için sahip olmamız gereken bu Shraddha orada
değil, hiç bir şekilde orada değil. Ve biz onlara kötü davranırız, onları döveriz. Onları size anlatırsam ağlamaya başlayacağınız
birçok bunun gibi hikaye biliyorum. Ben zaten çok ağladım. Şimdi bir yol bulmamızı istiyorum ve bu yönde Ben bu küçük çabayı
gösterdim. Bunu sonra genişletebiliriz ve bu aşramdan ayrılacak olan kadınlar, bu ashramdan ayrılacak olgunlaşmış kadınlar
onlar yaşamlarında mutlaka bir şey yapacaklar. Sadece kendilerine bakabilmek değil, aynı zamanda kendi çocuklarına da
bakabilmek için ve asil bir yaşam sürebilecekler. Bu çok gerekli, onlara hangi eğitimi verirseniz verin, evde saygı görmedikleri
sürece, zavallı şey ne yapacak ki? Eğitimine saygı duyulmuyorsa, o zaman ne yapacak? Burada, bu kadınların yapabilir kılınması
ve kendi yaşamlarını asil bir şekilde yaşayabilecekleri eğitimlerinin olması için bunu denemek zorundayız. Onlar da insan. Onlar
hayvan değiller. Onlara insan statüsü vermek çok ama çok gereklidir. Bunu anlamamız gerekiyor. Haydi önce evimizden
başlayalım. Bakın orada kendiliğinden neler oluyor. Bunu kendim çok yakından gördüm ve onlar için ağlamaktan başka bir yol
göremedim. (…mikrofon düzeltiliyor. Hiçbir şey dinleyemiyorsunuz. Duyamayanlar lütfen elini kaldırsın. Herkes dinleyebiliyor!)
Bilerek Hintçe konuşuyorum çünkü ülkemizin kadınları hakkında bu yabancıların önünde nasıl kötü konuşabilirim (…alkışlanıyor).
Onlar ülkemize çok saygı duyuyorlar. Buraya ne zaman gelseler, önce eğiliyor ve alınlarını toğrağa değdiriyorlar ve onlar ülkemize
size bile tarif edemeyeceğim kadar çok saygı duyuyorlar. Onlara böyle bir şey yapmalarını hiç söylemedim. Ama kendi
kalplerindeki Shraddhalarından bunu nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Onlar bunun “Nandanvan”- cennet bahçesi olduğunu
hissediyorlar. Fakat onlar ülkemizin kötü durumunu bilmiyorlar. O yüzden onlara tüm bunların anlatılmasını istemiyorum.
Ülkemizi eleştirmenin ne yararı var. Ancak eğer bu şey ülkemizde ise, şeytanın kökünü kazımamız gereklidir. Bu kesinlikle
temizlenmelidir. Hepinize anlattığım şey bu. Kadınların yurtdışında saygı görmesinin özel bir nedeni yok ama oradaki meydana
getirilen kanunlar, eğitimli olsun ya da olmasın kadınlar aşağılanaz, şeklinde geliştirilmiştir. Bu nedenle, kadınlarımıza saygı
göstermemiz gerektiğini ve onlara karşı Shraddha sahibi olmamız gerektiğini anlamamız çok muhteşem bir şeydir. Herhangi bir
insanın, bir diğerine bu şekilde kötü davrandığına, işkence yaptığına ve insafsız olduğuna dair inanamadığım birçok korkunç şey
gördüm. Bu köleliğin ilginç bir çeşidi. İngilizlerin köleliğinden kurtulduk ama toplumumuzdaki bu tür kölelikten kurtulmamız çok
gereklidir. Ülkemizin kadınları, sanıyorum nüfusun %70’ini oluşturuyorlar, gerisi erkek. Sonrasında bile, erkekler çok kibirliler.
Kendileri hakkında ne düşündüklerini bilmiyorum. Ne isterlerse yapabilecekleri ve bunun iyi olacağını düşünüyorlar. Ama öyle
değil. Bir kadın da toplumun önemli bir parçasıdır. Ona karşı herhangi aşırılığınız olursa, sizler ve sizin çucuklarınız bunu
ödeyeceklerdir. Şimdi çocuklarımızın da şımartıldığını görüyoruz. Çünkü onları kim kontrol ediyor? Annelerin hiçbir hakkı yok ve
babaların hiç vakti yok. Bu yüzden onların çocuklarına kimler bakacak? Bu şu anda her evin bir hikayesi olmaya başladı. UP’de
koleje giden çocukların, güpegündüz, okul sonrası trende kadınlara kötü muamele ettiklerini görüm. Anneleri ne yapabilir? Hiçbir
şey söyleyemezler. Onları kimse dinlemez. Biz, bunu değiştirmeliyiz. Dikkatimizi kadınların evdeki sosyal statülerini arttırmaya
koymalıyız. Evlerimizi düzeltirsek, o zaman dışarısı da düzelecektir. Bunun için sıkıntılı hissediyorum. Benim doğamın tüm bunları
tolere edemeyeceğini biliyorsunuz. Bu bina projelendirildiğinde, Ben, her ne isterseniz ödeyeceğim ama bir şekilde burayı hızlı
inşa edin dedim. Şimdi burası hazır ve Ben çok mutluyum. En azından dikkatimize kadınların durumlarını düzenlemek ve
insanların en azından onlara biraz sevgi ve saygı göstermeleri için bir şeyler geldi. Kadınların kötü durumu hakkında size bir kez
daha anlatmama gerek yok. Ama sizler kendi hayatlarınızda kadınların evdeki durumlarının ne olduğunu görmelisiniz. Annenizin
durumu nedir, kız kardeşinizin durumu nedir. Ve sonra toplumunuzda çevrenize bakın. Bunu doğru şekilde ayarlarsınız, ülkeniz
gerçekten çok ilerleyecek ve çok yükseğe yükselecektir. Kadının rehberlik ettiği ve şeylerle ilgilendiği yerlerde, muhteşem insanlar
orada doğarlar. Ama bizim az bir çabamızla (aşramı burada açmak) burada oluyor, umarım bir şeyler kesinlikle düzelecek ve



yıllardır istediğim ve arzuladığım şey, herkesin dikkatini kadınların bu durumuna çekmekti. Sahaja Yoga’da Atma’yı bilirsiniz. Bu
tamam. Ama içinizde herkese karşı şefkat olmalıdır. Atmaya eriştikten sonra şefkatiniz yoksa, o zaman bunun ne faydası vari?
Şefkat sahibi olmalısınız ve şefkatin ışığını gördüğünüz zaman, bu annelerin ve kız kardeşlerin böyle korkunç bir döngüde sıkışıp
kaldığının acısını gerçekten hissedeceksiniz. Bunun için, sizlerden kendi çevrenize bakmanızı, evinizde, evin dışında kadınların
durumunun düzeldiğini görmeye çalışmanızı rica ediyorum. Ben sadece bu çok küçük çabayı gösterdim ama sizler daha fazlasını
yapabilirsiniz ve bunun için hepinizin annelerinizi ve kız kardeşlerinizi Beni sevdiğiniz şekilde sevmenizi rica ediyorum. Sizi
sonsuz kutsuyorum.



2003-0407, 56. Evlilik Yıldönümü

View online.

56. EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI 07.04.2003 Sofya Koleji Oditoryumu, Mumbai Sir C.P. Srivastava’nın konuşması:
Evliliğin cennetten çıkma olduğu söylenir ve benim durumumda bu kesinlikle doğru. Ben tüm evrendeki en şanslı adam
olmalıyım. Sizin Shri Mataji’niz olağanüstü bir eş, olağanüstü bir anne, buna eş derecede olağanüstü bir büyükanne ve
büyük-büyükanne oldu. Tüm bu 56 yıl boyunca mükemmel yemekler hazırlayarak ve her zaman ilgilenerek beni şımarttı. Bu onun
cömertliği sayesinde gerçekleşti, ofiste çok çalışmam gerekiyordu ama sonra evde olan harikulade bir şeye dönüyordum. Tüm
akrabalarıma karşı çok müşfik davrandı. Bilirsiniz, akrabalar eve geldiklerinde onlara, aynen kendi kızlarına muamele ettiği
şekilde davrandı. Çocukları arasında asla bir ayırım yapmadı. Bana sunduğu aile, verdiği iki kız evlat olağanüstü, Kalpana şu anda
burada. Ben, 56 yıl boyunca bana verdiği her şey için Ona teşekkür etmek istiyorum ama Ona dünya için yaptığı şeyden dolayı
çok, daha da çok teşekkür etmek istiyorum. Yeni bir insanlık yarattı. Bir başka kişinin yapamadığı, bildiğim veya okuduğum kadarı
ile bir başkasının yapamadığı şekilde binlerce ve binlerce melekleri oldu, iyiliğin kendisi ile evlenmiş insanlar, saflıkla evlenmiş,
tek bir insanlık ailesi konsepti ile evlenmiş insanlar. Biliyorsunuz dünyada bu gün her yerde savaş var. Gazeteleri okuyun, her
yerde problem olduğunu göreceksiniz ama Onun dünyası olan, burada oturmakta olan, güzel saf ve iffetli ve insanoğlunun
geleceği olan sadece bir dünya var. O, doğum günüm vesilesi ile sizleri Sahaja Yogiler yaratmaya çağırdı. Eğer her biriniz, yüzden
fazlaı kişiyi değiştirebilirseniz dünya yaşamak için çok farklı bir yer olacaktır dedi. Sizlere bunun boş bir konuşma olmadığını
söylemek istiyorum. Bu dünyada ihtiyacımız olan en önemli, en hayati şey. Şimdi bir seçim söz konusu, seçim çok açık, ya
insanlığı kurtarma yönünde ya da yok oluş yönünde ilerleyeceğiz. O, bu dünya da bulunan tek güç. Dünya üzerinde benim bildiğim
bir başka güç yok. O, doğu ve batıyı, kuzey ve güneyi bir araya getiriyor. Bir yerlerde yaptığım bir konuşmamda söylediğim gibi,
bunlar denizcilik için yönler, insanlığı bölmek için değiller. İnsanlık bir bütün. O, tüm inançlardan, tüm ırklardan, tüm dinlerden
insanları bir araya getirdi. Bu gün bu işi yapan tek bir kişinin ismini verebilir misiniz? Hepsi bölüyorlar. Hepsi “Benim Tanrım en
iyisidir” diyorlar. Düşünebiliyor musunuz, iki tane Tanrı olabilir mi? İki tane Kadir-i Mutlak Tanrı bulunabilir mi? İki Tane Kadir-i
Mutlak Tanrı yok. Sadece bir tane olabilir ve O, Onun yegane enkarnasyonu. Shri Mataji’nin konuşması: Hepinize bu yıl dönümünü
kutlamak üzere sevginizle buraya geldiğiniz için kalpten teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Size teşekkür etmekten fazlasını
yapamam. Gerçekten nasıl oldu da sizler Benim yapmakta olduğum alçak gönüllü işi takdir ettiniz. Bundan da öte, bu sadece
sevginin işi. Sevgi insanoğlunun en büyük kalitesi ve eğer sizler bunu geliştirebilirseniz o zaman diğer her şeyi unutacaksınız.
Çünkü sevginin kendi ödülü vardır. Ve ödül orada, ben görebiliyorum. Benim herkesi çok sevmekten başka bir özel tarafım yok.
Hiç kimsenin kınanması gerektiğini düşünmeyin çünkü insanların tüm problemi ile beraber geldiklerini gördüm, sevgi verme
kapasitesine sahip olduklarında küçük akılları daha büyük bir alana dönüşür. İnandığım şeyin çok güzel çalıştığını sizlere
söylemeliyim. Kaçınızın sevgimi anladığınızı ve kendinizin de sevgiyi yaydığınızı görmek çok hoş. İnsan olarak problemimiz tek
bir tane, bu da bir birimizi nasıl seveceğimizi bilmememiz. Eğer bunu anlayabilirsek o zaman tüm bu sevgiyi anlayabiliriz. Biz
gerçekten bu sevgiden neşe duyuyoruz. Hiçbir şeyi kurban etmemiz, hiçbir şeyden vazgeçmemiz gerekmiyor. Hepsi orada,
sadece neşe duyun. Bu iki taraflı. Siz başkalarına sevgi vermekten neşe duyarsınız. Belki bazı deneyimleriniz iyi olmayabilir ama
insanların pek çoğunun birbirini sevmek yönünde özel bir mizaçları vardır ve bunun paylaşılması bundan neşe duyulması gerekir.
Ben bundan neşe duydum ve sizlerde bundan neşe duydunuz. Bu yüzden sizlere buna devam edin ve sevginizi her yere yayın
demeliyim. Tanrı hepinizi kutsasın. [Bir taraftanda, Jee bhar aaya bhai bolne par (Anne güler) – Kalp konuşmaktan mahçup oldu]
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2003-0615, Adi Shakti Puja sonrası, 2003

View online.

Adi Shakti Puja sonrası, Cabella Ligure, 15 Haziran 2003. Kısa bir puja sonrasında büyük bir neşe ile “Gondari” bhajan söylendi.
Şarkının sonunda, Shri Mataji: Hepinizin burada Gondari şarkısını söylüyor olmanızdan dolayı çok mutluyum. Belki de anlamını
bilmiyorsunuz. Anlamı ‘Bizler Shri Mataji`nin şarkıcılarıyız’. Ve bunlar köylüler tarafından söylenen şarkılar. ‘Bizler, Annemizin
şarkısını Ona olan tüm sevgimizle söylüyoruz’ şeklinde olan bu şarkıyı söylüyorlar. Tüm bu söylenen şarkılar size ulaştı – bu
Benim için çok, çok mutluluk verici çünkü bu kişiler sadece sıradan köylüler ve sizler onlar için olan şarkıları ve bu kadar güzel ruh
halini nasılda kabul ettiniz. Tanrı sizleri kutsasın. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
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2003-0713, Guru Puja 2003
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Guru Puja. Cabella Ligure (Italya), 13 Temmuz 2003.

Bugünün pujasının benim için değeri çok büyük, çünkü birdenbire fark ettim ki, torunum kayıp ve bu beni çok endişelendirdi. Bana
bakın, Ben Adi Shakti’yim, torunumun kaybolması Beni nasıl bu kadar telaşlandırıyor? İşte bu insan doğası ve fark ettim ki
hepimiz buna sahibiz.

Eğer bir sorumluluğumuz varsa ve yerine getiremezsek rahatsız oluruz. Allah'a şükür burada çok fazla çocuk yok, bir çoğu gitti,
fakat endişelenme şeklimizle, tasalı olma biçimimizle aslında bizler hepimiz çocuğuz. Bugün size söylemek isterim ki, yeni bir yıl
geldi, ve bu yeni yılda hepimizin kendimizle ilgili yeni planlarımız olmalı. Bu planda; hiç bir kimse için sorumlu olmadığımızı
anlayabilmek çok zor. Kendi kendimizleyiz ve kendi kendimize yaşıyoruz. Bunu anlamak çok zor.

Elbette ki, çocukları olmayanlar çok mutlu -bir şekilde- diğerleri belirli sorumlulukları olanlar, belirli bağlılıkları, hala havada
sallanıyorlar ve söylemeliyim ki, Sahaja Yoganın yakınında değiller. Esas sorumluluğumuz kendimiziz, kendimizi bilmek ve
kendimize güvenmek. Bu çok büyük bir sorumluluk, çünkü büyük işlerimiz olduğunda, onun içinde kaybolabiliriz. Lütfen kendinizi
hatırlamak zorunda olduğunuzu hatırlamaya çalışın. Kendiniz olduğunu bilmelisiniz. Bugün size vermek istediğim mesaj bu.
Umarım bunun üzerinde düşünürsünüz.

Tanrı sizi kutsasın.
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2003-0810, Shri Krishna Puja, 2003
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Shri Krishna Puja. (Hindi/Marathi).  Pune (Hindistan), 9 Ağustos 2003.

Sahaja Yoga’nın çok yayıldığını ve dünyanın her köşesinde insanların Sahaja Yoga’ya saygı gösterdiklerini anlamamız gerekiyor,
fakat Sahaja Yoga bizim içimizde tamamen ifade edilmediği müddetçe, Sahaja Yoga’ya saygı duyan insanlar,  bunu yapmaya
(saygı göstermeye) devam etmeyeceklerdir. İşte bu yüzden içimize bakmamız temel zorunluluktur.  Shri Krishna’nın doğası,
 içimize bakmamız ve bizleri sıkıntıya sokan şeyleri görmemizdir. Bunun ne olduğunu bulmalıyız. Kendimize doğru, içimize
bakmalıyız ve bu zor bir şey değil.

Yüzümüzü görmek istediğimiz zaman  aynaya bakarız. Aynı şekilde, ruhumuzu görmeye ihtiyaç duyduğumuz zaman da, içimizde
nasıl göreceğimizi bulmalıyız.  Çok sayıda Sahaja Yogi Bana “Anne, içimizde ne olduğunu ve nasıl yaptığımızı, hangi şekilde
görürüz” diye soruyorlar. Bunun için,  çok alçakgönüllü olmalıyız. Eğer alçakgönüllükten yoksun olursak, kendi düşüncelerimizin 
bulutları ile kaplanacağız.

Bu yüzden Shri Krishna’nın yaşamında,  ilk önce küçük bir çocuk gibi olarak göründü.  Tamamen küçücük bir çocuk gibi. Bir şey
bilmeyen. O kendi hakkında bir şey düşünmedi. Annesi vardı ve O kendi annesinin desteğiyle büyümek istedi. Bizlerde kendi
içimize bakmalı ve kendimizinde  küçük bir çocuk gibi olduğumuzu  anlamamız gerekmektedir. Shri Krishna bunu tekrar tekrar
söyledi. Benzer biçimde, İsa da küçük bir çocuğa dönüşmemiz gerektiğini aynı şekilde bize söyledi. Bir çocuğun sevimli
doğasının rahatlatan örtüsünü  görmemiz gerekir. Bir çocuk gibi mi konuşuyoruz? Bir  çocuk gibi olmamızı sağlayacak içimizdeki
kalite nedir?

Çocuk saflık, masumiyet demektir. Bu masumiyetle kendimize doğru bakmamız ve kendimizi onunla kaplamamız gerekir.
Masumiyet çok canayakındır. Çocuklara bakın, onlara duyduğunuz sevgi masum oldukları içindir. Onlar akıllılık nedir bilmezler,
kendi önemlerini hissetmezler, hiçbir şekilde. Bildikleri nedir? Bu insanların hepsinin bizimle ilgili olduğunu bilirler. Onlar bizim
erkek kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz ve her şeyimiz. Peki bunu nasıl bilirler? İşte soru bu. Aynı şekilde bu çocuklar, masum bir
çocuk gibi olduğumuzu ve içimizde masumiyet olduğunu unuttuğumuzu bilirler.

Gelip, akıllılıklarını göstereceklerini ve kendilerini Anneye kanıtlayacaklarını düşünen bir çok Sahaja Yogi var. Bana herhangi bir
şey kanıtlamaya ne gerek var ki? Ben zaten her şeyi biliyorum. O zaman yapmanız gereken şey, kendi içinize doğru bakmak ve
masumiyetinizi tanımaktır. O nerede ve ne yapıyor? Ve bunun ne kadar eğlenceli olduğunu düşünmemiz gerekir. Shri Krishna ile
ilgili tek şey bu. O, kesinlikle bir çocuk kadar basitti ve büyüdüğünde çok derin olan Gita’yı açıkladı. İnsanların bunun içinde
büyümesi nasıl oldu? Aynı şekilde Sahaja Yoga içinde büyüyebiliriz. Bunu bulduk ama hala bunun içinde gelişmedik. Gelişmek
için kötü şeyleri arkada bırakmamız gerekir. Her şeyden önce  çocuksu bir mizaca sahip olmamız gerekir. Birine  sen bir çocuk
gibi olmalısın dersek, bunu  yapması çok zordur. Bizler olduğumuz şeyi öylece bırakıp çocuklar gibi olamayız. Ama çocuklarla
yaşamak, onlara saygı duymak, onların dediklerini dinlemek büyük bir fark yaratabilir ve içimizdeki tüm bu şeyleri değiştiririz.

Bu yüzden öncelikle büyüdükçe,  içimize birçok kötü şeyin girdiğini bilmemiz gerekir. Bu kötü şeyleri nasıl uzaklaştıracağız? Ne
gibi kötü şeyler içimize gitti? Bu konuda düşünür ve buna dikkat koyarsak, o zaman düzeltebiliriz. Birisi ile öfkeli bir şekilde
konuştuğumuzda veya birini azarlamak istediğimiz zaman veya birini nasıl düzelteceğimizi düşünüp durduğumuz zaman bu gibi
şeylere dikkat koymamız gerekir. Dikkatimiz diğer insanlara kaydığında kendimizden uzaklaşırız çünkü bizler kendimize karşı iyi
olmalıyız. İşte bu nedenle, başka kişiler hakkında düşünmenin faydası yoktur. Bu yüzden öncelikle sadece kendimize bakmalı ve
kendimizi görmeliyiz. Ancak tüm olanlar, Ben bunu  anlattım ve bu Sahaja Yogilerde oluyor, çünkü kundalini içerde uyanır ve tüm
yolları gösterir.

Şimdi, geriye kalan şey içimizdeki kirdir, bunu nasıl düzelteceğizr.

İlk ve öncelikli husus olarak başkalarının hatalarına bakma şeklimiz değişmelidir, çünkü aynı hatalar bizim de içimizde mevcuttur.

http://amruta.org/?p=9871


Yani başkalarındaki hatalara bakmak yerine, kendi içimizde hangi hataların olduğuna bakmalıyız. Bunu görmeyi öğrenirsek birçok
şey otomatik olarak iyileşecektir. Azizlerde ve bilgelerdeki şey kendi hatalarını görmeleridir ve onlar bu hale nasıl geldiklerini
düşünürler. Onlar şöyle düşünürler “Nasıl bu kadar sert şeyler söylüyorum? Neden böyle yalan söylüyorum?”. Yani bu kendini
izleme akışıdır. Çoğu zaman böyle akmıyoruz.

Bizler, bundan ayrı olduğumuzu düşünürüz ama durum öyle değildir. İçimizde kendimizi tanımamızın mümkün bile olmadığı
böyle yollara bizi götüren bu akıntının olduğunu anladığımızda, kişi içe dönebilir.  Diyelim ki kendi içinize döndünüz, meditasyon
yapın, bu şeyleri içinizden çıkarmak çok kolay ama bunu yapmayacaktır. Bu yüzden meditasyon yapmalı ve sürekli üzerinde
çalışmalıyız. Bildiğimiz yollara sahibiz. Shri Krishna’ya meditasyon yapmak gibi. Shri Krishna üzerine meditasyon yaparak
içimizde bunlardan temizlendik. Ama Shri Krishna üzerine meditasyon yaptığımız zaman  başkaların hataları üzerine düşünürüz.
Shri Krishna’nın hatalarına görmek istersek, bu hataları da görebiliriz ama kendi hatalarımızı göremeyiz. Kendi hatalarımızı
göremezken Shri Krishna’nın hatalarını görebiliyor olmak çok fazladır.  Shri Krishna’nın hatalarının ne olduğu üzerine kitap yazan
birçok insan gördüm. Yanlış olan ne yaptı? Nasıl yaşamalıydı? Onları kendi kendilerini bilmiyorlar. Kendileri hakkında düşünseler
bile ve kendilerine baksalar bile, bu, içlerinde  hata olduğu ve bu hatanın temizlenmesi  gerektiği yönünde olmuyor hiçbir zaman.
Başkalarının hataları hakkında tartışmaya devam edebilirler. Görmemiz gereken tek şey kendimizin  içindeki hatalarımızın ne
olduğudur.

Shri Krishna’dan daha büyük bir yogi olduğuna inanmıyorum çünkü O kendi içimizdeki hatalara, kendi  içimizdeki kusurlara
bakmayı bizlere  göstermiştir. Bu çok büyük bir şey. O bunu  söyledi ama gerçekten bunu yapan insan sayısı çok azdır.
Çoğunlukla başkalarının kusurlarına bakıyoruz çünkü onları herkes hatırlar, herkes onları bilir fakat çok az sayıda insan kendi
kusurlarını anlayabilir. Bu yüzden,  bu insanlar hiçbir zaman iyi olmayacaklar. Kendi kusurlarımızın farkında olmalı ve kendimize
gülmeliyiz, “Bak bana, içimde hangi kusurlara sahibim” diye düşünmeliyiz.

Bu dikkat asla kendimizde değil, hep başkalarının hataları üzerindedir. Bu bizi istikrarsız yapar ve bunların kendi kusurlarımız
olduğunu anlamakta başarısız oluruz. Neden başkalarının kusurlarına bakıyoruz? Bunu yaparak kendi kusurlarını düzeltecek
miyiz? Onlar asla bu şekilde düzeltilemez. Yavaş yavaş bu nokta anlaşıldıkça kişi, başkalarının kusurlarına odaklanmayı
bırakacaktır. Kendi kusurlarına bakmak kişiyi şaşırtacak ve kendi içinde kaç tane şeytani güç muhafaza ettiğini  anlayacaktır. Bu
tür pis şeyleri zihnimizde düşünüp dururuz.

Bu temizlenme başladığında, bir şekilde özel bir form geliştirir. Özel güçler elde eder ve bu güçlerle birçok şey yapabilir. Bu onun
egosunu büyütmek için olmaz, bunun yerine bu şekilde temizlenir. Bu şekilde temizlenmeye başladığımız zaman amacımızı
ulaştık (demektir). Bu nedenle, kendi kusurlarımıza bakarak, kendimizi temizlemeye ve kusurları arkada bırakmaya başlarız.

Peki bunu nasıl yapacağız? Kusur görmek zor bir şey değildir fakat zor olan kısım bunu bırakmaktır. İşte bu nedenle kusuru
görmek sübtil, anlık olmalıdır ve dikkatimiz ona yönelik olmalıdır. Birçoğu bu şekilde temizlenebilir.

Bugünkü festivalin mesajı; kendi içimize bakmamız ve görmemizdir. Shri Krishna’nın söylediği şey budur. Ama insanlar bunu
yapmayı zor bulurlar. Bu olmaz. Kendimizi göremememizin sebebi nedir? Aradaki perde nedir? Perde; ego vs. gibi kötü şeylerdir.
Bunlar dikilirler ve bizler görmemiz gereken kusurları göremeyiz. Bu kusurları görmek çok elzemdir.

Bugünkü Pujayı yaptığınız için çok mutluyum. Shri Krishna’nın pujası olacak ve birçok insan kendi içinden temizlenecek çünkü bu
Shri Krishna’nın özel bir kutsamasıdır. O bunu Kendiliğinden yapacaktır ama içinizde tamamen temizlenmek istediğinize dair bir
gösterge olarak,  birazcık ilgi göstermelisiniz.  Bu sorunun ne kadar derin olduğunu bilmiyorsunuz. Bunu çözmek için çok
çalışmalıyız. Önceleri, insanlarbir  çok fiziksel egzersiz yapıyorlardı, kendi gurularının emirlerini  dinliyorlardı. Birçok şey
yapıyorlardı ama asla derinliğe ulaşamıyorlardı.  Ama sizler Sahaja Yogisiniz. Bu sizin için zor olmamalı. Bu nedenle size sadece,
kendinize bakmanızı öğrenmeniz gerektiğini söylüyorum. Çok keyifli olacak. Şimdiye dek, tamam, ama ne yapmaya başladığınızı
bilmiyorum. Bir gözcüyü kendi üstünüzde tutun. Tüm bunların nasıl çalıştığını göreceksiniz, bundan zevk alacaksınız,  kendinize
gülecek ve “ne demeli buna” diye haykıracaksınız.  Bu olduğu zaman içinizdeki masumiyeti göstermeye başlayacaksınız.  Bu, Shri
Krishna’nın Bala Leela’sı (çocuksu oyun) dır.



Bu masumiyet içinde bir kez yıkandığınızda gözleriniz çok sabit olacaktır. Kendi üzerinizde, kendi kendinizi anlamaya
başlayacaksınız. Aslında, kusur sadece içimizde yatar. Başkalarının kusurlarına bakarak kendi kusurlarımızı nasıl düzeltebiliriz?
Çok basit direkt bir soru, sarinizin üzerine bir şey düşer ve biz bunu almaz ve bir başkasını taciz eder veya suçlarsak, bu şey
oradan gitmez öyle değil mi? Bu kadar zekaya hepimiz sahibiz.  Ama  bu zekayı kullanmıyoruz. Ve bunun için hepiniz bu zekayı
kullanmalısınız.

Eğer bunu anlamayan varsa soru sorabilirsiniz, Marathi dilinde de. En azından bazı sorular sormalısınız. Şimdi bakın, dikkat içeri
gidiyor ve bizler onu daha öteye itiyoruz ama bu kendiliğinden olmalıdır. Dikkatin, kendi kendine içeri doğru girme alışkanlığı
olmalıdır.  Biliyorum ki, bir çok sorunuz var. İçimizde birçok çelişkimiz var, buna şüphe yok. Ama bu sorular çok sübtil. Bunun
sonu yok. Her zaman, tüm bunların üzerine çıkan bir soru vardır. Şimdi insanlar “Anne, tüm bunların üzerine nasıl yükseliriz?”
diyorlar. Meditasyon. Meditasyon hakkında ne söylemeli? Kendiniz üzerine  meditasyon yapmalısınız. Sizler  kendinizi
görmelisiniz, şunu, beyninizin nereye gittiğini görmelisiniz. Ve siz nereye gidiyorsunuz? Yavaşça temizleneceksiniz.

Bugünün önemi çok büyük. Shri Krishna’nın enkarnasyonu bizler için büyük bir temizlenme yaptı ve O bize çok yardımcı oldu.
Onun dünyaya gelişi büyük bir fark yarattı. Kundalinin uyanışı da onun kutsamaları sayesinde yumuşak oldu. Lütfen kendinize
bakmaya çalışın. Kendi kendinizden rahatsız olmamalısınız ve başkalarından da rahatsız olmamalısınız. Bu çok eğlenceli olacak.
Bu Krishna Puja.

Başka sorunuz varsa Bana sorabilirsiniz..... Ne demeli....

Sahaja Yogi’den yorum:  Herkes Nirvichara da.

Shri Mataji: Başka soru? Soru nedir?
Sahaja Yogi: Herkes Nirvichar’da oturuyor.
Shri Mataji:  Yaklaşın.
Sahaja Yogi:  Meditasyonda Nirvichar’a (Düşüncesiz konuma)  nasıl yükseliyorsunuz?

Shri Mataji: Meditasyonda? Meditasyonda vichar (düşünceler) yoktur. Düşünceler neden meditasyona gelmeli ki? Meditasyon
sırasında hiç bir şey aramazsın. Bu sadece içinde hissedilecektir. Meditasyon sırasında bunu anlayıp anlamadığınızı ayırt etmesi
gerekenler, sizlersiniz. Meditasyonda, önce kendi hatalarınızı bileceksiniz, nerede yanlıştınız, nerede doğruydunuz. Kendi
hatalarınızı anlamaya başladığınızda, o zaman doğru iz üzerindesiniz. Aynaya baktığınızda, kendinizi görürsünüz. Başkalarını
görmenin ne faydası var? Bizdeki problem şu, aynada her zaman başkalarını görmeyi seviyoruz. Aynada başkalarını görmeye
başlarsanız, o zaman kendi hatalarınızı nasıl göreceksiniz?

Sahaja Yogi:  Sahte guruların etkilerinden kendimizi nasıl koruyabiliriz?

Shri Mataji: Neden sahte gurulara gitmek zorundasınız? (Shri Mataji güler). Önce siz söyleyin, neden sahte guruya gittiniz? Sahte
guruya gitmenizi cezb eden şey nedir? Oraya nasıl gittiniz? Kendinize önce bunu sormalısınız. Sonrasında bu sahte gurunun
kötülüklerini görmezden geldiğinizi anlayacaksınız. İşte kendinizi korumadığınız şey bu. Şimdi, geçmişte sahte gurularla ilgili,
kesin olarak onların kötülükleri ve kişiyi nasıl sürüklediklerini anlattığım konuşmalar yapmıştım. Onların problemi hepinizi tuzağa
düşürmektir. Benimsedikleri farklı iş türleri var. Bunun dışında, guruların sizi tuzağa düşürmek için bir işleri var ve sizler tuzağa
düşüyorsunuz. Bundan,  hangi tuzağın içine düştüğümüzü anlamalısınız. Beynimizi bu sahte guruların badhalarıyla (negativiteler)
doldurduk. Şimdi, eğer bu badhalardan herhangi birini Bana anlatabilirseniz, o zaman Ben de size anlatabilirim...........

Shri Mataji: Şimdi, bu badhalardan bir ya da ikisini biliyorsanız beni bilgilendirin. Sahte guruların badhaları. Bu badhalar aslında ne
yapar? Öncelikle dikkatlerini sizin cebinize odaklarlar. (daha yüksek) Öyle değil mi? Bunu yapmaya başladıkça, onların
amaçlarının farklı olduğunu anlamalısınız. Ama bunların hepsi kaba seviyede. Sübtil seviyede aslında, sizi tuzağa düşürmeyi
istemeyecek bir sürüsü vardır, ama kendi ölümsüzlükleri için denerler. Bu nedenle guru olurlar.  Bu böyledir, kişi kendi
ölümsüzlüğünü yansıtır. Bu nedenle bunların hepsini izlemeli ve bu konuda eleştirel olmalısınız. O zaman sizi terk ederler. Ama



çoğu insan onların badhalarını, egolarını, öfkelerini, fiziksel sağlıklarını ve gurudan alabileceği daha birçok özelliği emerler. Bu
gurular gibi ne zaman hasta hissetseler, gölgeleri sizin içinizde yansımaya başlar.

Bu nedenle, kendinizi analiz etmelisiniz ve bu gurudan ne aldım diye kendinize bakmalısınız. Bu çok önemli. Sonra, kendinizi
temizlediğiniz zaman  şunu göreceksiniz ki, bu size büyük bir fayda sağlayacaktır. Kendi ruhani yükselişinizi aradığınız zaman
neden bir guruya gittiniz? Onu tanımak için bir guruya gittiniz ama tuzağa düşürüldünüz.  O guru, böyle bir gurudur ve sizler,
kendinizi ondan nasıl koruyacağınızı bilmelisiniz. Ondan uzak durmalısınız. Birçok guru ile, sadece onları görmek,  ne yaptıklarını
ve insanları nasıl etkilediklerini görmek için birarada oldum. Ve insanları ne ile tuzağa düşürdüklerini.

Bu insanlarda gördüğüm ilk şey şu, bu insanlar sizin zayıflıklarınızı bulurlar, hangi zayıflıklara sahip olduğunuzu. Eğer bu işe
yaramazsa, o zaman kendi badhalarını sizin içinize koyarlar. Bu badhalar çok çeşitli tiplerdedir. Bu badhalar dışında, ilk önce sizin
içinize,  sizin kurtulamayacağınız hangi tipteki badhaları koyduğunu bulmayı öğrenmelisiniz. İçinize koydukları en büyük badha
KORKU dur. Bu sizi korkutmaya devam eder, “Eğer beni bırakırsan sana şunlar bunlar olur”. Bu tip korku içinize nüfuz eder. İçinde
çok gücü yoktur. Ama sizi korkutmaya devam eder. Bu korku geldiğinde, ona “evet bunu biliyorum” demelisiniz. Bu korkuyla
insanlar o gurunun çevresinde dolanmaya devam ederler. Bunun için, bu korkuyu herkesten dışarı atan Shri Krishna oradadır. Bitti
mi yoksa başka sorunuz var mı?

Sahaja Yogi: Herkes Nirvichar (düşüncesizlik).
Shri Mataji: Herkesin vicharda (düşünceler) olduğunu söylemişken, şimdi bizler vicharın (düşüncelerin) ötesine geçmeliyiz.

Sahaja Yogi tekrar teyit eder: Hayır Anne, bu Nirvichar (düşüncesizlik)
Shri Mataji: Nirvichar. Bu nasıl oldu? Benim de düşündüğüm, böylesi güzel bir puja organize ettiniz. Etraf nasıl? OK mi? Evet,
huzurlu ve sakin.. huzurlu..  şimdi daha iyi. Kendine şahit olabilen bir insan, bu mükemmeldir. Başkalarına gülen birisinin dikkati,
başka yöndedir. Tekrar, kendine şahit olan ve buna gülen kişi, kendi çevresine ve durumuna  şahit kalan insan mükemmeldir.

Sonsuz kutsamalar.
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Shri Ganesha Puja, Cabella Ligure, 13 Eylül 2003.

(Shri Mataji gelip sahneye oturmaları için çocukları davet etti)

Şimdi küçük çocuklarla yüz yüzeyiz. Onlar enkarne olanlar. Onlar büyük ilerleyişinde insanlığa liderlik edecekler. İnsanlıkla
ilgilenilmesi gerekiyor.  Onlar geleceğin insanlığı, bizler ise bu günün. Onlara izlemeleri için bizler ne veriyoruz? Yaşamdaki
amaçları ne? Söylemek çok, çok zor. Ama Sahaja Yoga ile hepsi uygun bir yol izleyecekler, uygun bir şekilde davranacaklar ve 
yüksek sayıda Sahaja Yogilerin gelmesi ile her şey farklı olacak.

Ama onlarla ilgilenmek daha büyük Sahaja Yogilerin görevi, daha iyi ahlak standartlarına sahip olmaları, daha iyi hayatlarının
olması, böylece sizin yolunuzu izleyecek akip etsin ve gerçekten iyi Sahaja Yogiler olacaklar. Bu çok büyük bir sorumluluk, belki
de bizler farkına varmıyoruz, anlamıyoruz ama yüce ruhların görünümleri olan tüm bu küçük yaratıklar, bu şekilde büyütülmeli, bu
şekilde saygı görmeli ve büyük bir ilgiyle sevilmelidir. Bunun anlaşılması gerekir. Daha büyük insanlarla olan problemimiz, onların
dikkate değer olduğuna dikkat etmememizden kaynaklanıyor. Onlar için zahmete girilmesi gerektiğini, anlaşılmaları gerektiğini
fark etmiyoruz. Haddinden fazla zeki olduğumuzu, çok iyi olduğumuzu ve enerjimizi onlarla boşa harcamamamız gerektiğini
düşünüyoruz. Yaşlı insanların sıkıntısı bu.

Ama bu gün, burada Shri Ganesha’ya ibadet etmek için oturduğumuzda, onların hepsinin Shri Ganesha’nın enkarnasyonları
olduklarını bilmeliyiz. Hepsine kendilerini daha iyi anlamaları için gerekli özen gösterilmeli. Büyük çoğunluğunun çok iyi
davranışlar gösteren ve çok spontane çocuklar olduğunu gördüm ve bazı ne yaptıklarını bilmeyenleri de var. Bu yüzden
kendilerinin ne olduklarını anlamaları ve  kendilerine saygı duymaları konusundaki fikirleri onların kafasına yerleştirmek
büyüklerin görevi. Aynı şeyi, daha genç kız ve erkek kardeşleri ile de ilgilenmeleri gereken daha büyük Sahaja Yogiler içinde
söylemek istiyorum. Sahaja Yogiler dediğimiz bizim ailemizde, her türde, her tipte, her davranışta insanlar var. Tabi ki, sıkı bir
disiplin altında tutulmamaları, tek tipleştirilmemeleri gerekir. Farklılıklar içinde bu güzellik olmalı, birbirleri ile bir bütün olmak
yönünde hoş bir eğilimleri olmalıdır.

Bunun için ne yapmamız gerekiyor? İşte mesele bu. Daha büyük olanlar bunu başarmak için ne yapmalı? Onların yaşamındaki
kalıcı katkımız nedir? Bunun için ilk şey onlara Shri Ganesha’nın kim olduğunu, Ganesha’nın niteliklerinin ne olduğunu, O’nun neyi
temsil ettiğini anlatmaktır. Neyi temsil eder, ne nitelikleri vardır? Küçük bir çocuk olmasına rağmen, çok cömert oluşu, çok kibar
ve bağışlayıcı oluşu gibi özelliklerini anlamaya başladıklarında, şaşıracaklar. Kendileri de küçük, dolayısı ile onlarda bu tür bir
yaşam süreceklerdir.

Burada bazı çocukları çok duyarlı, çok iyi buldum. Kimileri yaramaz, kimileri burada ne yaptığımızı anlamıyorlar. Her ne olursa
olsun, sonuçta hepsi çocuk. Bizim yapmamız gereken şey, onlara bakmak, saygı göstermek ve Shri Ganesha hakkında tam bir
anlayışlarının olmasını sağlamaktır. Bence herkesin evinde bir Shri Ganesha heykelinin olması gerek, bu sayede çocuklar onu
görecek ve  “Bu kim?, “Ne yapıyor?” gibi sorular soracaklar. Sizi nasıl anladıklarını, Ganesha’nın niteliklerini nasıl anladıklarını ve
onların bunu nasıl çalıştıracaklarını görüp hayretler içinde kalacaksınız. Hepinizin evinde en azından birer tane Shri Ganesha
heykeli bulunması önemli. Bu sayede çocuklarınıza, hepiniz Onun gibi olmalısınız diyebilirsiniz.

Shri Ganesha’nın hangi nitelikleri nelerdir? İffeti anlamayacaklardır, daha çok küçükler. Tüm bu kaliteleri anlamayacaklardır. Ama
anlayacakları bir kalite var ki, o da dürüst olmak, dürüst olmaktır.

Zamanla göreceksiniz ki, çok zor çocuklar sakinleşecek, kendini böyle gösterecek. Çünkü bakın, konuşmalarımı anlamıyorlar, ne
dediğimi anlamıyorlar. Ama bir şey var ki, eğer bir şekilde sahip oldukları bazı şeyler varsa, bunu göstereceklerdir, bunu çok iyi
şekilde göstereceklerdir. Çünkü onlar çok masum ve saflar, masumiyetleri gerçeği onlara göstermeye yardım edecektir.
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Umarım hepiniz çocuklarınıza iyi bakıyorsunuz, onlara uygun bir şekilde yol gösteriyorsunuz ve onları pozisyonlarının ne
olduğunu hangi kalitelere sahip olacaklarını, neden onlara saygı duyulacağını anlayabilecekleri bir seviyeye getireceksiniz.
Onların davranışlarının diğer tüm çocukların davranışlarını  değiştireceğini görüp şaşıracaksınız.

Söylemek istediğim şey, hiç kimse sessiz durduğunuz, sessizce oturduğunuz için çok büyüdüğünü düşünmesin. Ancak Shri
Ganesha’nın niteliklerini özümseyebilirseniz o zaman büyümüşsünüz demektir. Ben, yetişkin olmasına rağmen, iffetin ve
dürüstlüğün basit kalitelerine niteliklere sahip olmamış insanlar gördüm. Bunlara sahip değiller ve sahip olamazlar da çünkü
bunun önemli olmadığını düşünüyorlar.  Bu yüzden, Shri Ganesha’yı içinizde bulmayı sizlere bıraktım.

Onların yanımda olmasından keyif alıyorum, çünkü çok masumlar ve çok sade bir kalpleri var ve onları çok, pek çok seviyorum.
Bu nedenle onların yanlış davranışlarından ürkmemeli veya korkmamalısınız. Aksine, çok daha fazla sevgi, çok daha fazla
anlayış, büyümek için  çok daha fazla alan hak ettiklerini bilmelisiniz. Umarım zamanla sizin yaşınıza gelecekler, çok büyük
Sahaja Yogiler olacaklar. Burada ne yaptığımızı anlayacaklardır. Ben, daha yaşlı insanların dağlar kadar saçmalıklarını gördüm,
ama bunlarda öyle şeyler olmayacak. Çok basit, çok tatlı olacaklar ve sevgiyi anlayacaklar.

Şimdi diyeceğim ki, bu çocukların dışarı çıkmalarına ve oynamalarına izin verebiliriz. Birileri onlarla ilgilenebilir, böylece sizlerde
daha huzurlu olabilirsiniz. (Kimse kıpırdamaz, çocuklarda sahnede hareketsiz oturmaya devam ederler). Onları kim dışarı
çıkartacak? (Shri Mataji güler)

Bana çiçek verebilirsiniz. Eğer çiçekleriniz varsa, onları alayım. (Çocuklar çiçeklerini vermeye başlarlar, her birisi çiçeğini
verdiğinde, Onun –“Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.”  deyişini duyuyoruz. (Avinash, anneleri çocuklarını Shri Mataji’nin
istediği gibi oynamaları için dışarı çıkartmaları konusunda cesaretlendirmek için konuşma yapar. Yuva Shakti’lerden de yardım
etmelerini ister.)



2003-1012, Navaratri Puja 2003

View online.

Navaratri Puja, Shri Gauri’nin Doğum Günü, Ellenville, New York (USA), 12 Ekim 2003.
Bugün, Gauri’nin  Pujasını kutlayacağız. O bu dünyaya bir çok kez geldi, yanlış şeyler yapanları, iyi insanları öldürmeye çalışanları
öldürmek üzere geldi. Bunu gerçekleştirmek için üstüne düşenin en iyisini yaptı ve biz de bugün Onun doğum gününü kutluyoruz.

Hepiniz bununla ilgili çok şey biliyorsunuz, bunları anlatmam gerekmiyor. Ama bilmeniz gereken şey, O’nun bu dünyaya sizi her
türlü sıkıntıdan korumak için geldiği. Onun için siz çok önemliydiniz, çok önemli. Çünkü Devi puja yapıyordunuz ve işte biz de
bugün bu Devi pujayı kutluyoruz. Bütün kalbimizle kutluyoruz çünkü kötü insanlar size her ne yaptılarsa, O hepsini yok etmek için
geldi. Bu yüzden, bugün O’na teşekkür etmeniz için çok önemli bir gün. Size yapılan her türlü eziyete karşı, tüm koruması ve
anlayışından dolayı Ona teşekkür etmek için çok önemli bir gün.

Çok mutluyum. O’nun doğum gününü kutlamak ve Ona teslim olmak için hepiniz buradasınız. Böylece O her zaman, her zaman
sizi koruyabilir ve size kutsamalarını verebilir.

Tanrı hepinizi, çocuklarınızı, ailelerinizi kutsasın ve bu size büyük bir neşe ve koruma getirsin.

Çok uzaklardan bugün buraya gelme nezaketinde bulundunuz. Sizi burada görmekten dolayı çok mutluyum. Yarın da kutlamalara
devam edebilirsiniz.

Bugün, hiçbir sorumuz ve çözümümüz olmayacak. Sadece Tanrıça ibadet edeceğiz, hepsi bu. Ve karşılaştığımız her türlü soruna
karşı bizi korumasını isteyeceğiz.

Çok teşekkür ederim.
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2003-1109, Diwali Puja 2003

View online.

Diwali Puja. Los Angeles (USA), 9 Kasım 2003.

(İlk satır kayıptır)

Bu gün büyük Diwali günü. Bunun anlamı, bu günün ışıkları bir araya getirmenin, kalbizin ışıklarını bir araya getiriip; dünyanın daha
iyi bir yöne doğru gitmesi için; çok daha büyük bir ışık oluşturmak demektir. Bugün büyük bir neşenin günü ve buna katılan herkes
de bu büyük neşeyi yayıyor. Problemler hala oradalar, fakat dedikleri gibi, bizler için problem yok, çünkü karanlık yok, bizler hiç
karanlık görmüyoruz, bizler ışıkları ve ışıkları ve ışıkları görüyoruz.

O zaman eksik olan nedir? Eksik olan samimiyetimiz - dürüstlüğümüz. Kendimize karşı dürüst olmalıyız, çünkü bu ödünç alınmış
bir sevgi değil ya da ödünç alınmış bir neşe değil. O kaynağın içinden geliyor, akıyor, akıyor ve akıyor. Uyandırılması gereken işte
bu, bu sevgi sürekli akmalı ve kıskançlık, rekabet gibi bize zarar veren ufak tefek önemsiz şeyler akıp gitmeli. Eğer kalbiniz sevgi
ile dolu olursa, bu yıkanabılır.

Bugün sevgiyi yayma günü, sevginin ışığını, bu sayede herkes aydınlanmış ve mutlu hisseder ve bu ufak tefek problemleri unutur.
Bir salon bulabildiğiniz için mutluyum, sahip olduğumuz şey tamamen şansı, herkes salon bulabilmek konusunda çok fazla
endişeleniyordu. Ama sadece oldu işte,  bu yüzden bilmelisiniz ki, kaderimiz de bu şekilde bakılıp, gözetiliyor. Sizler kutsama
almış kişilersiniz, buna şüphe yok. Küçük şeyler ve küşük meseleler hakkında endişe duymamalıyız. Her şey çok iyi gidecek,
göreceksiniz ki eğer her şeyi sadece çok yüksek ve çok büyük olan kaderinize bıraktığınız zaman, - sizin bu kaderinizle çok ileri
gideceksiniz.

İşte bu hepinize Diwali’nin verdiği sözdür, sizler en yüksek ve en asil yaşam şekline erişeceksiniz. Söylediğim her söz, söylediğim
her şeyin öyle olduğunu kanıtlamak üzere orda olacaktır. Sahip olduğunuz her ne tür küçük sıkıntılarınız varsa, akıp gidecekler.
Bunların hepsi Tanrıdan mesajlar, para gibi, iş gibi önemsiz şeylerle ilgili endişe etmenize gerek yok. Sizin işiniz bu değil.
Kaderiniz bununla ilgilenecek. Gözetileceğinize dair size verilmiş bir sözüm var.

Umarım bu söze inanırsınız ve o en yüksek yolda neşe dolu olursunuz. Hepinizi, hepinizi, çok mutlu ve refah dolu bir Diwali için
kalbimden kutsuyorum.

Çok teşekkür ederim.
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2003-1225, Christmas Puja 2003

View online.

Christmas Puja, Ganapatipule (Hindistan), 25 Aralık 2003.

(İngilizce Konuşma)

Bugün çok büyük bir gün, çünkü İsa’nın doğum gününü kutluyoruz. O, haç üzerinde acı çekmek zorunda kalan çok büyük bir
ruhani kişilikti. Onun kalitesinde, duruşunda, ruhaniyetinde olan bir kişinin neden hayatın pek çok eziyetine katlanmak zorunda
kaldığı, bir çok insanın anlayamadığı şeydir. Onun, kendisine karşı olan, Tanrısal güce karşı olan bir ortamda doğduğunu anlamak
çok kolay. Galip gelmek için, o insanlar İsa’yı yok etmeye çalıştılar. O acı hissetmedi, O bu insanların mantıksızlığını hissetmedi.
Tam tersine, O tüm bu eziyetlere karşı büyük bir cesaret ve asaletle ilerledi.

İşte bizim için görülmesi gereken şey; eğer Tanrısalsanız ve Tanrının güçlerine sahipseniz, o zaman cesaretiniz olmalıdır ve bu
cesaretle her tür eziyetle yüzleşebilirsiniz. Bütünde, ne zaman dünya üzerinde iseniz, farklı türde problemler vardır. Kraliyet
ailelerine mensup olabilirsiniz ya da belki de çok fakir olabilirsiniz; her  zaman yüz yüze geldiğiniz problemler vardır. Fakat İsa,
yaşamıyla göstermiştir ki; ne kadar çok eziyet çektiyse, o kadar çok sabırlı ve cesur olmuştur. Onun hayatı bize nasıl olmamız
gerektiğine dair, insanların cehaleti yüzünden karşılaştığımız problemler sırasında nasıl davranmamız gerektiğine dair bize bir
misal vermiştir.

Fakat bugün mutlu bir gün, çünkü bugün Onun doğum günü ve hep beraber kutluyoruz çünkü O bize orada bulunanların çoğunun
cehaleti yüzünden,  kişinin acı çekmesinin gerektiği, ruhaniyetin yeni bir yolunu gösterdi. O çok acı çekti Fakat günümüz o kadar
kötü değil, insanlar ruhaniyeti ve Tanrısallığı anlıyorlar. Şimdi bir çoğunuz bir aradasınız. Bu eziyetler sırasında İsa hiç ağlamadı,
sızlanmadı. Bunun  üzerine çok azimli biçimde gitti. Onun hayatından öğrenmemiz gereken şey; korkmamamız gerektiğidir. Bize
her ne olursa olsun korkmamalıyız. Fakat zaman değişti ve insanlar artık ruhaniyetiniz yüzünden kimseye işkence etmiyorlar.
Öyle bir şey artık yok, bitti. İsa, bunu herkesin aklından sildi ve ruhani olduğunuz için insanlar size saygı duyuyorlar. İşte bu İsa’nın
yaşamının mesajı ve hepimiz bize, bu cehalet yolunu gösterdiği için çok mutlu olmalıyız.

Sahaja Yoganın mesajı da aynıdır. Aydınlanmanızı alırsınız, spiritüel hayatınızı alırsınız ve her şey hallolacaktır çünkü tüm
Tanrısal güçler sizinle birliktedir. Onlar, her şeyi sizin için hallederler ve buna şahit olduğunuzu söyleyebilecek kadar çoksunuz

İsa’nın sahip olduğu gibi, bu tür bir hayat sürmeniz gerekmez. O bunu bizim için yaptı. Sizin hayatınız çok, çok güvenli, huzurlu ve
neşe dolu olacak. Bunu, Ben size söylemeksizin deneyimlemiş olmalısınız. Bugünlerde de çok zalim insanlar var, çok saçma ve
son derece saldırgan. Fakat yine de kimse size zarar veremez. Hayat çok farklı oldu.  Ve biz İsa’ya,  bizi tüm bu eziyetlerden
kurtarmak için yaptığı her şey için teşekkür ediyoruz.

(Hintçeden tercüme)

Bu gün İsa`nın doğum günü ve hepimiz Onun doğum gününü büyük bir neşe işe kutluyoruz. Ve bizler aynı zamanda biliyoruz ki,
İsa çok çaba gösterdi ve bizler Onun gösterdiği kadar çaba göstermek zorunda değiliz. Ama İsa`nın ne kadar acı çektiğini … bunu
biliyoruz.

Ama bizler bu tür bir çaba göstermek zorunda değiliz çünkü tüm insan toplulukları değiştiler. Ve bu değişen insan topluluklarında
spiritual yaşam, çok, çok önemli.

Bir çok engel bu spiritual yaşamdan uzaklaştırıldı, bizler fiziksel problemlerimizi çözebiliriz, akli problemlerimizi çözebiliriz, ev
halkının problemlerini çözebiliriz, tüm dünyanın problemlerini çözebiliriz. Bu şekilde bir yaşamla, tüm insanlık spiritual yaşama
dönebilir.
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Bunu bilmek bizler için çok önemli, bir yanda spiritüellikte çok yükselmiş bir İsa vardı, diğer yandan ise  bizler spiritüelliğin küçük
bir kısmında ilerledik. Bizler nedeni ile dünya sessizleşiyor.

Bir çok problem çözülüyor ve insanlık spiritüel bir yaşama sahip olmanın çok önemli olduğunu anladı. Bu tür değişiklikler, sizler
nedeni ile var. Ben tek başıma hiçbir şey yapamam. İsa ile aynı durumdayım.  Ben ne derecede hareket edebilirim?

Şimdi bir çok kişi var. Şimdi dünyanın nasıl değiştiğini görebiliriz. Sizin yüzünüzden, tüm dünyada  problemler çözüldü, pek çok
değişiklik oldu, insanlar biliyorlar, Sahaja Yoga yüzünden.

Pek çok değişiklik geliyor, sadece tek kişi için değil, binlercesi için, tüm dünya için, tüm toplumlarda değişiklikler geliyor. Çok
önemli olan bu şeylerin hepsini sizler yapıyorsunuz.

(Marathi konuşmadan tercüme)

Şimdi Marathi konuşma, İsa`nın hayatı çok üzücü idi. Ama o tüm bu tür şeyleri sevgi ile yaptı çünkü O çok yüce bir ruhtu, bu tür bir
kişi hiç bir şekilde üzüntü hissetmez. Bu yolla bizler spiritüel yaşama alındık ve bizler spiritüel yaşamı herkese vermeliyiz.

İnsanlar bizlerin yaşamını seyrediyor ve nasıl mutlu olduğumuzu gördükleri zaman donup kalıyorlar. Bu şeylerin Sahaja Yoga da
olduğunu anladıkları zaman onlarda Sahaja Yoga ya girecekler.

Bu çok iyi bir şey ve bizler aynı zamanda bu kutsamaya da sahibiz. Ve sizler bu kutsamayı çok dikkatli bir şekilde muhafaza
etmelisiniz. Üzerinde çalışmalısınız ve en önemli olan şeyde, siz bunu başkalarına vermelisiniz.

Hepiniz bu tür kutsamaları alıyorsunuz, şimdi bırakın başka insanlarda bu neşeye sahip olsunlar. Bütün Sahaja Yogiler, Sahaja
Yogayı herkese vermeye çalışmalılar.

Sahaja Yoga tüm dünyada yayıldı ama çok az. Çok daha fazla yayılacak. İsa`nın sadece 12 müridi vardı ve bu on iki mürid
Hristiyanlığı yaydı ama yapılmış olan bir çok hata var.

Bu şekilde, unutmamanız gerekir ki, Sahaja Yogayı yaydığımız zaman bizler hiç bir hata yapmayacağız. Bizler onu çok basit bir
şekilde yayacağız. Bu çok zor değil.

Bu şeyde, Parameshwara size Shakti ve beyinleri verdi, bunu kullanın. Sizlere, bir çok Sahaja Yogi yaratacağınıza dair inancım
tam ve sizler Sahaja Yogayı herkese vermeye çalışacaksınız ve gece gündüz sadece kime Sahaja Yoga vereceğinizi düşünün.

Sizleri bunun için kutsuyorum, bu yüzden sizlerin üzerindeki çok büyük bir sorumluluk bu. Sahaja Yogayı kabul ettiğinizden bu
yana, bu sorumluluğa sahip oldunuz. Bu günden itibaren unutmamalısınız ki, Sahaja Yogayı herkese vermeniz gerekir ve bunu
sadece kendi içimizde tutmamalıyız.

Tanrı sizleri kutsasın.



2004-0215, Mahashivaratri Puja 2004

View online.

Mahashivratri Puja, Pune, Hindistan, 15 Şubat 2004.

(Hintçe’den tercüme edildi)

Bu gün Gurunun pujasını yapmak üzere buradayız. Guru, Deitylerden ve Tanrılardan daha fazla övüldü.Guru kimdir? Guru da en
önemli şakti kimdir? Guru Tattwa, Shivadır. Shiva’nın gücünün formunu, bizler Guru’nun gücü olarak düşünebiliriz. Çünkü
Guru’nun şaktisinden güçleri aldığımızda ve ancak şaktiler içimize geldiği zaman kendimiz Guru oluruz. Ve bununla bütün yaşam
(kalyan) boyunca kutsanmış oluruz. Bu güçlere ulaşan kimse, tüm kutsamalara (kalyan) sahip olmuş gibidir.

“Kalyan”, bir kaç sözcükle açıklanaması zor olan bir kelimedir.  “Kalyan”, her yönden kutsanmış olan anlamına gelir. Her açıdan
neşeyi elde etmektir. Bir kimse kutsamalar içinde, sizin Kalyan sahibi olduğunuzu söylediği zaman, size ne demek ister. Kalyan,
“Atma Sakshatkar” aydınlanma anlamına gelir. Aydınlanma olmaksızın Kalyan sahibi olamazsınız. Ona sahip olmadan kimse
bunu anlayamaz. Tüm bu şeyler Kalyanın içindedir.

Bu sayede,  kişi tüm neşeyi elde eder ve ışık saçar. Sizler Kalyanı elde etmek için yapmanız gerekenler her ne ise, hepsini yaptınız.
Göstermeniz gereken çaba her ne ise, hepsini  gösterdiniz. Sahip olmanız gereken inanca, halihazırda sahipsiniz. Ama bu hepiniz
“kalyanmarg” (kalyan yolu) içinde olduğunuzda böyledir.

O (Shiva),  kalyan sahibi olmanız için size mantra verdiği zaman, bu ne anlama gelir. İçinizdeki en önemli şeyin Samadhan
(Tatminkarlık) olduğu anlamına gelir. Sonrasında, herhangi bir şey  aramak zorunda değilsiniz. Hepiniz,  Guru haline geldiniz. Bu
anlarda büyük bir şeyler almak zorunda değilsiniz. Kutsamanın sadece samadhana’dır, hepiniz kendi içinizde bunu
hissedebilirsiniz. Hepiniz, içinizde kendi kendinizden neşe duyabileceğinizi bilebilirsiniz. İlk olarak hepiniz bu fiziksel hastalıkları
fark edebilirsiniz. Kalyanmarg ile fiziksel problemler ortadan kaldırılabilir. İçinizden kaynaklanan tüm problemler, çiçek gibi
açmanıza engel olan problemler,  kalyanmarg ile ortadan kaldırılabilir. Hepiniz kalyanı ve aydınlanmanızı aldığınız zaman, size
yardım eden Shri Mahadevadır.

Kundalini Sahasrarayı açtığı zaman, Mahadeva onun üzerinde oturur. Bu nedenle Ona Mahadeva diyoruz. Bu Tanrıların Tanrısı
anlamına gelir, yani Mahadeva. Kalyanın bir çok önemli niteliği vardır. İlki, shanti (huzur) dir. Aklın huzuru, fiziksel huzur ve aile
hayatındaki huzur. Aile hayatında bir çok problem, bir çok engel vardır ve bunların tümü kalyanmarg ile çözülebilir. Sonrasında
bizler engellerin var olduğunu bile hissedemeyiz.

Bu şekilde tüm dünyaki bir çok kişinin kalyanmarg dan kutsama aldığını, bunun üzerinde meditasyon yaptığını ve tüm
yaşamlarından neşe duyduklarını görebiliriz. Kalyan, insanoğlunun kendi içlerinde dengeye ulaşmalarını sağlayacak olan şeydir
ve bu dengeyi elde etmek için, Gurunun koruması altına girmelisiniz.  Gurunun öğrencisi olduğunuz zaman, dengeye ulaşır ve
herşeyi elde edersiniz, Artık hiç bir şeye ihtiyaç duymazsınız. Bu yolla dengeye gelir ve içimizde bulunan sevginin gücünü elde
ederiz. İnsan bunu elde ettiğinde, tüm beden sevinç duyar. Bu konumu elde ettiğinizde Şaktiler tüm problemleri, bedendeki ve
fiziksel durumunuzdaki rahatsızlıkları yok eder ve bir çok kimse bu şaktiyi elde etmek için çok uğraştı. Şaktiyi sadece
aydınlanmış bir kişi elde edebilir ve sonra da kişi, Tanrı’nın formuna ulaşır.

(İngilizce konuşma)

Bu sadece Hindi dilinde açıklayabileceğiniz bir konudur ve Guru Padha’yı siz başka birinden alırsınız der, Ama bu bir başka
kimsenin kendisi güç ile donatılmıştır, güç, akli huzurun gücü, onun ile başlayan ve bunun yanısıra  fiziki problemler, akli
problemler gibi her tür dünyevi problemlerin üstesinden gelme gücü ile donatılmıştır. Tüm bu problemleri,  kendi aklınızın dengesi
ve Gurunuzdan gelen zihin kutsamaları ile çözebilirsiniz. Kendiniz Guru olduğunuz zaman, sizler başkalarını kutsama gücüne
sahip olacaksınız. Kutsama gücünüz ile, bir çok Guru yaratabilirsiniz. Ve bir kez Guru yaratıldığında, bu güce sahip bir Guru vardır.

http://amruta.org/?p=8885


Bu çok tatmin edici ve çok yüceltici bir şey.

Bu tatmin, sizin hiçbir şey istemediğiniz şekilde çok fazladır. Bu Shiva’nın gücüdür. Sizler Shiva’yı gördünüz, çok fazla kıyafeti
yoktur. O kendisini süslemez. O her zaman sadece meditatif bir modda oturur. Hiçbir şey istemez. Kendi kendisinden öyle tatmin
olmuştur ki, hiçbir şey istemez. Işte bu, eğer sizin bir Gurunuz var ve Guru bu seviyede ve kalibrede ise, aydınlanma sonrasında
elde ettiğiniz güçtür.

Kişi bir Guru olmaya çalışmamalıdır. Bu çok pratik olmayan bir şeydir. Eğer olmaya çalışırsanız, asla olamazsınız. Bu size
otomatik olarak gelmelidir, istemeden, herhangi bir çaba olmaksızın. Bunu elde edebileceginiz yegane yol Dhyana vasıtasıyladır.
Dhyana, meditasyondur. Meditasyon yaptığınız zaman, sadece meditasyon yapın ve meditasyon, hiçbir şey istemeyin.
Meditasyonun kendisi, Gurunun bu büyük gücünü doğuran enstrümanı size verir. Sonra da sizler, otomatikman, bu gücü
başkalarına verirsiniz. Sizler bunu çalıştırmak zorunda değilsiniz. Sadece sizin mevcudiyetinizle,  insanlar tam olarak tatmin olma
şeklindeki bu gücü elde edebilirler. Sizin için ve başka insanlar için kurtuluş vardır.

Bu bir konumdur. Bu bir Stithi dir. Bu bir konumdur. Bu konum içinde yükselmelisiniz ve siz bu konuma ulaşmış olduğunuzu
bilirsiniz. Bu fevkalade bir şey, bu konuma bir kez ulaştığınızda artık bir şey istemek zorunda değilsiniz. Herşey oradadır ve siz
tamamen tatmin olmuş bir haldesinizdir. Bu sayede yükseliş yolculuğu sırasında yüzyüze geldiğiniz tüm problemler biter ve
cennet benzeri huzur ve neşenin mutluluğu ile sırılsıklam ıslanırsınız.

Işte bu yüzden bu konuma Kaivalya derler, sadece, sadece kutsamalar. Anlamlarına bakın, bunun tercüme edilebileceği başka bir
kelime yok. Bunu açıklamanın başka bir yolu yok. Ben bu özel güç hakkında konuşmaya devam edebilirim ama lütfen
söylediklerim hakkında meditasyon yapın. Hepiniz bu konuma ulaşabilirsiniz. Tam bir huzur ve neşe konumuna.

Tanrı sizleri kutsasın.



2004-0321, Birthday Puja 2004

View online.

Brithday Puja, New Delhi (Hindistan), 21 Mart 2004.

(Hintçe)

Bana böylesi büyük sevgi ile verdiğiniz bu karşılama için ve hepinizin bu program gösterdiğiniz saygı için hepinize teşekkür
ederim.  Sizlere ne kadar teşekkür etmem gerektiğini bilemiyorum, anlayamıyorum.

(İngilizce)

Bu gün Bana böylesi kalpten bir karşılama sunduğunuz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Size teşekkür etmek için hangi
sözcükleri kullanmalı bilemiyorum.

(Hintçe)

Bugün her an bundan keyif alıyorum. Çok mutluyum, hepinize ne diyebilirim, anlamıyorum. Sevginiz ve saygınız
dayanabileğimden daha fazla, beklentilerimin ötesinde. Neden hepiniz beni utandırıyorsunuz, anlayamıyorum. Sizler için ne
yaptım bilemiyorum, hepiniz sahip olmak istediği şeye sahip oldunuz. Ben, sizler için hiçbir şey yapmadım.

(İngilizce)

Yaptığınız karşılamayı görmekten büyük keyif aldım ve sizler  neşe ve mutluluk şarkıları söylüyordunuz. Kendimi nasıl ifade
edeceğimi bilemiyorum çünkü Ben çok mutluyum ve Sahaja Yogayı bu kadar kolay kabul ettiğinizden dolayı, özümsediğinizden
dolayı sizleri takdir etmek için ne demeli bilemiyorum.

Her ne olursa olsun, bu her iki tarafın karşılıklı birbirine hayranlık duyduğu bir topluluk,  birbirimizden keyif aldığımızı
söylemeliyim.

Tanrı hepinizi bu mutluluk, neşe ve Divine ile bir bütün olma ile kutsasın.

Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim.

Şimdi eğlenmeniz için müzik organize ettiler,  onların idareyi ele almalarını isteyeceğim.

Teşekkür ederim.
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2004-0509, Sahasrara Puja 2004

View online.

Sahasrara Puja. Cabella Ligure (Italya), 9 Mayıs 2004.

Bugün Sahaja Yogiler olarak hayatımızda çok önemli bir gün. Bu gün Sahasrara’nın açıldığı gün ve gerçekleşmiş olan şey açık bir
biçimde çok etkileyiciydi.

Ben yaşarken bunun işe yaramasını sağlayabileceğimi asla ummadım ama oldu. Bir çoğunuz açılmış Sahasraranıza sahipsiniz.
Bu olmaksızın, gerçeğin ne olduğunu asla bilemezdiniz.  Herkes gibi sizlerde kaybolmuştunuz.

Herşeyden önce, Sahasrara bizlerin, gerçeği idrak edebileceğimiz, anlayabileceğimiz ve bilebileceğimiz tek yoldur.  Gerçeğin ne
olduğunu bilebildiniz. Sizler gerçeğin ne olduğunu bildiğiniz bu konumdan neşe duyuyorsunuz.

Sahasraranın açılmış olması ve hepinizin aydınlanmasını almış olması büyük bir kutsama.  Aksi halde, tüm konuşmalar sadece 
konuşmadır, anlamı yoktur, anlayış yoktur ve bu yüzden Benim ilk kaygım Sahasrarayı açmaktı. Bu işe yaradı, iyi çalıştı ve hepiniz
açılmış Sahasraralara sahipsiniz.

Bu olağanüstü birşey. Hiç kimse bu kadar çok sayıda kişinin açılmış Sahasrarası olduğuna inanamaz ama Ben şimdi başlarınız
üzerindeki ışığı açıkça görebiliyorum. Her neye ulaştıysanız şüphesiz bu olağanüstü. Bu dürüst arayışınız nedeni ile, dürüst
arayış, sahip olduğunuz şey bu. Benim yaptığım bir şey değil çünkü sizler bir lamba gibi oradaydınız ve Ben sadece onu
aydınlattım, hepsi bu. Sizler kendi konumunuza ulaştınız, aydınlanma konumunu elde ettiniz çünkü bunun peşinde koşuyordunuz,
planladınız ve bunu yaptınız.  Bu çok övgüye değer.  Bence bu övgü Bana değil çünkü Benim açık bir Sahasraram var ama
sizlerde buna ulaşmak Bana öylesine keyif veriyordu ki.

Şimdi sizler anlayacaksınız çünkü eğer Sahasrara açık değilse, insanlarla konuşamazsınız, onlara hiçbir şey söyleyemezsiniz.
 Onlar sadece anlamazlar.  Açık Sahasrara ile, anlayışınız çok gelişir. İşte hepinize olmuş olan şey bu. Açık Sahasraraları olan bir
çok kişinin burada oturuyor olmasından dolayı çok mutluyum ve burada gelmeyen bir çok kimse var.

Bunun sayesinde gerçeği bildiğiniz, mutlak gerçeği bildiğiniz açılmış Sahasraraya bu kadar kolektif olarak sahip olmak insanoğlu
için büyük bir başarıdır. Aydınlanmanızdan sonra ne bilirseniz, mutlak gerçektir. O zaman tartışmazsınız, sorgulamazsınız, onu
sadece bilirsiniz ve bunu bir bilgi olarak kabul edersiniz.  Bu hoş bir şey, hepsi oradaydı, ama açılmamıştı. Açıldığı zaman insanlar
Beni ve bunun yanısıra Tanrının yasalarını nasıl da anladılar.

Sizlerin, ‘Biz hiçbir şey yapmadık, Anne’ diyebileceğiniz açık bir Sahasraraya sahip olmanız Tanrının öyle bir kutsaması ki. Bu
böyle değil.

Sizin gerçek için olan arayışınız güçlü ve kesindi. Gerçeği bilmek istediniz. İşte bu yüzden bu çalıştı, aksi takdirde para miktarı
değil, çabanın miktarı değil, hiçbir şey size yardım etmeyecekti. Sahasrara kendiliğinden açılmalıydı. Söylemeliyim ki, herşey sizin
inşa ettikleriniz. Hepsi sizin yaptıklarınız, kendinizin, böylesi güzel bir olayın meydana gelmesini bu sağladı.

Ben bundan dolayı kendim için hiçbir övgü kabul etmiyorum, kesinlikle. Şunu söylemem gerekir ki, Ben Sahasraranızın
açılmasının gerektiğinin önemli olduğunu anlamanızı sağladım – daha fazla tartışma yok, daha fazla öneri yok, hiçbir şey, sadece
gerçeğin ne olduğunu size söyleyen kendi açık Sahasraranız var.

Bu güzel şartlar altında, Anneniz ne söyleyebilirdi? Söyleyebileceğim tek şey hakikatin, anlayışın hayatını yaşamaya devam edin.
Herşeyde, gerçeğin var olduğunu göreceksiniz.  Bu gerçeği nasıl kullandığımız bizim başarımızdır.

İnsanlar kayboldular çünkü bilgileri yoktu.  Kitaplardan gelen bilgi, bilgi değildir. Onların bilgisi, kendi içlerinden gelmelidir,
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kendilerinin içlerinden ve bu Sahasraranın açılması ile gerçekleşti. Tüm ülkelerde bu gerçekleşti ve bu tüm dünyada olacaktır, çok
sayıda kimse aydınlanma alacaktır.  Ancak tek şey şu ki, Ben sizlerin buna duygusal bir bağımlılığınız olmayacağını hissediyorum
– duygusal değil ama rasyonel bağımlılık, bu orada. Bu meydana geldi, çalışıyor. Sonra sizler başkalarına aydınlanma
verebileceksiniz, sizler aydınlanmanın önemini anlayacaksınız.

Onu kullanmadığınız sürece Aydınlanmanın gücünün ne olduğunu bilmeyeceksiniz. Bu yüzden içinizde bulunan, çalışmaya
başlamış olan ve  size inanılmaz bir kapasite verecek olan bu gücü kullanmayı öğrenmelisiniz.

Sağlığım biraz kötüleşiyor, sonuçta çok yaşlıyım. Ama hala bir şekilde sizlerle konuşurken kendimi yorgun hissetmiyorum.  Çok
sayıda Sahaja Yogi olmasından, Sahasrarası açık bir çok kişi olmasından dolayı kendini büyülenmiş gibi hissediyorum ve onlar
kendi Sahasraralarından neşe duyuyorlar.

Aslında Bana soru sormanızı isterim ama sorularınızı yazıp, bu yazdıklarınızı Bana gönderebilirsiniz.  Sonra Ben bir ara
cevaplamaya çalışacağım. Bu daha iyi bir fikir.

O zaman çok teşekkür ederim. Tanrı sizleri kutsasın. Sahajda büyüyün, kendi varlığınızda büyüyün.

Tanrı sizleri kutsasın, tüm kutsamalarımla.



2004-0606, Adi Shakti Puja, 2004

View online.

Adi Shakti Puja, Cabella Ligure, 6 Haziran 2004.

Bugünkü toplantı çok özel.  Bu çok, çok özel bir gün aynı zamanda, son derece özel ve mutluluk verici.  Bunun sebebi, onun
doğum düzeninden ve doğum gücünden, asıl olan, ezelden beri var olan, Adi (temel - esas) olan ile ilgili  konuşması, şarkı
söylemesi ve anlatmasıdır ve bu kişi, bu  büyük evrenin yaratılmasından sorumludur.  Bunun neden başladığını ve nasıl çalıştığını
halihazırda biliyorsunuz, bu konuda konuşmama gerek yok.  Ama bu gün kalplerinize gizlenmiş olan ve bu güne dek bilinen şeyler
her ne ise, yeni bir dünya, yeni bir aile, yeni standartlar gibi yaratmak istediğiniz ne ise, onu yapabilmenizi mümkün kılan bu güç
hakkında konuşmalıyız.  Bu kesinlikle mümkün..kesinlikle mümkün ve bu yapılmakta.  Ama, zor olan şey insanları nasıl daha
fazla adapte olabilir, birbirleri ile daha uyumlu hale getireceğinizdir,  Bunun yapılması kesinlikle zor gibi görünüyor.  Kendi
aralarında iyiler,  eğer  …kendi arkadaşları, kendi stilleri, kendi şeyleri ile.  Ama onları birbirleri ile tam olarak bir bütün yapmak, tek
bir ahenkte, tek bir çizgide bir araya getirmek çok, çok zor ve bu yapılmamalı.  Bunun olması gerekmiyor, onların böyle olmaları
gerekmiyor.  Ama bu işe yaramak zorunda.

Problem şu ki, güzel insanlarımız var, güzel ruhlar ama birbirleri ile olmaları gerektiği gibi bir bütün olamadılar.   Şimdi, bu sorunu
nasıl çözmeli?  Birçok kişi bana, Anne bu problemi ne yapmalı? diye sordu.  Sadece gülümsedim.  Eğer bu röntgen çekme işine
neden başladığımızın, neden bu yeni tarz anlayışı başlattığımız, yeni bir idrak türünü başlattığımızla ilgili ana fikri bakarsanız, bu
bizim her insanda bir bütünlük, bir yenilik bulmak istememiz sebebiyledir.   Sizler, hepiniz bir olduğunuz için, içinizde bir
olduğunuz için çok minnettar olmalısınız, ikinci olan hiçbir şey yok.   Bu sadece tek ve bu tek olan konuştuğu zaman ve bir şeyleri
yönetmek istediği zaman, hepsinin aynı şekilde yapıldığını, aynı şey olduğunu ve aynı biçimde çalıştığını gördüğünüz zaman
şaşıracaksınız.

İkisi arasında bir farklılık yok, bir değişiklik yok.  Buna ragmen, buna ragmen, aklımız geziniyor, Sahaja Yoga da anlamı olmayan
bir tür problem üzerinde dolanıyor.  Şimdi, bizim esas sorunumuz, sorunumuz olmadığını anlamamızdır.   Bizler problemsiziz. 
Sorunlarımız olduğunu ve problemlerle mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyoruz ama hiçbiri yok, bu sorunların hiçbiri yok. 
Ben hiçbir yerde hiçbir sorun görmüyorum.  Problemi olduğunu düşünenlerden, yazmalarını istedim ve onlara cevap vermeye
çalışıp, ne tür bir sorun olduğunu anlatacağım.  Ama herhangi bir şey yapmadan önce,  Şunu söylemek istiyorum ki, Sahaja
Yogilerimiz hala birliği, kendi kalplerinde bir olmalarının benzersizliğini anlayacak seviyeye gelmediler.  Tüm bunlar dışınızdan
değil, içinizden gelir, bu yüzden de dışardan gösterilen bütün çabalar faydasızdır.  Çaba göstermemeli ve olduğumuz şey
olmalıyız.  Bir başka görüşme yapmaya veya başka bir şifrelemeye gerek yok, buna gerek yok, hepsi orada.  Siz sadece bu
olmalısınız, bu olmak zorundasınız.

Farklı burunları, farklı yüzleri, herşeyleri farklı olan insanlar için bunu anlamak biraz zor, aynı olmayı anlamak.   Ama öylesiniz, siz
öylesiniz, öyle olduğunuzu bilmediğiniz için, işte bu yüzden farklı bakıyorsunuz.  Bu yüzden size söylemem gereken bir şey var,
sizler hepiniz birsiniz.   “Bir” demek, siz herşeysiniz demektir-  dürtü, her duygu, her anlayış aynı.  Tek şey şu ki, bu yanlış bir
zamanda, farklı bir zamanda ortaya çıkar ve sizlerde bir fark olduğu şeklinde yanlış bir izlenim uyandırır ama gerçekte öyle değil. 
O sadece tektir, tek bir ilişki ve Adi Şakti ile olan ilişkidir ve sizler Adi Şaktinin bir parçasısınız.   Her ne denerseniz deneyin,
kendinizi Adi Şaktiden ayıramazsınız.  Sizler Ondan doğdunuz, O size yol gösterdi, sizler Onun tarafından bakılıyorsunuz.  Sizler
faklı bir seyir çizgisi, farklı bir eylem yolu olduğunu düşünürken, ki bu yanlış, Bana herşey bir görünür.

Söylediğim her şeyin kanıtlanması gerekir, yoksa neden böylesi abartılı bir beyanatı kabul edeceksiniz ki.  Ben, sizlerle birim ve
Ben her zaman hepinizle aynı şekilde kalmaya devam edeceğim.    Benim için fark yok, böyle bir şey görmüyorum.  Bu dışarıda,
sadece giysileriniz ve stiliniz, içinizde belki de ne tür bir  karakteriniz varsa bu sizin davranış biçiminize bağlı.  Eğer davranışlarınız
biraz değişirse, hepinizdeki bu bütünlüğü göreceksiniz ve farklılıklar gözaçıp kapayana dek yok olacaktır.  Bu gün çok tehlikeli bir
adam gördüm, isterse Beni öldürebileceğini düşündüm, her ne isterse yapabileceğini ama hayır, bu olmadı.  Neden? Çünkü Ben
onu asla anlamadım.  O böyle biri değildi, o sadece saygısını göstermek istedi. Beni öldürmek istemedi, yanlış hiçbir şey yapmak
istemedi.  Sizlerin birbinizi anlama şekliniz çok şaşırtıcı.  Birbirinizi uygun şekilde anlamadığınız sürece ağırbaşlı olan, temel olan,
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doğru olan, gerçek olan hiçbir şeye ulaşamazsınız.

Gerçek çok daha önceleri başladı, herhangi birilerinin burada gerçeği elde edebileceklerini düşünmelerinden çok daha önce. 
Doğru olmayan bir çok şeye doğru gitti ve sonra da Gerçek uzaklaştı.   Yılan hakkında söylediklerim gibi – yılan cehaletten doğdu,
diğer yılanlar desteklemeye başladılar, birbiri ardına yılanlar büyümeye başladı ve tüm evreni sahtekarlıkla, yanlış fikirlerle
doldurmaya başladılar. Buna inanarak kavga etmeye, birbirlerini öldürmeye başladılar ama hepsi yılandı.  Daha ne kadar onların
saçmalıklarına inanacağız, daha ne kadar saçmalıklarını izleyeceğiz, daha ne kadar herkes onların saçmalıklarını ne kadar kabul
edecek.  Bu çok zor ama gerçek olandan daha fazla kabul edilebilir durumda.  Gerçeği kabul etmek, gerçek olmayanı kabul etmek
kadar kolay değil. Neden, çünkü bizler gerçek olmayanın yanında duruyoruz.  Bizim kendi anlayışımız gerçek değil ve bu
anlayışımızı zor olmayan gerçek ile değiştirmeliyiz çünkü bizler gerçeğiz, biz gerçeğiz.  Zaten olduğumuz gerçek konumunda
olmak neden zor olsun ki?  Olmamalı ama oluyor.  Demek ki kendi içimizde bir yerlerde bulacağımız yanlış olan birşeyler var.

İçimizde yanlış olan şey, kendi kendimizle yüzleşemememiz.  Kendimizle yüzleşemeyiz.  Başkaları ile yüzleşiriz ama kendinizle
yüzleşemeyiz.  Kendimizi asla göremeyiz.  Kendi durumumuzun ne olduğuna dair hiç bir fikrimiz yok.  Bundan dolayı tek
ihtiyacınız, size bunu gösterecek bir Anne.  İşte bu yüzden Anne, içinizdeki sorunların neler olduğunu söylemek için dünyaya
geldi.   Bu kabul edilecek, bu prensibin uygulanması lazım.  Kendi kendinize şaşacaksınız, zaten kendiniz ve çevreniz hakkında ne
kadar çok bilgi sahibi olduğunuza.  Çok özel olan, çok sıradışı olan hiçbir şey yok ama tek şey kendinizi kabul edebilecek
olmanızdır.  Sanırım insanlar Sahaja Yogi oluyorlar ama değiller.  Sahaja yogi değiller ama olmaya çalışıyorlar.  Aksine, Sahaja
Yogi olduklarını ve bir şey olmalarının gerekmediğini bilmeliler.  O zaman sorun kalmaz.  Ama Sahaja Yoganın farklı bir şey,
SahajaYogilerin farklı bir şey ve sizinde farklı olduğunu bir kabul ederseniz, o zaman nasıl Sahaja Yogi olursunuz.  Sözkonusu
olan şey cehalet, sahip olduğumuz cehalet, birbirimize tamamen yabancıymış gibi davranmamız, tam bir cehalet, hepimizin aynı
olduğunu bilmek zorundayız.  Bu tür bir cehalete hiç gerek yok.

Bu gerçekleştiği zaman, dünyadaki tüm problemler hiç bir zorluk olmadan çözülecek.  Bu günkü Puja çok özel çünkü sizler asla
başkalaşım geçirmemiş olan, hiçbir şekilde değişmemiş olan, aynı kalmış olan, aynı şekilde doğmuş ve hala aynı şekilde olan bir
şeye Puja yapıyorsunuz.  Böylesi bir pujada ne demeliyim?  Neden birilerinin bir şeyler söylemesi gereksin? Hiçbir şey.  Sadece
kendinizle bir bütün olun, işte geldiğimiz nokta bu.  Her ne isek, kendimizle bütün olmalıyız ve kelimelerde kaybolmamalıyız veya
atmosferde veya beynimizin diğer eylemlerinde.  Çünkü bu, beynin çalışmaya başladığı zaman ve beyin çalışmaya başladığında
kendi üzerindeki kontrolunu kaybeder.  Bir yılan gibi, kendi yerinde olduğu sürece bir tehlike yok ama hareket etmeye başlar
başlamaz kendisi için bir tehlike vardır.  Aynı şekilde, şunu bilmeliyiz ki, aklımız çok çok çetrefillidir ve yanlış bir yöne
gitmemelidir.  Bu yüzden bizler Ezeli Annenin Pujasını yapmalıyız çünkü bizler Ezeli Annenin çizgisinde olmaya çalışacağız. 
Kendimizi Ezeli şekilde tutmalıyız.  Kendi ezeli özümüz üzerinde çalışmalı ve herhangi bir uygun görünen şey  veya nedenle
kendimizi değiştirmemeliyiz.

Eğer buna erişebilirseniz, bu yapabileceğiniz en iyi şey olacaktır.   Eminim ki bizler bunu yapabiliriz, böylesi bir problem yok.  Tek
şey şu ki, bizler Hintli olmakla, İngiliz olmakla, Fransız olmakla ve tüm bu şeylerle çok fazla meşgulüz ama bunlar değiliz. Bizler
sadece kendimiziz ve işte ulaşmamız gereken şey bu – içimizdeki bu bütünlük.

Tanrı hepinizi kutsasın.



2004-0704, Guru Puja 2004

View online.

Guru Puja, Cabella Ligure (Italya), 4 Temmuz 2004.

Guru puja için bu kadar çok Sahaja Yoginin burada olduğunu görmek, Benim için  büyük bir zevk, en büyük sevinç. Öğrencim olan
bu kadar çok kişinin, sizlerden çok sayıda kişinin bulunduğunu düşünmek çok memnuniyet verici. Beni izleyen çok kişiye sahip
olacağım, bu kadar çok kişi olacağı asla beklenmemişti.

Hepinizin Benim sevgi mesajımı izleyeceğiniz ümit ediliyordu. Benim, sevgi için hiçbir şey söylemem gerekmez. Sevgi mutlak
hediyedir, sadece başkalarını hissetmenin armağanıdır. Bu konuda bir konuşma, tartışma yok, hiçbir şey, siz bu sevgiyi sadece
hissedersiniz. Sevgiyi hissetmek için kişinin bir kalbi olması gerektiğini söyleyeceğim ama bir kalbe nasıl sahip olabilirsiniz. Bu
kendinizin yaptığı bir şey değildir,  hepsi oradadır. Bu nedenle de, bu zaten size ihsan edilmiş bir şey, sizler buna sahipsiniz, bu
sevgiyi hissedebilirsiniz. Bu çok neşe verici, huzur verici.

Sevginin kendi kaliteleri vardır ve bu kalitelerden biri de, sevginin anlamasıdır. Onun anlayışı sözde, düşüncede değildir, içten
şekilde anlar. O içten hissedebilir ki bu çok önemlidir. Kişinin anlaması gereken en önemli kısım budur, bu sevgi, onu sadece
hissedebilirsiniz. Onun hakkında konuşamazsınız, onu gösteremezsiniz, ama o içinizdedir ve hissedebilirsiniz.

İşte bu yüzden siz bu gün Guru’yu kutluyorsunuz. Sizin Gurunuza duyduğunuz bu sevgiyi hissedebileceğiz yerdeki kutlama. Bu
duygu içinizde. Bunu sadece içinizde hissedebilirsiniz. Bu nedenle bunun bir şov olmadığını anlamalıyız, hayır değil, bu Tanrının
sevgisine sahip olduğunuzu bildiğinizi, içinizde sadece hissetmenizden başka bir şey değil. Buna sahip olabilirsiniz çünkü o
sadece oradadır. Kimse bunu size veremez, kimse onu satamaz, kimse onu paylaşamaz, o sadece oradadır. Bu sevgi
hissedilmeli ve paylaşılmalıdır. Başkaları ile bir işi yoktur. Başkası sizi sevse de, sevmese de fark etmez. O sizin içinizdedir, neşe
duyduğunuz bu duygu, bu derinlik oradadır.

Bu kapasitedir. Herkes buna sahiptir, onların bir çoğu buna sahiptir. Bazen bunu kaybettiğinizi hissedersiniz, bazen bunu
kazandığınızı hissedersiniz, ama o bir denizin yayılması kadar çok oradadır. Deniz için, bu gün onun tam olduğunu, yarın ise
olmadığını söyleyemezsiniz. O ezelidir. Aynı şekilde sevginizin kaynağı da ezelidir. Onu ölçemezsiniz, zordur bu. Bu sizin tüm
insani ifade edişlerinizin ötesindedir ve o sizin anlayışınızı gösterir, açıklanamayan, sözcükleri olmayan sevgi anlayışınızı, ama
siz, onun kendisi ile ben kendi içimde bu sevme kalitesine sahibim ve ben kendi içimde bu sevgiden neşe duyabilirim diye,
bileceksiniz. Bu sadece çok az insanın sahip olduğu çok eşsiz bir hediyedir.

Hayvanlar arasında da sevgisi olanları bulabilirsiniz ama bu sevgi derin değildir, bu sevginin anlamı yoktur. Kimi amaçları vardır,
belki de, ama insan değildir. Bu yüzden insan sevgisinin güzelliğinden yoksundur. İnsan sevgisinin anlayışından yoksundur.

İnsani kelimelerle sevgiyi tarif etmek veya açıklamak kolay değildir. Bunu kendi içinizde sadece hissedebilirsiniz. Bu işte, derhal
hissetmeye başlayacağınız şeydir, Gurunuzun kim olduğunu hissedebilirsiniz, size kimin öğrettiğini, inandırdığını ve özel bir
şekilde yaşamanızı kim sağladığını düşündüğünüzü. Bunların hepsi mümkündür, her şey mümkün, insani olarak mümkün ama
siz içine tamamen dalmadıkça sevmek ve sevgiden neşe duymak çok kolay değildir.

Çok memnun edici bir şey bu, insanların birbirleri nasıl sevdiklerini ve sonrada bu sevginin yayıldığını görmek çok sevimli. Sevgi,
sevgi doğurur. Eğer biri severse bu sadece yayılır. Onun kimseye söylemesi gerekmez, itiraf etmesi gerekmez ama bu
yayılacaktır. İşte kişinin öğrenmesi gereken şey, bir başka kişideki bu sevgiyi nasıl göreceğimizdir.

Bir şekilde Sahaj meydana geliş nedeni ile bizler zaten sevginin içindeyiz. Hepimiz seviyoruz ve sevgiden neşe duyuyoruz,
yüzlerimizde, karakterlerimizde, yaşamlarımızda sevdiğimiz görülür. Çok normal olmayan bir şey çok normal olur ve içimizde çok
kolayca elde edilebilir.
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Sizlerin insan olmanız çok büyük bir kutsamadır ve bu sevginin kaynağı oradadır, ilaveten sevgi duygusu oradadır. Bu kelimelerle
açıklanamayacak, anlaşılması güç bir durumdur, kişi sadece bunun içinde olabilir ve neşe duyabilir.

Bu gün Guru pujayı kutladığımız gün. Sahip olduğumuz en büyük Guru sevgidir. Sahaj sevgi, bize öğreten, bize şu veya bu şekilde
rehberlik eden içimizdeki Gurudur. Bizler herhangi bir okula, herhangi bir koleje gidip eğitim almamızın gerekmediği bu büyük
anlayış yoluna girdik.  Bu çalışan ve kendini ifade eden, kendini ışık gibi ifade eden çok fazla içimizdeki olan bir şey. Tam olarak
aydınlanmış oldukları için böylesi insanlar meydana getirebiliriz. Onlar ışığa sahipler ve bu ışıkla onlar için çok masumane ve
basit olan tüm dünyayı görürler.

Kendi çocuklarımız için doğal olarak sevgimiz var. Kendi ebeveynlerimiz içinde doğal olarak sevgimiz var. Kimi insanlar için
sevgimiz var ama bu sevgi Benim size anlattığım sevgiden farklıdır. Bunun kimi bağlantıları, kimi anlamları vardır ama
sözcüklerle tarif edilemeyen bu sevgi içinizde hissedilmelidir.

Aynı şekilde Gurunuzdan bahsettiğiniz zaman, içinizde bu sevgi olmalı. Neden bu kadar çok hissediyorsunuz? Bunun nedeni şu
ki: Guru sizi sever ve siz Gurunuzu seversiniz.  İşte Gurunuzu sevmenizin tek nedeni  budur. Bunun bir sebep yoktur. Çünkü sevgi
sevgidir. İşte yaşam içerisinde Guru bu şekilde çok önemli olur. Gurularını seven insanlarımız var ve kendi sevgilerinin
anlayışlarında çok saftır onlar.

Sevginin bu büyük fırsatı içinde bizler, birbirimiz için kalbimizden tamamen neşe duymak için buradayız. İçimizdeki bu okyanus
var. Bizler sadece bu okyanusa tamamen dalmak zorundayız. Eğer bu okyanusta kaybolmuşsak, o zaman problemlerimiz olmaz,
sorularımız olmaz. Her şey bizim olacaktır ve her şeyi, hiçbir tartışma, hiçbir sorgulama olmadan idare edebiliriz. İşte Sahaj
olmak budur.

Eğer Sahaj yola sahipseniz, bu sevgiden neşe duyarsınız. Kendinizden neşe duyarsınız ve herkesten neşe duyarsınız, çünkü bu
Sahajdır. Hiçbir çaba göstermeyin, hiç bir şeyler yapmaya çalışmayın, o sadece oradadır ve çalışır.

Sevgi duygusunun kendini ifade etme yolu yoktur. O sadece oradadır, ifade edilemez çünkü o ifadesizdir. Bu sadece içinizde
hissedilmelidir. O zaman bir çok şey yapmak istersiniz, herkese yardım etmeyi istersiniz, kendinize yardım etmek istersiniz,
başkaları için iyi şeyler yapmak istersiniz.

Dünyadaki büyük liderler tarafından bir çok şey yapıldı çünkü onlar bu sevgiye sahiptiler. İçlerinde kendilerine saklayamayacakları
bu sevgiden başka bir şeyleri yoktu, bu yüzden bunu yaymaya çalıştılar ve biz şimdi onlara Gurularımız, efendilerimiz diyoruz. Bu,
insanlara eşi olmayan bir tarzda yaklaştığı içteki sevgidir. Bu sahiplenemeyeceğimiz, hak talep edemeyeceğiniz şeydir. O
oradadır ve çalışır. O otomatik olarak çalışır., işte bilmemiz gereken şey şu ki, bizler bu sevgiyiz. Bu sevgi içimizdedir, bilgiye
sahip olmak zorundayız, bizlerin bu sevgi olduğumuza dair tam bir bilgiye sahip olmak zorundayız. Bu problemlerimizi
çözecektir. Çünkü her şeyi açıklayabilirsiniz, tüm davranışlarınızı, tüm noksanlıklarınızı. Bu sevgi ile donatıldığınızı bildiğiniz
zaman, her şeyi açıklayabilirsiniz.

Bu Gurunun olduğu şeydir, sevgiyi başkaları ile paylaşmak isteyen, başkalarına sevgi vermek isteyen, içinizde olan sevgidir. İşte
neşe ve huzur budur.

Ben sevgi üzerine konuşmaya devam edebilirim ama en büyük şey bunu içinizde hissetmektir. Su gibi. Eğer susadıysanız, bizler
size su verebiliriz ama onu biz içemeyiz. Suyu siz içmelisiniz ve tadını siz hissetmelisiniz, duyguyu hissedin, onun ne olduğunu ve
bunların tümü bir aradadır, ayrı değildir.

Konunun sizler için çok süptil olduğunu sanmıyorum. Hepiniz bu sevgiye dair belli bir anlayışa eriştiniz. Umarım bu büyür ve
sizlerde onun içinde büyüyeceksiniz, hepiniz ve bundan keyif alın.

Tanrı sizleri kutsasın.





2007-0408, Easter Puja 2007

View online.

Easter Puja. Pratishthan, Pune (Hindistan), 7 Nisan 2007.

Bu gün çok önemli bir gün.

( mikrofonu verin)

Merhaba, Böyle daha iyi.

Bu günün çok önemli olduğunu söylüyorum. Bu gün sizler için yeni bir başlangıç,  hepiniz için. Şunu anlamaya çalışın ki,  şimdiye
dek çok çalıştınız ve yapabileceğinizden daha fazlasını yapmak istediniz. Sizin arzunuz bu idi ve bu işe yarayacak, kesinlikle işe
yarayacak.

Eğer arzunuz güçlü ise,  bu şeyler çalışacak,kendinize yardım ettiğiniz gibi, başka insanlara da yardım edebilmek için büyük bir
şans elde ettiniz ve sizler bundan dolayı mutlusunuz. Başkalarına yardım etmeye karar vermeniz daha iyidir. Hepiniz kutsanmış
olacaksınız, önemli bu. Bunu yapabilirsiniz. Bunu başkalarına vermelisiniz, öncülüğünüz orada yatıyor. Pek çoğunuz buna kendisi
için sahip oldu, ama bunu başkalarına da vermelisiniz. Başkaları da spritüelliklerini kazansınlar.

Biliyorum pek çoğunuz aydınlanmalarınızı aldınız ve sayıca çok fazlasınız, ve hepiniz çok mutlusunuz. Mutlu ve neşeli olun. Bu
aydınlandığınızın, aydınlanma aldığınızın ilk işaretidir. Bu aydınlanmanız ile başkalarına aydınlanma verebilirsiniz. Bu günün
özelliği, İsa’nın sadece bizler için, bir şeyler yapmak üzere yaşama geri dönmesidir. Bu nedenle de bu gün hepimiz için çok önemli
bir gün.

Şunu söylemek istiyorum, bu gün sizlerin başkalarına aydınlanma verme gücünüzün bulunduğunu anlayacaksınız. Bunu elde
ettiniz ama şimdi onu kullanmak zorundasınız. Aydınlanmasını almış olanlar enerjilerini boşa harcamayacaklar, bunu vermeye
çalışın. Bu dünya kaos dolu,  kavgalar ve savaşlar hala devam ediyor, bu nedenle sizin göreviniz, işiniz onlarla konuşmak, onlara
anlatmak olacak, Ve onlara bunun en önemli şey olduğunu anlatın.

Sahaja Yogiler huzurlu olmak zorundalar ve onlar Sahaja Yoga’nın meyvelerinden neşe duymalılar. Eminim her şey çalışacak,
birçoğunuz da işe yaradı ve diğerlerinde de işe yarayacak.Bu sadece bir lafta bir konuşma değil, olmakta olan bir şeyler var; bu
nedenle de, hepinizin Sahaja Yogi olduğunu hatırlamaya çalışın, ve çok iyi bir yardımı hak ediyorsunuz,Benden ve Kadir-i Mutlak
Tanrı’dan çok iyi bir yardımı hak ediyorsunuz. Üzüleceğiniz bir şey yok.  Bunların hepsi içinizdekiiyiliği işletecek olan farklı
testlerdir ve sizler sonuçlarını alacaksınız.

Sahaja Yogilerin özel kimseler olduğunu göreceksiniz. Aydınlanma almaya çalışmış olan bir çoğunuzun,halihazırda gerçekten
aydınlanma almış olduklarını görmek çok hoş. Aydınlanma almak isteyen bir çok kimse var,

ama hali hazırda aydınlanma almış ve onlardan yardım almak isteyenler için çok şey yapabilecek bir çok kimse var. Bu gün,
geleceğinize karar vermek için iyi bir gün. Şuna karar vermelisiniz, diğer Sahaja Yogilere yardım etmek için ve  daha fazla Sahaja
Yogi getirmek için ne yapacaksınız.

Sahaja Yoga’yı yaymak zorundayız. Bakın, bir çok problem orada ve Sahaja Yogiler olarak bizler daha fazlasına sahibiz, problem
kalmadı,  hepsi çözülecek. Hepinize şans diliyorum, lütfen aydınlanmanızı uygun ve ispatlanmış bir hale getirmeye çalışın.
Umarım bununla ilgili şüpheleriniz yoktur. Her hangi bir şüpheniz varsa Bana yazabilirsiniz.

Sahaja Yoga’ya gelmiş olan çok iyi, hoş kişiler var. onların iyi Sahaja Yogiler olduklarını ve kutsamalardan neşe duyduklarını
görmek sizin göreviniz.  Bir çoğunuzun geldiğini gördüğüm için çok mutluyum ve bu gün Benim içinde çok iyi bir gün
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oluyor.İsa’nın yaşamında çok yüce bir şey oldu,  O oldu,O oldu veya O zaten bir Sahaja Yogi idi ve mümkün olduğunca çok Sahaja
Yogi yapmaya çalıştı ama o zamanlar insanlar sizlerin olduğu kadar uyanık değildiler. Sizler arayış içinde ve aradığını bulmuş
özel insanlarsınız ve sizler bunu başkalarına verebilirsiniz. Bu kendinize saklamanız için değil.

Eğer bunu aldıysanız son şansı kendinizin yakaladığınızı düşünmeyin, başkalarına da şans verin. Ben hepinizle beraberim ve eğer
her hangi bir şahsi veya başka bir probleminiz varsa Bana yazabilirsiniz.  Üzgünüm, bu özel gün için size hiçbir şey
veremeyeceğim.

Tanrı sizleri korusun!

(Video burada sona eriyor ancak konuşma sona erdikten sonra ve hediyeler sunulmadan Shri Mataji aşağıdaki sözleri söyledi:)

Bir kez aydınlanmanızı aldığınızda, bunu başkalarına vermelisiniz, buna saygı göstermek için bu önemli. Eminim ki bu işe
yarayacak; ve hepiniz Bana çok iyi göründünüz ve eminim ki hepiniz bunu yapacaksınız.  Başladığım hiçbir şeyi bitiremedim ve
diğerlerini çekebilmek için çok sıkı çalışmalıyım ve bu sayede onlar kendi değerlerini görebilirler.



2007-0624, Adi Shakti Puja 2007

View online.

Adi Shakti Puja, Cabella Ligure, 24 Haziran 2007.

Hepinizi tekrar burada görmek çok güzel. Sanırım bu, burada yaptığımız ilk puja ve umarım hepiniz rahatsınız ve buraya gelmek
sizler için uygundu.

Bu gün gerçekten çok büyük bir gün. Bu bir Adi Shakti, Adi Shakti kutlaması, Adi Shakti’nın nereden gelir. Bunun hakkında hiç
konuşmadım. Bunu sizlere ilk kez anlatacağım, Adi Shakti Ezeli Annedir,  güçtür, bu dünyayı yaratmak istemiş olan Tanrının
gücüdür, Ve O  (Adi Shakti), bu büyük dünyayı yaratma işini bizzat kendisi yönetmiştir.

Hepiniz oturamıyor musunuz ?  Onlar için yer yok mu, ne oluyor?  Lütfen oturun. Neden ayakta duruyorlar? Arkanızda sandalyeler
var. Tamam, sandalyelerde oturabilirsiniz.

Bu durmadan düşüp duruyor. (Mikrofonu işaret ederek).

Mümkün olabildiğince rahat olun. Kendinizi gereksiz yere zorlamayın. Umarım hepiniz rahatça oturabileceğiniz bir yer buldunuz.

Bu gün sizlere çok, çok kadim bir konu olan Adi Shakti’den bahsedeceğim.  Adi Shakti, Tanrının kendisinin gücüdür ve O, Tanrının
krallığını dünyaya getirmek için bu cihanı yarattı.

Nasıl olduğunu gözünüzde canlandırabilirsiniz, karanlıktan başka hiç bir şey yoktu ve O, bu karanlıktan, tüm bu güzel ağaçları ve
tüm bu bitkileri yaratmalıydı. Bunu O yarattı. Ama konuşamayan, anlamayan tüm bu şeylerin ne faydası var ki? Onlarda bir
tezahür yok. Tabi ki bazı ağaçlar ve bazı çiçekler güzel vibrasyonları alırlar ve çok hoş biçimde büyürler ama bazıları, hepsi değil.

Örneğin, burada çiçeklerin kokularının olmadığını söylemem gerek, bütün çiçekler kokusuz. Kokuları olup olmadığını anlamak için
etrafa bakıyorum ama tek yaptıkları şey kocaman bir  şekilde büyümeleri. Çok büyükler, bir yerlerde rastlayabileceğinizden çok
daha büyükler ama kokuları yok.  Hindistan gibi fakir bir ülkedeki çiçeklerin inanılmaz bir konusu var. Küçük çiçeklerin bile
inanılmaz bir kokusu var.  Hindistandaki bu kokunun ne özelliği var ve niye başka bir yerde bulunmaz. Hiçbir yerde.

Bazı çiçeklerin azıcık kokusu olabilir ama sevgi dolu ve bakım ile, çok güzel büyüyen çiçeklerde koku yok. Ama Hindistan da, pek
çok yabani çiçeğin bile kokusu var. Bunun sebebi ne?  Hindistan’ın toprağında koku var, derler. Toprağın kokusu nasıl olabilir?
Ama bu bir gerçek.

Sizlere her ne anlatıyorsam sadece bir hikaye değil, bu Hindistan’daki bir gerçek, yetiştirdiğiniz herhangi bir çiçeğin genelde,
genelde kokusu vardır.  Buradaki durum ise böyle değil, nede herhangi bir başka ülkede böyle, Norveç’e gidin veya Almanya’ya
gidin, herhangi bir başka ülkeye gidin, çiçeklerde koku bulamayacaksınız. Çiçeklerde neden koku bulunmadığı çok şok edici.

Dünya yaratıldığı zaman koku yoktu ama bazı bölgelerde vardı, özellikle de  Hindistan veya başka isim verebileceğimiz
bölgelerde.  Bulunduğumuz yerde veya dışardaki herhangi bir yerde kokulu çiçek bulunmaması inanılmaz bir şey.

Sizler burada doğdunuz, sizler kokuyu getirdiniz, sizler aydınlanmış ruhlarsınız ve sizlerin yayacağınız bir kokunuz var, bu yüzden
sanırım sizlerin sorumluluğu iki kat –kokuyu sizler yaymalısınız. Koku yaradılıştan gelen bir şey, hatta koku olmadığını
söyleyeceğimiz bu toprak bile, insanların karakterlerinde, davranışlarında, anlayışlarında kokuları var ve onların neden olduğu
huzur var.

Onların huzurlu olduklarını söylemiyorum ama onlar huzurlu olmaya istekliler. Bu özlem , sadece onların koku sahibi insanlar
olduklarına işaret eder, çok güzel kokuları var.  İnsanoğlunda bulunan bu koku nedir, bu onun tabiatıdır, davranışıdır, onun nasıl
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biri olduğu ve başkalarına karşı nasıl davrandığıdır.

Tüm ülkeler, her yerde sizlerin koku olmanız gerektiğinin hala farkında değiller.  Eğer farkında olsalardı o zaman tüm savaşlar
biter, her şey bitecektir ve onlar hepimizin bir bütün olduğumuzu bilecekler.

Bizler farklı ülkelerden gelmiyoruz veya yapıldığımız şeyler farklı değil. Fransa’yı Tanrı meydana getirmedi. Bu senin ülken, bu da
onları ülkesi haline biz getirdik ve ülke çapında savaşıyoruz. Bu ülke hiç kimseye ait değil. Burası Tanrı’ya ait.  Ama insanlar
burası bizim ülkemiz, burası bizim ülkemiz diye aptalca savaşıyorlar.

Ben dünyanın her yerine seyahat ettim, herhangi bir ülkenin onlara ait olduğunu söylemem, eğer bir ülkeye sahipsen senin kokun
olacak, başka insanlarında senin koku ülkesinden geldiğini hissetmelerini sağlayacak şekilde bir davranış içinde olman gerek.
Tartışmayacağız. Ama bir ülke bir diğeri ile savaşıyor. Her yerde bu sürüyor, sürekli gazetelerde okuyorsunuz, bu saçmalık, bu
ülkeler savaşıyorlar ve daha fazla geliştikçe de daha da iyiler bu konuda. Onların  gelişmeleri içinde umarım yükselecekler,
spiritüel olacaklar ve  koku geliştirecekler.

Ama bu insanoğlunun savaşçı ruhu, sanıyorum Şeytan’dan geldi. Kendi kendilerini öldürüyorlar, başkalarını öldürüyorlar, tüm
dünyayı yok ediyorlar. Gazeteleri okuyorsunuz, insanoğlunun gidişatını görünce çok utanıyorsunuz. Bu yüzden tüm Sahaja Yogiler
olarak sizler hiç bir kavgayı desteklemeyeceksiniz. Onlar değiller, onlar insanlara kavga getirmek için değil, koku getirmek için,
mutluluk getirmek için, neşe getirmek için buradalar.  Sahaja Yogilerin ilk görevlerinden biri problem çıkaran, kavga eden, nefret
eden hiçbir şeye katılmamaktır. Bu kavgacı ruhlar toprağın kokusunu yok ettiler. Eğer insanlar sevecen ve sıcak kanlı kişiler
olurlarsa, bu toprağın kendisi kokulu olacaktır.

Öğrenmemiz gereken ilk şey birbirimizi sevmemiz ve hiç kimseden nefret etmemizdir. Nefret etmenin pek çok yolu var ve bu da
bir insan özelliği. Hayvanlar nefret ederler çünkü onlar hayvan. İnsan, hayvan olamaz.  Bizler insanız ve insan olarak yapmamız
gereken şey sevmektir, sevecenliktir ve hiçbir şekilde nefret etmemektir. Sahaja Yogiler olarak sizlere diyeceğim şu ki, başkalarını
eleştirmek veya kavga etme kapasiteniz yerine sevme kapasitenizi geliştireceksiniz. Eleştirmek çok kolay ama şunu anlamaya
çalışın ki, toprağımızın kendisinde koku yok.

Bu toprağa nasıl koku kazandıracağız? Bu ancak burada yaşayan insanlar birbirleri için sevgi ve muhabbet duyarlarsa mümkün
olur. En önemli şey budur. Yaratılışın gerçekleşmesi sadece şefkat sayesinde oldu, aksi takdirde doğa için tüm bu şeyleri
yaratmaya ne gerek vardı, tüm bunlar ne için?

Bunlar, sizin güzel hissetmenizi sağlamak için, tüm bu ağaçlar size kendinizi iyi hissettirmek için güzeller, doğa ile bir olduğunuzu
hissetmek içinler.   Biz insanlar bu şekilde katkıda bulunmadık. Şimdi Sahaja Yogilere söylemiyorum, onlar çok az bulunuyorlar ve
muhteşemler ve sevgiyi en yüksek şey saydıkları için çok iyi bir iş yaptılar. Ama onlarda birbirini seveceği için, sizlerin onları
sevmeyi istediğinizi başkalarına göstermelisiniz.

Bütün dünya sevgi adına yaratıldı, aksi halde bu kıtalar için ve tüm bu farklı ülkeler için enerjiyi ziyan etmenin ne gereği vardı?
Savaşmak değildi, birbirinden nefret etmek değildi veya kendinizin çok önemli olduğunu düşünmeniz değildi. Birbirinizi sevmeniz,
daha fazla kız ve erkek kardeş sahibi olmanız için, Sahaja Yoga da her yerde kız ve erkek kardeşleriniz olduğunu hissedersiniz. Bu
gün gelirken, Avrupa’nın her yerinden ve Hindistan’dan bile insanların burada olduğunu gördüğüm için çok mutlu oldum. Bu nasıl
mümkün olur? Çünkü sizler bu sevgiyi geliştirdiniz, çünkü sizler doğuştan gelen bir sevgiye sahipsiniz, bu yüzden her nereye
giderseniz, her kim ile tanışırsanız, o kişiler, biz Sahaja Yogileri gördük ve onlar sadece sevgi, başka bir şey değiller diyecekler.

Onlar sizin ne olduğunuzla, nasıl bir mevkiniz olduğunuzla veya başka bir şey ile ilgilenmezler. Onlar sadece sizin bir Sahaja Yogi
olduğunuzu bilirler ve bir Sahaja Yogi bir diğerini sever. Bu büyük bir  başarı, toprakta koku olmaması, insanoğlunda koku
olmaması asla yoktu.

Şimdi bu geldi, Şimdi sizler, birbirinizi sevme, birbirinize yardım etme ve birbirini anlama  kapasitesine sahipsiniz. Eleşetirmek
değil, aşağılama değil veya herhangi bir şekilde kötülemek değil.  Bunu Ben söylüyorum çünkü siz Sahaja Yogiler, hepiniz nadir



bulunan kişilersiniz. Bakın, kaç tane Sahaja Yogi var, çok az. Sevginin ülkesi olan, tek bir ülkenin parçası olduklarını anlamış olan
daha çok sayıda Sahaja Yogi olması gerek.  Bu gerçekleştiği  zaman,  bizler Sahaja Yoga işe yaradı diyeceğiz. Orada, birbirimize
yardım etme, birbirimizi anlama olacak ve sanıyorum ki Sahaj Yogiler birbirlerini anlıyorlar ve birbirlerini seviyorlar ama bu hala
onların kendi limitlerinin ötesine gitmeli.

Bir çok kimse, Sahaja Yoga’nın sadece kendileri için olmadığını anlamıyor, Sahaja Yoga tüm dünya için. Sizler onu başkalarına
vermelisiniz ve sevgi birliği diyebileceğiniz şeyi ileri götürmelisiniz. Sevgide, yanlış olan şeyleri görmezsiniz. Sadece sevgiden
neşe duyarsınız ve bu günkü puja da görmeniz gereken şey bu.  Bizler her hangi bir kimse için, herhangi bir nefret besliyor muyuz,
hiç kimse için veya herhangi bir ülke için kötü duygularımız var mı?

Kendimizi sınamaya çalışacağız. Eğer gerçek bir Sahaja Yogi isen, hiçkimse den nefret etmeyecek, seveceksin ve kendinmiş gibi
seveceksin. Sevgi Tanrı’nın insanoğluna verdiği en büyük şey ve işte kişinin geliştirmeye çalışması gereken şey de bu.

Çok mutluyum, hepiniz bunca yolu kat ederek bu ilk günü kutlamak için geldiniz, Sahaja Yoga olarak, Sahaja Yogiler olarak
büyümenizin ilk gününü. Eğer Sahaja Yogiler yayılırlarsa, Sahaja Yogiler ve Sahaja Yogiler olursa, o zaman işiniz tamamlanmıştır
çünkü sizler bir olmanın neşesinin keyfini sürüyorsunuzdur, bu yüzden kişi hepimizin bir bütün olmasını  bir şekilde
gerçekleştirmelidir.

Hiç kimseyi eleştirecek veya hiç kimseden nefret etmeyi gerektirecek bir şey yoktur  ama esas konu birbirimizi sevmemizdir ve
bu noktada Ben, bu sevme seviyesine erişmiş  çok sayıda Sahaja Yogi olduğunu görüyorum. Bazıları var hala mücadele ediyorlar,
onlar henüz bu seviyeye ulaşmadılar, bazıları, çok fazla sayıda değil.  Sahaja Yoga hepimiz biriz demektir, hepimiz Sahaja
Yogileriz ama ayrı ayrı değil, birlikte. Eğer kişi bu gerçeği anlarsa,  Adi Shakti’nin bu büyük gününü kutladınız demektir.

Adi Shakti bu dünyayı neden yarattı? Bunların tümü neden oldu, neden düşünmüyoruz ki niye bu kadar çok sevgi, bu kadar refah
bizlere verildi? Bizler asla nerede olduğumuzu ve ne kadar çok şeye sahip olduğumuzu anlamıyoruz. Bu para değil sadece sevgi
ve ne zamanki anlayacaksınız, gerçekten birbirinizi seveceksiniz ve nefret yok, intikam yok, hiçbirşey yok sadece sevgi ve sevgi
ve sevgi var. Bu günün mesajı bu. Hepimiz birbirimizi sevmeliyiz.

Her tür ritüelimiz olmalı ama bu sadece sevgimizin ifadesidir. Bu sadece bir ritüel değil, bu sevgidir. Annenin sevgisine sahip
olduğunuz zaman, bunu nasıl gösterirsiniz?Aynı şekilde bilmeliyiz ki, bizler için en önemli şeyin sevgi olduğuna dair bu gün bir
söz vermeliyiz.  Bizler seveceğiz. İnsanlar ailelerini dahi sevmiyorlar.  Böyle insanlarla konuşmuyorum, biliyorum, her yerde kendi
ailelerini severler, kendi köylerini severler, kendilerinin etrafındakileri severler.  Ama halen dünya savaşlarla, kavgalarla ve her tür
bela ile gitmeye devam ediyor. Tüm dünya birbirini seveceği bir noktaya gelmeli. Sevgiden başka bir çözüm yok ve bu sevgide
bencillik yok ama neşe var. Sizler bu neşeyi hissedeceksiniz ve başkalarına vereceksiniz.

Eminim ki siz tüm Sahaja Yogiler bunu yapıyorlar ve başkalarının hatalarını görüyorsunuz ve kimse sıkıntıya düşmüyor.  Adi
Shakti’nin mesajı Sevgidir.  Şimdi bunun hakkında düşünün. Bir;  Adi Shakti tüm dünyayı yarattı, bunu nasıl yapmak zorundaydı O,
neyi planlamak zorundaydı, nasıl organize etmek zorundaydı. Kolay bir şey değil bu. Sadece sevdiği için. Onun sevgisi, hepinizin
orada bulunmasının ifadesi ve işte bu yüzden kişi Onunla bir bütün olmalı ve sevmeyi öğrenmeli.  Şüphesiz ki, bunun için
affetmeniz gerektiğini de bileceksiniz. Eğer başkalarının hataları buluyor ve nasıl affedeceğinizi bilmiyorsanız, bu size yardım
etmeyecektir.

Göreviniz, sevdiğinizi görmeniz, kimseden nefret etmediğinizi görmeniz, kimseden nefret etmeyi veya kimseye saldırmayı
düşünmediğinizi görmenizdir. Bu işe yaramalı. Ben bunun işe yarayacağından eminim.

Tüm Avrupa ülkelerinde ve Hint karasalında gelişmiş olanlar (devletler) savaşıyorlar,  gelişmemiş olanlar savaşıyorlar, savaşmak
için kendine özgü yöntemleri var. Tek farkları sadece bu ama sevgi yok.  Eğer sevgi istiyorsanız o zaman üzüleceksiniz.

Varsayalım ki şunu görüyorum, bazı ülkeler (diğer) ülkeden nefret ediyorlar, o zaman bu ülke çok kötü, insanlar kötü, şu kötü, bu
kötü diye eleştirmek Benim için kolay ama Ben potansiyel olarak onların tümünün iyi olduklarını, çok iyi insanlar olduklarını, şöyle



veya böyle olduklarını düşünüyorum. Onların bunu anlamalarını sağlayabilirim. Eğer Sevginin ne olduğunu anlarlarsa ve sevgiden
neşe duyarlarsa, hiçbir problem olmayacaktır.

Sadece insanoğlu nasıl sevileceğini bilir. Başkası bilmez. Hayvanlarında sevgisi var ama onların sevgisi çok sınırlı.  Ama
insanoğlu, onların sevgisi çok güzel, ancak sevdikleri zaman çok güzel bakarlar. Bu yüzden size ucuz bir sevgi değil de, neşe
duyacağınız ve diğer kişininde neşe duyacağı bir sevgi yaratmanızı söylemem gerek.  Bu anlaşılması gereken bir şey,  insanları
sevgiyi anlama biçimleri bazen çok saçma, bu nedenle de kişi sevginin ne demek olduğunu anlamalı, buna ilaveten sevip
sevmediğinizi de anlamalısınız.  Eğer dünyayı gerçekten severseniz, eğer gerçekten Tanrı’nın bu yarattığını severseniz, o zaman
nefret olmayacak, savaşlar olmayacak ve sadece iyi olan noktaları göreceksiniz. Bir annenin çocuğunu gördüğü gibi, sizde tüm
dünyayı Tanrı’nın sizler için yarattığı güzel bir resim olarak göreceksiniz.

Bu mesele sizlerle saatler boyunca konuşabileceğim kadar uzun ama söyleyebileceğim sadece şu ki, bunu biraz olsun
anlayabilirseniz hepiniz birbirinizi seveceksiniz ve bizlerin anlayışı bu olacaktır.  Küçük çocuklara bakın. Birbirlerini severler.
Henüz nefret etmeyi öğrenmediler ama eğer iyi yetiştirilmezlerse birbirlerinden nefret edebilirler. Saçmasapan bir şekilde komik
olabilirler ve pek çok ülke bu gün bu durumda. Sadece savaşıyorlar çünkü sevmiyorlar.

Sahaja Yogilerin, sevginin çok yüce bir şey olduğunu göstermek zorunda oldukları, çok daha büyük bir işleri, çok daha büyük bir
yaşamları var. Hindu, Hristiyan, şu veya bu saçmalık olmanız önemli değil, sizler insansınız ve bizlerin sevme hakkımız var. Size
diyorum ki, eğer sizler bir şekilde sevmenin yolunu bulabilirseniz, Sahaja Yoga temelli olarak yerleşecektir. Sahaja Yoga su olarak
sevgi isteyen bir ağaç gibidir.

Bunu deneyin, yaşamınızda deneyin ve sevginin kendisinin nasıl karşılık verdiğini bulacaksınız.  Ne kadar harcadığınız veya ne
yaptığınız görülmemeli. Sizin hesaplayacağınız şeyler bunlar değil. Bu okyanusun çevredeki herşeyin etrafında dalgalanması gibi,
sizlerde öyle olacaksınız, bu tipik bir Sahaja Yoga kişiliği.

Bu yüzden tüm Sahaja Yogiler bu gün, nefret ettiğimiz tüm insanları affedeceğiz, onların hepsini seveceğiz diye karar vermek
zorundalar. Bunun işe yarayıp yaramayacağını görelim. Eminim ki işe yarayacaktır çünkü her şeyden önce hepiniz aydınlanmış
ruhlarsınız ve ikinci olarak da sevgi en büyük şeydir, insanoğula sunulmuş en büyük lütuftur ki eğer kullanacak olursanız. Hiç bir
problem olmayacak.

Hepinize çok teşekkür ederim.
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Navaratri Puja`nın 2. Gecesi, Burwood, Avusturalya, 13 Ekim 2007 (Shri Mataji oturacak yer açmak için önerilerde bulunuyor ve
herkesin odanın içine girmesini istiyor.) Oraya gidip herkesin içeride olup olmadığına bakarmısınınız? Üzgünüm, sizlerin burada
olduğunuzu bilmiyordum. Bana Ancak şimdi söylediler, bunun üzerine Bende “Olur” dedim. Hepiniz oradan Beni beni işitebiliyor
musunuz? Beni işitemeyenler ellerini kaldırsınlar. (Shri Mataji ve yogiler şakaya gülüyorlar.) Tamam, teşekkür ederim. Ne? Bir şey
mi istiyorsun? Ön tarafa gel. Evet. Hepiniz iyimisiniz? (Shri Mataji Hintçe konuşuyor) Bir şarkı söylemeniz daha iyi. Üzgünüm,
bekleyen insanlar olduğunu Bana şimdi söylediler. (The Music of Joy grubu, Ayi Singha Pe Sawar. Maiya şarkısını seslendiriyor)
Hepinizi burada bu kadar mutlu görmek çok hoş. Bu gün ikinci gün ve evrim açısından çok önemli bir gün. Bildiğiniz gibi ikinci
çakramız çok önemli. Bu gün bu yüzden çok önemli. İkinci çakra nedir? İkinci çakranın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Ne
dediler? Yüksek sesle söylemelisiniz. Çakra swadistan, çok önemli çünkü Kali Yuga’da en fazla Swadishthan çalışır. Onun
çalışmasına ve çok yoğun çalışamasına neden olan pek çok etkenimiz var. İkinci çakranın ne olduğunu biliyorsunuz. İkinici
çakrada ne olur, tutkularımız tarafından ele geçiriliriz ve tutkularımız bizleri bir aşağı, bir yukarı koşturur. Bir çok Sahaja Yoginin
de kaybolduğunu gördüm, bu yüzden bu gün bizler için çok önemli bir gün. İkinci çakra bu modern zamanlarda, aktif olduğu kadar
diğer taraftan da çok, çok kozmik olduğu için önemli. Bizler çok aktif oluyoruz, aşırı aktif ve ilgili olduğumuz her bir insan
hakkında düşünmeye başlıyoruz ve kafamıza takıyoruz. Bugünün çakrası, kafanızı meşgul ettiği, size çok eziyet ettiği için önemli
ve sizler onlar hakkında düşünmeye başlıyorsunuz. Ne söylediniz, ne oldu, kim öfkeli gibi her tür saçmalık üzerinde düşünmeye
başlıyorusunuz. Hepiniz Sahaja Yogilersiniz, bu nedenle de tüm bu insanların neler dedikleri, neler yaptıkları hakkında endişe
etmeyeceksiniz,. Sizler sadece kendinizden neşe duyacaksınız. İkinci çakrada neşe duymak zorundasınız. Swadishthan
çakranızın tatmin olduğu olduğu yerde, hiç bir şey sizi yok edemez veya sizi rahatsız edemez. Swadishthan da, sizler gerçekten
idare edebilirsiniz, Sahaja Yogi olmanız nedeni ile Swadistahan çakra sizler için çok iyi ve sizler bunun üstesinden gelebilirsiniz.
Bu keyif kaçıran bir çakradır özellikle de Batıda. İnsanlar çok fazla düşünürler, her zaman düşünürler, düşünürler, düşünürler. Bu
swadistahandan dolayı böyledir, bu problemi Swadishthandan edinirsiniz. Swadishthanı yatıştırmak için, sessiz olmalısınız.
Sükunet içinde olmalı ve kendinize bakmalısınız. Neler canınızı sıkıyor, neler size sıkıntı yaratıyor, neler sizde düşünce
oluşmasına yol açıyor. Düşünceler Swadishthandır. Kimi insanlar çok fazla düşünürler. Belki de ortada hiçbir problem yoktur ama
onlar Swadishthan ile kendi problemlerini yaratırlar ve bir şeyler hakkında sadece rahatsız olmaya devam ederler. Sadece gülüp
neşe duyduğunuz ve saçmalıklar için canınızı sıkmadığınız zaman Swadısthan çok mutludur. Ne kadar vakitimizi saçmalıklar için
harcıyoruz. İhtiyacımız yok buna. Sahaja Yogilerin buna ihtiyacı yok. Sadece, aydınlanma almamış olanlar acı çekmek zorundalar.
Onlar acı çekerler ve hatta size sıkıntı verebilirler ama buna sadece gülün ve onları bağışlayın, affedin çünkü bunu yapıyorlar,
çünkü onlar buna yardım edemezler. Bakın, Swadishthan çakra onları rahatsız ediyor, bu nedenle de onlar yardım edemezler.
(Senin yerin yok. Biraz öne gel, zavallı adam. Üzgünüm. Öne gelebilirsin, burada oturacak yer var, birileri ona bir yer hazırladı. Bu
iyi, öne gel lütfen. Harmonium’unu getirdin ve öne geldin. Dans edecekmisin? İyi) Aklınızın her ne olursa olsun, her tür, herhangi
türde saçma bir düşünce ile meşgul olmasına izin vermeyin. Onlarla bir işiniz yok ama düşünceler geliyor. Bu Bay Swadishthanın
işi. O sizi oyalamaya çalışıyor, sessizlik olmak zorundasınız. Bir kez sessizleştiğiniz zaman O gidecek ve sizi rahatsız
etmeyecektir. Benim tüm dikkatim ülkeniz üzerinde çünkü sizler iyi Sahaja Yogilersiniz. Dünyanın her yerinde Sahaja Yogilerimiz
oldu, biliyorsunuz binlerce kişi onlar ama Avusturalya da gördüklerim gibi değiller. Çünkü şu veya bu şekilde çok derinler ve
dünya problemleri ile ilgililer. Sizin düşünmeniz gereken, Swadishthan ile ilgili hiçbir şey yapmamaktır, bunun yerine olmanız
gereken şey, Sahaja Yogi olmaktır ve Swadishthan sizi meşgul etmeyecektir. Bu yüzden, ........ vardı, ... Ben hepinizin burada
olduğunuzu bilmiyordum, Bana burada olduğunuzu şimdi söylediler. Onlar Bana “Sadece az sayıda kişinin burada olduğunu
söylediler” Bende tamam dedim. Kaç kişi? Onları saymadınız? Çok tatlı, Avusturalya böylesi çocukları olduğu için gerçekten çok
büyük. Ve insanlar çocukları ile ilgileniyorlar. Yapmanız gereken ilk şey çocuklarınız ile ilgilenmektir. Bu Swadishthan ile
savaşmaktır. Kimse canınızı sıkmaz, sizler sadece çocuklarınız için endişelenirsiniz, bitti. Onlar için canınızı sıkmanıza gerek yok,
her şey çalışacak. Mesele nedir, iyi değil misin? İyi misin? Sizler kesinlikle kutsandınız çünkü sizler Swadishthanlarınızın bu
fantezilerinin içine düşmüyorsunuz. Kesinlikle ve bu çakra, ülkenizin de çakrası aynı zamanda. Bu sizi aşağı yukarı koşturur ve
düşündürür, ve düşündürür, ve düşündürür. Özellikle bütün Sahaja Yogilerde bu problem var. Siz sadece Swadishthanda
oturduğunuzu ve onun tarafından idare edildiğinizi değilde, sizin onu idare etmeniz gerektiğini düşüneceksiniz. Tamam mı? Bu
ülkeden olan sizlerle, dünyanın geri kalanına nasıl birleşileceğini ve bir bütün olunacağınının yolunu gösterdiğiniz için çok gurur
duyuyorum. Bu oldukça şaşırtıcı. Başka ülkelerdeki problemler farklı. Ülkenizdeki problem bu gün bahsettiğim gibi Swadishthan
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problemi ama sizler bunun üstesinden geldiniz. Buraya geldiğim ilk yıl, herkesin kafasının Swadishthanla birlikte hareket ettiğini
gördüm. Sonra sessiz ve çok huzurlu oldular. Şimdi sizleri görüyorum ve çok mutluyum çünkü bunları hepşi gitti, tüm bu
saçmalık sona erdi. Sizlerin canını sıkan hiçbir şey yok. Tüm hastalıkların kaynağı Swadishthandır, oradan gelirler. Swadishthanın
ellerinde oyuncak olmamayı ve bu düşünmek, düşünmek, düşünme içine düşmemeyi bileceksiniz. Onlar düşünmeye devam
ederler. Aslında var olmayan bir şey için düşünmeye devam ederler, demek istiyorum. Buna benzer bir düşünce size geldiğinde,
“Bizler düşünmek istemiyoruz”deyin, bitti. Sizler için düşünmek üzere Ben buradayım, sizler düşünmeyin. Eğer bir probleminiz
varsa, Bana bildirin ama sizler düşünmeyin. Ne yapabilirsiniz, yazabilir ve problemi Bana gönderebilirsiniz ve onu görmekten
memnuniyet duyacağım. Tamam mı? Ve o zaman swadistan ülkenizin çakrasıdır, ikinci çakradır ve buradadır. Ve her ülkeden
Sahaha Yogiler olduğunu ama Avusturalyalıların çok özel olduklarını öğrendiğinide şaşacaksınız. Kendilerine karşı çok büyük bir
inançları var. Yanlış fikirlere yönelmiyorlar. Bunu gördüm ve bundan dolayı sizlere çok müteşekkirim. Şimdi söylemek istediğiniz
diğer şarkı ne? Dinlemek istiyorum. (The Music of Joy grubu, Mata Oh Mata şarkısını söyler) Güzel, teşekkür ederim. (Webcast
yayını burada sona eriyor.)
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Sashti. Navaratri`nin altıncı gecesi, Sidney (Avusturalya), 17 Ekim 2007. Shri Mataji konuşuyor: Burası çok küçük. (Hintçe
konuşuyor) Burada iyi bir salonu çok kolay bulabilirdiniz. Ben aslında bir program olduğunu bilmiyordum, yoksa size söylerdim.
Buraya da, yakına gelin, a bir oda varburad. Oradan Beni duyabiliyor musunuz? (Yogiler ‘Evet!’) Öne gelin, piyanoyu buraya koyun,
köşede bu tarafa. Neden ağlıyor ? Ne istiyor, kek mi? (güler) Bu ne? Yogi: Bir hediye, Shri Mataji Shri Mataji: Ah. Oh! Çok güzel,
(Anne,herkese dekore edilmiş büyük bir tabağı gösterdi) Kim yaptı bunu? Yogi: Maria ve Sue. Shri Mataji: Sen mi yaptın? Çok iyi,
çok güzel, kesinlikle iyi. Her şey. İsmi ne onun? Yogi: Sue Williams Shri Mataji: Çok teşekkür ederim, çok güzel yapılmış. Daha
ileriye gelemezmisiniz? Burada lider kim? (güler) Lider o mu? Yani neden daha büyük bir yer bulamadınız? Yogi: Shri Mataji, daha
büyük bir yer bulabiliriz ama sizi buradan başka bir yere götürmeyi istemedik – sizin için daha az yolculuk olsun. Bizim tek
arzumuz sizin rahatlığınız Shri Mataji, yani siz rahat olduğunuz sürece yogiler mutlular. Shri Mataji: Ha! (güler) Hepiniz Sahaja
Yogilersiniz ve aranızda bir anlaşmazlık olmamalı. Hepiniz aynı şeyi düşünmelisiniz, değil mi? Çok fazla kişi dışarıda kaldığı için
üzüldüm. Gelin. Gelin. Piyanoyu arkaya itebilir misiniz. Hepiniz Beni işitebiliyor musunuz? (Evet!) Como`dan gelenler burada mı?
Como? Sir CP: Burada değiller. Shri Mataji: Burada değiller mi? Her ikisi de mi yok ? (Sir C.P. ile Hintçe konuşuyor) Yogi: Giovanni
ve karısı burada. Shri Mataji: Sen Como`dan mısın? Giovanni: Evet. Shri Mataji: Bakın! Gelebildi! (Güler ve alkışlar) Buraya
gelebilirsin, burada yer var, orada biraz yer açın. Neden başka bir salon bulmadınız? Çok fazla kişi var…. Hepinizi burada
gördüğüm için memnunum. Tanrı sizleri kutsasın. Bu gün dükkanda bir hanım vardı. Geldi, aydınlanmasını istedi ve aldı. Çok iyi
aldı. Bu şuna bağlı… araştıran bir çok kişi var ama sizin onlarla iletişime geçmeniz ve onları öne getirmeniz gerek. Şimdi,
bilemiyorum, eğer bir salon istiyorsanız, bunun için ödeme yapmalısınız ama bu sadece paradan tasarruf etmek mi? Çok
kalabalıksınız. Bir salon kiralamaya gücünüz yeter, hepiniz orada oturuyorsunuz ve Ben rahatım. Sonuçta hepiniz Sahaja
yogilersiniz, hepiniz kız ve erkek kardeşlersiniz ve rahatsızlıklara aldırmıyorsunuz ama eğer bir şeyleri rahatlatabilirsek, bunu
yapmalıyız. Bu kadar kalabalıkla bir salon tutabilirdiniz… Yogi: Shri Mataji, Balmoral isminde bir yerde, büyük bir salonumuz var.
Buradan araba ile bir saat kadar uzakta, büyük salona herkes sığabilir. Buradan biraz uzak Shri Mataji, yaklaşık araba ile bir saat
mesafede. Oraya herkes sığardı. Sir CP (Shri Mataj`ye): Bu Senin oraya seyahat etmeni gerektirecekti. Sana seyahat rahatsızlığı
vermemek için hepsi buraya geldiler. — Shri Mataji: Hayır- Hayır, Ben rahatsız olmam, Ben Hindistan`dan buraya, bunca yol
geldim! (Güler ve alkışlar) Benim rahat etmem için, böyle uygun gördünüz. Bakın, siz her nerede iseniz, her nerede bir programınız
varsa, Ben oraya gideceğim. Mümkün olduğu sürece kesinlikle gideceğim. (Alkışlar) Bu günlerde, yaşam çok daha rahat ama Ben
köylerde çalıştığım zamanlar, manda arabaları üzerinde giderdim. Sizde fotoğrafı var, görebilirsiniz, manda arabası üzerinde
millerce yolu birlikte gitmek. Biliyorum, Ben bunların hepsini yapmalıydım. Eğer Sahaja Yogilerim olması gerekiyorsa, bu şekilde
çalışmalıydım. Kesinlikle hazırlıklıydım. Bundan dolayı asla yorgunluk hissetmedim, asla. Aksine sizlerle tanıştıktan sonra,
kendimi çok mutlu hissediyorum. Şimdi, problem olan hiç kimse var mı? Hiç kimse. Problemi olan? Yogi: Siz hepimizi kutsadınız.
Hepimiz Sahaja Yogi olmakla kutsandık. Hiç bir problemimiz yok Shri Mataji. Sizinle birlikteyiz, problem yok. Shri Mataji: Ha ha.
(güler) Yogini: Shri Mataji, Benim bir problemim var. Shri Mataji: Ne dedi? Yogi: Bayan, kendisinin bir problemi olduğunu söyledi.
Onun bir problem var, Shri Mataji. Shri Mataji: Nedir o? Yogi: Problemin nedir? Yogini: Alkol, ailemde büyük bir problem. Yogi:
Bayan, kendi ailesinde bir alkol problemi olduğunu söylüyor. Shri Mataji: Onlar Sahaja Yoga da değiller mi? Yogi: Hayır. Shri
Mataji: Neden olmasınlar? Sen bir annesin? Yogi: Evet. Yogini: …ve kocam. Shri Mataji: Çocuklar ne durumda? Yogini: İki
çocuğum var – Yogi: Çocuklar … senin çocukların Sahaja Yogiler mi? Yogini: hayır, daha büyük olan iki çocuk değiller, hayır. Shri
Mataji: Kaç çocuğun var? Yogini: Dört. Yogi: Dört çocuk, Shri Mataji. Shri Mataji: Dört çocuk, Onlar Sahaja Yogi değiller mi? Yogini:
Sadece küçük olan ikisi. Yogi: İki küçük çocuk Sahaja Yoga`da ve daha büyük olan iki tanesi ise Sahaja Yoga`da değiller ve kocası
da Sahaja Yoga da değil. Shri Mataji: Şaşırtıcı ama bir süre sonra, ailelerin dağıldığı İngiltere ile karşılaştırıldığında aile sistemi
burada iyi.En azından burada daha iyi. Yogi (Amerikan aksanı): Shri Mataji, Amerika`da bir problemimiz var, seekerlar Sahaja
Yoga`da kalmıyorlar. Shri Mataji: Hah? Yogi: Amerika`da seekerlar aydınlanmalarını alıyorlar ve Sahaja Yoga`da kalmıyorlar.
Bizim problemimiz bu. Shri Mataji: Kalmıyorlar. Yogi: Evet, Shri Mataji. Shri Mataji: Neden? Yogi: Bilmiyorum Shri Mataji. Shri
Mataji: Tam değil. Eğer tam aydınlanma alsalar, gelecekler. Onlar tam değiller. Sadece yarı yoldalar. Onlar içiyorlar mı? Yogi: Evet,
Shri Mataji Shri Mataji: İşte nokta bu. Sahaj Yogaya geldikten sonra içki içemezsiniz . Gelmek istememelerinin nedeni bu olmalı
ama siz onlara bandhan verin ve onları ayakkabı ile dövün. (Shri Mataji kıkırdar) (Güler) Onlar kim, annen baban mı? Yogi: Annem,
babam, evet. Benim iyi arkadaşlarım – aydınlanma aldılar ama Sahaja Yogi olarak kalmadılar. Shri Mataji: Çünkü içki içiyorlar.
Yogi: Evet Shri Mataji. Shri Mataji: Şimdi bakın. Hepinizin ülkesinde, içki içmeye hoş görü gösteriliyor. Bütün Avrupa,
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görüyorsunuz, bu biraz savaş, çünkü onlar için içki içmek yaşamları ve bundan kurtulamıyorlar ama bizim yöntemlerimiz var.
Bizler onlara bandhan vermeliyiz. Eğer onlara bandhan verirseniz, bunu hepiniz beraberce yaparsanız o zaman kaçamazlar.
Bandhan verilmeli. Hepiniz bandhan vermelisiniz. Hindistan`da böyle çalıştı. Hindistan`da Sahaja Yoganın ne kadar güçlü
olduğunu biliyorsunuz. Sebep şu ki, eğer ebeveynlerinin gelmediğini görürlerse veya belki de çocuklar gelmiyor veya her ne ise,
onlar için bandhan vermek işe yaradı. Ama ilk şey şu, siz düzenli olarak Sahaja Yoga`ya gelmelisiniz. Düzenli olarak. Yarım yarım
değil, bu gün geldiniz sonra da gelmediniz gibi değil. Bu uygun değil. Bu, yani gelişemezsiniz. Hepiniz programlara gelmelisiniz,
düzenli olarak. Çünkü biliyorsunuz ki, aydınlanma kolay bir şey değil. Daha önce hiç kimse bunu elde etmedi, sizler şimdi buna
sahipsiniz. Bu yüzden onu korumalı ve sürdürmelisiniz. Bunu geliştimeye bir kez başladığınız zaman, evdeki kadın (veya ev halkı)
da değişir. Avrupadaki en büyük problem, gerçek problem, onların içki içmeleri. İçki içmek esas problem. İşte bu yüzden onlar
Sahaja Yogaya gelmek istemiyorlar. Sizler, onlara bundan hoşlanmadığınızı göstermelisiniz. Sahaja Yogaya neden gelmek
istemiyorlar? Yogi: Çünkü içki içiyorlar, Shri Mataji. Shri Mataji: Hah? Yogi: Çünkü içki içiyorlar. Shri Mataji: Onlar içki içerler.
Hepsinin içiyor olması Avrupanın lanetidir. İçki içmek çok zor bir şey. Bırakıyorlar, zavallı şeyler, köle onlar. İçkinin kölesi. Yani
davranışlarınızla ve şefkatinizle eminim ki siz onları yenebilirsiniz. İnsanların bu kadar erkenden içmelerinin ne yararı var. Onların
çabuk öldüklerini işitmiş olmalısınız. Ama buna rağmen, bir kişinin içmemesi gerektiğini anlamıyorlar. Çünkü şimdi bu açık bir
pazar insanlar için. Avrupa`daki en büyük problem bu ama bunun Amerika`da daha da kötü olduğunu biliyor musunuz.
Amerika’nın problemi çok komik, Sahaja Yoga yapan insanlar ebeveynlerini inandıramıyorlar. Onlar, her ne yapmak isterlerse
bunu yapacak özgürlüğe sahip olduklarını düşünüyorlar. Sahaja Yogilerin bazıları ebeveynlerini çok erken yaşlarda kaybettiler.
Çok erken yaşta ve kalp krizi geçiren ebeveynleri de var. Her tür kriz. Sadece kalp değil, her tür diğer hastalıklara yakalanıyorlar.
Aydınlanmalarını almalarının ne kadar önemli olduğunu anlamamaları çok komik, Bu yüzden onlarla “hayatınızın amacı ne”
konusunda konuşmalısınız. Onlara, “hayatınızın amacı ne? Yaşamak mı yoksa ölmek mi istiyorsunuz?” diye sormalısınız. İlk soru
bu. Eğer ölmek istediklerini söylerlerse, bırakın ölsünler. Onlara, “öldüğün zaman senin için şarap tedarik etmeli miyiz?” diye
sormalısınız. (Güler) Bununla dalga geçin. Bu sayede içki içenler aptal olduklarını anlayacaklardır, onlar köledirler. İçkinin köleleri.
Onlar içmiyorlar çünkü özgürler. Onlar içiyorlar çünkü ölecekler ve çok hızlı ölecekler. Toplumun komplikasyonları çok fazla, Ben
zengin ve güzel çocukları olan insanlar gördüm ama ebeveynliklerini kaybettiler. Çocuklarını kaybettiler ve paraları da yok.
Caddelerdeler. İçki içmek paranızı savurmanın en iyi yoludur. Onlara içmeyin dediğiniz zaman, belki de sizlerin onların paraları ile
ilgilendiğinizi düşünürler. Ne düşündüklerini Tanrı bilir çünkü Ben bu içki içen insanların psikolojisini anlamıyorum. Sanıyorum
onlara bu tür fikirler veren bhootlar var ve onlar içki içmeyi bırakamıyorlar. Çok yanlış bu. Nerede, hangi kitapta, demek istiyorum
ki İncil gibi veya bunun gibi herhangi bir kitapta “içki içmek iyidir” diye bir şey söylendi mi? İsa içki içti mi? Hristiyanlığı takip
ederler. Hristiyanlığı takip ederler ama İsa`yı takip etmezler. (kıkır kıkır güler) Bu onun gibi. İsa asla içmedi. Onun ebeveynleri asla
içmediler. Şimdi onların böyle düşünmesine sebep olan şey ne? Özellikle de Hristiyanlar için. İçki içmenin kendi hakları olduğunu
düşünüyorlarsa, aptal onlar ve sonra da içki içmekle ilgili problemleri var. Belki de onlarda hangi problemlerin olduğunu
biliyorsunuz. İnsanlar sarhoş oldukları zaman neler olduğunu bilirsiniz. Onlara ne olur, nereye giderler, pozisyonları nedir. Onların
arkadaşlarını bulabilirsiniz, neredeler, neler yapıyorlar, nasıl yaşıyorlar? Onların hali hazırda bir çıkış yolu üzerinde olduklarına
şaşarsınız, eğer açıklayarak onlara kenddi bilgeliğinizi gösterirseniz, sizin etrafınızda toplanırlar. Onlara anlatmalısınız. Bu
konuda utanmanıza gerek yok. İçki ile ne olduğunu onlara anlatmalısınız. Bunda büyütülecek ne var? Avrupanın problem içki
içmek, ilki bu. İkinci problem de, ebeveynlik. Ebeveynler çocukların hayatları boyunca sizin çocuklarınız olacağına dair, kendi
çocuklarına karşı olan bu sorumluluklarını anlamıyorlar ve sizler onlara bakmalısınız. Bundan kurtulmanın bir yolu yok. Her
şeyden önce neden çocuk sahibi olmanız lazım? Eğer çocuklarınız varsa, bal gibi onlara bakmak zorundasınız. Ama Avrupa`da
insanların gerçektende aptal olduklarını gördüm. Eğer kendimize bakamıyorsak, çocuklarımıza nasıl bakacağımız hakkındaki bu
basit gerçeği anlamıyorlar. Son derece sorumsuzca. Toplum da böyle, bu toplumda da sadece içki içmeye inanıyorlar. Hintliler
Hindistan`da içki içmezler, onlar buraya gelince içerler. Buraya geldikleri zaman, bunun ideal bir şey olduğunu düşünür ve içerler.
Yurt dışına çıkıp içki içmeye başlayan bir çoğunu biliyorum. Yani bu büyük bir problem. Bu konuda, herkesle açıkça
konuşmalısınız. İçki içmenin aptallık olduğu, bunun için para ödeyerek aptal olmak. Ha ha! Para ödemeli ve çıldırmalısınız, bunu
bir düşünün. Eğer bununla eğlenmek istiyorsanız ve eğer onlara gerçeği söyleyebilirseniz, eminim ki hepsi zeki kişiler ve
anlayacaklar ama siz her zaman onlara anlatmalısınız. Buradaki üçüncü problem şu ki, yetişkin olduğunuzda uzaklaşıyorsunuz
ve serbestsiniz ama bunu anlayamıyorum, sizler bu ebeveynlerden doğdunuz, onsekiz yaşından sonra veya her ne yaşta ise bu,
nasıl kendi başınıza kalırsınız. Nasıl böyle olabilir? Bu meyve veren bir ağaç gibi, insanlar onların meyvelerini alır ve yerler. Biz
ağaç değiliz, insanız biz. Bizler çocuklarına karşı, (meyveleri) kesildiklerinden sonra onlara hiç ilgi göstermeyen ağaçlar gibi
davranamayız, bu çok şaşırtıcı. Bakın, biz Hintliler için, onların çocuklarını unutabilmeleri, bu kesinlikle şaşırtıcı. Bunu nasıl
yapabilirler? Öyküler yazmış olan yazarlarınız var ve onlar burada, ebeveynlerin nasıl böyle aptal olabildiklerine dair bir çok şey



yazdılar. Her ne olursa, babanız veya anneniz her ne olursa olsun, onlar zengin veya fakir olabilirler, her ne ise, onlar sizin ana
babanız ve ebeveynler sizinle ilgilenmek üzere oradadırlar. Kendilerine baktırmak için çocuk yapmaları aptalca bir şey. Oğlan
onsekiz yaşına geldiğinde, kendi masraflarını çıkarır ve ana baba “tamam, buyur git şimdi” derler. Tüm sorumluluktan kurtulmayı
isterler, böyle bir şeyi asla duymadım. Bu çok yeni bir moda. Abraham Lincoln orada olduğunda, böyle oldu mu? Bu İsa ile böyle
oldu mu, Annesi onu bırakıp, “tamam, hadi buyur ve git kendini çarmıha gerdir” dedi mi? Ana babalar nasıl böyle davranabilirlar?
Kalpsizler? Kendi çocuklarına sevgi duymuyorlar mı? Hindistan zengin olmayabilir ama insanlar çocuklarını severler. Burada
çocuklar da ebeveynlerini dinlemiyorlar çünkü ana babaları onlarla ilgilenmiyor. Bir toplumu, dini veya ona her ne diyorlarsa,
düşünebiliyormusunuz ki, insanların birbirleri arasında ilişkileri yok ama Sahaja Yoga`da hepimiz birbirimize bağlıyız. Bizler biriz
ve sözüm ona farklılıklarımıza rağmen bizler hep beraber olmak istiyoruz. Bizler Hintliyiz, bizler Afrikalıyız, İngiliziz ama hepimiz
Sahaja Yogileriz. Sizin ne tür arkadaşlarınız var, onlara söylememiz gereken şey işte bu. Onlar sadece içki içmek için buraya gelir
ve giderler. Onlar yanınızda bile durmazlar ama bizim arkadaşlarımız, onlar bizim sevgili arkadaşlarımızdır. Sahaja Yogiler bazen
hatalar yaparlar, önemli değil bu, ama onlar Sahaja Yogi ve onlar birler ve birbirlerine yardım ederler. Bakın, kaç tane ülke Sahaja
Yoga`da bir araya geldi ve birbirleri ile öyle arkadaşlıkları oldu ki, dünyanın aynı kısmında doğduğunuz insanlarla bile böylesine
sahip olmamış olabilirsiniz. Birbirinizi tanımazsınız. Bu korkunç. Size şunu söyleyeyim, ebeveynlerin kendi ebeveynlerini çok fazla
düşünmeyişlerine şaşırıyorum. Ana babalar, kendilerinin ebeveyn olduklarını düşünmüyorlar ve çocuklarda, biz bu ana babanın
çocuğuz diye düşünmüyorlar. Bunu, neyin böyle yaptığını bilmiyorum. Dedikleri gibi bu para, para bu. Bu onların kazandıkları para.
Tamam, yani bu para ile ne yapacaksınız, kendiniz sefilleştirin ve herkesi sefil bir hale getirin? Paraya bile saygınız yok çünkü içki
içtiğiniz zaman ne kadar parayı ziyan ediyorsunuz? Bu herhangi bir yardıma gidiyor mu? O zaman içki içmek, bu orada. Pek
çoğunun bunu bıraktığı görünce şaşırdım, Allah'tan bıraktılar ve mutlular. Bu Avrupa`daki bir şey, içki içmek büyük bir sosyal olay
ve herkes kendilerinin içmesi gerektiğini düşünür, aksi halde onlar insan değiller. Delirmeleri lazım, aksi halde bu olmazdı. Eğer
siz bir araya gelirseniz şimdi ana babalar da anlayacaklar. Siz onları biraraya getirebilirsiniz, böyle yapan insanlar var. Bütün
Sahaja Yogiler birlikte, tüm bu Johnny'leri bir araya getirme işini hallettiler. Onlar mutlu olduğunuzu gördükleri zaman, yalan
söylemediğinizi, dürüst olduğunuzu, alçak gönüllü olduğunuzu gördükleri zaman, daha ne istersiniz? Kendilerine Hristiyan diyerek
kiliseye gidecek ve şeytan gibi davranacaklardır, onların davranışlarına bakın. Kendi çocuklarına bile aldırmazlar çünkü
geliştirdikleri bazı belli alışkanlıkları var. “Bu kötü alışkanlıklarını neden bırakamıyorlar?” — işte kendi ebeveynlerinize sormanız
gereken konu bu. “Sizi sadece delirten bu pis şeyleri neden bırakamıyorsunuz?” İçki içmek insanları delirtir, size söyleyeyim,
onların tüm değer sistemi kayboldu. Siz her ne olsanız da, eğitiminiz her ne ise eğer içki içerseniz bir işe yaramaz bu. Bundan
sonra şahsiyetiniz yoktur. Hiçbir şey [anlaşılmıyor] … davranış şekliniz ve insanlar sarhoş oldukları zaman, onların nasıl komik bir
şekilde davrandıklarını görüyor musunuz. Yani sadece bundan iğrenirsiniz ve ebeveynlerinize içki içmekten hoşlanmadığınızı
söyleyin. Biz, sizin içki içmenizi istemiyoruz, neden içiyorsunuz? Onlara bunu anlatabilirsiniz. Neden içki içiyorsunuz? Çünkü içki
içerek onlar çıldırırlar... tımarhaneden bir sertifika almak daha iyi. Sizler, Sahaja Yogiler, şimdi bunun delilik olduğunu anlayın ve
oturup “biz içki içen herkesin deli olduğunu düşünüyoruz” diye, onlara anlatmalısınız. Ne istiyorsunuz? İçki içmek size ne sağlar.
Her şeyden önce hepiniz iç huzurunuzu aramak zorundasınız. Eğer içki içerseniz bu mümkün değil, içki içtiği için iç huzuru sahibi
olan hiç kimseyi işittiniz mi? Öldüğü zaman belki! Bu yüzden, bu onlara açıkça söylenmelidir, neden içiyorsunuz, bütün parayı
ziyan etmenin ne gereği var? Çoklukla, bedeninizi kontrol edebileceğiniz, her şeyi konrol edebileceğiniz daha iyi ve daha yüksek
bir hayatın var olduğunu bilmeyecek kadar çok cahil olduklarını gördüm. Bir kez onlar bilecekler, bu içki içmenin sizi bir köle
haline getirdiğini anlayacaklar. Onlar köleler, bakın ve size bir şeyler söyledikleri zaman onlara, ‘bizler, siz köleleri dinlemek
istemiyoruz, hepiniz kölelersiniz’.... böyle demekte bir kötülük yok. ‘Siz kölelersiniz ve bizler köleleri dinlemek istemiyoruz’. Bakın,
Hindistan`da, bilemiyorum, bir şekilde problemi çözdük, insanlar çok fazla içmezler çünkü en başından beri orada içki içmek çok
kötü bir şey sayıldı. Eğer bir kız, oğlanın içki içtiğini bilirse, asla evlenmez. Yani, sizin toplumunuz toplum değilken, o toplum içki
içmeyi iyi bir şey olarak kabul etmez çünkü arkadaşlık yok, anlayış yok ve onlar yaşamı düzeltmeyi düşünmüyorlar. Ne
düşünüyorlar? Benciller ve kendilerini düşünürler, bencillik bu anlamda, delirmek en büyük bencilliktir. Delirirler ve daha ve daha
fazla delirmeye devam ettikçe, bu bir hastalıktır. Bunun bir hastalık olduğunu onlara anlatmalısınız. ‘Siz zaten hastasınız ve sizi
izlemek istemiyoruz’. Saygısız olmayın ama onlara anlatmalısınız. İçki içmek hastalıktır, Benim bunu söylediğimi söyleyin.
Umurumda değil, (güler) Ayyaş birisini gördünüz mü? Onun için ne düşünürsünüz? Onlar delirmiş insanlardan daha fazladırlar.
İnsanlar delirdiler çünkü bir şeyler yanlış gitti ama bunlar deli çünkü içiyorlar, yani siz onlara anlatmalısınız. ‘Hepiniz delisiniz.
Sizler ülkenizi mahfedeceksiniz’ Batıda meydana geldiğini gördüğüm pek çok şey gördüm, Benim kendi deneyimim bu. Bakın,
Ben Maharastra`da çalışıyorum, Hindistan`da değişik yerlerde çalışıyorum ama aydınlamış ruh oldukları zaman, onlarda bir
problem yok ama burada, aydınlanmış ruhlarda da problemler olduğunu görüyorum. Eğer aydınlanmış ruhlar varsa, Hindistan`da
bir problem yok, saf bir şekilde aydınlanmışlar ama burada aydınlanmış insanlarda bile problem var. Burada yasadışı şekilde para



kazanan Sahaja Yogiler var. Onlar Sahaja Yogi, su götürmez şekilde bunu biliyorum ama böyle şeyler yaptılar, onlar kurtarıldılar
ama Cennet de değil. Onlar hallettiler, kendilerini kurtardılar ama her şey olur. Kimileri derler ki, ‘Anne, biz içkiyi azıcık içiyoruz’
ama neden ki? (güler) Çok yaygın bu –‘biz içkiyi çok az içiyoruz’ ama neden ki? Neden içki içmek istiyor ve paranızı çarçur
ediyorsunuz, her şeyden önce paranızı ziyan ediyorsunuz. Bu çok üzücü, tüm bu iyi eğitilmiş, hali vakti yerinde olan insanlar
delirdiler. Ben bunu anlamıyorum. Ve eğer ana babanız içiyorlarsa, onlar delirmişler. Onlara kaçık insanlar gibi davranmalısınız. O
zaman anlayacaklardır, onlara, bütün paranızı ziyan etmek istiyorsunuz diye anlatılmalı. Hindistan`da, bu tarzda çok güçlü Sahaja
Yogilerimiz var. Eğer eve gelirlerse, oradaki şişeleri kırarlar, (Shri Mataji güler) veya ne yaparlar, onlar her şeyi kırarlar! Ebeveynler
gerçekten komik oluyorlar çünkü bu çocuklara ne olduğunu anlayamazlar. Ama onlar Sahaja Yogi, bu yüzden de bundan
hoşlanmazlar ve bu şeyleri fırlatıp atarlar sadece. Bu kaçık insanlara karşı alçak gönüllü olmaya gerek yok. Bizler onların içki
içmeyi bıraktıklarını görmeliyiz, bu çok önemli ve bundan utanmayın. Eğer ebeveynlerinizi düzeltirseniz, bütün ulusu düzeltirsiniz.
Yani hepiniz bunu çalıştırmalı, aranızda tartışmalı ve “benim babam çok fazla içer” diye diğerlerine anlatmalısınız. Yani
arkadaşınızdan gelip onu düzeltmesini istemelisiniz. Onlarla eğlenebilirsiniz, onlar kaçık! Onları ciddiye almayın, kaçık onlar,
onlara acıyın ve bu şekilde halledin. Birlikte olduğunuz bir çok arkadaşınız var. İçki içmek Batıda bir lanet ve nasıl doğdu, sanırım
bazı şeytani güçler çalıştı, önceleri asla bu kadar içmezlerdi. Hayır! Şimdi, bilemiyorum, caddede yürürsünüz ve pek çoğunun
yanlız yürüdüklerini görürsünüz. Yani Sahaja Yogiler şunu görmeliler ki, onlar kendi kendilerine içmezler ve babanızın, annenizin,
kardeşinizin, hiç kimsenin içmesine izin vermeyin. Onlara, “hepiniz kaçıksınız, bir tımarhaneye gidin” demelisiniz. Bir kez onlara
bunu anlatırsanız, anlayacaklardır, onları düzeltebilecek olan sadece sizsiniz. Ben bir çok şey yapabilirim ama her şeyden önce
tüm bu insanlar içmeyi bırakmalılar, na?. Sahaja Yogiler olarak bir çok gücünüz var ve ana babanız üzerinde çalışmalısınız. Ana
babalarınızın kaç tanesi içki içiyor? Ellerinizi kaldırın .... (şaşırmış görünüyor) Senin ebeveynlerin de mi? Bah prai! [net değil]
Düşünün. Hepiniz onların içki içmesine karşı çıkmalısınız, açıkça. İçki içenlerle konuşmayı sevmiyorum, demelisiniz. Böyle. Siz
devam edin ve yanınıza gelmelerine şaşıracaksınız. Bu tamamen size bağlı. Eğer ebeveynleriniz içiyorsa, bunun üzerinde çok
düşünmelisiniz ve size yardım edecek pek çok arkadaşınız da var. Onlarla eğlenin. Birileri, onların içtikten sonra nasıl
davrandıklarının, nasıl yürüdüklerinin taklidini yapmalısınız. Onları aşağılamayın ama onları taklit edin. Ebeveynlerine saygılarının
olmadığını ve umursanmadıklarını bir kez bilirlerse, düzelirler. Ama eğer içiyorlarsa bile siz çok fazla aldırmamalısınız, içmelerine
gelince aldırmamalısınız ama hepiniz kaçıksınız, nereye gideceksiniz diye onlara söylemelisiniz. Size ne olacak? Onlarla yaşça
daha büyük insanlarla konuşur gibi konuşmalısınız ve içki içmeyen arkadaşlarına da bakın, eğer onların böyle arkadaşları varsa,
arkadaşlarına söylemeniz daha iyi. Bakın, aydınlanmızı aldığınız zaman bu sadece sizin sorumluluğunuz değil ama ana babanızı
düzeltmek, kız ve erkek kardeşlerinizi düzeltmek kesinlikle sizin sorumluluğunuzdur, onlara patronluk taslamalısınız (Shri Mataji
güler) ve onlara anlatmalısınız, utanacak bir şey yok. Çünkü onlar kaçık biliyorsunuz! Sahaja Yogiler için çok önemli. Benim
deneyimim şöyle ki, Batıda doğmuş olan, aydınlanma almış olan, çok iyi, mükemmel Sahaja Yogiler var, hiç bir şey söylememe
gerek yok ama kendi ana babaları önünde çok mütevaziler. Sizler, bundan hoşlanmadığınızı göstermeye çalışın. Eğer içki
içiyorlarsa, orada oturmayın, orada çıkın. Bütün bu şeyleri kınamaya çalışmalısınız. Hiç bir zararı yok. Eğer birileri kaba sözler
söylerse, buna mukabele edin. Ama oturup içen bütün bu ayyaşlara ne demeli? Onlara bütün bu ... anlatmalısınız. Toplumunuzu
düzeltebilecek olan insanlar sadece sizsiniz. Sizlere anlatmak için Ben buradayım ama sizler çok baskı altında kaldınız. Kaç
taneniz ebeveynleri ile tartıştı, söyleyin Bana, ellerinizi kaldırın.... Nerede ise hiç. (Shri Mataji güler) Onlardan korkuyorsunuz, bu
ayyaşlardan? Onlar sizden korkmalılar ve kendilerini bir yerlere saklanmalılar. Evde şişeler varsa kırın onları. Tabi ki! Fırlatıp atıp,
kırın onları. İşte bu şekilde onlarla savaşabilirsiniz. İngilizleri Hindistan`dan nasıl gönderdik? Protesto ederek! (alkış) onların
hakimiyetlerini protesto ederek, hepsi bu! Basit! Ve onlar gittiler. Düşünebiliyor musunuz, savaş yok, hiç bir şey ve hepsi bizi terk
ettiler. Çünkü onlar içki soğuk olduğu için onu içtiklerini söylerler. Buna gerek yok, bunun için içki içmeye gerek yok. Bir çok Hintli
biliyorum, onların pek çoğu içmez, onlar asla bu kadar soğuk bir ülke görmediler. Şimdi pek çok Rus da içmiyor. Çok soğuk bir
ülke, Ruslar, ve onlarda kendi ebeveynlerinin içki içmesine de izin vermezler, biliyorsunuz, Ruslar. Onlar mücadele edişlerinde çok
cesurlar. Hitler`in onları nasıl baskı altına almaya çalıştığını biliyorsunuz ama onlar bütün gücü elde ettiler. Yani Ruslar böyle
değiller, söylemeliyim, modaya uygun. (Yogi konuşuyor) Sen Rus musun, na? (Yogi cevap verir “Ukrayna lideri”) Tekrar, Ruslar çok
çok cesur insanlar ve kendi ebeveynleri ile mücadele ettiler ve şimdi Rusya`da bizim bir çok Sahaja Yogimiz var. Burada bulunan
kendi sonlarını düşünmeyen büyük insanların sonu akıl hastanesinde biterken, Rusya tamamen aydınlanmış ruhlarla dolacak.
Yani bugünkü konuşmamda şunu hatırlayın ki, eğer içki içiyorlarsa ebeveynlerinize karşı çıkma hakkınız var. Onlar sizin bütün
parayı istediğinizi düşünürler, işte bu yüzden, ama onlara karşı “biz sizin paranızı istemiyoruz” demelisiniz. Yani eğer bir
liderseniz ve eğer ebeveynlerinize karşı geliyorsanız, liderlik edenler vardır. Neye önem veririsiniz? Ruslar çok cesurlar, söylemek
zorundayım, ana babalarına durmalarını söylediler, otoriteler bile. Neden? Çünkü onlar komünistler mi? Bu mu? Hayır. Çünkü
onlar özgür fikirli kişiler. Sonuçta hepiniz Sahaja Yogilersiniz ve onların sahip olduğu hak sizi baskı altına almak. Hakları yok,



onlar ayyaşlar sizi nasıl domine edebilirler? Onlara “siz ayyaşsınız, konuşmayın”, deyin. İncinmek yok, savaşmalısınız, ana
babanızla savaşmalısınız, çok önemli. Ben sizlerle birlikteyim. Tanrı sizleri kutsasın. Onlar demokrasi için savaşacaklar, şudur,
budur. Bunların tümü demokrasi, onların demokrasisi nedir? İçki içtikleri zaman, sizlere baskı yapmakla ne işleri var? Kim onlar?
Ayyaşlar, indirin onları! Şimdi savaşmalısınız, zaman geldi, onlar için çok zaman harcadınız ve tolere ettiniz. Onlar ne yaptılar? Hiç
bir şey. Söylemeliyim ki, Ruslar çok zekiler ve çok cesurlar ... evet. Biliyorsunuz, onlar Hitler`i nasıl kaçırttılar, Hitler gibi bir adam
oradan kaçtı. Bunun nasıl hallettiler? Çünkü temelde onlar dürüst ve cesurlar. Yani bizler içki içmiyoruz, o zaman neden korkak
olalım ki? Sadece ayyaşlar korkak olurlar. Sizler ayyaş değilsiniz o zaman cesur olmalı ve ebeveynlerinize anlatıp, aile hayatınızı
düzeltmelisiniz. Burada aile hayatının çok korkunç olduğunu gördüm. Ebeveynler çok komik, anneler çok komikler, nasıl olabilirler
? Sizler nasıl onların çocukları olabilirsiniz? Bizler ayyaşların çocukları olmaktan dolayı utanıyoruz demelisiniz. Anlayacaklardır.
Sahaja Yogi olan Ruslar içki içmeyi bıraktılar, tamamen bıraktılar. Onları bu hale getiren ne oldu bilemiyorum. Onlar ne para veya
pozisyon ne de başka bir şeyle ilgilenmediler, Sahaja Yogiler. Hintlilerin bir mirasları var ama onların da var, onlar İngiltere`ye
geldiler ve içmeye başladılar. Onlar insanların özgür olmadıkları için içki içmediklerini düşünürler. Fikir nedir? Eğer özgürsen, sen
içebilmelisin, delirmelisin? Özgürlük budur, değil mi? (Shri Mataji güler) onlara, “sen kaçıksın” diyebilirsiniz. Sen içki içiyorsun yani
sen kaçıksın. Onlara Benim söylediğimi anlatın. Tamam, şimdi ikna oldunuz mu? (genel gülüşme) Şimdi, herkes vibrasyonları
alıyor (mu)? Almayan hiç kimse var mı? Lütfen ellerinizi kaldırın.... Bakın! Nasıl kolektifsiniz ve nasıl kuvvetlisiniz. Ama Sahaja
Yogilerin kendi ebeveynlerinden çok korktuklarını gördüm, iki korkak gibi toplanırlar. Cesur olmalısınız ve onlara yeter demelisiniz,
bunu yapacak gücünüz var. Eğer ana babanızı değiştirebilirseniz, onlar için büyük bir iş yapmış olacaksınız. Onlar için daha başka
ne yapabilirsiniz? Eğer ebeveynler değişirse, siz büyük bir iş yaptınız demektir. (Bir Sahaja Yogiye bakar) Ne diyeceksin? Çok
yumuşaksın. İki üç Sahaja Yogi al ve onları (ebeveynlerini) güzelce dövün (shoebeatleyin). (Shri Mataji güler) Aksi halde, içtikten
sonra her halükarda, içmeleri sayesinde onlar dövülecekler. Bu çok üzücü. Hepiniz özgür ülkelerin insanlarısınız ama
savaşmalısınız, savaşmadan bu çalışmayacak. Yani Ben hepinizin bir araya gelmesini istiyorum ve Sahaja Yogi olduğunuza,
Tanrı tarafından kutsandığınıza, Tanrının temsilcisi olduğunuza, bu pis şeyleri kabul etmeyeceğinize dair tam bir duyarlılıkta olun.
Ebeveynlerinize “biz içki içmenize saygı göstermeyeceğiz” diyebilirsiniz. Kendinize saygı gösterin, saygı. Onlara söyleyin, Benim
böyle söylediğimi onlara anlatabilirsiniz. İsa`ya bakın, nasıl savaştı o, nasıl Hristiyanlar ki bunlar, içiyor, içiyor, içiyorlar. Ama
Hindistan`da neden içmezler? Onlar içmezler. İçki içmeden sadece yaşarlar, iyi yapıyorlar. Sanırım ana babanızla mücadele
etmek için bu cesareti Benden aldınız. Bir dahaki sefere geldiğim zaman, hiç kimsenin ebeveynlerinin onları dinlemediğini
söylediğini görmek istemiyorum. (Güler ve alkış) Sarhoş olduklarında kaşıkla onlara vurabilirsiniz. Rusya`da bile, çok içerler ama
aydınlanma alanlar içmezler [net değil]… içmezler. Sanırım işte bu yüzden komünizm iyi çünkü çok cesurlar! Tüm bu demokrasi
ile, sizler demon (şeytan) oluyorsunuz, şeytandan başka bir şey olmuyorsunuz. Yani bu gün sizden ana babanızı iyi idare
edeceğiniz sözünü alacağım. Çok teşekkür ederim. Problemi olan herkes Bana söylesin. Yogi: Anne, okulumda ailesi içki içen pek
çok öğrenci var, hepsi ayrılıyorlar. Öğrenciler çok rahatsız oluyorlar. Shri Mataji: Onu duyamıyorum (başka bir yogi söyleneni
tekrarlıyor) Ne zaman? Ne zaman boş zamanları oluyor? Yogi: Bütün hepsi rahatsızlar, öğrencilerin hepsinin rahatsız olduğunu
görebiliyorum, Anne. Shri Mataji: Ne istiyorlar? Sir CP: Öğrenciler, ana babaları içiyor ve ayrılıyorlar, çok fazla problem var ve genç
öğrenciler bundan dolayı çok üzgünler. Shri Mataji: Onların şişelerini kırın, onlara bunu Benim söylediğimi söyleyin. Onların
şişelerini kırın, şişeyi görünce kırın. Sonra da bakın. Bunun Hindistan`da yaptık, bağımsızlık istediğimiz zaman bunu yaptık
biliyorsunuz? Çocuklar, onların şişelerini kırarlardı. Şişelerin içinde, asla özgürlüğünüzden neşe duyamazsınız, onu kırın! Hiç soru
var mı? Onları aşağılamayız ama şişeleri kırmanız olur. (Yogi, Anneye buraya geldiği için teşekkür ediyor) Tanrı sizleri kutsasın.
(Tüm yogiler namazkar yapıyorlar) Tanrı sizleri kutsasın. (Bir Yogini ile konuşuyor) Kuveyt`e gitmek istediğini mi söyledin? Yogini:
Ukrayna, Anne. Shri Mataji: Ukrayna. Ukrayna`ya gitmek istiyorsun. (Yogini Madras`ta dans eğitimi aldığını ve bir dans okulu
açmak için Ukrayna`ya geri dönmek istediğini açıklıyor) Onlar çok iyi insanlar, Ukraynalılar çok iyi insanlar. (Yogi, Hintçe
konuşuyor) Bu kadar çok, güzel, güzel, teşekkür ederim. LAKSHMI SEPETLERİ SUNULDU VE YOGILER ‘SARVAMANGALA’
ŞARKISINI SÖYLEMEYE BAŞLADILAR.
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Dassehra. Navaratri’nin Onuncu Günü, Sydney (Avustralya), 21 Ekim 2007. (Anne yogilere bakar, gülümser ve der ki) Çok
mutluyum. Lütfen rahat oturun. Bugün (tam anlaşılmıyor) büyük gün, değil mi, Dassera. (Yogiler Shri Mataji’ye bir mikrofon
ayarlarlar.) Geliyor mu? Çalışıyor mu? Evet, bugün Dassera; Hindistan’da büyük bir gün. Bugün Ravana’nın öldürüldüğü söylenir.
İnsanoğlunun en kötü düşmanıdır, öldürülmüştür. Ancak, o zaman her ne olmuşsa, o büyük insanın anısına, bugün Dassera
olarak kutlanmaktadır. Bugünde, derler ki, dushta’lar, yani kötü insanlar, negatif insanlar, öldürüldü. Hayal edebiliyor musunuz?
(alkışlar). O yüzden bugün Hindistan’da çok önemli bir gün olarak kabul edilir. Ravana’nın büyük bir heykelini yaparlar. Hepiniz
Ravana’yı biliyorsunuz değil mi? (yogiler: “Evet, Shri Mataji!”). Hani şu Shri Rama’nın öldürdüğü. O korkunç bir adamdı. Shri
Ram’ın karısı Sita’yı zorla kaçırdı. Ama o öylesine iffetli bir kadındı ki, Ravana ona dokunamadı. Uğraştı ama dokunamadı. Ona
şiddet uygulayamadı. Aksine Sita çok güçlüydü. O zaman Shri Rama’nın kayınvalidesi, yani Dasharata’nın karısı, büyük bir
saadhuni gibiydi. Dedi ki: “bundan böyle çift evliliğe (iki eşliliğe) izin verilmeyecek. Sadece tek bir evliliğe (tek eşliliğe) izin
verilecektir”. O yüzden bugün Hindular arasında tek eşlilik geçerlidir. İki kez evlenmezler. Karısının üstüne kuma getirmek
Hindistan kültürüne göre büyük günahtır. Bunu yapan kimi insanlar var, ama bu yanlış. Bu Hint usulü değil. Kayınbabası kanunu
geçirdi, çünkü iki karısı vardı, çok acı çekiyordu. Birini ormana, Shri Ram’ın yanına göndermek istedi. Bu kadın çok gaddardı.
Oğlunun kral olmasını istiyordu. Ancak bu babanın hatası olduğu için, ona bir lütufta bulunacağını söyledi. Çünkü kadın savaşta
onun hayatını kurtarmıştı. O nedenle kocasından kendisini ormana, Shri Ram’ın yanına göndermesini istedi. Ayrıca oğlu
Lakshmana’nın kral yapılmasını da istedi. Ancak Lakshmana geldiğinde kral olmak istemediğini söyledi. “Ben Shri Rama’nın
tahtına oturmak istemiyorum çünkü bu onun hakkı” dedi. Böylece, ormana Shri Rama’nın yanına gidip ondan rica etti: “Başkent
Avodyah’a gidip taç giymelisin” dedi. Shri Rama da “Yapamam; babamın isteğini yerine getirmeliyim” dedi. Ancak, o anda babası
dedi ki, “Hindistan’da bundan böyle kimse ikinci kez evlenemeyecek. Çünkü iki eş yüzünden tüm aile acı çekti.” O yüzden ancak
bir tane karımız olabilir, iki tane değil. Bugün bile Hindistan’da insanların tek eşliliğe inanması şaşırtıcı. Ancak, tek eşliliğin geçerli
olduğu diğer ülkelerde de insanların evlilik dışı ilişkileri var ve karılarına saygı duymuyorlar. Bu çok üzücü bir şey, ülkelerinin de
acı çekmesine neden oluyor. Çünkü kadınlara böyle davranılırsa, kadınlar acı çeker. Kadınlar acı çekerse, çocuklar acı çeker. O
yüzden, hiç kimsenin iki kez evlenemeyeceğine dair bir yasa çıkardı. Yalnızca Hz. Muhammed dedi ki “Tamam. Dört kez
evlenebilirsiniz.” Çünkü o zamanlar öldürülme olayları çok sık yaşanıyordu. Erkek sayısı azalmıştı. O yüzden “tamam dört kez
evlenebilirsiniz” dedi, “çözün sorunu”. (Alkışlar). Ancak bu da sorunu çözmedi. Bugün bile Müslümanların böyle bir sorunu var.
Tabii dört kez evleniyorlar, ama bakın aile hayatlarına, çok üzgünler. Biz Hintlilerin onlardan öğreneceğimiz bir şey yok. Tersine
tüm dünyaya demeliyiz ki “kadınların peşinden koşmayın. Kendi kendinize bakın.” Batı’da insanların duyguları yok. Tabii tek
karıları var, iki karıları yok ama başka kadınlarla yasadışı ilişkileri var. Sahaja Yoga’da bu tür şeyler yasaklanmıştır. Eğer böyle bir
şey yaparsanız size boşanın derim. Böylece onların evliliklerini ayarlarım. Ancak bu çok üzücü. Neden insanlar Batılı hayatın
etkisinde kalıp başka bir eş tutsun, her şeyi kirletsinler ki. En çok onların çocukları acı çekiyor. Eğer bir yerin ahlakı bozuksa yeni
nesil, çocuklar acı çeker. Sonuçta geriye ne kalır? Hasta bir ülke. Bir zamanlar İngilizler çok gururlu, çok duyarlı idiler. Ama şimdi
çok mutsuz oldular çünkü tek eşliliğe inanmıyorlar; evde bir karıları varsa bir karıları da başka yerde. Bu çok üzücü bir şey. Sahaja
Yoga’da bunu hoş göremeyiz. Tek karınız olmalı; onunla yaşamalısınız. Bazı kadınlar laftan anlamaz. Tamam, o halde Sahaja
Yoga’dan ayrılın. Bazı erkekler çok sorun çıkarıyor. Onlara da diyorum ki Sahaja Yoga’yı terk edin. Eğer bir Sahaja Yogi olmanın
avantajlarına sahip olmak istiyorsanız başka bir adamla ya da kadınla evlenemezsiniz. Birbirinizle mutlu bir hayat sürmek
zorundasınız. Eğer bunu yapamıyorsanız Sahaja Yoga’yı bırakın. Ancak kimileri var ki eşleri ile zor zamanlar geçiriyor. O zaman
dedim ki flört edenler ve düzgün bir karaktere sahip olmayanlar Sahaja Yoga içinde yer alamazlar. Çok saf bir toplum olmalıyız.
Görevimiz kavga etmeden, mutlu bir şekilde yaşayabileceğimizi göstermek. Sahaja Yogiler çok hassas kocalar olarak bilinir.
Hepinizi burada görmekten çok mutluyum. Bazılarını tanıyorum, onları ben evlendirdim, şimdi çok mutlular. O yüzden erkek kadın
demeden hepinize söylüyorum: adanmış bir hayat sürmeliyiz. Eğer koca flört ediyorsa bırakın cehenneme gitsin, eğer kadın flört
ediyorsa bırakın cehenneme gitsin. Biz Sahaja Yogiyiz. Karakterlerimizi sağlam tutmalıyız. Eğer düzgün bir kişiliğiniz varsa kendi
hayatınızın tadını çıkarırsınız. Eğer uçarı, saçmasapan bir hayatınız varsa hayatın tadını çıkaramazsınız. İster birini tercih edin
isterseniz diğerini. Saçma sapan işler yapıp ömrünü çarçur edenler asla mutlu olamazlar. Ancak öldüklerinde durumları son
derece berbattır. Bu tür insanlar çok acı çekerler. Onları öyle acılar içinde gördüm ki. O yüzden biz karı-koca olarak birbirimizden
neşe duymalı, mutlu bir hayat sürmeliyiz; üzüntü duymamalıyız. Sahaja Yoga’da hepiniz evlendiniz. Belki bazılarınızın evlilik
yaşantısı iyi gitmiyor olabilir. Ama ne yapalım? Bu Sahaja Yoga’nın değil sizin hatanız. Karınızın ve sizin ortak hatanız. O yüzden
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herkes tartışarak, kavga ederek enerji harcamak yerine doğru düzgün bir yaşantı sürdürmeli. Neden tartıştığınızı, neden kavga
ettiğinizi, hangi konularda farklı olduğunuzu bulmaya çalışın. Farklılıklar olacaktır, önemli değil. Siz iki farklı insansınız, elbette
farklılıklar olacaktır. Ancak bu farklılıklar problem yaratmamalı. Tersine, farklılıkların tadını çıkarın. Adanmış bir eş olmadıkça asla
hayatın tadını çıkaramazsınız. Daima endişeli ve üzgün olursunuz. Bu kutlu günde buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür
ederim. Hepiniz çok mutlu görünüyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim.
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Diwali Puja Akşamüstü Konuşması. Noida (Hindistan), 10 Kasım 2007. (Hintçeden tercüme edilmiştir) Diwali kutlu
olsun!Hepinize çok mutlu bir Diwali dilerim! Bu farklı farklı dansları izlediniz, bunlardan anlamanız gereken tek şey,bunları her kim
yazdı veya öyledi ise, hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Söyledikleri en büyük şey, Paramatma`nin tek olduğudur. Onlar farklı formlarda
enkarne oldular, avatarlar, ama Paramatma tektir. Birbirleri arasında bir anlaşmazlık yoktu, onlar bu dünyaya, şeytanı yok etmek
ve kötü insanları öldürmek için geldiler ve bu gerçekleşiyor. Her yerde görüyorum, bu şeytani insanlar açığa çıkıyorlar ve bu, sizin
de işiniz şimdi, tüm bu şeytani kişileri, tüm bu Paramatma`ya aykırı hareket eden kişileri, para kazanmak adına her şeyi yapmaya
hazır olan kimseleri görmelisiniz, Hepsi cehenneme gidecekler. Kaç adet cehennem olduğunu bilmiyoruz! Şu an oturmakta
olduğunuz yer, Cehennemden çok uzak. Cehennemle hiçbir alakası yok. Ama burada kalıp, eğer dine aykırı işler yapar, yanlış
şeyler yaparsanız, o zaman sizde cehenneme gidebilirsiniz. Birçok farklı tipte cehennem var ve oraya gitmeniz için gereken
ayarlamalar da çok hoş bir şekilde yapıldı. Çünkü oraya gidenler, nereye gittiklerini bile bilmiyorlar. Geride kalanlarda cennete
gider. Bu dünyevi meskendeki kimseler bile bilir ki, onlar dahi cehenneme gidebilirler. Yanlış işler yapanlar bizleri cehenneme
çekecekler. Diwali`nin kendisinin anlamı budur, dışarıda lambaları yakarak, sizler de içinizde aydınlanacaksınız. Bakın bu karanlık
dünyada, sizler ışıksınız, sizler lambalarsınız ve ışık vermelisiniz. Ama içsel olarak yeterince aydınlanmamışsanız O zaman dışarı
nasıl ışık verebilirsiniz? Bunu anlayın. Herşeyden önce sizler Sahaja Yogilersiniz, uygun şekilde içsel olarak aydınlanmalısınız ve
belki bizlerin bu dünyaya gelmesinin yegane nedeni budur. Jesus Christ`a dek, hiç kimse bundan bahsetmedi. O, Agnya çakrada
geldi ve kendisinin egosunun veya benzer bir şeyinin olmadığını gösterdi. O, Kadir-i Mutlakın oğlu idi ve yine de egosu yoktu.
Ondan önce gelmiş olan insanlar biraz ortaya koydular ama sadece Christ bizlerin Agnya çakramızın temizlenmesini istedi ve
Agnya çakra Delhi de fazlasıyla tıkalı. Bunun nedeni nedir? Daha önceleri burada İngilizler yaşadılar ve bize egolu olmayı
öğrettiler. Konuşmalarınız ve davranışlarınızda bu açıkça görülüyor. Bunu ülkemizin bağımsız olmadığı o günlerde de gördüm
ama şimdi sizler özgürleştiniz. Şimdi bağımsızsınız. İşte bu Swatantra`dır, -Swa`yı bil, kendini ve “Swa” sahibi olan kişi, kendini
bilendir. sonra kişi aynı zamanda “tantra” bilgisine de sahip olmalıdır, “Swa” nın, kendi enstrumanının bilgisi. Sahaja Yoga vasıtası
ile kendinizi bilirsiniz ve “tantra” olduğunuzu, enstrüman olduğunuzu bilirsiniz ve kendinize dair bilginin yolunu izlemeniz
gerektiğini bilirsiniz. Delhi`de bir sürü ilerleme olduğu görülebilir. Delhi dışında da bir çok ilerleme oldu. Hepiniz buradaki
insanların probleminin ne olduğunu biliyorsunuz, Size anlatmama gerek yok. Ama şimdi sizler bağımsız oldunuz, Bu yüzden de
böyle problemlerinizin olmadığını görmelisiniz. İlk problem Agnya çakranızın tıkalı olması. Christ çarmıha gerildi ve öldürüldü
ama hala Ondan bir şey öğrenmedik. Aksine, Hristiyan ülkelerin insanları yüksek derecede egolular ve bizleri de etkilediler. Ama
buradaki en korkunç şey, Henüz birbirimizi tanımamış olmamızdır. Her yerde kavgalar ve tartışmalar var. Sürüp giden
münakaşalar var, aklın saflığı mevcut değil. Her şeyden önce hepimiz akıllarımızı saflaştırmalıyız. Sahaja Yoga ile herşey
mümkün ve bu insanları öylesine yüce doruklara taşıyabilir ki. Kimsenin Himalayalar gidip orada oturması gerekmiyor. Bunu Delhi
şehrinin kendisinde de yapabilirsiniz. Ama etrafınıza bakarsanız, her yerde egolu insanlar göreceksiniz ve Agnya çakraları ciddi
biçimde tıkalı. Bu yüzden, çok zor bu. Şimdi Tanrı yeni bir şey gönderdi ve bu şey “KANSER”. Eğer kansere yakalanırsanız ve
Agnya çakrada temiz değilse, o zaman iyileştirilemez Ve sonrasında büyük bir trajedi gerçekleşecek. Bu nedenle, kanser olan kişi
Sahaja Yoga`yı kabul etmeli Ve kendisini egodan temizlemelidir. Nerede bir hükümet varsa orada çok egolu olan insanlar var. Bir
çok hükümet görevlimiz var ve hepsinin yeterince egosu var. Dışardan gelen insanlar onlardakinden daha fazlasına sahipler ve
birde bunun üstüne hepsi içki içerler. Sadece durumu analiz edin, Kendilerine Hristiyan diyorlar ve hepsi içiyorlar. İçki içerek,
sizler kendinize karşı hareket ediyorsunuz. Agnya çakranıza karşı itaatsizlik ediyorsunuz. Ona itaat etmiyorsunuz. Agnya çakrası
temiz olan bir kişi, içki içemez, asla içemez. Ne zaman içki içen insanlara baksanız, onların bundan kurtulmalarına imkan
olmadığını görürsünüz. Çünkü kurtulmalarına imkan olmadığını fark ettikleri zaman, üstüne tekrar içerler. Her türlü bağımlılık bizi
köleleştirir, her ne türde olursa olsun. Burada “paan” yaprağına karşı (psikoaktif maddeler içeren bir bitki) bir bağımlılık var ve
buna tütün de ekleyeceklerdir. Tanrı sizleri büyük bir sevgi ile yarattı ve bu ülkede doğmanızı sağladı. Bu yüzden dünyanın geri
kalanında emsali olmayan biri olabilirsiniz. Onlar böyle olabilirler. Hintliler de öyle. Ama son zamanlarda, bir çift ciddi hastalık
olduğunu görüyorum. Yemek yerine para yiyorlar. Üstünden geçerek buraya geldiğimiz yollar daha önceleri yoktu ama yolların
böylesi kötü bir halde olduğunu görmek, benim için acı verici oldu. Kimse bu yolların yeni yapılmış olduğunu söyleyemez. Ancak
Hintliler böyle işler yapabilirler. Dünyanın hiçbir yerinde böyle işler yapan, böylesine utanmaz insanlar görmedim. Böyle olması
gerekmiyor. Burada, gücü olan herhangi bir insan, her zaman bunu yapabilir. Her şeyden önce bu gün bir karar verilmeli,
Agnyalarımızı temizlemeliyiz. Agnya`daki en büyük mesele bizim diğerlerinden üstün olduğumuzu düşünmemizdir. Ve bütün
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dünyayı yönetebileceğimizi düşünmeye başlarız, dünyayı bizim düzeltebileceğimizi. Kendiniz doğru olmadığınız zaman, dünyayı
nasıl düzeltebilirsiniz? Bir çok kişi görmüş olmalısınız, kendilerinin pek yüce olduklarını düşünen, ama bir sürü yanlış şey yapan.
Bu ülkede insanlar bir sürü para aldılar, söyleyin Bana, Tanrı bizi bunun için nasıl affedecek? Tüm günahlar içinde, en büyük
günah hırsızlık ve rüşvettir. Bu tür günahlar işleyen kişi, her ne yapmaya çalışırsa çalışsın, pujalar yapabilir, mantralar okuyabilir,
namaz kılabilir, Allah`a seslenebilir. Hiçbir şeyin, ona herhangi bir şekilde faydası olmayacaktır. Sizin için bu gün yeni yıl,
Hepinizden dilerim ki, ve hepinizin bir karar vermesini istiyorum, Bu günden itibaren, ben yalan söylemeyeceğim, asla yalan
söylemeyeceğim diye. Hintliler dünya çapında yalancılıkları ile çok ünlüdürler. Nasıl oldu bilemiyorum ama ülkemiz sahtekar
damgası taşıyor. Yüce azizler, peygamberler burada doğdular. Bir çok sufinin doğduğu yer burası, İnsanlar böyle bir yerde nasıl
yalan söyleyebilirler? Bu yüzden, bu gün asla yalan söylemeyeceğinize dair söz vermelisiniz, Sonuçları ne olursa olsun. Bunu
yapmak için cesarete ihtiyacınız var. Şimdi anladığınız şey Hiçbir şekilde yalan söyleyemeyeceğiniz için daha fazla cesarete
ihtiyaç olduğu. Ancak böyle olduğunuz zaman, insanlar sizin gerçekten güvenilir kimseler olduğunuza inanabilecekler. Sahaja
Yogiler güvenilir olmalıdırlar. Mesleğiniz ne olursa olsun, her ne yapıyor olursanız olun, yol yapan bir mühendis olabilir, Herkesi
iyileştiren bir doktor olabilir. Tüm bu şeyşere rağmen, eğer yalan söylerseniz, o zaman sizin için cehennem olacaktır. Değişime
uğramış olmanız nedeni ile bu böyle. Sizler aydınlandınız. Aydınlanmış insanlar yalan söyledikleri zaman, aydınlanmadan hiçbir
şekilde fayda sağlayamazlar. Yurt dışına gittiğimde insanların sık sık, ülkemiz halkının dolandırıcı, yalancı ve rüşvetçi olduğunu
söylediklerini duyuyorum. Çok üzülüyorum. Bu gün sizler için çok kutlu bir gün. Bu gün bir karar verelim, Bizler her ne olursa olsun
asla yalan söylemeyeceğiz. Ben fazlası ile Hintli bir kadınım, asla tek bir yalan söylemedim. Yalanlar söylemek sizin için bir kayıp
olacaktır, Yanlış işler yaparak, kaybedeceksiniz. Böyle yaparak, belki biraz daha fazla kazanabilirsiniz veya daha fazla
dolandırabilirsiniz ama cennete gitmek yerine, cehenneme gideceksiniz. Bilmeniz gereken önemli bir şey var, dünyanın geri
kalanında çok kötü bir şöhretimiz var. Neden kötü şöhret? Çünkü bizler bu türden insanlarız! Birisinin yalancı olduğunu bildiğiniz
zaman, bBir komite kurun ve bunu soruşturun. Örneğin, eğer yeterince iyi olmayan bir yol yapılmışsa, o zaman yol yapımı için
harcanan miktarı ve ne yapıldığını soruşturun. Yol yapımı için harcanan para, Sadece içmek için, içki için kullanılacaktır, ki bunlar
bizim düşmanımızdır! Bunu neden yapmak isteyesiniz? Hepiniz iyi şeyler yapan insanlarsınız. Fakir insanların olduğu bir çok ülke
gördüm ama çok dürüstler. Dürüstlük sizlerde en önde gelen kalite olacak. Bu gün bir karar verin, Bizler bundan böyle sahtekar
insanlar olmayacağız ve hilekar insanlarla arkadaşlık etmeyeceğiz ve sahtekar bir kişi varsa maskesini düşüreceğiz. Bu şimdi bu
şöyle, insanlar diyecek ki, Anne, Polis kuvvetleri de böyle, başka bölümlerdekiler de böyle, Ama sizler Sahaja Yogilersiniz. Sahaja
yogi olanlar, Herhangi bir polis veya güç sahibi herhangi bir kişiden daha zayıf değiller. Onlar güçlüler ama tüm güçleri, Gerçeğin
gücüdür. Doğruluk orada olacaktır ve Ben çok mutluyum ki, pek çok Sahaja Yogi doğru sözlüdür. Ama hala daha fazla sayıda
güvenilir Sahaja Yogi`ye ihtiyacımız var. Doğruluk orada olmalı, Aksi halde Agnya çakranız temizlenmeyecektir. Agnya egonun
oturduğu yerdir. Bir kişi egolu olmaya başladığı zaman, her tür hatayı yapar, eleştirir, zarar verir, rüşvet alır. Böyle insanların hepsi
cehenneme gidecekler. Sizlere çok açıkça söylemek istiyorum, rüşvet almayacaksınız, ölmüyorsunuz. Para kazanarak ne
yaptınız? Ne yapıyorsunuz? Biraz daha fazla ışık koymalısınız, Biraz daha fazla kadınla iştigal etmek, bundan daha fazla ne var?
Cehenneme gittiğinde durumun ne olacak? Bu Diwali gününde bunların hepsini konuşuyorum, çünkü Diwali, Sitaji'nin Rama ile
tekrar bir araya gelmesi münasebeti ile kutlandı, iffeti bir kere benimsediğimizde artık köle olamayız. Bizler kendi kendimizin
köleleriyiz, başkalarının değil. Her ne olursa olsun, hiçbir nedenle yalan söylemeyeceğiz. Uzun bir süre Delhi de yaşadım ve ne
kadar yalan söylediklerini gördüğüm için çok şaştım. Yalan söylemekten hiçbir şekilde çekinmiyorlar. Açıkça yalanlar söyleyerek
burada kazanç elde edebilirler, daha fazla para kazanabilirler, Ama cennete gitmeyeceklerini bilinmiyor. Sahaja Yogilerin hem
yalan söylemeyecekleri, hemde yalan söyleyenlere destek olmayacakları konusunda söz vermelerini istiyorum. İnsanlar
ülkemizin çok yozlaştığını söylerler. Evet, Ben uzak yerlerde bulundum ve Rusların, (yabancılar) arasında en iyileri olduklarını
gördüm. Onlar, yarı Sahaja Yogi gibiler ve orada çok sayıda Sahaja Yogi var. Bu sene Rusya ya gitme şansım olmadı, Önümüzdeki
yıl kesinlikle gideceğim. Bunun şu anlama geliyor ki, bizler demokrasiyi iyi bir şekilde uygulamayamadık, bizlerde komünist
olmalıyız. Orada hırsızlık vakaları yok, yalan yok, Ve herkes birbirini seviyor. Bana büyük saygı gösteriyorlar. Nereye gittiğimizi
anlamalıyız. Daha fazla para kazanma uğruna, nerelere kadar gideceğiz? Ne elde edeceğiz? Dürüstlük içinizde en önde gelen
kalite olmalıdır. Hilekarlığınız kendi insanlarınız için problem yaratacak. İnsanlar, Hintlilerin hilebaz olduklarını söylüyorlar. Bunu
duyunca utanıyorum. Bir çok büyük aziz burada doğdu, kaç büyük peygamber burada bulundu ve bu yerin insanları büyük
soyguncular, çalarlar ve eleştirirler. Agnyanız tüm bunlardan dolayı, kendisinden başlayarak korktu. O insanlar muazzam paralar
kazanmak isterler, tüm bu zengin insanlar sonunda cehenneme gidecekler. Bu Diwali gününde, Hepinize Diwali nin anlamının şu
olduğunu söylemek istiyorum, cehennem karanlıkla dolu ve hepiniz aydınlandınız. Sizlerin her nerede karanlık varsa bununla
savaşmanız ve onların yanlış işler yaptıklarını anlamalarını sağlamanız beklenildi. Bunu yapmanızla ülkeniz düzelecek ve bunu
yapmak zorundasınız. Puja yapıyoruz, ritüelleri yerine getiriyoruz, ama Shakti bizim içimizdedir. Doğru olmayan tüm bu şeylere



karşı olmak için oradadır. Pek çok kişi para yapmanın bir hastalık olduğunu bilmiyor. Onlar doğrudan cehenneme gidecekler.
Hepinize bunu söylüyorum Çünkü bunu kimse daha önce bu şekilde söylemedi. Diwali gününde sizlere Ben söylüyorum, bizler
lambaları yakacağız ve mutluluğu kalplerimizde kutlayacağız. Bunun sayesinde, kişinin nasıl bir insan olduğunu görebiliriz,
Hırsızlık yapan birisi mi? Şu ana dek dahi, birbirleri ile kavga eden insanlar görüyorum, Hindular ve Müslümanlar arasındaki
çatışmalar şimdi bitti, ama başkaları ile kavga başladı. Bu ikinci olarak olan şey şu ki– Bizler kavgacıyız da. En azından diğer
ülkelerde bizimki kadar fazla sayıda din yok. Bu yüzden ne zaman fırsat bulursak kavgaya başlıyoruz, Kavga önceliğimizdir. Karı
– koca arasında kavga, sonra onların çocukları ve sonra başkaları varsa onlarla da kavga ederler. Sahaja Yoga nedir? Sahaja
Yoga sevgidir, sadece sevgi. İçimizde olan sevgi gücünü uyandırın. Bu gün çok kutlu bir gün ve kalplerimizde lambaların ışığı
olmalı Ve ölsek de yalan söylemeyeceğiz şeklinde çözümü kabul edelim. Burada yüce insanlarımız oldu ama hala tüm dünyada
Hintlilerin sahtekar olarak kötü bir şöhretleri var. Ben böyle birini asla görmedim ama buna rağmen bunu ne zaman işitsem, çok
üzülüyorum. Hindistan gibi kutsal bir yer, büyük azizlerin doğduğu bir yer, bu başka hiçbir yerde olmadı, sufiler de burada
doğdular. Bir çok büyük aziz Hindistan da doğdu, Hiçbir ülke, Hindistan`da olan kadar çok azize sahip olmadı. Bir kaç tane
bulunabilir ama Hindistan`da büyük azizlerimiz oldu, onların her ne öğretilerse, bunu bırakın. Bizler adı çıkmış hırsızlar olduk.
Hırsızlık yapan kişi, kim olursa olsun asla cennete gidemez. Burada geçirilen yaşam süresine kıyasla binlerce daha kez fazlasını
Cehennem de geçireceksiniz. Bu gün cehennem hakkında konuşuyorum çünkü cehennem karanlık demektir ve Bizler her yerde
cehennemden gelen karanlığın büyüsünü görüyoruz. Şimdi, ışıklar yakıldı, kimlerin cehennemde olduğunu görmeye çalışın. Bu
sahtekarlığı açığa çıkararak hükümeti destekleyin. Daha genç birisi veya daha yaşlı biri olabilirsiniz ama kimin hırsız olduğunu
açığa çıkarmalısınız, hırsızları yakalıyın, sahtekar olanları yakalayın. Şimdi güçleriniz var, bu ne işe yarayacak? İşte sizler bunun
için uyandırıldınız. Aydınlanma aldınız. Kendinizi, kendi ışığı içinde görün. Karanlık içinde hiçbir şey görmediniz, ama kendi ışığınız
içinde kim olduğunuza bakın ve yalan söyleyerek neye ulaşacaksınız? Bizler aileleriz, Asla yalan söylemeyiz ve bizler yalan
söyleyemeyiz bile. Ne zaman ki yalan söyleme durumu baş gösterirse, unutmayın ki, sizin güçleriniz var, sizler ışıksınız, Bakın,
sizler bu karanlık içindeki ışıklarsınız. Ve ışıkları yanar vaziyette muhafaza edin. Bu karanlığı sona erdirmeliyiz. Sahtekarlığımız
nedeni ile köyü bir şöhretimiz var. Bizim olduğumuz kadar yüce bir ülke yok, hala bunu bilmek çok üzücü, dışarıdaki insanlar bizi
yanlış anladılar. Bu insanların sahtekarlıkları ile neye ulaştıkları biliniyor. Elde edecekleri şey korkunç olacak! Hiçkimse
kurtulamayacak! Sahtekar olan herkes yakalanacak Bunun için yapılmış ayarlamalar var. Sahtekar olmadığınız için aydınlanma
aldınız, Sizler doğruluğu seviyor ve buna saygı gösteriyorsunuz. Hepinizin gerçeğin yanında durmanızı istiyorum. Yamunaji de
kargaşa yaratanlar, aptal kişilerdir. Yamunaji doğrudan cehenneme doğru gidiyor. Ama sizler cehennemden kurtulacaksınız.
Sizler aydınlanmış ruhlarsınız. Aydınlamış birisi asla düşmez. Ama eğer gerçekten Sahaja Yoga yı kendi içinizde tamamen
yerleştirmek istiyorsanız, o zaman ilk olarak hepiniz asla sahtekar olmamaya karar vermelisiniz. Para kazanmak bu dünyada
kalan tek iş! Bununla ne olur? Kimse onları hatırlamayacak bile. Eğer ülkenizi seviyorsanız doğru olmalısınız. Aksi halde bir
yalancının sevgisine kim inanır! Sizler için çok zor bir durum, komşunuzun şöyle biri olduğunu gördüğünüz ve Sizinde onun gibi
biri olacağınızı düşündüğünüzdeki durumunuz. Aksine neden siz, bizler böyleyiz ve neden bu komşuyu da bizim gibi yapmayalım
diye düşünmüyorsunuz. Herşeyden önce hepiniz asla sahtekar olmayacağına ve ne de herhangi bir sahtekarlığı
desteklemeyeceğinize dair söz vereceksiniz. Yalancıların gelişmesinin ülkemiz için bir lanet olduğu bilinmiyor! Sabahtan akşama
en azından 10 yalan söyleyecek ve Hala bunu yeterli bulmayacak pek çok insan var. Şimdi sefaletiniz yok oldu, herşey iyi, yiyecek
– içecek herşeyiniz var ve artık dilenci değilsiniz, O zaman neden yalan söylemek zorundasınız? Bu yüzden bu gün bu kararı verin,
bizler yalan söylemeyeceğiz ve eğer bir kişi yalancı ise, o zaman biz bu kişiye destek olmayacağız, bizler onunla herhangi bir
irtibat kurmayacağız. Bunda büyük huzur ve mutluluk var. Biliyosunuz ki, yalancı biri cehenneme gider ve sizde onu
izleyeceksiniz. Tanrı sizlere aydınlanma verdi, İçiniz aydınlandı. Bakın, bu ışıkta, eğer sizin gibi olan başka insanlar varsa, asla
yalan söylemeyeceğinize dair bir karar vereceksiniz, bırakın kafalarımız ezilsin, her ne olursa olsun. Bu mesele de Hintliler çok
daha iyiler, Biliyorum, dışarda onlar hakkında söylenenleri işitince çok üzülüyorum. Şimdi bu yol, bu karayolları yapıldı. Yolların bir
anlamı var mı? Sanki ormanda gidiyoruz gibi hissettim. Bir komiteniz var, bu yüzden de ne zaman böyle bir şey görürseniz, böyle
yollar yapan biri için bir soruşturma isteyebilirsiniz. Neden yaptı? Parayı kim yedi? Tüm Sahaja Yogiler birleşecek ve bu bhootu
ülkemiz dışına atmaya çalışacaklar. Nereye gitsek insanlar “Hintlilere inanmayın” diyorlar. Bu ne kadar utanç verici! En fazla
güven duyulacak insanlar bizleriz – Hintliler. Öyle büyük liderlerimiz oldu ki, büyük azizler ve büyük ruhlar burada ama bizler
onların sahip oldukları isim ve şöhreti düşünmüyoruz, kaç insan onlara saygı gösterdi ve onlar da size saygı gösterdiler, ama
hırsızları desteklemeyin. Eğer belli bir insanın hırsız olduğunu biliyorsanız, o zaman yemek yemek için onun yerine gitmeyin, bu
hırsızlara zor gelecektir. Sizlere anlatıyorum, sizler Tanrının polis kuvvetlerisiniz ve karşılaştığınız tüm hırsızları not edin. Bu
cesareti çocuklarınıza da telkin etmeye çalışın. Yanlış şeyler yapan ve yalancı olan insanları bulmaya çalışın. Bizim olan bu ülke,
azizlerinin miktarı ile harekete geçti. Ve sizlerde azizlersiniz. Sizin yalan söylemenize gerek yok, günde sadece bir defa yemek



yeseniz ne olur? Yemediği için kimse ölmez. Bizler yemeye,içmeye başlıyoruz ama üstüne, içki içmek istiyoruz. İlaveten, içki
içtiğimizde tek bir adımı bile zor atıyoruz. Aksine mahfolduk. İçki bağımlılığı var oldukça iyi yaşayamayız. Şimdi, örneğin Amerika
da, yeni bir şey ortaya çıkardılar, çocuk 16 yaşına geldiğinde kendi parasını kazanacak. Bunu, onlarınn hepsinin uşak olması
anlamına geliyor. Her ne iş yaparlarsa yaptıkları iş için onlara para veriliyor; araba yıkamak gibi şeyler. 16 yaşında ne diyorlar,
efendim, şimdi 16 yaşındasınız ve artık evden git. Hiçbir yerde böyle bir şey görmedim, 16 yaşındaki bu zavallı çocuklar, bizler,
onun ancak 16 sına girdiğini, nereye gidebileceğini düşünürüz? Eğitimi ne olacak? 16 sında daha! Kendi evinden sokağa atıldı.
Ana baba beraber onu evden gönderiyorlar. Amerikalılarda ne kadar sürecek bu, sadece izleyin. Onlar mahfolacaklar. Bir tane
veya iki tane uçak satın alarak kimse yücelmez. Neredesin? Kapasiten nedir? Hindistan tüm dünyaya hizmet edebilecek bir ülke,
ama bunun için, içinde doğruluk olacak. Sahteliğe nerede ihtiyaç var, anlamıyorum! Zengin insanların çoğu herşeyden önce
bilmelidir ki, sizler zenginsiniz, şimdi sessizce oturun ve daha fazlasını kazanmayı düşünmeyin. Daha fazlasını kazanmakla daha
mutlu olan kimse görmedim. Siz bir sahaja yogisiniz ve içinde ışığa sahipsin. Bu ışığın içinde kendi yolunu görebilirsiniz ve yol
doğruluktur. Müslüman olabilirsin, Hindu olabilirsin veya Hristiyan olabilirsin. Fark etmez, hepiniz insansınız. Ve eğer
insanoğullarının kendilerinde dürüstlük yoksa o zaman sahtekardırlar. Onu hiç kimse tanımayacaktır. Bu hayatın ötesinde de bir
hayatımız var, buna ne olacak? Dürüst olmanın pek çok faydası vardır. Bunlar içinde en büyüğü Tanrı nın kutsamalarınının sizinle
birlikte olmasıdır. Çeşitli kutsamalara sahipsiniz ve bilseniz şaşarsınız. Herhangi bir çaba göstermeden her şeyiniz ayarlanır.
Ama şimdi Hindistan`da, insanların şartları her ne ise - Sahip olabilirler, sahip olmayabilirler ama hepsi para peşinde koşuyor.
Halen çok fazla fakir insan var ve bu gün o insanlar içinde Diwali kutlaması olmalı. Onlarda mutlu olacaklar. Bizler aynı ülkede
yaşıyoruz. Ama kendimizi kandırıyoruz. Bizler çok zekiyiz. Bununla kendi içimizde egoist olmaya başladık. Egoist olmanızla,
kimse sizi kurtaramaz. Egonuzun etkisi ile kanser olursunuz. O zaman kendinizi kurtaramazsınız. İçinizde kanser varsa kendi
kendinizi kurtaramazsınız. Bende sizi kurtaramam. Size gerçeği söylüyorum. Önce egonuzu ateşte yakın. Eğer egonuz varsa o
zaman bundan dolayı madara olacaksınız. Neden ego sahibi oluyorsunuz? Ülkemizde bu herşey için. Eğer bir kişi fakülte mezunu
ise egolu olur ve bundan daha fazlasını yaparsa, çifte egolu olur. Eğer birileri bir şeylere ulaşırsa, eğer bir doktor veya mühendis
olursa O zaman kişi egolu olur. Agnya çakrası catch ederse, bu onu doğrudan nereye götürür? Cehennem, ve cehennem korkunç
bir yer. Tanrı sizlere akıl verdi ve Şimdi aydınlanmanızı aldınız. Bundan sonra bile eğer gitmek isterseniz, cehenneme
gidebilirsiniz. Bu güne dek kimse bundan bahsetmedi. Bu gün kutlu bir gün, Çünkü bu gün pek çok şey meydana geldi.
“Ramchandraji” döneminde Sitaji geri döndü, “Krishnaji” döneminde her ne büyük iş yapıldıysa, aydınlanmış Ruhlar tarafından
yapıldı. Bu nedenle kesin olarak karar vermeniz gereken ilk şey, bizlerin hiçbir sahtekarca iş yapmaması, eğer herhangi bir kişi
bunu yaparsa ifşa olacaktır. Ama bu ülkede şunu görüyorum, beyazlar siyahlarla savaşıyor, birileri bir başkası ile savaşıyor.
Hindistanın bölünmesini istiyorlar. Bu hiçkimsenin yararına olmayacak. Eğer dürüst iseniz bu nasıl yararlı olabilir ve iyi bir
karakteriniz varsa! İngilizlerden her ne öğrendiysek, Öğrenmeye değer bir şey yok. Şimdi hepsi çok kötü durumdalar. Ama bizler
ülkemizi kurtarmalıyız ve tüm dünyayı kurtarmalıyız. Bu büyük bir sorumluluk, size aydınlanma verildi, sizler aydınlatıldınız, eğer
hala hendeğe yuvarlanmak istiyorsanız sizin için kim ne yapabilir? Herkes bir araya gelmeli ve çaba göstermeli. Sahaja Yogilerin
bir komite kurmasını istiyorum ve eğer herhangi bir hırsızlıkla karşılaşırsanız o zaman bu, komitenin dikkatine sunulmalıdır ve
sonra komitenin ne yaptığına bakın. Bu şekilde sizler ünleneceksiniz ve çok yüksek bir pozisyona geleceksiniz. Bu nedenle
yapılacak olan ilk şey ne sahtekar olmak nede diğerlerinin sahtekarlığına izin vermemektir. Bu çok önemli. Ülkemiz lekelendi,
yağın saflığında bozulma var, sonra Ghee nin de saflğında bozulma var. Her nerede görsek, insanlar bize gülüyorlar. Hiçkimse
buna inanmaz ama gerçekte en iyi insanlar Hindistan`dadır. Aydınlanma almış insanların sayısı dünyanın herhangi bir yerinde
olandan daha fazladır. Herhangi bir erdem kazanmadılar. Bu yüzdende, para kazanmaktansa erdem kazanmak daha iyidir. Çok
fakir olan insanlara bakın. Bu gün çok kutlu bir gün ve aynı zamanda çok da neşeli bir gün. Neden neşeli? Çünkü bu gün
cennetimiz var ve bizler cennette yanlız olmak istiyoruz. Ama korkak insanlar cennete giremezler. Korkmaya gerek yok. Bir kaç
rupi fazla veya az kazansanız başınıza nasıl bir felaket gelecek? Hepiniz zengin oldunuz. Görüyorum. Buraya geçen 17-18 yıldır
geliyorum. Daha önce olduğunuzdan daha zenginsiniz. Durum daha önce olduğundan daha iyi. Ama sabahtan akşama kadar
sahtekarlık var, sahtekarlık ve sahtekarlık. Yol yapıldı. Bu nedenle bu sadece şuna söz verin, bizler sahtekar olmayacağız ve eğer
bir kişi sahtekarsa, o zaman bizler onun karşısında birleşeceğiz. Neden sizlere Sahaja Yoga verildi? Neden sizlere aydınlanma
verildi? Bu sayede sizler ışığı yayabilirsiniz, içsel ışığınız yoksa o zaman nasıl dışarı ışık saçabilirsiniz? Gördüğünüz bu ışıkla,
sahtekarlara mı yardım ediyorsunuz? Biraz daha az veya biraz daha fazla kazanmakla bir şey olmayacak. Eğer dürüst iseniz o
zaman Tanrı size yardım edecektir! Neden ülkemizde bu kadar çok insan ölüyor? Başka hiçbir yerde ölmezler, onların bir çoğu
bunun nedeni onların cehenneme gitmek zorunda olmaları. Şunu bilmelisiniz ki, eğer sahtekarsanız o zaman cehennem için ilk
adım, halihazırda tamam ve sonrasında yalan söylemekle gelecek olan ikinci adım gerekli olmayacak. Siz doğruyu söyleyin. Size
doğruyu söyleyen kişi eşi bulunmaz birisi olacaktır. Eğer bu kişi bir Sahaja yogi ise o zaman, bu en iyisi. İnsanlar Sufileri ne



şekilde hatırlıyorlarsa, sizi de aynı şekilde hatırlayacaklar. Sizin hiç bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece bu sahtekarları tutup
yakalayın, Bu çok gerekli. Burada insanlar Yamunaji ye çöp atılmasını durdurmak için savaşıyorlar, bunun da söylenmesi gerekli!
Bir çok ülkede bulundum, kimse çöpünü nehire atmaz. Neden bu kadar tembelsiniz? Burada pek çok tesis var. Çöpünüzü
Belediye ye verebilirsiniz. Bir yerlere bırakın ama eğer sizler çöp atarsanız o zaman başkaları ne yapar? Bu gün aklınızla hepiniz
bir hüküm verin ve bir karar alın, bu gün çok kutlu bir gün, çok kutlu bir gün, bizler hiçbir dürüst olmayan iş yapmayacağız vede
sahtekarlığa inanmayacağız. Ben, hem sahtekar olmayan, hemde sahtekarlar insanların evine gitmeyen kimseler gördüm. Onların
bu kişilerle bir işleri yok çünkü onlar sadece kendi refahlarını gözetmiyorlar, aynı zamanda tüm ülkenin refahını da gözetiyorlar.
Siz bir Sahaja Yogisiniz, bu yüzden bir söz vermelisiniz, Bizler sahtekarca olan hiçbir şey yapmayacağız. Siz sadece sahtekar olan
bir kişiyi teşhis edin İçinizdeki ruha onun dürüst olmadığını söyleyin. Ve Sahaja yogiler, 12 tanesi bile bir araya gelse ve bu kişinin
dürüst olmadığını anlarlarsa O zaman Tanrı sizi desteklemek için orada olacaktır. bir kaç zengin yüzünden bu ülkeden fayda
görmeyecek, Ama dürüst insanlar nedeni ile kesinlikle fayda görecektir. Bizlere vurulan en büyük damga sahtekar olduğumuz.
Sahaja Yogi olan kimseler asla sahtekar olamazlar. Bizler bütün tartışmaları bir kenara bırakarak birleşmeliyiz ve dürüst insanlar
olduğumuzu kabul etmeliyiz. Hindistan`ın imajı çok fazla lekelendi, dolayısıyla bu gün bir yemin edin, bundan böyle sahtekar
kimseler olmayacağız ve eğer sahtekar insanlar varsa onlardan uzak duracağız. Ertesi gün o kimse huzur içinde
uyuyamayacaktır, ama bu çok arttı. Sahtekarlığın seviyesi karşısında şaştım kaldım, Herşeyde sahtekarlık, Herşeyde sahtekarlık.
Daha önceleri, her bir küçük meselede kişiyi toplum dışı bırakırlardı ve çok küşük şeylerde bile kendilerini ondan ayrı tutarlardı.
Ama ülkemiz çok dürüsttü, bunun gibi güzel kaliteleri oldu. Onları unuttuk mu? Nereye gittiler? Her yerde sahtekarlık
görebiliyorum, her adımda sahtekarlık. Çocuklarımıza sahtekar olmamayı öğretmeliyiz. Evet, açlıktan ölüyorlarsa, o zaman bunun
içinde ayarlamalar yapılabilir, ama eğer o dürüst bir kişi ise sadece. Eğer dürüst değilseniz o zaman kimse size yardım edemez,
Tanrı bile. Kişi dünyada bulunan her tür hastalığa yakalanacaktır. Ülkemizde bu tür bir çok gelenek var, İçki içerler, şarap içerler.
Söyleyin Bana, buraya aptal olmak için mi geldiniz? Bunları yapan insanlarla arkadaş olmayın. Onlara yardım etmeyin. İçki içen bu
insanların evlerine giden kişiler gördüm, sonra onlarda içmeye başlarlar. Ama bir kişinin böyle bir karakteri olduğunu bildiğiniz
zaman, onun sahtekar olduğunu bildiğiniz zaman, Onun yerinde yemek yemeği bırakın. Onunla bir işiniz olmaz. Ülkemizin iyiliği
için çalışmalıyız, çünkü Tanrı bizlere ışık verdi. Bu ışıkla görün. Onun güçleri inanılmazdır. Eğer buna karar verirseniz, ulusuna
karşı sahtekar olanlarla Tanrı ilgilenecektir, sonrasında tek başına bu yeterli olur. Ama sizler sağırlaşıyorsunuz.
Anlayamıyorsunuz. Böylesi bir kimse asla herhangi bir iyi iş yapamaz, veya verebilir mi. Onların nasıl bu kadar utanmazca
yaşadıklarını anlayamıyorum. Bu yüzden bu günün mesajı, şu yemini etmemizdir, bizler hiçbir şekilde sahtekar olmayacağız ve
eğer herhangi bir kişi sahtekarsa o zaman da onu desteklemeyeceğiz. Bu yeterli. Daha fazla aydınlamış Ruh ülkemize gelecek.
Ama siz böylesi sahtekar bir ülkeye gelmek istermisiniz? Bu günün tek mesajı şu, ışığınız var ve bu ışıkta yürüseniz, Bu size güç
verecektir. Her ne yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bakın, bizler kendi “Swatantra” mıza ulaştık. “Swatantra”, kendini anlamanın
mekanizmasıdır. Ben çok sayıda aydınlanmış çocuğun doğmasını istiyorum, bu günün çok büyük bir gün olduğunu öğrenin, bu
gün bir yemin edin, ne sahtekar olacaksınız nede sahtekarlığı destekleyeceksiniz. Onlardan korkmayacaksınız bile. Tanrı hiçbir
şekilde onlarla değil, Tanrı sizinle beraber. Eğer iyi birisi iseniz Tanrı sizinle beraber. Hindistanın bu kara parcasında doğmuş olan
tüm bu insanlar, bir mücadele uğruna değil, kendi arasında ölüyorlar, büyük salaklar savaşıyorlar, ölüyorlar, kavga etmenin bir
faydası yok, insanlara anlatın. Neden savaşıyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Sonuçta yemek içmek için güzel şeyleriniz var, daha ne
istiyorsunuz? Ama bu günlerde en yaygın olan şey şu, şöyle şöyle kıyafetler istiyoruz, böyle bir ev istiyoruz, şunu istiyoruz, Tüm
bunlarla sadece ceheneneme gideceğiz. O zamanlar bir çok sufi vardı, Onlar gibi sizler de sufisiniz, çünkü sizler temizlendiniz.
Şimdi hepiniz dürüstlük destanını yazın. Bu sahtekarlık gitmek zorunda, bu ilk şey. Ve ikinci olarak düzeltilmesi gereken bir çok
konu var. Ama bakın, her şeyden önce sahtekar olmayın, Hindistanda hiç kimse, sahtekarlığın barınak olacağımız kadar fakir
değil. Şunu söylüyorum ki ülkemiz lekelendi. Bunun temizlenmesi gerek. Sizler Sahaja Yogilersiniz ve bunu yapabilirsiniz. Işığa
sahipsiniz, bu ışıkla her yere ışık saçabilir ve herkese cesaret verebilirsiniz, bu tamam. Özellikle genç olanlarınız, arkadaşları
olanlar, hangi doğru işleri yapabileceğinizi düşünmelisiniz. Şimdi bu Yamunaji ye çöp atmayın işine başladılar. Bu tamam ama o
kadar önemli değil. Önemli olan bu sahtekarlıktan kurtulmak. İşte bu yüzden bu gün her yerde kutlu bir gün olarak
değerlendiriliyor. Şimdi her yerde lambalar yakıldı. Eğer her şeye rağmen bunu yapamazsak, o zaman Sahaja Yoga ne işe yarar?
En fazla sayıda Sahaja Yogi Hindistan da bulunuyor. Sonra Rusya geliyor. Ruslar çok kibarlar. Hiç hırsızlık yapmıyorlar. Neden
bilmiyorum? Belki de eğer Hindistan`a komünizm gelirse, o zaman belki de (Hintlilerde) onlar gibi olabilirler; ama bu çok büyük bir
şey değil. Eğer birileri bir şeyleri zorlama ile yapıyorsa, o zaman bu iyi bir şey değil. Kendimizin kuvvetli olacağımıza karar verin.
Bugün karar verin, bu gün çok kutlu bir gün ki, ne sizler sahtekar olacaksınız nede başkalarının sahtekar olmasına izin
vereceksiniz. Ülkeniz daha sonra çok başarılı olacak. Diğer ülkelerin ne olduklarını ve insanlarının hepsinin nasıl işe yaramaz
olduklarını gördüm, ama ülkemizin insanları halen dindarlar. Eğer bu sahtelar insanlar kuvvetlenirlerse ülkemizde dindarlık



mahfolacak. Bu yüzden yegane mesaj şu ki, bizler ne sahtekar olacağız nede başkalarının bunu yapmasına izin vereceğiz. Ama
insanlar bu konuda çok toleranslılar. Bunu hoş görüyorlarlar, bu en büyük hata. Işığa sahip olduğunuz zaman, neden korkasınız?
Korkmaya ne gerek var? İşte bu yüzden bu gün sizlerden rıca ediyorum ki, cesur olun, ve bir tür kurtuluşa ulaşıldı. “Swatantra” ya
ulaşacaksınız. “Swa tantra” (Kendinizi bilme mekanizması), sizler buna eriştiniz ama bunu kullanın. Bu gün çok sayıda insan
buraya toplandınız. Delhi de asla bu kadar çok insan görmedim. Bu yüzden, hepiniz kendi içinizde karar verin ki, hiç bir sahtekara
inanmayacaksınız ve bu amaçla doğmuş olan tüm şeytanlara. İçimizde bir şeyler var ki kendilerine, bizlerin onlara inanacağımızı
düşündürüyor. Hintliler asla inanmayacaklar ve aydınlanma almış olanlarda asla inanmayacaklar. Her yerde ülkemize leke
sürülen tek bir büyük şey var ki, bu doğru değil. Hindistanda çok dürüst olan pek çok kişi var ve bu iftira doğru değil. Bunu Ben de
gördüm, Bu toprak benim, bu toprak senin diye kavga edecekler. Her neyiniz var ise bu swaraja dır, kendi krallığınız, kişinin kendi
krallığı. Gerçek anlamda swatantra olduğunuz zaman, kendi krallığınıza sahip olacaksınız, Kimseden korkmaya gerek yok,
kimseye söylemeye gerek yok. Çok sayıda insan gördüğüm için şaşırdım. Delhi de bu kadar çok insan görmemiştim. Bu yüzden,
bu kutlu günde sizden tek isteğim karar vermemiz, ölmek zorunda isek bile bizler asla sahtekar olmayacağız. Ülkemiz son on
yıllarda bozuldu. Çok sayıda Sahaja Yogisiniz. Neden korkacaksınız? Korkulacak mesele nedir? Divine orada, herkesin arkasında.
Sufiler, Divine`in orada, onlarla birlikte olduğunu bildikleri zaman, bu dünyada istenmeyen her şeyden kurtuldular. Bütün sufiler
değil ama az sayıda olanlar bunu yaptı. Hepiniz bunu yapmalısınız. Bu günün mesajı şu ki, Siz kendiniz asla hırsız olmayacaksınız
ne de herhangi bir hırsızı desteklemeyeceksiniz. Ama insanların daha ve daha fazla sayida mesele yüzünden kavga ettiklerini
görüyorum, kast meselesi için ve din için kavga. Sizler ülkeyi kurtarmak için mi buradasınız yoksa boğmak için mi? Sizin çok
büyük bir sorumluluğunuz var. Sizler bu Kaliyuga da doğdunuz.Bu Kaliyuga değişmeli ve işte bu yüzden binlerceniz aydınlandınız.
Dünyanın hiçbir yerinde asla bu kadar çok insan aydınlanma almadı. İşte bu yüzden sizlerden tekrar ve tekrar rica ediyorum, her
zaman doğruluk üzerinde olun ve Ben sizlerle birlikte orada olacağım. Tanrı da sizlerle birlikte. Hepinizden ricam, kararlı bir
şekilde kendi içinizde karar vermeniz, hiçbir hırsıza, soyguncuya izin vermeyeceksiniz, Ve onları her nerede bulursak, bununla
savaşacağız. Ama insanlar sarhoş gibi görünüyorlar. Bu ışıkla ne elde ettiler? Cesaret. Cesaretle savaşın. Yanlış olan her ne ise
bu ülkeden uzaklaştırılacak. Bu çok lekeleyici, hala bazı meseleler var, ama en önemli olanı şu ki, eğer dürüstlük yoksa o zaman
Tanrı size nasıl yardım edebilir? Para kazanmanın Tanrıya bir faydası yok ama dininizi kabul etmenin var ve sizler buna ulaştınız.
Dünya üzerinde çok fazla sayıda Sahaja Yogi yok ve Sahaja Yogiler böyle işler yapmıyorlar. Ama hepinize bunları anlatıyorum
çünkü buradaki atmosfer çok kötü. Ve bizlerin her yerde çok kötü bir ismi var. Yemeğe, içmeye her şeyiniz var, giymeye
kıyafetleriniz, daha başka ne istersiniz? Filmleri seyrediyorsunuz, bu kadar paranız var. Ama sizler oradaki para bağımlılığından
kaçınacaksınız. Sizlerin sözlerimi dikkate alacağınıza dair tam bir umudum var. Bizler sahtekar olmayacağımıza dair bir yemin
edeceğiz Ve sahtekar insanların karşısında olacağız. Şunu anlayın ki, ülkemizin bu gün ihtiyaç duyduğu en büyük şey
dürüstlüktür. Bundan daha büyük bir şey yok. Dürüstlük sizin annenizdir. On tane yerine, bir tane gömleğiniz olsa ne olur?
Bayanlara da aynı şeyi söyleyin. Bu olacak. Bu gerçekleşecek. Bu günkü konuşma biraz değişik, emsali yok ve hepinizin bundan
hoşlanmış olması çok güzel. Teşekkür ederim.



2008-0323, Easter Puja 2008

View online.

Easter Puja, “Affetmeniz Gerekli”. Hotel Pride, Nagpur (Hindistan), 23 Mart 2008.

Hepinizin buraya benden önce geleceğini zannetmiyordum. Buraya gelebilmeyi nasıl becerdiniz bilemiyorum (kahkahalar,
alkışlar). Bugün hepimiz için çok önemli bir gün çünkü İsa neden öldü hepiniz biliyorsunuz. Çarmıha gerildi. Haç üzerine konuldu
ve sonra öldü.

Sizlerle ilgili söyledikleri muhteşemdi. Tanrı’dan bağışlayıcı olmayı diledi. Onun hayatından öğrenmemiz gereken onun hepimizi
nasıl bağışlamayı bildiğidir. Biz de insanları bağışlamalıyız. İnsanlar için bağışlamak oldukça zor görünüyor. Eğer birine
kızmışlarsa, hep kızgınlar, bağışlayamıyorlar. Öyleyse, siz Sahaja Yogi değilsiniz. Sahaja Yogilerin bağışlayıcı olması gerekli. Bu
çok önemli, çünkü bu gücü, bağışlamanın gücünü Isa’dan aldınız.

İnsanlar hata yapar. Bu onların hayatının bir parçası, ama Sahaja Yogiler olarak gelişmeniz ve affedici olmanız gerek. Bu kızgın
olmaktan daha önemli. Bu yüzden hatali davrananlar varsa, affetmeniz gerekir. Sonrasında siz de bağışlayıcılığın nasıl güzel bir
erdem olduğunu anlayacak ve şaşıracaksınız. Affedebildiğinizde, tamamıyla temizleneceksiniz. Çünkü, içinizdeki kızgınlığın pisi
ve kiri artik içinizden çıkıp gidecek ve sizi terkedecek. Bu yüzden affetmek insanoğlunun sahip olduğu en büyük  kutsamadır. İsa
da aynı şeyi söyledi. Dedi ki, “Onları affedin çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar”.

Eğer İsa böyle söyleyebildiyse, sizler söyleyemez misiniz? Bizler sıradan insanlarız ve hata yaptığımızda, insanlar kızabilir ve
hayal kırıklığı yaşayabilir, ama yapılabilecek en iyi şey affetmektir. Yapılmaması gereken şeyler yapıldığında affetmek, İsa’nın en
üstün niteliğidir. O, affetmeyi bilmiştir. Korkunç hatalar yapanları affetmiştir. O hepsini affetti, çünkü hepsini seviyordu. İşte sizin
de yapmanız gereken bu. Bugün, bunu yapabilmek için özel bir gün. Affetmek için özel bir gün, bugün. İşte bu yüzden ne
düşünüyor olursanız olun artık geç,  ama bir toplantı yapacağız, çünkü vakit kaybetmek istemiyorum.

Affetmek, cömert insanlarin, iyi kalpli insanlarin yapabildiği birşey. Sen ve herkes hata yapabilir ve biz de hata yapabiliriz. Bu
hatayı bağişlama hakkımız var, ve hatayı da bağışlayacağımız yüreğimiz var demektir.  Eğer bunlar yoksa, Sahaja Yogi değiliz.
Hiçbir açıklamaya gerek duymadan affetmek ve affetmeyi öğrenmek gerekir.

Bu gün önemli bir gün, çünkü İsa bütün bunları yapmıştır. Onun en güçlü Tanrısal varlıklardan (Deity) ya da Tanrılardan (God) biri
olduğunu söyleyebiliriz. En güçlüsüydü. Her şeyi yapabilecek biriydi. Kötülük yapanların hepsini yok edebilecek durumdaydi. Ama
ne dedi? “Ben affediyorum” dedi ve Tanrı’dan da affetmesini istedi.

Şimdi sizinde ne güçleriniz olursa olsun, bu hayatta şimdiye kadar neler başarmış olursanız olun, nasıl bir pozisyonu işgal
ediyorsanız edin, affetmeyi öğrenmeniz gerekir, yoksa hiçbir şekilde İsa’ya yakın olamazsınız. Affetmeyi öğrenmeniz gerekir. Bu
çok önemli bir niteliktir. Affedebiliyorsan, bunu her zaman yapabilirsin.

İşte bu yüzden, bugün sizinle bir araya gelmek istedim. Sizinle buluşmak ve bu günün affetmek için en uygun gün olduğunu
hepinize söylemek istedim. Bu sizin oturup da kaç kişiyi affetmeniz gerektiğini düşünmek anlamına gelmesin (gülüşmeler). Bu
tuhaf olurdu. Bir şey zihninizi meşgul mü ediyor, sıkıntıya düşürüldüğünüzü ve rahatsız edildiğinizi mi düşünüyor sunuz, öyleyse
anlayın ki, ne kadar gücünüz var bilmiyorsunuz. Affedemiyorsunuz bile. Bu kadar gücünüz olduğu zaman, sahip olunan en öemli
güç affetmektir. İşte bugün affetmenin tam zamanı.

Size hatalı davrandıkları düşündüğünüz insanları ve size şimdiye kadar saygısızca davrananları affedin. Lütfen düşünün kızgın
olduğunuz kaç kişi var ve hepsini affedin. Eğer affederseniz, onları cezalandırmış olacaksınız. Eğer onları kalpten affederseniz,
onları cezalandırmış olacaksınız. Onlara istediklerini vererek, hak ettiklerini geri vererek cezalandırmış olacaksınız.

Bu affetmek öyle zor birşey de değil. Ama insanlar affetmenin zor birşey olduğunu zannediyor, çünkü kendileriyle ilgili belli sabit
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inançları var ve nasil affedebileceklerini bilmiyorlar. Sizi nelerin üzdüğünü bilmiyorum. Sizi aslinda hiçbir şey üzemez. Sizin
hepiniz sonuçta aydınlanmış ruhlarsınız. Sizler ikinci doğumu  (second birth) tecrübe etmişsiniz. Sonuçta hepiniz aydınlanmış
ruhlar olarak özel insanlarsınız. Bu yüzden özel niteliğiniz var. Bu özel nitelik de affetmektir. Affetmek demek, sizi kızdıran ve
üzen şeylerin düzenli olarak zihninizi meşgul etmesine izin vermemek demektir. Yalnızca hepsini affetmek gerektiğini hatırlamak
demektir. Yalnızca affedin. Ne için? Bu gerçekçi bir şey mi? En pratik olan şey bu.

Birinin size bir tokat attığını düşünün. Tamam. Biri beni tokatladığında ne yapmam gerekir? Benim de ona tokat atmam gerekir
mi? Hayır. Niye bana tokat attığını sormam gerekir mi? Hayır. Onun böyle şeyler yapan aptalın biri olduğunu düşünmem en iyisi.
Bunun bile bir faydası yok. Aksine, hemen oracıkta onu, size hatalı davranan kişiyi affedebilirsiniz. Affetmeniz sizin için önemli,
çünkü hiçbir etkisi kalmayacak. Bir affedin, üzerinizde daha fazla etkisi olacak,  iyi olmanıza ve doğru olmanıza. Ama nedense,
insanoğlu normal olarak bağışlama konusunda çok zorlanıyor.  Ama sizler aydınlanmış ruhlarsınız. Sizler sıradan insanlar
değilsiniz. İşte bu yüzden sizlerden affetme gücünüz olduğunu sürekli hatırlamanızı istiyorum. Sizi inciten, size eziyet eden, size
sıkıntı veren herkesi affedebilme gücünüz olduğunu sürekli hatırlamanızı istiyorum. Nereye kadar bağışlayabilirsiniz,
affedebilirsiniz? Yalnızca bağışlayabilmeyi düşünün, göreceksiniz sizi sıkıntıya düşüren nasıl değişecek. Değişecek ve siz de
huzurlu ve mutlu olacaksınız.

İnsanların bunu anlaması çok zor, ama bir deneyin. Söylediğimi bir deneyin. Eğer biri sizi incitiyorsa, yalnızca affedin ve olanları
görün. O kişide ve sizde olanı biteni görün. Onun ve sizin reaksiyonlarınızı görün. Ama kızgınlığın ve aptalca davranmanın yükünü
taşımaya devam ederseniz, gereksiz  şeylerin yükünü boşu boşuna  taşıyor olacaksınız. Enerjimizi yanlışın ne olduğunu
düşünerek boş yere harcamasak iyi olur. Bize ne yaptı, biz ona ne yapmalıyız konularını düşünerek boş yere enerjimizi
tüketmemeliyiz.

Onu kendi haline bırakın ve bağışlayın. “Affediyorum” deyin.

Bakın Isa’ya. Nasıl da güçlü bir kişilik. Nasıl da güçlü bir Tanrısal kişilik. Ve çarmıha gerildiği zaman, nasıl ona zülm edenlerin
bağışlanmasını istiyor. Peki, bunları neden yaptı? Çünkü güçlüydü. “Affediyorum” demek, çok güçlü. Bunu dediğinde hiç bir şey
kaybetmezsin. Aksine, gücünü daha da arttırmış olursun. Güçlü bir kişilik olursun. Yalnızca affet. Bu kadar basit. “Affediyorum”
demek, bu kadar basit.  İşte ben böyle yaşıyorum. Herkesin bir tarzı var, insanlar istedikleri şeyleri yapıyorlar. Ama ben buna
kızmıyorum. Buna üzülmüyorum. Bununla ilgilenmiyorum bile. Yalnızca “affediyorum” diyorum. Hepsi bu. Şaşıracaksınız ama
bana çok faydası oluyor.  Gerçekten bana çok faydası var.

Evet, bu çok önemli bir nitelik. Bugün, bunun icin önemli bir gün. İsa, çarmıhta dedi ki; “Tanrım, onları affet, çünkü onlar ne
yaptıklarının farkında değiller”. Haç üzerinde, ölürken söyledi bunları. Bizim bundan öğrenmemiz gereken şey, affetmektir.
Kendimiz için yapmalıyız, başkaları için değil. Bunun bize çok faydası var. Eğer affedersek, içimizde çok şeye faydası olacak. Bu
günkü mesaj bu. Her zaman yapmamız gereken de bu. Birine mi kızdınız, yalnızca “affediyorum” deyin. Eğer sizi inciten, zarar
veren, sıkıntı veren biriyle karşılaşırsanız, yalnızca bağışlayın. Tek yapmanız gereken bu.

Bugün işte bu yüzden önemli bir gün. Burada mikrofonlar olmasından dolayı çok mutluyum. Böylece sizlere seslenebildim.

Teşekkür ederim.



2008-0720, Guru Puja 2008

View online.

Guru Puja,   Cabella, İtalya,  20 Temmuz 2008

Bugün tüm Sahaja yogiler için çok büyük bir gün. Çünkü Sahasrara içinizde açıldı. Sizler Tanrı’nın varlığını hissedebildiniz. Tanrı
var demek yeterli değildi. Tanrı yoktur demek de yanlıştı, çok yanlıştı ve böyle söyleyen insanlar acı çektiler. Ancak, aydınlanma
aldıktan sonra Tanrı’nın var olduğunu ve vibrasyonların olduğunu bilebilirsiniz. Bu, tüm dünyada çok büyük bir açılımdır. İşte bu
yüzden bu günün, sizler için en büyük günlerden biri olduğunu söylüyorum.

Çoğunuz serin esintiyi ellerinizde ve beyninizin dışında  hissettiniz. Kiminiz Sahaja Yoga içinde büyüdü, kiminiz büyümedi.
Kiminiz hala eski tıkanıklıklarını taşımaya devam ediyor. Fakat şimdi şunu söylemeliyim ki, pek çoğunuz Guru olabilirsiniz, Guru
öğretmen demektir ve sizler öğretmen gibi davranmalısınız. Öğretmen gibi davranabilmek için Sahaja Yoga’yı bilmelisiniz,
teorisini ve uygulamasını, eksiksiz olarak, ondan sonra guru olabilirsiniz.

Bu çok büyük bir sorumluluk, çok fazla anlayış demek, bir guru için. Her şeyden önce hiç egonuz olmamalı. Hiçbir çakranız tıkalı
olmamalı. Her zaman tamamen tertemiz olmalısınız ve vibrasyonlar iki elinizde de akıyor olmalı. Eğer bir elde akıyor ama
diğerinde akmıyor ise guru olamazsınız. Bu yüzden mükemmel bir Sahaja Yogi olmak zorundasınız, ancak bundan sonra guru
olabilirsiniz. Pek çoğunuz olabilir ama önce şunun cevabını  bulmalısınız:  “Siz Guru olmaya ehil misiniz, değil misiniz?”

Alçakgönüllülük ile anlayacaksınız. Guru olabileceklerini düşünenler guru olmalılar çünkü Ben artık bir yerden bir yere seyahat
edemem. Benim işimi sizlerin yapması gerekiyor. Bu iş, insanlara aydınlanma verme işi. Fakat sizler kitlelere aydınlanma
verebilmelisiniz, ancak o zaman guru olabilirsiniz. Kitlesel aydınlanma verebildiğinizde guru olabilirsiniz. Fotoğrafımı
kullanabilirsiniz fakat aydınlanma fotoğraftan olmamalı, aydınlanma sizin vasıtanızla olmalı. Ancak o zaman guru olabilirsiniz.
Hem erkekler hem bayanlar guru olabilirler ve Sahaja Yoga’yı her yere yayabilirler.

Bütün bu turlarım sırasında Kanada’yı atladım. Bazılarınızın Kanada’ya gitmesini rica ediyorum çünkü orası çok güzel bir yer ve
orada çok güzel Sahaja Yogiler var. Benim işimi sizler yapmalısınız. Ben her yere gidemeyeceğim ama sizler başka ülkelere
gitmeli ve yeni Sahaja Yogiler yaratmalısınız. Bunu yapabilirsiniz.  Başlangıçta resmimi kullanabilirsiniz fakat daha sonra oraya
sadece resmi koyup kendi güçlerinizi kullanmalı ve aydınlanma vermelisiniz. Bunu yapabilirsiniz ve işte bu şekilde Sahaja Yoga’yı
dünyanın her yerine yayabiliriz.

Ben şu ana dek elimden gelenin en iyisini yaptım fakat artık daha fazla seyahat edebileceğimi düşünmüyorum. O yüzden bu işi
devralmanız ve bunu yürütmeniz gerektiğini size söylüyorum.  Bu Beni feshettiğiniz anlamına gelmiyor, hiçbir şekilde bu anlama
gelmiyor. Ben orada sizinle beraberim ve çalıştığınız her yere Benim fotoğrafımı koyun. Fakat aydınlanmayı siz vermelisiniz ve
kitlelere aydınlanma vermeye çalışın. Eğer bu başarılamıyorsa, guru olmadığınızı bilmelisiniz. Ancak kitlesel aydınlanma
verebildiğinizde gurusunuzdur, yoksa değilsiniz. Resmimi kullanabileceğinizi söyledim fakat insanlara siz aydınlanma
vermelisiniz. Bir gurunun işareti budur.

O zaman farklı merkezlerin  neler olduğunu ve insanların içinde eksik olan şeylerin neler olduğunu, zaten biliyorsunuz. Ben çok
net açıkladım. Aynı şekilde sizler de göreceksiniz ki aydınlanma almak için gelenlerin bazı eksikleri olacaktır ve sizler onlarda
hangi çakraların tıkalı olduğunu bulacaksınız. Sizler bu çakraların nasıl temizlendiğini biliyorsunuz, o yüzden onlara da nasıl
temizlendiğini anlatmalısınız. Şimdi Sahaja Yoga’nın ustası haline geldiniz, o yüzden de ne yapılması gerektiğini bilmelisiniz. Eğer
ustalaştığınızı düşünüyorsanız, eğer ustalaştığınıza inanıyorsanız o zaman guru olabilirsiniz.

Fakat her şeyden önce guru olup olmadığınızı tespit etmelisiniz, guru olup olmadığınızı kendiniz anlamalısınız. İnsanlara
aydınlanma vermek şimdi sizin sorumluluğunuzda ve aydınlanma verebilirsiniz, eğer tıpkı bir guru gibi vibrasyonlarınız varsa. Ya
da bayanlarda, bayanlara gurui denir, guru değil ama gurui, fakat onlara guru da denebilir ve onlar da bu işi çok iyi yapabilirler.
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O zaman insanların sorunlarını çözmek zor değildir. Bir kez aydınlanma alırlarsa sorunlar çözülecek.
Bu, sahip olduğunuz büyük bir güçtür. Hepiniz bunu kullanmalısınız. Eğer isterseniz önce bir grup kullanabilirsiniz ama sonra
bunu bireysel olarak yapmalısınız. Hayal edebiliyor musunuz, eğer hepiniz guru olursanız dünyanın her yerinde kaç tane Sahaja
Yogimiz olacak?

Öğrettiğiniz her şeyi siz de uyguluyor olmalısınız. İçki içen birisi guru olamaz. Flört eden ve hovarda bir hayat süren bir insan guru
olamaz. O yüzden önce kendinizi sınayın.  “Temiz misiniz, değil misiniz?”

Eğer, guru olmaya çalışan, (negative tarafından) sahiplenilmiş çok sayıda kişi varsa, onlar guru olamazlar. Dürüstçe resim
aracılığıyla kendinizin (negative tarafından) sahiplenilmiş olup olmadığınızı görmelisiniz, (negative tarafından) sahiplenilmişseniz
guru olamazsınız. O yüzden, şimdi guru olmak öncelikle kendini eleştirmektir, kendini tümüyle keşfetmektir, ondan sonra guru
olabilirsiniz.

Hiç kimseye şahsen söylemek istemiyorum ama her biriniz cevabı bulabilirsiniz. Mesela 4-5 kişi bir araya gelip kendilerinin iyi
durumda olup olmadıklarını birbirlerinden öğrenebilirler. Bir eksikleri olup olmadığını, tıkanıklıkları olup olmadıklarını. Eğer iyi
durumda olduğunuzu söylerlerse o zaman guru olabilir ve Sahaja Yoga öğretebilirsiniz.

Bu sizin sorumluluğunuz.

Sahaja Yoga bu şekilde büyüyecek aksi halde Ben emekli olduktan sonra veya Ben hiçbir yere seyahat etmediğimde Sahaja Yoga
ziyan olacak. O yüzden meşaleyi, ışığı taşımak sizin göreviniz. Şimdi sizin sorumluluğunuz bu. Aydınlanmanızı aldınız. Ben bu
sorumlulukla birlikte doğdum. Bütün bu anlayışla doğdum ve şimdi sizler kendiniz de anlıyorsunuz.

Kendi aydınlanmanızı başlattığınız sürece, kendi kendinizi kınamayın fakat dikkat edin, egoist hale gelmeyin. Çok alçakgönüllü
olmalısınız, herkese karşı çok alçakgönüllü olmalısınız. Bunu çalıştırın çünkü o kişiler aydınlanmış ruh değiller ise, onları
kınamamalısınız. Çok büyük sabır ve tatlılıkla onlara iyi durumda olmadıklarını anlatmalısınız. Onlara nasıl meditasyon
yapacaklarını anlatın, kendilerini nasıl geliştireceklerini…

Bu çok büyük bir sorumluluktur. Aslında Ben bu işi yaptım ve sizde bu işi yapabilirsiniz. Bu yüzden hepiniz guru olmalısınız.
Bugün Guru Purnima günü. Hepinizi Guru olabilmekle kutsuyorum.  Şimdi her neye sahipseniz, onu boşa harcamayın, fırlatıp
atmayın aksine insanların iyiliği için kullanın. Eğer isterseniz başlangıçta 4-5 kişi bulun, sonra ayrılmalısınız. Buna  zaman
tanımalısınız. Aydınlanmanızı aldınız fakat aydınlanma vermelisiniz, yoksa durumunuz iyi değildir, normal değildir.
O yüzden bugün size, bir guru için hangi kalitelere ihtiyacınız olduğunu anlatmak istiyorum. İlk olarak bağımlılıklarından arınmış
bir kişi olmalısınız. Bu, ailenizden ya da herhangi bir şeyden vazgeçin anlamına gelmiyor fakat bağımsız bir tavrınız olmalı. Öyle ki
ailenizden herhangi birisi yanlış yaparsa onlardan uzaklaşmalısınız.

İkincisi, aydınlanmanız aracılığıyla mutluluk yayabileceğinizi ve onların sorunlarını ortadan kaldırabileceğinizi göreceksiniz. Bunu
gördünüz, Ben her ne yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz. Bunu yapacak güce sahipsiniz fakat ikiyüzlü olmayın. İkiyüzlü olmayın
çünkü o zaman Sahaja Yoga’nın adına leke sürersiniz. O yüzden eğer kendinizden eminseniz ancak o zaman gerçekten guru
olmalı ve Sahaja Yoga’yı devam ettirmelisiniz.

Sanırım hepinize bunu şimdi devralmanız ve guru olmanız için bütün kutsamalarımı ve tam desteğimi veriyorum. Aynı zamanda
tüm pujalarımı da yapabilirsiniz ve o zaman resmimi kullanabilirsiniz.

Bir kimsenin bunu nasıl çalıştırması gerektiğini gördünüz ve eğer birisinin kimi kusurları varsa veya kimi çakraları tıkalıysa o
zaman o kişiye bunları nasıl düzelteceğini anlatmalısınız.

En iyisi bunu resim aracılığıyla yapmak ve çok alçakgönüllü biçimde onlara ne yapılması gerektiğini anlatmalısınız. Herkesi
kurtarabilirsiniz.



O yüzden bu anlamda Ben artık buna daha fazla müsait değilim. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve sanırım bunu tekrar
yapamayacağım. Bu durum ilerleyen yaşım nedeniyle  değil, Ben sizlere Sahaja Yoga’yı yaymanız için tam bir özgürlük vermek
istiyorum. Bunu ücret ödemeden aldınız ve insanlara da bunu ücretsiz vermek zorundasınız, onlardan para alamazsınız.

Sadece, puja günlerinde, kendinizi pujaya koymayın, bu konuda dikkatli olun. Siz konfirme edinceye dek, iyi Sahaja Yogiler
yarattığınızdan emin oluncaya dek en az 100 Sahaja Yogi, iyi Sahaja Yogi. Ondan sonra sizin pujanızı da yapabilirler. Fakat en iyisi
bekleyip görmektir. Puja işlerine girmenize gerek yok. Ta ki her biriniz 1000 kişi yetiştirene kadar ondan sonra puja yapmaya
hakkınız var. Fakat siz tamamen iyi durumda olana kadar fotoğrafımla puja yapabilirsiniz. Kendinize ne kadar güvendiğiniz esas
mesele. Kendinizi kınamayın. Hepiniz aydınlanmış ruhlarsınız fakat olabileceklerini düşünenler guru olabilirler ve çabalayabilirler.
Arayış içinde olanlara karşı sabırlı olmalısınız. Öfkeli ya da kızgın olamazsınız. Onlar size sorun çıkartmaya çalışmadıkça
öfkelenmemelisiniz. Sessiz olmalısınız.

Guruların çoğu çabuk sinirlenir veya daha önceleri öyleydiler. İşte bu yüzden öfkeleriyle meşguldüler ve makul hiçbir şey
üretemediler, sanırım. Asla aydınlanma veremediler. O yüzden sizi uyarmalıyım, “öfkenizi kontrol edin”. Kendinizi izleyin, eğer
öfkeleniyorsanız, o zaman guru olamazsınız.

Guru sevgi dolu bir insan olmalıdır, çok sevgi dolu ve anlayışlı. Sonra alçakgönüllü olmalısınız, insanları taciz etmemelisiniz,
insanlara bağırmamalısınız. Eğer yanlış davranıyorlarsa o zaman dışarı çıkmalarını isteyebilirsiniz fakat bağırmayın. Bir kişinin
yanlış davrandığını düşünüyorsanız o kişinin çıkmasını isteyebilirsiniz ama o kişiye bağırmanıza ve ona öfkelenmenize gerek
yoktur. O yüzden bu şimdi çok büyük bir sorumluluk. Aydınlanmanızı aldınız. O yüzden dördünüz beşiniz bir araya gelin ve
insanlara aydınlanma veren bir Sahaja Yoga grubu oluşturun. Deneyin. Tabi ki fotoğrafım orada olacak. Fakat yine de çaba
göstermelisiniz, sorumluluğunuzun ne olduğunu anlamaya çalışın. Eğer size bir pozisyon verildiyse, o konumun sorumluğunu her
zaman taşımalısınız. Aynı şekilde  guru olursanız o zaman belli bazı sorumluluklarınız vardır. Bu da, öncelikle kendi
davranışlarınızın çok iyi olmasıdır.

Başlangıçta onlara kiliseye gitmemelerini veya şunu, bunu yapmamalarını söyleyemezsiniz. Onlara aydınlanma verin, sonra
onlarla konuşabilirsiniz. Başlangıçta onlara söylememelisiniz yoksa size sadece sırtlarını dönerler. Onları oldukları gibi kabul
edin. Başlangıçta mümkünse insanları tedavi etmeyin. Başlamak için fotoğrafımı kullanabilirsiniz ama onları tedavi etmeyin.
Daha sonraları eğer kendinize güveniyorsanız o zaman 4-5 kişi birlikte, o kişiyi tedavi etmelisiniz.
İnsanları tedavi etmek kolay değildir ve negativiteye yakalanabilirsiniz. O yüzden herhangi birisiyle ilgilenmeden önce kendinize
bandan verin. Bandan sizin için çok iyidir, dışarı çıkarken bile kendinize bandan verin. Ayrıca çok iyi konuşmalar yapmalısınız,
mümkünse. Şimdi pek çok şey biliyorsunuz ve onlarla konuşabilirsiniz. Bu çok büyük bir sorumluluktur.

Ben 1970 yılından beri çalışıyorum. Yıllarca çok çalıştım fakat artık bunu yapamam, herkesin bana  önerdiği gibi geri dönüp biraz
dinlenmem gerekiyor ve siz de razı olacaksınız. Gerek duyulursa Benden bahsedebilirsiniz fakat fotoğrafımı kullanın. Her
toplantınız olduğunda fotoğrafımı kullanın. Lider olabileceklerini düşünen kimseler, guru olarak önce  kendi vibrasyonlarına
bakmalılar. Fotoğrafım üzerine meditasyon yapın ve keşfedin. Yüzde yüz temiz olduğunuz ve hiç tıkanıklığınız olmadığı
konusunda tamamen dürüst olmalısınız.  O zaman guru olabilirsiniz. Olmalısınız.

Önce 2, sonra 3 kişi bulabilirsiniz. Ben 5 kişi ile başladım.

Nasıl devam edebileceğini tahmin edebilirsiniz. Önce 2, 3, 5 ve fazlasını deneyin. Ardından reklam da verebilirsiniz. Eğer insanlara
aydınlanma verdiyseniz, bununla ilgili diyelim 10 kişiye aydınlanma verdiniz sonrasında  kendi organizasyonunuzu
başlatabilirsiniz ya da ona her ne derseniz ve bunu başarabilirsiniz. Şimdi sizin gücünüz var, hakkınız var, ama mizaca da sahip
olmalısınız. İlk başta çok sabırlı ve hoş tavırlı olmalısınız, çok hoş tavırlı. Sonra zamanla insanları tedavi edebildiğinizi
göreceksiniz. İlk başta tedavi etmek için  Benim fotoğrafımı kullanabilirsiniz fakat sonra kendinizin de tedavi edebileceğinizi
göreceksiniz.



Herşeyden önce vibrasyonlarda, hangi çakraların tıkalı olduklarını göreceksiniz, hangilerinin iyi ve hangilerinin kötü.olduğunu.
Sonra onları düzeltmelisiniz. Yanlış olan bir şey varsa onu düzeltmelisiniz ve sonra guru olabilirsiniz. Bu sadece, Ben guruyum,
ben guru olacağım diye kabullenmek değildir. Fakat kendi üstünüzde çok çok disiplinli olmalısınız. Kendinizi yargılamalısınız. Her
şeyden önce “guru olabilir misiniz” bunu görmelisiniz ve sonra bana raporlarınızı gönderebilirsiniz. Şu anda kaç kişiniz olduğunu
bilmek Beni çok mutlu edecek. Sahaja Yoga şüphesiz bu şekilde yayılacak.

Bu halde kalamaz çünkü Ben geri çekiliyorum fakat şimdi sizler çok sayıda Sahaja Yogisiniz, bu büyüyecek ve yürüyecektir.
Sanırım artık seyahat edemem, geri dönüyorum. Geri gelemeyeceğim, bu imkânsız. O yüzden bunu kendiniz için başarmanız çok
iyi olur.
Herhangi bir zorlukla karşılaşırsanız bana yazmalısınız, birisi tıkanmış durumdaysa, ya da sorunlarınız varsa. Hiçbir gazetenin sizi
eleştireceğini düşünmüyorum. Bunu bana yaptılar ama size yapacaklarını düşünmüyorum.  Hepiniz bana guru olmaya
çalışacağınıza söz verin. Ben sizden para almadım, hiçbir şey almadım. Sizden tek isteğim Sahaja Yoga’yı yaymanızdır.
Başlangıçta hatta pujalarda bile hiçbir hediye veya para almayın. Sadece, eğer bir salona, ya da büyük bir yere ihtiyacınız varsa
biraz para alabilirsiniz fakat bu çok daha sonra olacak. Öncelikle az sayıda insanla deneyin. Çok güzel büyüyecek.

Bir diğer şey de size puja yapmalarına izin vermeyin, başlangıçta, ta ki 300 Sahaja Yogi yetiştirene kadar size puja yapmalarını
isteyemezsiniz. Başlangıçta puja için Benim fotoğrafımı kullanabilirsiniz. Fakat çok dikkatli olun, çünkü güçleriniz var  artık ve bu 
egonuzu şişirebilir. Belki de kendinizin çok yüce olduğunu düşünmeye başlarsınız, hayır. Dünyayı kurtarmalısınız. Benim bütün
işim bu ve sizden, herhangi bir zorlukla karşılaşırsanız Hindistan’a bana yazmanızı istiyorum.
Ayrıca bana Sahaja Yoga’yı nasıl yaydığınızı da yazın. Neler olduğunu bilmek isterim.  Fakat sanırım anlayacaksınız ki, artık
emekli olmam gerek, seyahat edemem. Sorularınız varsa bana sorun.

Kimler guru olabileceğine güveniyorsa ellerinizi kaldırın.

Oh, pek çok.

Sadece tek bir elinizi kaldırın, her ikisini birden değil.

Herhangi birisi para alıyorsa ona  bunu yapmamasını söylemelisiniz  ve Bana da yazın. Başlangıçta para alamazsınız  fakat 3000
kişiniz olduğunda, bütün ibadet günlerini kutlayabilir ve ibadet edebilirsiniz fakat her biriniz en az 3000 öğrenci yaratmalısınız.
Sonra bir puja talep edebilirsiniz.

Guru olamayacak bazı insanlar var, tıkanıklıkları ve sorunları var. Sorunlarınız varsa guru olmayın aksi halde bu sizi etkiler fakat
temiz ve açık olduğunuzu düşünüyorsanız o zaman guru olabilirsiniz.

Sorunuz var mı?

Uluslararası bir Sahaja Yoga merkezi açıyorum ve 300 Sahaja Yogi yarattığınızda onlardan puja yapmalarını isteyebilir ve  para
alabilirsiniz. Bundan önce para alırsanız, bu merkeze gönderebilirsiniz. Bu merkezin on bir üyesi olacak ve Ben bunları deklare
edeceğim. Sorularınız varsa, Bana şimdi sorun. İlk 300 kişide, salon için ya da diğer masraflar dışında para almayın. Fakat
kendiniz için hiç para almayın. Şimdi elinizi tekrar kaldırabilir misiniz, kaç kişi guru olmak istiyor?

Tanrı sizi kutsasın.

Sorunuz var mı?

Salon için, hoparlörler için ve tüm bu şeyler için organizasyon temelinde para alabilirsiniz veya almayabilirsiniz. Ama kendi şahsi
kullanımınız için almamalısınız, çok dikkatli olmalısınız, üç yüz Sahaja yoginiz olana kadar. 5-10 kişilik bir grup oluşturabilir ve işe
başlayabilirsiniz. Bundan neşe duyacaksınız. Herhangi bir problemi olan kimse Bana sorsun.



Kanada’ya gitmeliyim. Orada bulunmadım ama zaman bulmaya çalışacağım. İlk olarak Rusya’ya gitmeliyim ve sonra Kanada’ya
gidebilirim. Başlangıçta dışarıdan çok,  kendi ülkenizde çalışmalısınız ve daha sonra her yere yayabilirsiniz.

Tekrar görelim kaç kişi guru olmak istiyor.

Oh, ne kadar büyük bir sayı.

Çok teşekkür ederim, teşekkür ederim, hepinize teşekkür ederim.



2011-0514, Ganesha Atharva Sheersha

View online.

GANESHA ATHARVA SHEERSHA

Amin. Gana’ların Lordu’nu selamlarız.

Sen ki herşeyin (başlangıçtan beri varolan) temelisin.

Sadece  Sen, herşeyi yapansın.

Sadece Sen Toprak’ı destekleyensin.

Sadece Sen engelleri kaldıransın.

Sen her yerde olan Brahman’sın. Sadece Sen ebedi Ruh’un kendisisin.

Önden, arkadan, kuzeyden, güneyden, yukarıdan ve aşağıdan: her taraftan koru beni.

Sen konuştuğumuz dildesin,

Sen Bilinçtesin,

Sen Neşe’sin.

Sen Brahma ile bütün olansın.

Sen mutlak Gerçek-mutlak Bilinç-mutlak Neşe’sin (Sat-Chit-Ananda).

Sen bütün bilgilersin.

Sen herşeyi gösterensin.

Bütün dünya Senin temeline dayanır ve Senin tarafından desteklenir;

Sen’de biter ve Sen’de yeniden gözükür.

Sen topraksın, susun, hava ve gökyüzüsün.

Sen konuşmanın dört bölümüsün (para, pashyati, maghyama, vaikhari)

Sen üç Guna’nın da ötesindesin (Satwa, Raja, Tamo).

Sen üç zamanın da ötesindesin (şimdi, gelecek, geçmiş).

Sen daima Mooladhara’da hazır bulunansın.

Sen üç gücün içinde olansın (Mahalakshmi, Mahasaraswati, Mahakali)

http://amruta.org/?p=8937


Yogiler hep sana meditasyon yaparlar.

Sen Brahma’sın, Vishnu’sun, Rudra’sın (Shiva), Indra’sın, Agni’sin (Ateş Tanrısı), Vayu’sun (Rüzgar Tanrısı), Güneş’sin, Ay’sın ve üç
Loka’sın (yeryüzü, gökyüzü, atmosfer).

Gana’ların sesisin, önce Varna (hece) sonra genizden gelen ses. Şeklin yarım ay ve yıldız’la bezenmistir. G (Gakar) ilk şekildir. A
(Akara) orta şekil ve genizden gelen ses son şekildir. Bindu en üsttedir. Böylece, meydana gelen ses ile tüm Veda’ların bilgisi
üzerine meditasyon yapılabilir. Bu Ganesha Vidya (Bilgi)’dır. Tek dişi olan Tanrı’nın bilgisine sahip olmak istiyoruz. Kıvrık hortumu
olan Tanrı’ya meditasyon yapıyoruz.  Bilincimizi harekete geçirsin. Onun bir adet dişi, 4 kolu var ve bir kement ve bir balta tutuyor.
Bir eliyle kutsama veriyor. O’nun aracı bir faredir. Teni kırmızıdır, kocaman bir karnı vardır ve kulakları yelpaze gibidir. Kırmızı
renkli elbiseler giyer ve vücudunu kırmızı renkli ve güzel kokulu bir macun kaplar.

O’na kırmızı çiçeklerle tapılır. O Tanrı ki Kendisine adanmış olanlara karşı şefkat doludur ve O’nun için dünyanın varoluş sebebidir
derler. O, mutlak Prakriti ve Purusha’dan gelerek yaradılıştan önce kendini gösterir. O, tüm Yogilerin en büyüğü, Yogiler tarafından
ebediyyen tapınılandır.  Herşeyin birleştiricisi olan Lord’un önünde eğiliyoruz (Vrata-pati). Gana’ların Lord’unun önünde eğiliyoruz
(Gana-pati). Küpidon’un Efendisi’nin önünde eğiliyoruz.  Kocaman göbekli Tanrı’nın önünde eğiliyoruz, ki O tüm engelleri ortadan
kaldırandır, ki O  Shiva’nın oğludur.



2011-0821, Tıp semineri sırasında doktorların tavsiyeleri

View online.

Cabella Ağustos 2011 Tıp Semineri 21 Ağustos 2011-Cabella Ligure, İtalya 21 Ağustos 2011'de gerçekleşen bu tıp semineri
soru-cevap şeklinde gerçekleşti. Seminer, Belapur'dan Doktor Petekar tarafından düzenlendi ve kendisi Sahaja Yogilerin sağlık
sorunlarıyla ilgili olarak geniş bir deneyime sahiptir. Seminer sırasında kendisi, bu tedavilerin rolünün, kişiyi meditasyon
konumuna getirmek olduğunu çünkü temizlik ve şifa verenin Kundalini olduğunu söyledi. Meditasyon yapamıyorsanız, tedavi
uygulayın. Tedavi sadece sizin meditasyon yapmanıza yardımcı olmak içindir!, dedi. Aşırı düşünmek. Düşüncelerinizi bırakın; Sağ
Swadishthan'a, karaciğere ve egoya buz koyun, günde iki kez tuzlu su yapın. Sonra sol elinizi gökyüzüne doğru kaldırarak sağ
kanalı soğutun ve bu sırada Shri Hanuman Chalisa okuyun. Aşırı düşünen insanlar şarkı söylemeli, dikkatini Sahasrara'ya vermeli
ve Shri Mahat Ahamkara mantrasını söylemelidir. Çocuk Sorunları. Çocukların sorunları olmaz. Sadece ebeveynlerin sorunları
vardır: vücutta aşırı sıcaklık, ego vb. Çocuklar ebeveynin sorununu emer ve bu da çocuğun Anahata merkezinde baskı oluşturur.
Anne babalar kendilerini temizlemelidir. Mineraller çocuklara, haplarla değil, vitamin ve besin açısından zengin besinler yoluyla
verilmelidir. Kadın Sorunları (kadınlara özel). Kadınlar çok çalışıyor ve bu yüzden yoruluyorlar. Her gün, sol el karaciğerde
Ganesha Atharva Sheersha ve Devi Kavach okumalılar. Adet döngüsü ile ilgili herhangi bir sorunda Swadishthan merkezi
etkilenmiştir. Her gün Ganesha Atharva Sheersha okumalı ve sağ Swadishthan'a, karaciğere ve egoya buz koymalısınız. Tiroid
fonksiyon bozukluğu. Eleştirmeyin, Vishuddhi merkezinde dikkatle dua edin: Shri Mataji, Sizin lütfunuzla ben saf ruhum, lütfen
beni tepki vermeye iten, beni eleştirmeye sürükleyen her şeyi benden uzaklaştırın. Sahaja Yogilerin karaciğer tedavisi sırasında
uzak durmaları gereken yiyecekler. Karaciğer için: kırmızı biber, peynir, tereyağı. Kırmızı etten uzak durmalısınız, sadece tavuk,
pilav ve papaya tüketmelisiniz. Karaciğer sorunları için, karaciğere buz koyun - Ganesha Atharva Sheersha okuyun - ve sonra 16
kez Shri Chitta Devata ve Shri Himalaya mantrasını söyleyin. Saf olmayan arzulardan nasıl vazgeçilir? Dua edin: Kutsal Anne,
lütfen bana saf arzular verin, lütfen saf olmayan arzuları yok edin. Sonra sağ eliniz sol Swadishthan'dayken 7, 21 veya 108 kez
Shri Mahakali Badrakali Kali Kalki mantrasını söyleyin. Kemiklerle ilgili sorunlar. Nabhi çakranın tıkanmasından kaynaklanır.
Çakra temizlenmelidir. Günde iki, üç kereye kadar tuzlu su yapmanız gerekir. Dua: Kutsal Anne, Siz gerçekten Shri
Vindyavasini'siniz, lütfen bu sorunu ortadan kaldırın. Bu dua 10 defa okunmalıdır. Tükettiğiniz besinler taze olmalı ve pişirildiği
andan itibaren 2 gün içinde tüketilmelidir. Akciğer ve boğaz kanseri. Kanser sol kanal sorunudur. Footsook yapılmalı ve Shri Adi
Guru Datatreya’nın 108 ismini okumalısınız. Void çakrasındaki catch, kanser gelişimi için uygun bir ortam yaratır, bunun nedeni
sahte gurular, vaftiz uygulaması, neoprotestan veya benzeri bir mezhebe üye olmaktır. Shri Vishnumaya’nın mantralarını 3 kez
söylenmeli ve mumlar sol Vishuddhi çakrada tutularak Shri Vishnumaya mantrasını söylemeli ve ardından 3 kez (Shri olmadan)
Mantrika Sakshat mantra ve 3 kez de (Shri olmadan) Sarva Mantra Siddhi Vibhedini demelisiniz. Elimde vibrasyon yok. Vishuddhi
çakraya ve ellere zeytinyağı ile masaj yapmalısınız. Meditasyondan önce ellerinizle hareket egzersizleri yapmalı ve ellerinize
masaj yapmalısınız. Ellerinizi yıkamalısınız. Ellerinizi tek tek , el için hazırladığınız tuzlu suya koyun, çünkü vibrasyonları almak
için, ellerden birisinin Shri Mataji'ye doğru tutulması gerekir. (İki elinizi aynı anda suya sokmayın). Sonra da Ganesha Atharva
Sheersha okuyun. Tansiyon, şeker hastalığı ile ilgili sorunlar. Bunlar sağ kanal sorunlarıdır. Düşünceler durdurulmalı, sağ
kanalınızı tedavi etmeli ve Shri Shiva’nın 108 ismini ve Rama Kavach okumalı, Shri Himalaya Chandrama mantrasını 6 kez
söylemeli ve sol el havadayken Hanuman Chalisa'yı söylemelisiniz. Negatif dikkati veya dikkat kirliliğini temizlemek. Bu sağ
Mooladhara çakradan ve sağ kanaldan kaynaklanan bir problemdir. Sol ayak için ılık su ile tuzlu su ve sağ ayak içinse soğuk su
ile tuzlu su yapmanız gerekir. Karaciğere buz koymalısınız, Shri Kartikeya’nın 108 ismini okuyun; dua: Shri Mataji, lütfen içimdeki
tüm olumsuz dikkati ve sağ Mooladhara'dan gelen tüm blokajları kaldırın. Aileden gelen sahiplenmeler ve aile tarafından gelen
bhootlar. Arka Agnya temizlenmelidir. Dua: Shri Mataji, ben ailemdeki tüm sorunları affediyorum, tüm hatalar için ailemi
affediyorum, lütfen ailemin işlediği tüm negativiteleri ortadan kaldırın. Shri Mataji lütfen tüm atalarımı bağışlayın. Ardından 3 kez
“Ham” mantrasını söyleyin ve ardından 21 kez Shri Mahaganesha mantrasını ve Nirmala Vidya mantra kitabından back Agnya
için özel duayı okuyun. Mümkünse sabahlarını back Agnya’yı güneşe doğru tutun. Vücutta aşırı kolesterol. Sağ kanal sorunudur.
Sağ Swadishthan'a, karaciğere ve egoya buzu koyun. Sol elinizi gökyüzüne doğru tutarken Hanuman Chalisa’sı okuyun. Shri
Hanuman sağ kanalda ısıyı kontrol eder. Cilt sorunları. Nabhi çakradaki catch. Sol Nabhi’yi ve Void’u temizlemelisiniz. Etkilenen
bölgeye gheeru karışımı koyun. (Shri Mataji, tıbbi tedavilerle ilgili materyallerde, gheeru hakkında konuşmuştur.) Depresyon,
anksiyete, uykusuzluk. Depresyon ve anksiyetenin sebebi sol kanalın tıkanmasıdır, uykusuzluk ise sağ kanalın tıkanmasıdır. Shri
Mahakali'nin 108 ismi söylenmeli, sol Swadishthan çakra ve sol Agnya çakra için mum tedavisi yapmalı, ardından Shri
Bhairava'nın 21 ismini söylemelisiniz. Yatmadan önce 11 kez Shri Mahakali-Badrakali-Kali-Kalki mantrasını olarak söyleyin. Sonra
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dua edin: Shri Mataji şimdi yatacağım, lütfen uykumla Siz ilgilenin. Düşük bağışıklık, düşük tansiyon, fıtık. Zayıf bağışıklık ve fıtık,
sol ve sağ kanalın sorunlarıdır. Büyük alevi olan bir mum koyup dengesiz olanı ısıtın. Sağ kanalı dengelemek için tedavi
uygulamalısınız. Düşük tansiyon için tedaviyi üç mumla yapmanız gerekir. Hastalık kuruntusu, evham. Günde 2 kez shoebeat
yapın, sabah ve akşam takıntınızı ve dikkatinizi shoebeat yapın. Alerjiler. Bu Nabhi çakra catchidir. Zaten uyuşuk olduğu için
karaciğere buz koymayın. 6 kez Shri Himalaya Chandrama mantrasını söyleyin, Hanuman Chalisa okuyun ve dua edin: Shri
Mataji, lütfen karaciğerimi dengeleyin. Sonra da Ya Devi Sarva Bhuteshu Sruti Rupena Samsthita mantrasını söyleyin, bu arada
elinizi back Agnya çakraya koymalısınız. Çocukta güvensizlik. Sorun ortadan kalkana kadar her sabah - Devi Kavach ve her
akşam - Rama Kavach okuyun. Yarı lotus pozisyonunda oturamıyorum (meditasyon pozisyonu) Sırt ağrım var. Tuzlu su yapın.
Sonra her iki elinizi Nabhi çakranın arkasına koyun ve şunu söyleyin: Shri Mataji, Siz gerçekten Shri Bhagavati'siniz, lütfen sırt
ağrımı gider. Ardından Void bölgesini ve böbrekleri her iki elinizle ovalayın/masaj yapın ve aynı zamanda Shri Bhagavati
mantrasını söyleyin. Geçmeyen baş ağrısı (migren) ve enfeksiyonlar. Void’da ve Ekadesha Rudra'daki bir tıkanıklıktır. Shri Adi
Guru'nun 108 ismini söyleyin. Void’a bandhan verin, mumu sol Void’a tutarak ve 10 Ezeli Efendinin isimlerini mantra olarak
söyleyin ve ondan sonra da, Shri Ekadesha Rudra'nın 11 adını söyleyin. Mooladhara ve dikkat sorunları. Ganesha Atharva
Sheersha okuyun, Back Agnya’ya bandhan verin ve teslim edin. Ben Ruhum deyin. Vücuttaki kalsiyum eksikliği. Swadishthan
çakrada solun veya sağın sorunudur. Shri Brahmadeva Saraswati ‘nin 21 ismini okuyun ve Shri Bhagawati mantrasını söyleyin.
Etkilenen tarafa bağlı olarak (sol veya sağ Swadishthan) bu belli çakranın mantrasını söyleyin. Böcek ısırıkları. Kokum ve zencefil
kullanın. Kokum suyu hazırlayın ve etkilenen bölgelere ve / veya böcek sokmalarına maruz kalan cilde sürün. Çocuk sahibi
olamamak. Anne sağ Swadishthan çakrasını tuzlu su ve buzla temizlemelidir. Daha sonra Shri Lakshmi'nin 108 ismini okuyun.
Akşam, Shri Mataji'nin fotoğrafının önüne vibre olması için bir bardak suyun içine subja tohumları koyun ve sabah uyandıktan
hemen sonra tamamını için. Çocuklar meditasyon yapmak istemiyor. Ne yapalım? Zorlamayın. Meditasyon bir SAHAJ süreçtir,
kendiliğindendir, kimseye zorla kabul ettirilemez. Siz meditasyon yaparken onlardan yanınızda, önünüzde oturmalarını isteyin.
Kundalinilerini yükseltin, elinizi çocuğa sırtına koyun ve ona bir Sahaja Yogi olduğunu söyleyin. Kundalinileri yükselecek ve yavaş
yavaş meditasyona başlayacaklardır. Suçluluk, özgüven eksikliği, abur cubur yemekten aşırı zevk almak. Abur cubur yemeyin ve
çocuklara da vermeyin! Sol Vishuddhi tıkanıklığı için tedavi uygulayın. Su toplama. Meditasyon yapın ve vibrasyon verin. Shri
Mataji ve süperego arasında ayrım yapamamak. Meditasyonda hayal gücünü kullanmayın, örneğin: biz Shri Ganesha'yı gördük
gibi ve benzeri şeyler gibi. Bu super egodur. Her türden bir şeyler görüyorsanız, bu meditasyon değildir. Hamsa Çakra etkilenir.
Hamsa Çakra Swamini mantrasını söyleyin ve dua edin: Shri Mataji, lütfen bana iyi ve kötü arasında bir ayrım yapma gücü verin.
Psikolojik sorunlar. Sol kanaldaki tıkanıklıklardır. Sol Vishuddhi'ye bir mum koyun ve ardından Shri Vishnumaya mantrayı söyleyin
ve Shri Mahakali'nin 108 ismini okuyun. Varisli damarlarla ilgili sorunlar. Varisli bölgeye buz koymalı ve sonra fiziksel egzersiz
yapmalısınız. Etkilenen kişi sırt üstü uzanmalı ve ardından bisiklete biniyormuş gibi bacaklarınızla egzersiz yapmalısınız.
Etkilenen kişi bacaklarını çok uzun süre yukarıda tutmaktan kaçınmalıdır. Bacak ağrısı. Sağ Vishuddhi'de bir blokajdır. Sağ
bileğinize ve sağ Vishuddhi'nize buz uygulayarak ağrıyı giderebilirsiniz. Hormonal sorunlar ve adet sorunları. Ganesha Atharva
Sheersha okuyun, Swadishthan çakrasına dikkat koyarak tuzlu su yapın. Uyuşuk kolektivite veya kendini adama için gelişme
eksikliği. İp yakma, kağıt yakma, shoebeat gibi yöntemleri kullanın. Shoebeat, iyileştirmek veya geliştirmek istediğimiz kalite
(nitelikler) eksikliğine odaklanan maksimum etkiye sahiptir. Çakraların adını veya Deitylerin adını yazarak Shoe beat yapmayın.
Rahim fibroidleri. Swadishthan ve Nabhi çakrada bir bloktajdır. Ganesha Atharva Sheersha'yı okuyarak tuzlu su yapmalısınız.
Sonra Shri Mahakali'nin 108 ismini ve Shri Adi Guru'nun 108 ismini söyleyin. Retina ile ilgili sorunlar. Shri Mataji'den gelen
vibrasyonlu suyu bir pipetle gözünüze her gün birkaç damla koyun. Ya da Shri Mataji'nin fotoğrafının önüne vibre etmek için gül
suyu koyun ve ardından bir pipetle göze her gün birkaç damla damlatın. Ek olarak, back Agnyanızı güneşte tutmalısınız. Zayıf
gözlerden dolayı görme bozukluğu. Shri Surya'nın 12 ismini söylemelisiniz. Hamile kadınlar için tedavi. Bir kadın hamileyken
tedavilerden kaçınmalıdır; Catch etmeleri çok kolay olabileceği için Aydınlanma vermemelidir. Her gün Devi Kavach ve Shri
Lakshmi'nin 108 ismini söylemeli ve her gün tuzlu su yapmalıdır. Soğuk Sağ kanalı tıkanıklığı. Günde 2 kez tuzlu su yapılmalıdır.
Ve Hanuman Chalisa, Rama Kavach'ı okuyun ve karaciğere buz koyun. Sahaja Yoga programları sırasında uyku hali/yorgunluk.
Sorun sol kanaldan kaynaklanmaktadır. Artık geçmişi düşünmek yok, geçmişi Shri Mataji'nin Lotus Ayaklarında terk edin.
Ardından sol kanal için mum tedavisini kullanın ve Shri Mahakali'nin 108 ismini okuyun. Konferansın sonunda doktor
dinleyicilere, iyi meditasyon yapın, dedi. Seminer sırasında sağlık sorunlarının tüm cevaplarının meditasyon yoluyla
bulunabileceğini söyledi.
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Dokuz Gece, Navaratri Sahaja Doktorların ev sahipliğinde gerçekleşen Tıp Semineri Cabella, İtalya, 18.10.2020 Annemizin lütfuyla
burada çok tecrübeli Sahaj doktorlarımız var. Şu aralar Fransa'da bulunan Dr. Bandekar, Hindistan'dan Dr. Mehra ve
Avustralya'dan Dr. Nayana. Ayrıca Dr. Sujata, ne yazık ki kendisi bugün katılamadı ama bu soruları bir araya getirip kategorilere
ayırmamıza çok yardımcı oldu. Bu çalıştay sırasında birçok soru toplandı. 200'den fazla soruyu özetledik ve farklı kategorilere
ayırdık. Çok fazla soru olduğu için seans sırasında bütün soruları cevaplayamıyoruz. Sorularınızın büyük olasılıkla, bu kategoriler
içinde ele alındığına inanıyoruz. Bu oturuma Dr. Bandekar liderliğindeki kısa bir meditasyonla başlayacağız ve ardından tek tek
sorularınızı yanıtlamaya başlayacağız. Jay Shri Mataji. Katıldığınız için teşekkürler. Solunum problemlerinin nedenleri ve tedavisi:
Sinüzit Migren Öksürük Bronşiyal astım Boğaz ağrısı Boğaz enfeksiyonu ve bademcik sorunları Çocukta Akciğer Tedavisi: Dr.
Bandekar: Bunların hepsi Vishuddhi problemleridir. Vishuddhiniz kesinlikle saf olmalıdır, o zaman ellerinizde vibrasyonları
hissedebilirsiniz, çünkü Vidhuddhi Çakrada Shri Krishna oturur ve Shri Krishna, Shri Vishnu'nun evrimsel bir formudur. Shri
Vishnu, Nabhi chaka'da oturur ve Nabhi'den kaynaklanan tüm problemler gıda alımımızdan kaynaklanır. Birincisi sinüzit. Sinüzit,
bazen çok fazla kuru gıda yediğimiz anlamına gelir. Kuru gıda aslında sağlığımız için iyi değildir. Vücudumuzda ısı oluşturur ve
peritondaki (karın zarı) sorunun sebebini biliyorsunuz ki Hamsa'mızdan gelir, çünkü kurudur ve bu sorunu yaratır. Buruna
ghee-kafuru koyup, soğan tedavileri kullanmalıyız. Soğan dilimlerini bir tavaya koyup ısıtmalısınız, ardından dayanabileceğiniz bir
sıcaklığa gelince sinüzitinizin üzerine koyabilirsiniz. İyi bir sinüs tedavisidir. Sinüsünüze soğanın ısısını verin, rahatladığınızı
hissedeceksiniz. Migren: Migren sağ kanalın problemlerinden kaynaklanır. Bunun için karaciğerinize ve sağ Swadishthana'ya buz
torbası koymalısınız. Sol elinizi gökyüzüne doğru tutun ve Hanumana-Chalisa okuyun. Yardımı olacaktır. Öksürük ve Bronşiyal
Astım: Güvensizlik nedeniyle oluşur. Kendinizi güvensiz hissetmemelisiniz çünkü Shri Mataji, bizi korumak için tüm silahları ve
elleriyle orta kalbimizde, oradadır. Ve içimizde güvensizlik hissettiğimiz zaman, bu ciğerlerinizi etkiler ve sizin Bronşiyal Astımınız
olur. Bu yüzden sağ elinizi orta kalbin üzerine koyup Devi Kavach'ı okumanız gerektiği gibi, sağ elinizi bu kez sağ kalbinizin
üzerine koyup Shri Rama’nın isimlerini okumanız gerekiyor. Bazen Rama Kavach'ı da okuyabilirsiniz. Boğaz ağrısı, boğaz
enfeksiyonu ve bademcik sorunları: Bilirsiniz bazen sıcak bir şey yersiniz ve hemen ardından soğuk bir şey veya soğuk bir şeyin
hemen ardından sıcak bir şey yersiniz. Bunu yapmamalısınız, bu yüzden boğaz probleminiz olur. Boğaz problemleri için her iki
Vishuddhi parmağınızı kulaklarınızın içine sokup koyup gökyüzüne doğru bakmanız ve 16 defa Allah hu Ekber demeniz gerekir.
Sonra biraz sıcak su alın, içine biraz tereyağı koyun, biraz da Himalaya tuzu ekleyip için, bu boğazınızı rahatlatacaktır. Bu boğaz
enfeksiyonu için iyi bir tedavidir. Ajwain Dhuni' da solumalıyız. Sonra bademcik sorunları, aynı şey. Dondurma yer ve hemen
ardından sıcak bir şeyler yerseniz bademcik probleminiz olur. Bademcikler vücudumuzun koruyucularıdır ve bunu
yapmamalısınız. Dondurma yerseniz, üzerine içeceğiniz suyu sıcak değil, oda sıcaklığında bir su olarak içebilirsiniz. Çocukta
Akciğer Tedavisi: Aslında hamilelik sırasında anne kendini güvensiz hissettiğinde, çocuk annenin bu güvensizliğini hisseder ve
buna bağlı olarak akciğer sorunları gelişir. Bu yüzden anne, sağ elini çocuğun sağ kalbinin üzerine koyup Rama Kavach
okumalıdır. O zaman bu sorun ortadan kalkacaktır. Gözler, kulaklar, çeneyle ilgili sorular: Katarakt Kulak çınlaması Ameliyattan
sonra çene nasıl güçlendirilir: Dr. Neyana: Jay Shri Mataji. Navaratri’niz kutlu olsun. Şimdi gözler, kulaklar ve çene ile ilgili bazı
sorular bu kategoride bir araya geliyor. Kataraktla ilgili bu soru gibi. Bu gözleri etkiler. Dişlerin öldüğü iki problem Sahaja Yoga'da
tedavi edilemez. Kataraktta da aynı şekilde olgunlaşırsa, ameliyat olmaktan başka bir şey yapamayız. Ancak kataraktı önlemek
için gözlerinize çok dikkat etmelisiniz. Bunun için Shri Mataji çok basit bir çare önerdi. Yani gözlerimizi gül suyuyla yıkamalıyız.
Balı, Shri Mataji'nin önünde vibre edebilir ve ardından Kajal gibi kullanabiliriz. Balı (göze) koyduğumuzda gözlerimiz sulanmaya
başlar. Bundan sonrada onları bu vibre olmuş gül suyuyla yıkamanız gerekir. Yüzümüzü yıkamak, gözlerimizi yıkamak, aslında
gözlerimizi temizlemeye yardımcı olur ve uzağı görememek veya göz kızarıklığı gibi diğer problemlere kesinlikle yardımı
olacaktır. Göz yıkama ile, gözün her sorunu düzelebilir. Yani, bunu her gün uygulamaya devam edersek, katarakttan kaçınabiliriz.
Sahaja Yoga, bu basit gül suyunu kullanma yöntemi, kesinlikle gözlerimizi temizlemeye yardımcı olacaktır. Görememek gibi bir
göz sorunu olduğunu varsayalım, daha basit bir yöntem, görüşümüzü temizlemek için Shri Mataji’nin fotoğrafını kullanmaktır.
Elimizde Shri Mataji'nin göz tedavisi için çok iyi olan, mavi sari ile çekilmiş bir el fotoğrafı olduğunu biliyoruz. Yapmamız gereken,
altarda Shri Mataji'nin bu el fotoğrafını tutmak ve bir mum yakmaktır. Ondan biraz uzakta oturmalı, mumun alevine ve ardından
Shri Mataji'nin fotoğrafına bakmalıyız. Muma veya Shri Mataji'nin fotoğrafına bakarken, Shri Ganesha Atharva Sheersha'yı
söyleyebiliriz. Gözler için Back-Agnya'yı da temizleyebiliriz. Bir tabağın içine koyduğumuz bir mum alabiliriz ve bununla Back
-Agnya'nıza Aarti yapmamız gerekir (Dr. Neyana sağ eliyle başın arka kısmına Bandhan veriyor) Ganesha Atharva Sheersha veya
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Bija-Mantraları okuyabiliriz. Maha-Ganesha için mantra kitabından Bija-Mantralar – 'Om swaha' – tüm bunlar, back Agnya için
okuyabileceğimiz mantralardır. Gözlerimizi temizlemek için sabah güneşin doğuşunu sırasında Back-Agnya'mızı güneşe
döndürebiliriz. Shri Mataji, Sahaja Yoga'ya göre iyi olmayan her şeyden kaçınmaya çalışmak için gözlerimizi saf tutmamız
gerektiğini söyledi. Televizyonda olduğu gibi, aslında uygun olmayan birçok şeyi görebiliriz. Bundan kaçınmalıyız. Bundan
otomatik olarak kaçındığımız zaman, çocuklarımızda bunu bizden öğrenecektir. Cep telefonlarına çok fazla maruz kalmak da,
gözlerimizi etkiliyor, bundan kaçınmaya çalışın. Şimdi kulak sorunları. Çok fazla var. Bunlardan biride kulakta gürültü anlamına
gelen kulak çınlamasıdır. Hangi kulağın etkilendiğine bağlı olarak, eğer şimdi bunun sağ kulakta olduğunu varsayarsak, sol elimizi
sağ Vishuddhi'de tutmalıyız. Sonra 'Shri Vithala Rukmini' mantrasını on altı kez söyleyebiliriz. Eğer sol kulakta çınlama varsa, sağ
elimizi sol Vishuddhimizde tutmalıyız ve bu kez on altı kez 'Shri Vishnumaya' mantrasını söylemeliyiz. Kulakları da temizleyen
Vishuddhimizi temizlemek için, on altı kez "Allah ho ekber" diyebiliriz. Kulaktaki kuruluk nedeniyle de, bu kulak çınlaması
sorununu yaşayabiliriz. Bunun için kulağa her gün bir damla yağ damlatmanın faydası olacaktır. Ghee değil, yağ, ama hindistan
cevizi yağı kullanabiliriz, bir diş sarımsak, içine koyup yağı yakmadan ısıtıyoruz ve bu sarımsaklı yağı her gün bir damla kulağa
damlatabiliriz. Bunun faydası olacaktır. Üçüncüsü ise, ameliyattan sonra daha güçlü bir çeneye sahip olmak. Ameliyat
olduğunuzda bir yaralanma vardır ve bu nedenle hücrelerde birçok şey zarar görür. Ve Shri Ganesha'nın bu şeyler için çok
yardımcı olduğunu biliyoruz. Dikiş olan her yerde, elinizi çenede tutarak Shri Ganesha Atarva Seersha'yı okuyabilir ve Shri
Mataji'ye dua edebiliriz: "Lütfen bu bölgeyi Shri Ganesha'nın gücünün yardımıyla iyileştirin. Çene için dikkatli olmalıyız. Ne
gereğinden fazla, ne de gereğinden az kullanmalıyız. Yani bazen konuşmuyoruz, bazen de çok fazla konuşuyoruz. Dolayısıyla bu
alana da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ve tüm bu kulaklar, gözler ve çene Vishuddhi'nin etkisi altındadır. Ve hamsamızı
kafuru-ghee koyarak temizlediğimizde, tüm bu alan (Dr. Neyana parmağıyla tüm görme alanını gösterir) kaplanır. Bu nedenle,
buruna ghee-kafuru damlatmayı bir alışkanlık haline getirin. Karaciğer ve sağ kanalla ilgili sorunlar: Yağlı karaciğer Sarılık Safra
kesesi taşları Kalsiyum sağ tarafı ve Mooladhara'yı soğutmada etkili midir? Karaciğer sirozu. Sıcak karaciğer ve tembel karaciğer
arasındaki fark ve nasıl tedavi edilir? Dr. Mehra: [zayıf ses ve yankılanmadan dolayı zor anlaşılıyor]. Jay Shri Mataji. Karaciğerin
bu sorunu bir sağ kanal sorunudur. Karaciğer etkilendiğinde hem Swadishthan hem de Nabhi de etkilenir. Sağ Swadishthan ve
sağ Nabhi. Bütün bu beş soru, sadece karaciğerle ilgili. Tek tek ele alacağım. Yağlı karaciğer: Fazla karbonhidrat aldığımızda
karaciğerimiz etkilenir. Bunun için Anne sizin nohut yemenizi tavsiye ediyor ya da karbonhidrat yerine protein almalısınız. Ve
bununla birlikte bir karaciğer diyeti yapabilirsiniz. Size topluca anlatacağım. Sarılık, sağ Nabhi ve sağ Swadishthan'dan
kaynaklanır. Hepsi karaciğer sorunlarıdır, kilo kaybı, yorgunluk nedeniyle karaciğerin metabolize olmadığı anlamına gelir. Ve
bunun için Anne, karaciğer diyeti önerdi. 'Liv 52' tableti, Kokum, şeker kamışı suyu, hindistancevizi suyu, pancar yaprağı uyu ve
sebze kullanmanız gerekir. Sırada safra kesesi taşları var. Kolestrol nedeniyle safra, safra kesesinde taş oluşturur. Bu bir sağ
kanal sorunudur ve 'Mukteshwari' mantrasını kullanabilirsiniz. 'Om twameva sakshat, Shri Mukteshwari sakshat, Shri Adi Shakti
Mataji, Shri Nirmala Devi namo namha. Anne, Lütfen safra kesemle ve karaciğerimle ilgilenin. Sıradaki: Mooladhara'nın sağ
tarafını ve sağ tarafını soğutmada kalsiyum etkili midir? Evet! Karaciğeri ve sağ Mooladhara'yı soğutur. Karaciğer sirozu: Bu aynı
zamanda karaciğerde yağ birikmesinden de kaynaklanır. Aşırı alkol kullanımı, kilo kaybı, karın ağrısı nedeniyle olabileceği gibi,
karaciğer yetmezliğine de yol açabilir. Yani, karaciğer diyeti bunu iyileştirebilir. Karaciğer, dikkat için en önemli organdır. Bize
neşe verir ve bu neşe yüzümüzde de kendisini gösterir. Sıradaki, Sıcak karaciğer ve tembel karaciğer farkı. Sıcak karaciğer sağ
kanaldaki bir problemdir çünkü çok fazla protein tüketiriz, sonrada karaciğer ısınır. Sol elinizi karaciğerin üzerine sağ elinizi
Annelerimizin fotoğrafına doğru tutun ve Anne'ye dua edebiliriz: 'Anne lütfen karaciğerimi soğutun'. Karaciğerdeki tembelleşme,
bu yine bir karaciğer yağlanması sorunudur. Şeker alarak karaciğerinizi temizleyin. Şeker karaciğere iyi gelir. Siyah kokum,
zencefil. Zencefil tüketebilirsiniz. Zencefil, serinletici, tatlandırılmış pancar suyu, şekerli şeker, pirinç, arpa ve esmer ekmek çok
iyidir. Yasaklanan yiyecekler ise tereyağı, ghee, dondurmanın yanı sıra her türlü fındık, yağlı yiyecekler, sıcak ve baharatlı
yiyecekler, çay ve kahve ve asitli meyvelerdir. Jay Shri Mataji Dr. Bandekar vücudun farklı bölgelerindeki ağrılarla ilgili soruları
şöyle anlatıyor: Tüm vücutta eklem ağrısı Sırt ağrısı. Diz ağrısı Kronik bel ağrısı Servikal ağrı Artrit Ağrıyan bacaklar Romatizmal
eklem iltihabı. Tüm vücutta ağrı: Diyetinizde çok fazla karbonhidrat kullandığınızda vücut ağrıları olur, çünkü vücudunuzda gaz
oluşumu meydana gelir ve bu da vücut ağrılarına neden olur. Ağrınız olan her yerde gazyağı ile birlikte, hardal tohumu yağı ile
masaj yapmalısınız. Yani, kerosen ve hardal tohumu yağını eşit miktarda karıştırmanız, Shri Mataji'nin önünde vibre etmeniz
gerekir ve ardından bunu masaj için kullanabilirsiniz. Ağrınız nerede olursa olsun masaj yapın, rahatlayacaksınız. Tekrar
söylemeliyim ki, patates ve tatlı patates gibi yer altında yetişen yiyecekleri yemeyin. Patateslerden kaçının. Sonra üçüncüsü:
Nerede ağrınız varsa, sağ elinizi oraya koyun ve sol elinizi Shri Mataji’ye doğru tutun ve Shri Ganesha Atharva Sheersha ve Shula
harini sakshat mantrasını okuyun. Shula acı demektir. Shula harini sakshat mantra, bununla acıyı öldürürsünüz. Bundan sonra
farklı bölgelerdeki acıyı yok etmek için, Shri Ganesha Atharva Sheersha okuyun. Sırt ağrınız, bel ağrınız varsa, iki elinizi belinizin



üzerine koyun ve 'Shri Mataji, Siz sakshat Shri Bhagavati'siniz' mantrasını söyleyin. Lütfen belime iyi bakın. Ve iki elinizi belinize
koyun ve şu mantrayı söyleyin: "Om twameva sakshat, Shri Bhagavati sakshat, Shri Adi Shakti Mataji, Shri Nirmala Devi namo
namaha." Altı kez. Ellerinizi belinin üzerine koyduğunuz sırada, gökyüzüne doğru bakın ve altı kez 'Shri Brahmadeva Saraswati'
mantrasını söyleyin çünkü bu problem Swadishthana'dan (geliyor). Swadishthana'nın altı yaprağı vardır, bu yüzden altı kez
"Bhagavati sakshat" mantrası ve "Brahmadeva Saraswati sakshat" mantrasını söylemeliyiz. Boyun ağrısı: Boyun ağrısı aslında
Vishuddhi'den gelir. Vishuddhi'nizi temizlemelisiniz. Boyun bölgenize masaj yapın ve ghee/kafur karışımını burun deliklerinize
damlatın. Kafuru alerjiniz varsa Ayurvedik ilaç da kullanabilirsiniz. Eczaneden alabilirsiniz – Arno yağı. Adı, Arno yağı. Ar
panjayria ardhan yağı. Bu boyun ağrısına iyi gelir. Sonra diz ağrısı: Dizler Nabhi ve Nabhi , Swadishthana Bhavasagara'yı kapsar.
Bu nedenle, Adi Guru Dattatreya’nın isimlerini okuyarak tuzlu su sırasında Void’unuzu temizlemelisiniz. Ve sıcak ve soğuk
fermantasyon verin. Önce dizinize buz koymanız gerekir ve hemen ardından sıcak su. O zaman bu sıcak ve soğuk
fermantasyonun, dizleriniz için size yardımı olacaktır. Romatoid artrit: Romatoid artritten muzdaripseniz, sağ Swadishthananıza
buz koyabilir ve Void için Adi Guru Dattatreya'nın isimlerini de söyleyebilirsiniz, limon suyu da içmelisiniz. Bir bardak su alın, içine
iki limonun suyunu ekleyin ve için. Kahvaltıdan sonra, öğle yemeğinden sonra ve akşam yemeğinden sonra bu limonlu suyu
içmelisiniz. Biraz tuzla birlikte, belki çok ekşi yiyemiyorsanız üzerine bal karıştırabilirsiniz. Yani bu tedavi aslında Shri Mataji
tarafından önerilmiştir. Şimdi bir sonraki kategoriye geçeceğiz. Alerjiler ve intoleransla ilgili sorular: Alerjiler Gıda intoleransı
Mevsimsel Alerjiler Böcek ısırığı alerjileri Antibiyotik ilaçlara karşı alerjiler. Dr. Neyana: Jay Shri Mataji. Bu kategoride alerjilerle
ilgili çok fazla soru var. Farklı alerjiler. Shri Mataji, bu alerjilerin karaciğerden geldiğini açıkladı. Gıda alerjisi durumunda bunun
karaciğerle de bir ilgisi vardır. Karaciğer yiyecekleri gerektiği gibi sindiremez veya özümseyemez ve bu yüzden de bu sorunla
karşılaşıyoruz. Nedeni, hamilelik sırasında çocukluktan başlar. Anne sıcak karaciğer problemini yaşadığında, hamilelik sırasında
buna “karaciğersel” diyebiliriz, o zaman genellikle bu çocuğa geçer ve … [? ses paraziti]. Hamilelik döneminde, çocukları
etkileyebilecek tüm alerjileri önleyebilmemiz için beslenmemize dikkat etmeliyiz. Bunun için yiyecekleri vibre ederek hangi
yiyeceğin aslında bizim için iyi olmadığını bulmalı ve bunlara dikkat etmeliyiz. Bu alerjilerden kurtulmanın en iyi yolu Void’unuzu
temizlemektir. Tuzlu su sırasında Shri Adi Guru Dattatreya'nın 108 ismini okumalıyız ve bunun kesinlikle faydası olacaktır ama
temizlemek oldukça zaman alır … [? ses paraziti]. Şimdi mevsimsel alerjiler, yani polen alerjileri mi yoksa… [parazit] gibi. Polen
alerjileri ateş veya astım yaratır ve bunun için sağ kalpte Shri Rama Kavach okuyabiliriz. Polen alerjisi içinse ghee-kafuru
kullanırız. Hamsamızı temiz tutmalıyız. Shri Rama mantrası veya Shri Rama’nın 108 ismini okumalı veya Shri Rama Kavach ile
ciğerlerimizi temiz tutmalıyız. Tuzlu su yaparken okumalıyız. Tüm alerjiler Nabhi'den gelir, bu nedenle bu temizlenme her zaman
su elementi olan Jala-Tattwa ile yapılır. Su elementinden yardım alıyoruz. Tuzlu su sırasında Adi Guru Dattatreya’nın 108 ismini
okuyun. Shri Rama Kavach da, tuzlu su sırasında okunmalıdır. Alerjiye neden olabilecek başka bir şey de böcek ısırıkları. Bunun
için böcek ısırığı oluşan bölgenin üzerine buz küpleri koymalıyız. Geçici olarak yatıştırır ama yine de en önemli şey, alerjiye neden
olan toksinleri uzak tutmaya yardımcı olacak sol kanalı temiz tutmaktır. Tabii ki, aynı zamanda Void’unuzu da temizlemeniz
gerekiyor. Yine önemli olan sol kanal ve Void’dur. Antibiyotikler için yine açık ve güçlü bir Void’a ihtiyacımız var. Aslında orta kalp
de rol oynar çünkü tüm vücudumuzda antikor üretir. Bu, antibiyotik alırken onların yan etkilerden daha kötü olan, bazı korku veya
güvensizliklerimiz olduğu anlamına gelir. Onlar yardım etmek yerine ekstra problemler yaratırlar. Shri Mataji şöyle diyor:
"Antibiyotikleri yalnızca mutlak bir ihtiyaç varsa alın, aksi takdirde onlardan kaçının." Tek başına "antibiyotikler" ismi zaten,
"anti"nin kendisi, vücuda karşı olduğunu ima eder, "biyotikler" vücut anlamına gelir. Yani vücuda karşıdır, kaçınmaya çalışın ve
bazı alerjiler veya problemler, intolerans varsa, Void’u, orta kalbi ve sol kanalı temizlememiz gerekir. Jay Shri Mataji Ruhsal
bozukluklarla ilgili sorular: Panik ataklar Endişe Stres ve öfke Şizofreni Yüksek iotistik spektrum bozukluğu: Dr. Mehra: Panik
ataklar: Bu panik ataklarla ilgili bir soru. [mikrofonla ilgili sorunlar] Ruhsal bozukluklarla ilgili sorular. Önce panik ataklar, ardından
stres ve öfke, şizofreni, yüksek işlevli otistik spektrum bozukluğu. Tek tek ele alacağım. Panik atak, kaygı, stres ve öfke, sağ
kanaldaki sorundan kaynaklanır. Bu durumda sağ tarafımızı tuzlu su, Shri Hanumana Chalisa ve Shri Mahasaraswati, Hanumana
Mantraları yardımıyla temizlememiz gerekir – sonra solu yükseltip sağı indirin. Sonra kaygı: Bu sağ Swadishthan'dan
kaynaklanıyor - çok fazla düşünmekten. Bu da aynı zamanda tuzlu su ve Shri Hanuman Chalisa ile tedavi edilebilir ve solu
yükseltip sağı indirin. Stres ve öfke: Orada yine sağ Swadishthanınızı temizlemeli ve Anne'ye dua etmelisiniz: 'Lütfen bendeki tüm
aşırı ısıyı alın ve öfkemi benden uzaklaştırın, Agnya çakranızı bir mumla temizleyin. Çabuk öfkelenen biriyseniz Ganesha Atharva
Sheersha okuyabilir ve sonra Sahasrara ile bağlantı kurabilirsiniz. Öfke, Ekadesha Rudra'nız catch ettiğinde de ortaya çıkar.
Lütfen Ekadesha Rudra'nızı temizleyin. Ekadesha Rudra'nın on bir ismini okuyun. Bu size düşüncesiz hale getirecektir. Sırada
şizofreni var: Bu bir şey tarafında posses edilmenin bir sonucudur. Sol kanal sorunudur. Sahte bir tantrik guruyu takip etmekten
kaynaklanır. O zaman bazen siz çıldırabilirsiniz de. Bu durumda sol kanalınızı üç mum tedavisi ile temizleyin. Ve çok fazla
düşünmek, sürekli düşünmek epilepsiye yol açabilir. Uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle epilepsi durumunda, Shri Mataji sol eli



altara doğru ve sağ eli ateşe doğru tutmayı önerdi. Sırada yüksek otistik spektrum bozukluğu var: Bu aynı zamanda bir sağ kanal
sorunudur. Sağ kanalınızı temizleyebilir, buz paketi kullanabilir ve günde iki ila üç kez tuzlu su yapabilirsiniz. Bu size
temizleyecektir. Otoimmün ve sinir sistemi sorunlarıyla ilgili sorular: Otoimmün bağışıklık sorunları Ellerde titreme Tiroid
problemleri Parkinson nedeniyle hafıza ve enerji kaybı nasıl iyileştirilir Fibromiyalji Hashimoto Hipotiroidi. Dr. Bandekar: Jay Shri
Mataji. Sonraki kategori otoimmün ve sinir sistemi sorunları. Otoimmün bağışıklık sorunları, el titremesi, ardından da tiroid
sorunları anlamına gelir. Kontrolümüz dışındadır. Bunlar nörolojik sorunlar olduğu için biz kontrol edemeyiz veya bunları
hissedemeyiz. El titremesi veya Parkinson'un devreye girmesi nedeniyle bu nörolojik sorunlar oradadır. Tiroid sorunları,
Parkinson nedeniyle hafıza kaybına ve enerji kaybına neden olur. Daha sonra Fibromiyalji ve Hashimoto, her ikisi de tiroidizm
başlığı altına girer. Bunların hepsi otoimmün hastalıkların belirtileridir. Bunun için düşüncesiz farkındalığa ulaşmak üzere güzelce
meditasyon yapmalısınız. Meditasyonn sırasıda düşünmemelisiniz. Meditasyon düşüncesizlik demektir. Düşüncesiz olmak
zorundasınız. Kendinizi yediklerinizle tedavi edebilirsiniz, badem, antep fıstığı gibi daha fazla protein yemelisiniz - ancak bunları
gece boyunca suda bekletmeniz gerekir ve kabuklarını soyduktan sonra yiyebilirsiniz. Ardından yağ masajı yapın. Masaj için
sadece hardal yağı ve kerosinin karıştırılmasını öneriyorum. Sonra bazen takip ettiğiniz sahte gurulardan dolayı vücudumuz
titriyor da olabilir. Mooladharınızı da temizlemelisiniz. Mooladhara için Ganesha var ve Agnya'nın arka tarafında Mahaganesha
var. Bu yüzden Ganesha'ya dua etmelisiniz, hem mooladharanız hem de Agnya ve back agnya üzerinde meditasyon yapmalısınız.
Back Agnya da Mahaganesha'yı, Agnya'nın arka tarafında buranın beeja mantrasını kullanmalısınız, ayrıca Agnya'nın arka
tarafında doğan güneşi ışınlarını, mum ışığını kullanmalısınız. Sonra tiroid sorunu. Sol tiroid’de hipotiroidi ve sağ tiroid da ise,
hipertiroidi vardır. Yani hipertiroidi bir sağ kanal problemidir ve hipotiroidi ise sol kanal problemidir. Bunu tedavi etmek için sol
Vishuddhi de Vishnumaya’nın isimlerini okumanız, sol vishuddhinize masaj yapmanız ve suçlu hissetmemeniz gerekir. Sadece
Shri Mataji'ye dua edin: 'Shri Mataji, tüm suçlarını sizin Tanrısal Lotus ayaklarınıza teslim ediyorum. İçimdeki tüm suçluluk
duygularımı benden uzaklaştırın ve sol vishuddhimi aydınlatın. Ve duygusal olarak rahatsız olmayın. Hipertiroidiniz varsa, tepki
vermemelisiniz. Öfkenizi kontrol etmeye çalışın. Tepki vermemelisiniz çünkü reaksiyon hipertiroidi yaratır. Buz torbaları
kullanabilir ve sağ vishuddhinize masaj yapabilirsiniz. Sanırım bu otoimmün bahsi kapandı. Şimdi sıradaki kategori. Fiziksel
deformasyonlarla ilgili sorular: Skolyozun nedenleri ve tedavisi (Skolyoz, omurganın sırt veya bel bölgelerinin yana doğru
eğilmesidir.) Hiatus Fıtığı. (midenin bir kısmının, diyaframda yemek borusunun geçtiği açıklıktan yukarı kaçması, mide fıtığı) Dr.
Mehra: Fziksel deformitelerle ilgili sorular: Skolyozun nedenleri ve tedavileri. Bu durumda omurganız bozulur. Sağdaki bir
sorundır. Omurganız ne zaman ki… [belirsiz] etkilendi. Voidunuzu ve sağ kalbinizi temizleyebilirsiniz. Her iki eliniz
Swadishthan'dayken Ganesha Atharva Seersha okuyun. Vishuddhinizi ve Agnyanızı ve Ekadesha Rudranızı temizleyin. Menopoza
giren bayanların bir çoğunun sorunu bu, hormonlar bozulur ve çeşitli sorunlar başlar. Omurganıza gazyağı yağı ile masaj
yapabilirsiniz. Hardal yağı ile karıştırıp vibre edebilir ve iyice masaj yapabilirsiniz. Sırada Hiatus Fıtığı var. Hiatus Herniam, mideyi
etkiler. Midenizin bir kısmı diyafram kaslarına doğru ittiğinde, midenizin bir kısmını göğüs boşluğunuzu iter ve asiditeye neden
olur. Asidite hissedersiniz. Bu, karaciğer diyeti ile kontrol edilir, çünkü temelde bu bir karaciğer problemidir. Karaciğer nedeniyle
bu şey olur. Kuleshwari sakshat ve Kalaratri sakshat mantralarını söyleyerek, Void u, nabhiyi temizleyin. Tedavi edilmezse
bağırsaklarınız da etkilenir. Bu nedenle, Shri Kuleshwari'nin mantrasını söylemek, tuzlu su yapmak ve Kalaratri mantrasını
söylemek daha iyidir. Karaciğerinize buz paketi uygulayabilir ve karaciğer diyetinde anlatıldığı gibi baharatlı yiyecekler
yemeyebilirsiniz. Sizi iyileştirecek bir karaciğer diyeti yapmalısınız. Sonraki kategori. Cilt ve kepek problemleriyle ilgili sorular:
Melazma (deride güneş gören bölgelerde sonradan ortaya çıkan, kahverengi lekeler şeklinde kendini gösteren bir cilt hastalığı)
Kaşıntılı kuru cilt Saç dökülmesi. Kalıtsal Kepek Liken planus (vücudun çeşitli yerlerine tutunabilen, yangılı, enflamatuvar bir deri
hastalığıdır. Ciltte oluşturduğu lezyonlar genellikle kaşıntılı bir kızarıklığa neden olur) ve liken planopilaris (başta saçlı deri olmak
üzere saç follilküllerini etkileyen kronik seyirli, otoimmün süreçte gelişen, saçlı deride kalıcı saç dökülmesi yapan tedavisi zor bir
saçlı deri hastalığı) Derideki noktalar. Dr. Bandekar: Cilt ve kepek sorunları. Kaşıntılı cilt. Dolayısıyla bu problem aynı zamanda bir
sağ kanal problemidir. Çok düşünüyorsanız, çok stres altındaysanız, kaşıntı problemleriniz var demektir. Melazma, ardından saç
dökülmesi, ciltte noktalar, kalıtsal kepek, kaşıntı, kuru cilt, saç dökülmesi. Cildinize yağ sürmelisiniz. Yağı saç derinize yedirin ve
sadece parmak uçlarınızla masaj yapın. Badem yağı veya hindistancevizi yağı kullanmalısınız. Hindistan cevizi yağı iyidir.
Başınızı yıkamadan önce yağ sürmeli ve en az haftada bir tüm vücudunuza masaj yapmalısınız. Ayrıca masaj için kullanırsanız,
ghee’nin size faydası olacaktır. Banyo yapmadan önce tüm vücudunuza masaj yapın ve kaşıntınızın azaldığını fark edeceksiniz,
ancak saç derinize yağ masajı yapmayın çünkü bu saçlarınızın dökülmesine neden olur. Kepek ve saç dökülmesi varsa, sadece
hindistancevizi yağı alın, içine birkaç damla limon ve kafuru koyun. Ve saç derinize masaj yapın. Bu masajı her gün değil ama
tercihen cumartesi geceleri olmak üzere haftada iki veya üç kez yaptırmalısınız. Hindistan cevizi yağı masajı ile kendinizi
şımartın, içine limon ve kafuru ekleyin ve sadece parmak uçlarınızla masaj yapın. Kafa derinizi ovalamayın. Ayrıca biraz “methi”



tohumunu yogurt içinde ıslatabilir ve başınıza uygulayabilirsiniz. Bir buçuk saat sonra başınızı yıkayabilirsiniz. Kepeğe de iyi
gelecektir. Ayrıca karaciğerinize, sağ Swadishthana'ya ve sağ Agnya'ya buz paketleri koyun. Bu stresinizi azaltmanıza yardımcı
olacak ve saç dökülmesi duracaktır. Kepek ve cilt probleminiz de hallolur ve daha fazla kuru meyve yemeyin. Çok fazla kuru gıda
tüketmek de bu sorunu yaratabilir.. Bir sonraki kategori. Küçük Çocuklarla ilgili sorunlar ve aşı ile ilgili sorular: Küçük çocuklar için
herhangi bir özel öneri veya tedavi yapılabilir mi? Shri Mataji'den aşılarla ilgili herhangi bir özel öneri var mı? Dr. Neyana: Jay Shri
Mataji. Hepsi küçük çocukların sorunları başlığı altına giriyor. Çocuklar kendileri herhangi bir sorun yaşamaz. Sorunları, kendi
ebeveynlik konumlarıyla ilgilenmek zorunda olan ebeveynlerine borçludurlar. Onların dikkatlerinde ne varsa, bu çocuklara da
yansır. Eğer anne dengeli bir durumda değilse, sinirleniyorsa, panikliyorsa, otomatik olarak anneden gelen bu sıcaklık sonucu,
çocuk hiperaktif olabilir veya bazı yaramazlık belirtileri gösterebilir. Bunların hepsi ebeveynlerden, özellikle de annelerden gelir, bu
nedenle anne dikkatli olmalı, dengeli olmalı, düzenli meditasyon yapmalı, tuzlu su yapmalıdır. Tuzlu sudan kaçınmayın çünkü çok
önemlidir, tuzlu su aslında çocuğu iyi bir halde tutmaya yardım eder. Çocuğu, olası tüm Sahaja Yoga programlarına, kolektif
merkezlere götürün. Kolektif programlar, Anne'nin çocuğun otomatik olarak yararlanacağı dengeli bir durumda kalmasına
yardımcı olur. Yine de çocuklarda bazı sorunlar var, örneğin çocuklukta astım, egzama, ishal ve kabızlık. Bunun için elinizi
çocuğun vücudunda etkilenen kısmında tutmaya özen gösterebiliriz ve annenin, Ganesha Atharva Sheersha, Devi Kavach veya
Rama Kavach gibi mantraları okuması gerekir. Hindistan cevizi yağı uygulaması çok rahatlatıcıdır, Shri Mataji ayrıca egzamalar
veya örneğin pişik gibi bazı kızarıklıklar için Kailash Jeevan'ı önerir. Kailash Jeevan çok serinleticidir. Egzama başlangıcında
hemen uygulayın. Aşı konusunda çok fazla tartışma var ama Shri Mataji'nin bu konuda söylediklerini okumak isterim. Bu yüzden
ayırt ediciliğimiz kullanmalı ve vibrasyonlara sormalıyız. Çocuk aşısı: Shri Mataji, çocuklarımızı her şeye karşı aşılamamız
gerektiğini çünkü hastalıkların negativite olduğunu ve çocukların bunlara karşı korunması gerektiğini söyledi. Bu yüzden aşı
olmayan tüm çocuklar hemen aşı olmaya gittiler. Bu paylaştığımız bir deneyim. Aşı onları negativiteyle karşı kuvvetlenmelerine
olur. Çocuğun biraz aşının vibrasyonlarından düşünüyorsanız, mumla sol Swadishthan'ı üzerinde çalışabilirsiniz. Bu bir başka
şeydir – ama Sahaja Yoga'da semptomatik değildir. Tedavi edilecek olan şey dışarıdan değil, içeridendir, bu anlamda Kundalini
yükseldiğinde, özellikle merkezlerden, kalp merkezinden geçer. Orta kalp, on iki yaşına kadar antikor üreten merkezdir. Daha
sonra bu antikorlar tüm vücuda dağılır. Ne zaman korkarsanız veya bir sorun olursa dışarıdan bir saldırı olur ve göğüs kemiği
atmaya başlar: Bu bir uzaktan kumandadır ve tehlikeyi bu antikorlara iletir ama sonrasında siz sürekli olarak antikorlara meydan
okuyorsunuz. Aşı olurken antikorlara meydan okuyoruz, çünkü antikorlar yoruluyorlar ve tüm sistem etkileniyor. Bunun yerine
antikorları beslemelisiniz, Sahaja Yoga ile yapılan şey budur. Onlar çok güçlü ve aktif olabilirler. Pek çok antikor bozuluyor ama
Sahaja Yoga ile, onlar sadece beslenmekle kalmazsınız, aynı zamanda onlar çokda uzun yaşarlar ve saldırılara karşı daha
güçlüler. Her iki sistemde de ruhtan hiç söz edilmez. O sadece sizin fiziksel tarafınızla ilgilenmez. Fiziksel olan her şey demek
değildir. Çok sağlıklı insanlarla tanıştım. Bana gelip dediler ki: 'Anne, biz huzur istiyoruz.' Shri Mataji Nirmala Devi. Bunu şu
referansta görebilirsiniz. 12.02.1992. Yani çocukluk için bir sonraki kısım aşı – aşı – Shri Mataji aşı yaptırmamız gerektiğini
söyledi ve aşıya bağlı bazı alerjiler varsa, belki Swadishthana'yı mumla temizlemeniz gerekiyor, bu sayede aşının daha fazla
sorun çıkarmasını önleyebiliriz, ama O çocuklukta aşılanmayı tavsiye ediyor, yetişkinlerde olduğu gibi vibrasyonlara bakmamız
gerekiyor, ayırt ediciliğimizi kullanmalıyız, çünkü meditasyon sayesinde antikorlarımız daha güçlü hale geliyor. O halde kendimize
güvenelim, çünkü dengede olmak, bir aşı görevi görür. Bugünlerde bu Corona-Virüs ile çok güçlü olmalıyız, orta kalbimizi güçlü bir
halde tutmalıyız ve Kundalinimizin uyandığına dair bu inanca sahip olmalıyız. Kundalini benim annem ve tüm sistemimle
ilgileniyor, bu yüzden hiçbir şey bizi etkilemeyecek. Bu, bir Yogi olarak bizim kullanmamız gereken sağduyu kısmıdır. Jay Shri
Mataji. Bir sonraki lütfen. Meme ile ilgili olan ve bayanlarla ilgili sorular: Göğüs kitlesi Meme kanseri Papilloma Virüsü Menopoz
sırasında sıcak basması D vitamini eksikliği Polikistik Yumurtalıklar. Dr. Bandekar: Bir sonraki kategori meme ve kadın
sorunlarıyla ilgili, yani Meme kitleleri, Meme kanseri, Papilloma Virüsü. Yani memede kitle, meme kanseri: Asıl sebebi
güvensizliktir. Kendi içinizde kendinizi güvensiz hissetmeniz, bu sağlık sorunlarını yaratır. Neden güvensiz hissediyorsunuz? Shri
Mataji, Akciğer de Shri Jagadamba var, ellerindeki tüm silahlarla Akciğer de Shri Durga var. Bu yüzden hiçbir şeyden
korkmamalıyız. Kendinizi asla güvensiz hissetmemelisiniz. Bir güvensizlik varsa, bu probleminiz varsa, sağ elinizi oraya koyup
orta kalp için Devi Kavach ve sağ kalp için için sol eli koyup ve sağ kalp de Rama Kavach veya Shri Rama’nın 108 ismini
söylemelisiniz. Devi Kavach, Rama Kavach veya Rama’nın isimlerinin size yardımı olacaktır, ancak Shri Mataji'ye dua etmelisiniz:
'Shri Mataji, lütfen içimdeki tüm korkuları, içimdeki tüm güvensizliği ortadan kaldırın. Siz benim korumamsınız, lütfen tüm
silahlarınızla beni koruyun!' Ve içindeki bu korkuyu yenin. Ve papilloma virüsü: (HPV Virüsü; ( İnsan Papilloma Virüsü ) . Vücuda
girdiğinde değişik dokularda deri ve mukozalara yerleşerek buradaki hücrelerde basit cilt lezyonlarına ( Genital siğiller,
Kondülomlar ) ve erkek – kadın cinsel organlarında oluşan bazı kanser türlerine sebep olur.) Bu virüs de bir sol kanal sorunudur
ve bazen cinsel temastan kaynaklanır, çünkü bu bir temas virüsüdür. Sol tarafınızdaki mooladhara'yı temizlemeniz ve



mooladhara için dört kez Ganesha Athaarva Sheersha okumanız gerekir. Her iki eli Toprak Ana üzerinde, Ganesha’nın isimlerini
okuyun. Ve eğer bu sorunları yaratabilecek bir tantrikayı veya mantrikayı izliyorsanız, çünkü bu durumda Void’unuz bozulur. Tuzlu
su sırasında Adi Guru Dattatreya’nın isimleriyle Voidunuzu temizlemeniz ve sol kanalınızı temizlemek için Ajwain-kafuru
yapmanız ve Matka tedavisi uygulamanız gerekir. Sonra menopoz sırasında sıcak basması: Menopoz sırasında sıcak basması
yaygındır, bu nedenle günde üç dört kez tuzlu su yapmanız gerekir. D vitamini eksikliği: D eksikliği için hazırlanmış kapsülleri veya
tabletleri içebilirsiniz ve balıklar da size D vitamini verir. Güneşe çıkmalısınız. Vücudunuzu güneş ışınlarına maruz bırakırsanız, D
vitamini üretilecektir. Ve polikistik yumurtalıklar: Bu sorun sahte bir guru yüzünden ortaya çıkar. Eğer bazı sahte gurulara
gidiyorsanız veya henüz Sahaja Yoga'ya gelmeden önce sahte guruları takip ediyorsanız, tüm bu sahte guruların yanı sıra
hafızanızda yaratılan tüm sorunların da üstesinden gelmelisiniz. Bu durumda sahte guruların isimlerini not edin ve onları
shoebeat yapın! Bugün bile birçok insanda bu Void sorunu var. Pek çok tantrika ve mantrika zarar verici faaliyetlerine başladı,
bunun nedeni, insanların esas olarak para odaklı olmaları ve ne yazık ki onların size nasıl zenginleşeceklerine dair önerilerini takip
etmeleriydi. Voidunuzun bozulmasını istemiyorsanız, bu yanlış bilgiye kendinizi kaptırmayın. Shri Mataji'den başka kimseye
tapınmayın. Sadece Shri Mataji swayambhu'ya ibadet etmemize izin verdi. Onları Anneleri yaratmıştı, bunun yanı sıra herhangi bir
heykele ibadet etmekten de kaçının. Ve bu problem PCOD (polikistik over sendromu) ve hidroid için, mooladhara da Ajwain dhuni
yapmanız gerekir. Sonrasında bu ortadan kalkacak ve yoğunluğu azalacaktır. Ve sağ el Swadishthana'nın merkezindeyken
Ganesha Atharva Sheersha okuyun ve Shri Mataji'ye dua edin: 'Shri Mataji, fiziksel sorunlarımı Sizin Tanrısal Lotus ayaklarınıza
teslim ediyorum. Shri Dhanavantari formunda, lütfen bana yardım edin. Ve Shri Mataji size yardım edecektir. Shri Mataji, Sahaja
Yoga tedavileri ile hangi hastalıkların tedavi edilemeyeceğini açıkladı. Bu talimatları takip etmeye çalışın, o zaman daha iyi
hissedeceksiniz. Şimdi bir sonraki kategoriye geçeceğiz. Bazı hastalıkların nedenleri ve tedavisi ile ilgili sorular: Yüksek kan
şekeri Anemi Yüksek tansiyon Şeker Hastalığı Tedavisi. Dr. Mehra: Sonraki kategori yüksek kan şekeri, kansızlık, yüksek tansiyon,
şeker hastalığı tedavisi. Yani, hepsi bu – yüksek kan şekeri, önce yüksek kan şekerinden bahsedeceğim. Bunun nedeni sağ
Swadishthan ve sol Nabhi'dir. Strese ve gerginliğe yol açan çok fazla şey düşünürseniz, bu sayede vücuttaki yağ hücreleri beyne
gittiği için insanlar yüksek kan şekeri alır ve sonra gelecek hakkında düşünmeye devam eder ve bu da pankreasta strese ve
gerginliğe neden olur. Anne bize sağ Swadishthanınızı ve sol Nabhinizi temizlememizi söyledi. Bunun için 'Hazrat Ali Fatima bai'
mantrası tavsiye edilir. Çok fazla düşünmemeli ve alışkanlıklarınıza çok fazla dikkat etmemelisiniz. Hiçbir şeyden korkmayın, bu
sizin savunmasızlığınızı artırır, kendinizi suçlu hissetmeyin. Hiçbir şey için kendini suçlu hissetmemelisiniz. Tüm yağ hücreleri
beyin tarafından kullanılır. 'Hazrat Ali' mantrası ve 'Fatima bai'. Bir buz paketi de kullanabilirsiniz. Bunun için Agnya'nızı
temizleyin. Agnya için solu indirip sağı yükseltin. Sağ Swadishthan ve sağ Nabhi'de buz paketi ve sol Nabhi'de mum tedavisini de
kullanabilirsiniz. Sırada anemi var. Anemi, kandaki yağ hücresi kaybı anlamına gelir. Sol taraftaki problemlerden
kaynaklanmaktadır. Her şeyde çok aceleci olduğunuz zaman, bu vücuttaki yağ kan hücrelerini etkiler. Bu bir sol kanal sorunudur.
Sol Nabhi'nizi ve sol Vishuddhi'nizi temizleyebilirsiniz. Bu dalak problemini temizleyecektir. Hepsi dalak yüzündendir. Aceleci
davranırsanız veya ofise aceleyle gitmek veya aceleyle yaptığınız herhangi bir aktivite gibi, her zaman aceleniz varsa dalak
etkilenir. Sabahları gazete okumayın. Anne sabahları gazete okumaktan kaçınmamızı söyledi. Anne, temizleme için Hintli bir
bitkisel tedavisi olan Sabya kullanmanızı söyledi. Sabahları tüketilmek üzere suda gece boyunca ıslatılabilir. Yüksek tansiyon:
Yüksek tansiyon da bir sağ kanal sorunudur. Sağ Swadishthan ve sağ Nabhi'yi temizlemelisiniz. Sol elinizi sağ Nabhi'nize ve sağ
Swadishthan'ınıza koyup Ganesha Athaarva Sheersha okuyabilirsiniz. Tuzlu su yapılabilir ve buz paketleri kullanabilirsiniz.Günde
iki veya üç kez tuzlu su yapın. Solu yükseltip sağı indirin. Bu, Agnya'nızın da temizlenmesini gerektiren bir sağ kanal sorunudur.
Çok fazla düşündüğünüzde sağ tarafınızı etkiler. Agnya'nızı temiz tutun, yavaş yavaş serinleyeceksiniz. Solu yükseltip sağı
indirirseniz, sağ tarafınızı da etkiler. Umarım şimdi sizin için her şey nettir. Şeker hastalığının tedavisini size daha önce
anlatmıştım. Sağ Swadishthan ve sol Nabhi'nizi temizleyerek diyabeti tedavi edebilirsiniz. Karaciğer diyeti yapabilir ve çok fazla
şekerden kaçınabilirsiniz. Çok fazla kuru gıda kullanmaktan kaçının. Çok fazla karbonhidrat kullanmaktan kaçının. Ve yaşam
tarzınıza dikkat edin. Diyabet bir yaşam tarzı sorunudur. Her şeyi zamanında yapmalısınız, yemeğinizi yemeli, daha erken yatmalı
ve düzgün bir şekilde meditasyon yapmalısınız. Bu, stresinizi minimumda tutacak ve sağlığınız düzelecektir. Teşekkürler. Jay
Shri Mataji. Sonraki kategori. Bağırsaklarla ilgili sorular: Kabızlık Bağırsak solucanları Rahatsız bağırsak Bağırsak koliti Dr.
Neyana: Bağırsaklarla ilgili sorular kabızlığı kapsıyor, bağırsak solucanları, rahatsız bağırsak, bağırsak koliti. Bunların hepsi Void
ile ilgili. Kabızlık sağ mooladharadır. Isı olduğu zaman suyu kurutur ve vücut kurur, ısı kabızlığa yol açar. Bunun için sağ
mooladharayı temizlemeliyiz. Sağ el Shri Mataji'ye doğru, sol el Toprak Ana üzerinde ve dört kez Shri Ganesha, Ganesha Atharva
Seersha veya Shri Kartikeya mantrasını okuyabiliriz veyahut Shri Kartikeya'nın 108 ismini okuyabiliriz. Bu şekilde sağ
mooladharanızı soğutun. Bol su içmeliyiz. Kabızlık varsa karaciğer diyetine uymalıyız. Bağırsak solucanları yine bununla ilgilidir.
Ve artık tüm dünya hijyeni benimsedi. Ve bu bağırsak solucanları, uygunsuz hijyen nedeniyle ortaya çıkar. Hijyenik olmayan



koşullar. Yemek için, kapları yıkamalı ve temiz kaplar kullanmalıyız. Yemekten önce ellerimizi sabun ve su ile, her nerede olursa
olsun yıkamalıyız. Ve bugünlerde karantinalarla birlikte uygun hijyenin gerekliliğini anlıyoruz ve bunları uygulamayı bir alışkanlık
haline getirmeliyiz. Kilit altındayız ve bu korona salgını nedeniyle birbirimize bulaştırmamak için kişisel temizlik alışkanlıklarını
öğrenmeye başlamak hayati önem taşıyor. Kişisel hijyen, bağırsaklarda solucan oluşmasını otomatik olarak önleyecek şekilde
ciddiye alınmalıdır. Uygun hijyen ve uygun diyet uyguladığımızda bu solucanlar çok basit bir şekilde ortadan kalkacaktır. Bunun
için sağ mooladharayı temizlemek için bol su içmeliyiz. Sağ mooladhara temizledikten sonra solucanlar yok olur. Rahatsız
bağırsak sendromu: Eğer hiçbir şeyi sindiremiyorsak ve bu Nabhi'mizin tüm sistemini etkiliyorsa, Nabhi'mizi güçlendirmeli ve
Void’dan yardım almalıyız. Adi Guru Dattatreya, bu rahatsız bağırsak sendromunu temizlemeye yardımcı olur. Tuzlu su sırasında
Shri Adi Guru Dattatreya'nın 108 ismini okumalıyız. Kronik hale geldiyse iyileşmesi uzun zaman alabilir. Bu rahatsız bağırsak
sendromu veya benzer bağırsak semptomlarına sahip olanlar, bu tedaviyi üç ay boyunca her gün takip etmelidirler. Adi Guru
Dattatreya'nın isimlerini üç ay boyunca okumak faydalı olacaktır. Bağırsak Koliti. Kolit, sol ve sağ arasında oluşan şişliktir. Sol
kanalımızı temizlemeli ve aynı zamanda mooladhara'nın sıcaklığını soğutmalıyız, bunun için iki elimizi toprak ananın üzerine
koyup Ganesha Atharva Sheersha'yı okumalıyız. Bu, hem kanalları hem de koliti temizleyecektir, o bölgedeki şişlikler azalacaktır.
Jay Shri Mataji. Sonraki slayt. Fiziksel egzersizle ilgili sorular: Bir hafta boyunca ne zaman ve ne kadar fiziksel egzersiz önerilir?
Kronik sistit Dr. Mehra: Şimdi fiziksel egzersizle ilgili sorulara geliyoruz. Bir hafta boyunca ne zaman ve ne kadar fiziksel egzersiz
önerilir. Modern zamanlarda Hatha Yoga bir dizi egzersizdir. Hatha Yoga nedeniyle sorunlar yaşayabilirsiniz. Anne, Hatha
Yoga'nın sağlığınız için iyi olmadığını söyledi. Çünkü Hatha Yoga yaptığınızda sol kanal ihmal edilir ve bu kuruluğa yol açar ve sol
kalp sıkışmaya başlar. Bu egzersizleri ancak aydınlanmadan sonra yapın, çünkü aydınlanmış bir Sahaja Yogi, bu egzersizleri
ölçülü bir şekilde yaparken, dikkatini Sahasrara'ya vermelidir. Anne, 1983 yılı Şubat ayında bu konuyla ilgili bir konuşma yaptı ve
burada Mooladhara için kelebek gibi küçük bir egzersiz yapılabileceğini ve Swadishthana Çakra için yavaşça pranayama
yapılabileceğini söyledi, Çok yavaş nefes alın ve çok yavaş nefes verin – dikkatinizi Sahasrara'da tutun. Size sorun çıkaracak çok
statik, zor egzersizler yapmamalısınız. Birkaç egzersiz ve birazda pranayama yapmak sorun değil. Anne’nin 2 Mart 1983 tarihli
konuşmasını dinleyebilirsiniz. Ardından kronik sistit geliyor. Bu kronik bir sindirim sorunudur. Dr. Neyana, ICD'ye bunun bir
rahatsız bağırsak sendromu olduğunu zaten söyledi. Aynı zamanda sindirim bir sol kanal problemidir. Void’unuzu temizleyin ve
Nabhi, Swadishthanı. Her iki eli de Toprak Ana üzerinde tutmak onu temizleyecektir. Jay Shri Mataji. Sonraki kategori. Kalple ilgili
sorunlar: Uyuşuk Kalp, ishal, baş dönmesi, takıntılı düşünceler Yatma zamanı kalpte kasılma (ekstra sistol) Mitral kapak
prolapsusu (Mitral kapağın, bir ya da iki kapakçığının da kalbin kasılması sırasında sol kulakçığa doğru bombeleşmesi,
kubbeleşmesi ya da çökmesine mitral kapak prolapsusu denir.) Kalpte stent: Tekrar bağlanmaması için nelere dikkat edilmelidir?
Atardamar tıkanıklığını ve kalpteki atardamarların açılmasını iyileştiren herhangi bir Ayurveda tedavisi var mı? Dr. Neyana: Jay
Shri Mataji. Bu, tüm kalp problemlerini kapsıyor. Uyuşuk kalbe anjina denir, ilk başta sol Vishuddhi etkilenir ve kalpte ağrıya neden
olan sorunu başlatır. Uyuşuk kalp için sol Vishuddhi'yi temizleyin. Sağ elinizi sol Vishuddhi üzerinde tutun ve Shri Vishnumaya
mantrasını on altı kez okuyun. Hiçbir şey için kendinizi suçlu hissetmeyin çünkü bizler Sahaja Yogileriz ve ruh olduğumuzu
biliyoruz. Ruh olduğumuzda suçluluk duymamalıyız, uyuşuk kalp iyileşir. İshal, baş dönmesi, takıntılı düşünceler İshalin nedeni
sol Mooladhara'dır. Yani, Sağ eli Toprak Ana üzerinde tutarken, ishal için Ganesha Atharva Seersha'yı okuyabiliriz. Çoğu zaman
bu ishalin bizi tekrar bir denge konumuna getirdiğini ve tüm bu negativitelerin ishal şeklinde sistemden atıldığını görebiliriz.
Aslında bu iyiye işarettir ama uzarsa ve biz daha da yorulur ve zayıflarsak, o zaman sol Mooladhara’da Ganesha Atharva
Sheersha'yı okumalıyız. Baş dönmesi bir kombinasyondur – karaciğer ve Agnya ile ilgilidir. Takıntılı düşünceler, Mooladhara
Çakra ile bağlantılı olduğu Angya'dan da kaynaklanmaktadır. Bunun için her iki eli Toprak Ana üzerinde tutarak, Ganesha Atharva
Sheersha okuyup, Mooladhara Çakra'yı temizlemeliyiz. Bunun baş dönmesine ve takıntılı düşüncelere faydası olacaktır. Baş
dönmesi için sol eli karaciğerde tutabilir ve karaciğeri soğutmak için Ganesha Atharva Sheersha'yı okuyabiliriz. Bu, kulak veya
göz problemlerinden dolayı veya Angya baş ağrılarından dolayı da olabilir, o zaman Vishuddhi çakrayı da temizlememiz gerekir,
bu serinlememize ve bu baş dönmesinden kurtulmamıza yardımcı olur. Vishuddhi çakrayı temizlemek için 16 kez 'Allah hu ekber'
diyebilirsiniz. Şimdi yatmadan önce bu ekstra sistol. Kendimizi güvensiz hissettiğimizde kalp atışları ile oluşan çarpıntının bir
parçasıdır ama bu güvensizlik sağdan gelir. Shri Mataji, Deityler arasındaki güzel ilişkiyi, onların kardeş olarak birbirine nasılda
bağlı olduklarını anlattı. Shri Shiva'nın kız kardeşi, Shri Saraswati'dir. Sağ tarafa fazla yüklenmemeye özen göstermeliyiz, çünkü
aşırı yüklenme fazladan sistol ortaya çıkmasına neden olur. Sağduyulu olup sağ kanal hareketleri durdurmalıyız. Daha sağ kanal
olduğumuzda mitral kapak prolapsusu tekrar ortaya çıkar. Kalbin fiziksel kısmı bazı belirtiler göstermeye başlar, çünkü biz sağ
kanalımızı – sağ tarafımızı kontrol etmiyoruz. Ve yine kalpteki stent de, fiziksel kalpte bir sorun olduğu için ve biz çok sağ kanalı
daha çok kullandığımız içindir. Sağ tarafı soğutmalıyız, gerilimi azaltmalıyız. Hepsi bu kadar – Shri Mataji, biz sağ taraftayken
Shri Hanumana'nın oyunlar oynaması gerektiğini söylüyor. Hanumana aslında, onları frenleyerek aşırı aktivitelerimizi azaltır.



Aslında içimize bakmalı ve sağ kanal olmamıza neden olan şeylerden kaçınmaya çalışmalıyız. Bunlar, kalbi korumak için dikkat
etmemiz gereken şeylerdir. Bizim iç gözlem yapmamız ve ne kadar uzağa koştuğumuzu görmemiz gerekir. Kendimizi kontrol
etmeliyiz. Günlük yaşamımızın aktivitelerine dikkat ederek ve bunu nasıl yavaşlatacağımıza dikkat ederek sağduyumuzu
kullanmalıyız. – bunun için kolektivitenin yardımını alabiliriz. Genel olarak olan şey, her şeyi bizim halletmeye çalışmamızdır. Her
işi biz yapmak istedik. Bu da benim işim, bu da benim işim vb. Çevremizdeki dostlara, arkadaşlara veya diğer insanlara
güvenmiyoruz. Yine de, iş hacmini dağıtarak ve kendimizi dengeleyerek aşağı indirerek dengeli bir duruma ulaşmaya çalışmamız
en önemlisidir. Bu, halletmemiz gereken fiziksel bir kalp sorunudur, aksi takdirde Shri Hanuman kalp bölgesinde değişiklikler
yapmak için freni çeker. Sol kalpte Shri Shiva'nın isimlerini okumalıyız. Burada 'Shivo ham' diyebiliriz. Shiva’nın 108 isminin
faydası olacaktır. Hanuman Chalisa okuyabilir, çok kez tuzlu su yapabilirsiniz. Sağ kanalı soğutmak için karaciğeri soğutun. Sağ
taraf için yaptığımız tüm bu tedavileri, kalp problemlerini düzeltmek için uygulayabiliriz. Blokajlar için bir Ayurvedic tedavi var mı?
Dr. Bandekar bunun için uygun bir ilaç önerebilir ama öğrendiğim şey zencefilin eriyiğinin, blokajı çözmekte çok iyi olduğudur.
Yani benim uygulamamda bir tıkanıklık varsa, doktorum aslında bana evde uygulanan bu çareyi bana tavsiye ediyor, zencefil ve
hindistancevizi birlikte karıştırıp uygulamamız gerekiyor, kalp bölgesi üzerinde bir paket yapın ve hasta bundan iyi bir sonuç alır.
Yani bu konuda daha fazla konuşmak için doğru kişi Dr. Bandekar. Bu nedenle Dr. Bandekar'dan bu tıkanıklığın tedavisi için
tavsiyede bulunmasını rica ediyorum. Dr. Bandekar: Himalaya marka Abona tabletlerini tavsiye ederim ya da eczaneden
'Arjunarishta' alabilirsiniz. Arjuna ağacı beş elementi temsil eder. Bu, çiçeği, meyvesi ve kabuğunun yanı sıra ağacın tüm bu
kısımlarının Arjunarishta içerdiği anlamına geliyor. Arjunarishta, Himalaya Abona'nın yanı sıra kalp tıkanıklığı ve arter tıkanıklığı
için iyidir. Bu ilacı not alıp, deneyebilirsiniz. Jai Shri Mataji. Uyku ile ilgili sorunlar: Uyurken idrar yapmak Uyurken diş gıcırdatmak
Sık idrara çıkma sorunu Dr. Mehra: Şimdi uykuyla ilgili sorunlar. Uyurken idrara çıkma, uyurken diş gıcırdatma ve sık idrara çıkma
sorunları. Bunlar çoğunlukla çocukların sorunlarıdır ve aşırı idrara çıkma bile, bir sağ kanal sorunudur. Aşırı idrara çıkma varsa
sağ tarafımızı temizleyebiliriz. Çocuklarla ilgili olarak Dr. Neyana, eğer anne kendisini temizlerse çocukların çakralarının otomatik
olarak temizleneceğini açıkça söyledi. Anneye gelince, çocuklarla ilgilenmeli ve süptil sistemini temizlemelidir. Uyku sırasında
idrara çıkma, aşırı idrara çıkma ve idrara çıkma, sağ kanaldaki problemlerden kaynaklanmaktadır. Çocuklarda yatak ıslatma,
mesaneden kaynaklanır. Mooladhara ve Swadishthan'ı düzenli olarak temizleyin, düzelecektir. Uyurken diş gıcırdatmak. Sol kanal
sorunudur. Bakteriyel hastalıktır. Bu, midenizdeki kıl kurdu, tenya ve (belki de yuvarlak kurt) nedeniyle uykuyla ilgili bir hareket
bozukluğudur. Bu solucanlar musallat olduklarında çocuklar dişlerini gıcırdatmaya başlarlar. Sık idrara çıkma sorunları. Bazı
nörolojik hastalıklar, böbrek veya üretere bağlı bazı nörolojik birikimler, mesane sorunları. Bozukluğu iyileştirmek için
Swadishthan ve Mooladhara'yı temizleyin. Kendimizi temizlersek, çocuklar otomatik olarak temizlenecektir. Çocuklar için
annelerinin kendilerini temizlemeleri daha iyidir. Teşekkürler. Jai Shri Mataji. Nabhi ve mideyle ilgili sorunlar: Sol nabhi catchi
nasıl tedavi edilir Karın ağrısı Hazımsızlık Kusma Midede gaz sorunu Sıcak orta Nabhi Dr. Bandekar: Nabhi ve mide ile ilgili
problem. Sol Nabhi sorunu nasıl tedavi edilir? Sol Void’da Gurunun on ismini söyleyerek çalışmanın yanısıra, Sol Nahbi için, sol
nabhi üzerinde mumla çalışmanız gerekir, çünkü sol Void’un oluşturduğu baskı sol Nabhi'ye gider ve o zaman sizde sol Nabhi
catchi oluşur. Ve karı-koca ilişkileri de sol Nabhi'nizi etkileyecektir. Tatmin edici olmayan evlilik ilişkisi de Nabhinizi etkileyecektir.
Sonra mide ağrısı. Mide ağrısı varsa, sol Void için mum tedavisi yapmalı ve tuzlu su sırasında Adi Guru Dattatreya’nın isimlerini
okumalısınız. Çok faydalı olabilir, bir bardak sıcak su ile ajwain yutarsanız bu ağrıyı giderir. Ardından hazımsızlık. Hazımsızlığınız
ve ayrıca mide bozulması varsa, sol void ve sol kanal temizliğiniz için Adi Guru Dattatreya’nın isimlerini okumalı ve mum tedavisi
uygulamalısınız. Ama kusarsınız, o zaman bu bir sağ kanal sorunudur. Bu durumda karaciğerinize buz koyup sağ kanalınızı
indirmeniz gerekiyor. Sağ Swadishthana, karaciğer ve ayrıca sağ Agnya üzerinde buz koyun. Midede gaz sorunu. Size daha önce
de söylediğim gibi çok fazla karbonhidrat tüketimi, gaz oluştuğu için, karbonhidrat alımınızı azaltmalı ve genel olarak
beslenmenize dikkat etmelisiniz, beslenme dengeli olmalıdır. Diyetinizde proteinler ve karbonhidratlar dengeli olmalıdır. Bu
durumda sol Void'unuz için ajwain-kafuru tedavisi kullanmanız gerekir. Sıcak orta Nabhi. Sıcak bir orta Nabhi varsa, daha fazla su
içmeniz gerekir, ayrıca içine limon suyu ekleyin. Sonra hindistan cevizi suyu ve Kokum suyu. Limon suyu, Kokum suyu ve pancar
yaprağı suyu. Pancar yapraklarını şekerli suda kaynatıp içmeniz gerekiyor. Bu, sıcak Nabhi'niz için size yardımcı olacaktır. Sonra
Vishnu’nun isimlerini okuyun ve ardından orta Nabhi de Lakshmi'nin isimlerini okuyun. Vücut ısısı sorunları: Yazın çok terlemek,
kışın çok soğuk eller ve ayaklar. Dr. Neyana: Jay Shri Mataji. Bunlar vücut ısısının düzenlenmesiyle ilgili problemlerdir. Düzenli
meditasyon yaptığımızda, düzenli tuzlu su yaptığımızda düzelecektir. Shri Mataji, çok sol kanalsanız su kullanmamanızı tavsiye
etti.' sadece aşırı durumlarda, Shri Mataji o tedaviyi belli bir kişi için önerdi. Ama genelde bizler, ister sol kanal ister sağ kanal
olalım, normal tuzlu su işlemini yapmalıyız. Zorunlu bir meditasyon olan, sabah meditasyonunu yapmalıyız. Shri Mataji, bağlantı
kurulduktan sonra bir saniyelik meditasyonun bile tüm sistemi iyileştirdiğini söyledi, bu yüzden sabah meditasyon yapmaya
çalışın, sabah meditasyonunu kaçırmayın. Sabah meditasyonunu atlamak için çok bahanemiz var. Sabah kalkamıyoruz,



zamanlamamız sıkıntılı, acil toplantılarımız var, bu gece geç yattık, bu yüzden kalkmak çok zor. Bahaneler her ne olursa olsun, bu
aslında tüm vücut sistemini etkiliyor. Tembelleşmeyelim, ne zaman kalkarsak kalkalım, ne kadar zamanımız olduğuna
bakmaksızın meditasyon yapmayı bir alışkanlık haline getirelim, beş dakika, on dakika hatta bir saniye bile fark yaratır. Bu
nedenle, her gün Shri Mataji'nin kutsamasını elde etmek için bu eşsiz fırsattan en iyi şekilde yararlanmalıyız, çünkü her gün 24
saat çok fazla yükümlülüğümüz olmalıdır. Tuzlu su yine çok önemlidir. Meditasyon ve tuzlu su söz konusu olduğunda, vakit ne
kadar geç olursa olsun, hiçbir bahaneye teslim olmamalıyız. Ne zaman, zaman bulursanız, tuzlu su yapın. Bir kere yapmak
genellikle yeterli değildir çünkü beyinleriyle ve bilgisayarla çalışmak zorunda olan IT (Bilişim TEknolojisi) çalışanlarının, catchleri
için daha fazla temizlenme tekniği kullanmaları gerekir. Buz paketi kullanın ve tuzlu su yapın. IT çalışanları yaklaşık 12 saatlerini
dışarıda geçiriyorlar ve dinlenmek için zaman bulmaları çok zor ve biz bunu tuzlu su ya da sabah meditasyonu yapmamak için bir
bahane olarak kullanıyoruz. Ancak, fiziksel rahatsızlıklarınızın derecesi nedeniyle hastaneye kabul edilirseniz, işinizi ve diğer her
şeyi unutmanız gerekir. Hastaneye yatırıldığımızda zaman ve para harcamak zorundayız. Bizi perişan edebilecek antibiyotikleri
yutmamız gerekiyor ve kendimizi gerçek bir karmaşanın içinde buluyoruz. En iyisi, bizi çoğunlukla bu tür tatsız deneyimlerden
kurtaracak olan sabah meditasyonumuza bağlı kalmak için bilgeliğimizi kullanalım. Her zaman sabah meditasyonu için zaman
bulalım. Vücut ısısı ve ishal, kabızlık, asitlik, gazlar veya anjina gibi sorunlar ve daha önce tartıştığımız kalp sorunları. Gördüğünüz
her şey sağda ve solda. Kendimizi dengelemek zorundayız, eğer temizleme teknikleri için yeterli zamanımız yoksa, basitçe elimizi
açabiliriz. Shri Mataji, beş elementin bize karşı çok hassas olduğunu ve bizim adımıza en ufak bir belirtiyle bile işlerini bizim için
yapacaklarını söyledi. Beş element bizim için o kadar lütufkar, o kadar önemli bir hale geldik ki, sağ elimizi gösterdiğimizde veya
her iki elimizi toprak anaya koyduğumuzda, Toprak Anne neyi emeceğini anlayacak ve herhangi bir isteğimizi duymadan, bir talep
olmadan emmeye başlayacaktır. Bu olmaya başlıyor. Su elementi de aynı şekilde hareket eder, vücudumuzdaki tüm sorunları,
tüm çakraları ve kanalları, siz istemeden emer. Otomatik olarak içimizdeki kargaşayı giderir ve biz dengemize kavuşuruz. Shri
Mataji'nin bize verdiği bazı tavsiyeler var, örneğin ısı sağ taraftan geliyorsa sol eli gökyüzüne doğru tutmalıyız. Ancak bazen sol
taraf da ısınır. Bu gerçeğin farkında olabiliriz, Toprak Ana ile kendimizi temizlerken bu sol elimizde istenilen etkiyi yaratmaz.
Herhangi bir vibrasyon hissetmiyoruz. O zaman sağ elimizi gökyüzüne doğru tutmalı ve sol kanaldaki ısıyı çıkarmalıyız. Bunu
tuzlu su sırasında yapabilirseniz, sorun olmaz çünkü dengelemeden sonra iyi bir meditasyon yapmış olacağız. Veya (sağ)
kanalımızı temizlemek için sol elimizi etere doğru kaldırmak yerine tuzlu su atma yapabilir ve beş altı dakika sonra sol kanalı
temizlemek içinse, sağ elimizi gökyüzüne doğru kaldırabiliriz. Sonra iki elimizi de Toprak Anaya doğru tutabiliriz ve bir veya iki
dakikayı bu şekilde geçirip, vücut ısımızı dengelemeye yardımcı olacak meditasyona girebiliriz. Yazın çok terliyorsanız, kışın el ve
ayaklarınız üşüyorsa, bunun nedeni de dengesizliktir. Hepsi yine aynı başlık altında, vücut ısımızı düzenlemek için tüm
önlemlerimizi kullanarak bu aşırı terlemeyi ve soğuk ellerimizi otomatik olarak iyileştirebiliriz. Kendimizi düzenli olarak tedavi
edersek, otomatik olarak kargaşadan kurtulur ve dengeli bir duruma ulaşırız. Teşekkürler. Jay Shri Mataji. Sonraki slayt lütfen.
Sol kanalla ilgili sorunlar: Çok fazla sol kanal Kara Büyü (ayrıca aile üyelerinden) Negativitenin soldan sağa doğru hareket etmesi
Geri dönen catchlerden muzdarip olmak Sol Swadishthana Back Agnya Dr. Bandekar: Sol kanalla ilgili sorunlar. Çok fazla sol
kanal. Çok fazla sol kanal iseniz Matka tedavisi yapmalısınız. Yedi limon, yedi biber alın. Ancak Avrupa'daki limonlar çoğunlukla
büyüktür, bu nedenle misket limonu satın alabilirsiniz, onlar çok daha küçüktürler. Yedi misket limonu, yedi biber, onları suya
koyun, biraz vibre olmuş kumkum ekleyin ve Shri Mataji'ye dua edin: 'Shri Mataji, içimdeki negativite her ne ise, lütfen onu bu
Matka tedavisi ile içine çekin ve bana dengeli bir konum verin. Sonra Matka'yı uyurken başınıza yakın bir yere koyun, uyandıktan
sonra yatağın altına koyun, çünkü gün boyunca içine bakmamalısınız. En iyisi onu örtün. Yine geceleri uyumadan önce kendinize
bandhan verip, matkayı açarsınız. Ertesi sabah tekrar uyanınca, düzgün bir Bandhan yapın ve tekrar kapatın, bunu yedi gün
boyunca yapın. Sekizinci gün onu atmak zorundasınız. Bir çöplüğe de atabilirsin ama bunun için Bandhan vermelisiniz. Örneğin
nehir gibi akan bir suya atmak daha ideal olacaktır. Hala çok fazla sol kanal olanlarınız varsa, Gayatri mantrasını okuyabilirsiniz.
Gayatri mantrası aslında sağ Surya mantrasıdır, sağ kanaldır, yani Surya’nın dengeli halini elde edeceksiniz. Gayatri mantrasını
söylerseniz: 'Om bhu, burvah, swaha…' şeklinde, Gayatri mantrasını mantra kitabında bulabilirsiniz. Sol kanalınızda üç kez
okursanız, bunun size yardımı olacaktır. Negativiteyi yok eden mantra, sol kanalınız için Matka tedavisi, Gayatri mantra ve
Ajwain-Kafuru. Sol kanal için Mahakali’nin isimlerini de okuyabilirsiniz çünkü Mahakali iblislerin katilidir. Size yardım edecektir.
Aile üyelerinden de gelen kara büyü. Kara büyüden korkmamalıyız çünkü eğer biz dengedeysek, bizi asla etkilemez. Sadece
dengede olmadığımızda bizi etkiler, kara büyü o zaman sizi etkiler. Yani, size kara büyü yapan kişiyi tanıyorsanız, o kişiyi shoe
beat yapmanız gerekir. Adını daire içine yazın ve o kişiyi shoe beat yapın. Şu ya da bu kişiden ruhsal yükselişime saldıran tüm
kara büyüler şeklinde. Ve hatta Matka tedavisi bile kara büyüyü ortadan kaldırmanıza yardımcı olacaktır. Matkanın kara büyü
üzerinde etkisi vardır. Sonra negativite soldan sağa doğru hareket ediyor. Negativitenizin soldan sağa veya sağdan sola doğru
hareket ettiğini düşünüyorsanız, ateş tedavisi ile sol kanalınızı temizlemeniz gerekir ve hemen ardından bir ayağınıza tuzlu su



yapıp sağ kanalınızı temizleyebilirsiniz. Ama bazen Swadishthana çakrada negativite hissetmeye devam edersiniz ve bunun için,
sol Swadishthananızı temizlemelisiniz. Nabhiniz catch ederse ve sol Nabhi'nizi temizledikten sonra, sağ Swadishthananızda
tekrar hissederseniz, bu özel mum tedavisini kullanmak zorundasınız, bu tedavide Swadishthana ve Nabhi çakra arasında,
mumun alevi ile bir sekiz rakamını çiziyorsunuz, birkaç defa. Bu uygulama, negativitenin iki çakra arasında gidip gelmesini
engelleyecek ve sizi terk edecektir. Sürekli geri gelen catchlerden dolayı acı çekiyorum. Sürekli geri dönen catchlerden muzdarip
olmak ne anlama geliyor? Bence dikkatiniz çok zayıftır. Dikkatiniz zayıfsa ve dikkatinizi başka bir yere kaydırırsanız, cathleri
hissedeceksiniz. Dikkatinizi başka bir kişiye yönlendirmemeli ve dikkatinizi kendi Sahasraranızda tutmalısınız. Bazen evden
çıkarken oldukça iyi bir durumda oluruz ama kolektif programlara katıldığımızda bazı catchler hissederiz. Kalp veya bazen de,
baş ağrısı olabilir. Bu durumda problem açıkça sizden değildir. Shri Mataji'ye dua etmelisiniz: 'Shri Mataji, evden çıktığımda,
kendimi çok iyi hissettim ve şimdi bu catchleri hissediyorum. Birisinin dikkati benim üzerimde olabilir mi? Lütfen bu kişinin
dikkatini Tanrısal Lotus ayaklarınıza çekin ve beni bu catchden kurtarın lütfen?' O zaman bu catch çabucak geçer, kendinizi
suçlayarak dikkatinize yüklenmeyin, çünkü bazen o catchler sizin catchleriniz değil, başka bir kişinin catchleridir. Bu gibi
durumlarda her zaman Shri Mataji'den, bu diğer kişinin dikkatini kendisine çekmesini ve onu Lotus Ayaklarının üzerine koymasını
isteyin ve bu catclerden kurtulduğunuzu göreceksiniz! Sol Swadishthana. Sol Swadishthana saf arzunun yeridir. Sağ elimizi sol
Swadishthana'ya koymamız ve Shri Mataji'ye dua etmemiz gerekir: 'Shri Mataji, içimdeki saf olmayan arzular gibi, saf olmayan ne
varsa, lütfen onları yok edin. Lütfen beni saf arzuyla kutsayın.' Ve şu mantrayı söyleyin: 'Om twameva sakshat, Shri Mahakali
Bhadrakali Kalikalaki sakshat, Shri Adi Shakti Mataji, Shri Nirmala Devi namoh namaha'. Ayrıca negativiteyi yok eden mantrayı da
söyleyin: 'Sarva shathattru mardini Sakshat ve sonra sol Swadishthananız için 'sarva badha vinashini'. Ayrıca Ajwain- Kafuru veya
mum ile ateş tedavisi kullanın, ancak tuzlu su sırasında kullanmayın. Back Agnya: Bazen bir sahiplenme olur ve Swadishthana ile
Back Agnya'yı aynı anda bir kombinasyon halinde hissedersiniz. Back Agnya’da Bhairava'da yaşıyor ve sol Swadishthana'da
Mahakali var. Mahakali ve Bhairava arasında bir bağlantı var ve bu yüzden bir sahiplenme olduğunda her ikisinde de catch
edersiniz. Önce bir Matka Tedavisi yapın, ardından Back Agnya için Bhairava’nın 21 ismini okuyun ve mum kullanın. Back
Agnya'da Mahaganesha beeja mantrası ile bile mum tedavisi yapabilirsiniz. Bayanlar saçlarını açmamalıdır. Eğer uzun saçları
varsa, dışarı çıkmadan önce onları toplamaları gerekir, çünkü uzun saçların açılmasıyla negativite back Agnya Çakranıza saldırır.
Bu yüzden, Back Agnya’nızı ateşle ve Mahaganesha beeja mantrasıyla ve ardından Bhairava’nın 21 ismiyle tedavi edin ve
mümkünse Back Agnya'nızı doğan güneşin ışıklarına doğru dönün , ayrıca bir Matka tedavisi ve bazen de belki üç hindistancevizi
tedavisi yapabilirsiniz. Üç hindistancevizi tedavisi, her gün için bir tane hindistancevizi anlamına gelir. Negativiteler, bazen sahte
gurular nedeniyle oluşan bir epilepsi nöbeti şeklinde gelerek back Agnya'nızı bloke ettiyse, Shri Mataji'ye dua edin. Böyle bir
durumda Agnya Çakranız için Ekadehsa Rudra okumanız ve gece yattığınız yerde, başınızın yanına bir hindistancevizi koymanız
gerekir. Hindistan cevizinin üç gözünü Kumkum ile boyayarak hindistan cevizini hazırlayın ve gece uyurken o kırmızı boyalı gözler
başınıza doğru gelecek şekilde, tercihen Sahasrara'ya bakacak şekilde yerleştirin. Kendinize Bandhan verin ve Shri Mataji'ye dua
edin: 'Shri Mataji, lütfen içimdeki tüm negativiteyi kendinize çekin ve onların bu hindistancevizi içinde toplanmasına izin verin.
Ertesi sabah meditasyon için kalktığınızda, o hindistancevizine bandhan verin, bir kağıda sarın ve umumi bir çöp konteynerine
atın. Unutmayın, bu hindistancevizini asla evde uzun süre tutmayın çünkü hindistancevizi badhaları tutma konusunda bir
uzmandır. Sanırım şimdi bir sonraki bölüme geçeceğiz. Sağ kanalla ilgili sorunlar: Sağ kalp – Temizlemek için tedaviler Sağ
Vishuddhi – Temizlemek için Tedaviler Sağ Swadishthan – Dikkat Eksikliği ve Dikkatin Nasıl Geliştirileceği Dr. Mehra: Sağ
taraftaki çakraları etkileyen sorunlar. Sağ kalbi temizlemek için tedaviler. Sağ Vishuddhi’yi temizlemek için tedaviler. Sağ
Swadishthan – Dikkat eksikliği ve dikkatin nasıl geliştirileceği. Bunların hepsi sağ kanal temizliği başlığı altına geliyor. Sağ tarafı
temizlemek için Pingala Nadi üzerinde çalışmanız gerekiyor, güneş kanalında tuzlu su yaparken yaparken Hanuman Chalisa'yı
okumalısınız. Tuzlu su için, kullanabilirseniz soğuk su, hatta buzlu su kullanın. Suyu değiştirdikten sonra tuzlu su işlemini
tekrarlayın. Ganesha Atharva Sheersha okuyarak Toprak Ana üzerinde çıplak ayakla yürüyebilirsiniz. Bu sağ kanalınızı
temizleyecektir. Tuzlu su yaparken Devi Kavach, Rama Kavach ve Hanuman Chalisa okuduğunuzda sağ kalbiniz temizlenecektir.
Bazen sağ kalp sıkıştığında, orta kalbinizi de temizlemeniz gerekir. Agnya çakranın yanı sıra orta kalbinizi de temizleyebilirsiniz.
Agnya çakrayı buz torbasıyla, sol elinizi gökyüzüne ve sağ elinizi Annemizin fotoğraflarına doğru tutarak veya Tuzlu su yaparken
Ganesha Atharva Sheersha veya Hanuman Chalisa okuyarak temizleyebilirsiniz. Sağ kalp için, sol elinizi sağ kalbinizin üzerine
koyabilirsiniz. Shri Rama’nın isimlerini ve Ram Kavach'ı okuyabilirsiniz. Bu, sağ kalbinizi temizleyecektir. Kocanızla aranız
kötüyse, bu tamamen sağ kalpten kaynaklanır. Kendi babanızla olan bir problemden ve bir baba-oğul probleminden de
kaynaklanıyor olabilir. Bu yüzden catch eder. Ve bazen doktor size astım sorununuzun ancak sağ kalbiniz catch ettiğinde ortaya
çıktığını söylemiştir. Sağ kalbinizi nasıl temizleyeceğinizi zaten anlattık ve yukarıda bahsettiğim şekilde temizleyebilirsiniz. Sağ
Vishuddhi – Arınma Tedavileri: Yani, sağ Vishuddhi catchi duygusal saldırganlıktan kaynaklanır. Bazen çok ani veya kibirli bir



tepki verirsiniz. Bu tür sorunların ortaya çıkmasının nedenleri bunlardır. Bazen sağ Vishuddhi'nizi sağ kalp catchine paralel olarak
da hissedebilirsiniz. Herkesle tatlı tatlı konuşmalısınız. Anne’den isteyin;” lütfen bana şahit konumunda olma konumunu
durumunu bahşedin”, Shri Rukmini Vithala'nın mantrasını söyleyebilirsiniz. Bazen sağ Vishuddhi'niz catch ettiğinde sol Vishuddhi
de hissedebilirsiniz. Bu durumda sol Vishuddhi'nizi temizlersiniz, bu ikisiyle de ilgilenin, çünkü çok tepkisel olduğunuzda bazen
kendinizi çok suçlu hissedersiniz ve sonrasında sol Vishuddhi'niz eşit şekilde catch eder. 'Allah hu ekber' diyerek hem
Vishuddhi'nizi temizleyebilir hem de tereyağını/ghee'yi sıcak su içine koyarak içebilirsiniz. Bu şekilde sağ Vishuddhiniz
temizlenecektir. Sağ Swadishthan. Sağ Swadishthan ile ilgili problemlerin hepsi dikkatinizden kaynaklanır. Dikkatiniz doğru
olmadığında bu durumdan neşe duyamazsınız. Dikkatinizi soğutmanız çok önemlidir. Daha önce yüksek tansiyon için dediğim
gibi Sağ Swadishthanınıza bir buz torbası koyabilirsiniz. Yani, bu tedaviyi uygulayabilirsiniz. Altı tane taç yaprağı olduğu için, bu
'Hz Ali Fatima bai' mantrasını altı kez okuyabilirsiniz. Ve Anne'ye dua edin: 'Lütfen dikkatimi sizin Lotus ayaklarınıza sabitleyin.'
Dikkatiniz sabit olduğunda, bu durumun tadını çıkarabilirsiniz. Yani, bu çok önemlidir. Sağ tarafınızı temizleyin. Bunu zaten iki, üç
kez tekrarladık ve şimdi yine bir tekrar yaptık. Teşekkürler. Jay Shri Mataji. Vibrasyonlar ve düşüncesiz farkındalıkla ilgili sorular:
Ellerimde vibrasyon hissetmiyorum Çok fazla düşünmek Düşüncesiz farkındalık eksikliği Dr. Bandekar: Vibrasyon ve düşüncesiz
farkındalıkla ilgili sorular. Ellerimde vibrasyon hissetmiyorum. Her zaman tepki veriyorsanız, Vishuddhi'niz catch etmeye
mahkumdur ve eğer Vishuddhi'niz catch ederse, o zaman ellerinizde vibrasyon hissetmezsiniz. Bu durumda Vishuddhi'nizi
temizlemeniz gerekir. Ve Vishuddhi'nizi temizlemek için pek çok tedavi öneriyoruz. Çok fazla düşünmek: Eğer çok fazla
düşünüyorsanız ve düşüncesiz kalamıyorsanız, bu, Shri Mataji'ye olan bağlılığınızı arttırmanız, Shri Mataji'ye teslim olmanız
gerektiği anlamına gelir. Çünkü Shri Mataji, Adi Shakti'dir. Her şeyi yapabilir. Gerçektende biz hiçbir şey yapmıyoruz. Yine de eğer
siz 'Ben bunu yapmalıyım, şunu yapmalıyım, sürekli düşünmeliyim' diye düşünüyorsunuz. Eğer “her şeyi ben yapıyorum” diye
düşünüyorsunuz, hayır! Daha fazla düşünmeyin. Zihninizdeki tüm düşünceleri teslim etme pratiği yapmalısınız ve 'Shri Mataji,
burada tüm düşünceleri sizin Tanrısal Lotus ayaklarınıza teslim ediyorum' diye dua ederken onları O'nun Lotus ayaklarınıza
bırakmalısınız. Geçmiş anılarımı ve gelecek planlamalarımı istemiyorum. Tüm düşüncelerimi Sizin Tanrısal Lotus ilüfer
ayaklarınıza teslim ediyorum, hatırlayın, geçmiş çoktan gitti ve gelecek de sizin elinizde değil. Ve Agnya için dua etmelisiniz: 'Neti,
neti neti!' – bunun gibi , iki elinizi Agnya'nın sağına ve soluna koyun (Dr. Bandekar iki elini şakakları hizasında tutar ve masaj
hareketleri yapıyor) ve şöyle deyin: 'Neti, neti, neti!' 'Neti, neti' böyle değil, böyle değil, böyle değil' demektir. Yani Agnya'nız
hakkında Shri Mataji'ye "neti, neti, neti" demelisiniz ve başka bir şey de, düşüncelerinizi ve dikkat eksikliğinizi shoe beat
yapmalısınız. İsminizi yerde bir dairenin içine yazın, ruhsal yükselişimi etkileyen 'dikkat eksikliği' ve 'aklıma gelen düşünceleri'
ibaresini ekleyin. Bandhan verin ve onları shoe beat yapın. Shri Mataji'nin Adi Shakti olduğuna inandığınızda, düşünceleriniz
yatışacaktır, düşünmeyi bırakın! Her şeyi Shri Mataji'nin Lotus ayaklarına teslim etmeye çalışın çünkü O, Adi Shakti'dir. Adi Shakti,
Kendisi dahil, tüm Deityleri içerir. Shri Mataji'nin bizim gibi bir insan olduğunu düşünmeyin ve biz sadece Ona saygı duyuyoruz –
hayır! Shri Mataji bize şunları söyledi: 'Sahaja Yoga benim niteliklerimden bir tanesidir ama siz Bana teslim olmalısınız'. Shri
Mataji'yi, Tanrıça Adi Shakti formunda tanımalısınız. O zaman düşünmeyi bırakmayacaksınız ve eğer bunu uygularsanız,
düşünceleriniz azalır ve sonunda kaybolur. Karaciğere buz koyun, Swadishthana'yı düzeltin ve alçakgönüllü olmak için Shri
Mataji'ye dua edin: 'Shri Mataji, lütfen beni alçakgönüllü yapın. Burada ben egomu Sizin Tanrısal Lotus ayaklarınıza teslim
ediyorum. Ego yüzünden düşüncelerinizi durduramazsınız ve tepkileriniz nedeniyle düşüncelerinizi durduramazsınız ve
meditasyonunuzda düşüncesiz farkındalığa sahip olamazsınız çünkü Shri Mataji'nin önünde açık ve hatta kapalı gözlerle
oturduğunuz zaman, hala tepki vermeye devam edersiniz. (Dr. Bandekar sağ elini önünde sağdan sola doğru hareket ettirir) Tıpkı
bir film gibi düşünceler sürekli olarak gözünüzün önünden akıp gidiyor ve sizi meditasyon yapmaktan alıkoyuyor. Bu yüzden
tepkilerinizi durdurun, o zaman düşüncesiz farkındalığı elde edeceksiniz, tamam mı? Jay Shri Mataji. Tedaviler ve protokolle ilgili
sorular: Ekadasha Rudra tedavisi Matka için herhangi bir yaş sınırı var mı? Altarda Shri Durga ve Shri Krishna gibi Deitylerin
resminin olması uygun mudur? Aşırı aktivite nedeniyle sol ve sağdaki dengesizlikler Çocukları meditasyon yapmaya nasıl motive
edebilirim Hastalık nasıl iyileşir ve önlenir Meditasyon yaparken bir çakradan diğerine atlayan bir şey hissetme hissi, düşüncesiz
farkındalığa girememe, sol ve orta Agnya’da catch. Dr. Neyana: Ekadasha Rudra tedavisi. Ekadesha Rudra Void'den gelir.
Edadesha rudra mantrasını Void üzerinde ve başınızın üzerinde aynı anda okuyabiliriz (Dr. Neyana eliyle gösteriyor). Dr.
Bandekar: Ekadesha Rudra'nın on bir ismini Agnya'nızın önünde okuyun. Dr. Neyana: Ekadesha Rudra, tüm Sahaja Yogilere
saldıran negativiteyi yok eden Shri Shiva'nın özel bir gücüdür. Kişi, zaten Ganalar oradalar ve bizi koruyorlar, diyebilir. Negatif
güçlerden gelen saldırılar Ganalar tarafından halledilemediği zaman, çok derinlere kök salmış, kurtulmanın zor olduğu, fiziksel
bedenimizi gerçekten etkileyen Rakshasalar, bhootlar veya badhalar gibi, ruhsal yükselişimizi engelleyen herhangi bir şey
olduğunda, harekete geçmemiz için, Ekadesha Rudra Shri Mataji'nin bize verdiği ekstra güçlü bir korumadır. 1984 yılında
Ekadesha Rudra Puja’da Shri Mataji, negativitenin çoğu zaman Yogilerin arkasına saklandığını ve kendisinin bununla başa



çıkamayacağını söyledi. Ganalar da bu tür negativitelerle mücadele edemezler. Ama Ekadesha Rudra’nın, Sahaja Yogilere nüfuz
etme ve negativiteleri öldürme yeteneği vardır. Bu çok özel bir güçtür. Bundan korkmamalıyız çünkü bu Ekadesha Rudra ile
kutsanmış durumdayız. Bu bir sorun değil, bir nimettir. Ekadesha Rudra'nın aktif hale gelmesi için, uyanabilmesi ve bizim
Ekadesha Rudra'dan faydalanabilmemiz için meditasyonda saygılı davranmalıyız. Dr. Bandekar: Aslında Ekadesha rudra bizim
Void’umuzula ilgilidir. Void’un etrafında on guru var ve merkezde ise Shri Vishnu var. On bir tane güç var, Ekadesha on bir
anlamına gelir. Bu on bir guru, Shri Vishnu'yu da kapsar. Guru ilkesine, Shri Mataji'ye karşı çıktığımızda, O bizim gurumuzdur,
Sahaja Yoga'ya karşı olan şeyler yapmak, tıpkı sahte guruları takip etmek veya herhangi bir astrologa danışmak ve onların
talimatlarını takip etmek gibi şeyler yapmak, ayrıca onların prasadlarını, herhangi bir tantrikadan veya mantrikadan almak Void’u
ve aynı zamanda Ekadesha rudra’yı rahatsız eder. (Dr. Bandekar alnındaki Ekadesha rudra'yı gösterir). Void’umuza karşı
geliyorsak, o zaman bu Ekadesha Rudra, Shiva'nın yıkıcı güçleri rahatsız olur ve başımız ağrır. Shri Mahaganesha, Mahakartikeya,
Maha-Hanumana, Brahmadeva- Saraswati, Maha-Buddha, Mahavira, Shiva-Parvati, Mahalakshmi-Vishnu, İsa-Mesih ve Meryem
Ana vardır. Biz Void’umuzu temizlemeliyiz ve aynı anda siz de Ekadesha rudranızı temizlemelisiniz. Ekadesha rudra'nın on bir
ismini okurken alnınıza mum uygulayın, mumu soldan sağa ve sağdan sola doğru hareket ettirin. Ayrıca Matka tedavisi de
Ekadesha rudra'yı temizlemek için etkilidir. Matka için herhangi bir yaş sınırı var mı? Hayır! Matka için bir yaş sınırı yoktur.
Matka'yı küçük çocuklara ve yaşlılara da verebilirsiniz. Yaşa bağlı değildir. Altarda Shri Durga ve Shri Krishna gibi bir Deity’nin
resminin olması uygun mudur? Evet! Bunun hakkında daha önce de konuşmuştum. Altarınıza neden Shri Durga’nın veya Shri
Krishna'nın bir resmini koymak istiyorsunuz? Hayır, gerekli değil çünkü Shri Mataji'nin fotoğrafı oradaysa, çünkü Onda, Durga,
Vishnu ve hepsi bir aradadır! O Adi Shakti'dir ve sunağa başka herhangi bir başka Deitynin resmini koymamalıyız. Heykellerini
koyabilirsin ama onlara ibadet etmeyin sadece süs olsun diye koyun. Tamam mı! İbadet etmeyin. Aşırı aktivite nedeniyle sol ve
sağdaki dengesizlikler. Aşırı aktif olmayın. Eğer aşırı aktif bir sol kanal varsa, o zaman sol kanalınızı dengelemek için ateş
tedavisi yapmalısınız ve sağ taraf daha aktifse, o zaman tuzlu suyu arttırmanız, karaciğere, sağ Swadishthana ve sağ Agnya'ya
buz koymanız gerekir. . Onları soğutmanız gerekiyor. Çocukları meditasyon yapmaya nasıl motive edebilirim? Dr. Neyana önceki
kategoride size rehberlik etti. Çocukları meditasyona nasıl motive edebilirim? Doğru meditasyon yaparsanız, meditasyon için
oturduğunuzda çocuklarınızı da yanınıza alın, onlar da isimleri söylemeye çalışacaklardır. Örneğin, ellerini kalbine nasıl
koyacaklarını anlatın ve 'Ben ruhum' deyin. Elinizi alnına koyun ve 'Herkesi affediyorum' deyin. Onları bu şekilde motive
edebilirsiniz! Onlar uyurken kundalinilerini yükseltmeli ve onlara Bandhan vermelisiniz. Tekrar uyandıkları zaman Kundalinilerini
yükseltir ve Bandhan verirler, ancak o zaman o günkü aktivitelerine devam edebilirler. Motive etmek çok önemlidir, ayrıca onlara
bizim Sahaja Yogiler olduğumuzu söyleyin. Sahaja Yogi olduğunuz için böyle davranmayın. Bu yüzden çocuklarınıza her zaman
Sahaja Yogi olduklarını hatırlatın. Tamam? Bu şekilde motive olacaklardır. Ayrıca Shri Ganesha'nın resimlerini de çizin. Ganesha
nasıl? Krishna'nın resmini çizin. Krishna'nın Flüt ile alakası nasıl, bu onların dikkatini başka şeylerden uzaklaştıracak ve onları
meditasyon için çok güzel bir şekilde motive edecek. Hastalığı nasıl iyileştirebilir ve önleyebilirim? Meditasyon yapmamıza
rağmen neden hastalıklarımız var, neden? Bunun nedeni düşüncelerimizin çakralarımızı bloke etmesidir. Ve çakralarımız bloke
olduğunda hastalanırız. Bazen geçmişi düşünür ve sürekli olarak geçmişi hatırlarız. Tüm geçmişimiz burada, bilinçaltımızda
kayıtlıdır (Dr. Bandekar eliyle Agnya'yı işaret eder) ve bizi uyuşuk, korkulu yapan ve zaman zaman zihinsel bir rahatsızlık yaratan
sol kanalımızı etkiler! Geçmişi düşünmekten kaçının. Geçmiş zaten gitti. Peki neden geçmişimizi hatırlamalıyız? Geçmişi ve
geleceği düşünmemeliyiz. Geleceği düşünmenin ne faydası var, yarın ne olacağını asla bilemeyiz. Geleceğimizi Shri Mataji'nin
Lotus ayaklarına bırakalım çünkü O Adi Shakti'dir. O bize Sahasrara'dan ikinci yeniden doğuşumuzu verdi, bu yüzden
geleceğimizi Shri Mataji'nin Lotus ayaklarına teslim edeceğiz. O zaman Shri Mataji geleceğimizle ilgilenecektir. Sürekli olarak
geleceği ve geçmişi düşünmemiz çakralarımızı bloke eder ve bu da hastalıklarımıza neden olur! Düşüncesiz olmaya çalışın ve
meditasyonunuzu düşüncesiz farkındalık içinde yapın, o zaman tüm çakralar aktive olur ve hastalanmayı önler. Tuzlu su yapmayı
da unutmayın! Meditasyon yaparken bir şeyin bir çakradan diğerine atladığı, düşüncesizlik konumuna giremediğiniz, sol ve orta
Agnya da catch hissi? Meditasyon yaparken bir çakradan başka bir çakraya atlayan bir şey hissettiğinizde, bu onun mutlaka bir
Baddha olduğu anlamına gelmez, Kundalininizin hareketi de o çakra üzerinde çalışır. Böyle hissettiğinizde, dikkatinizi sadece
Sahasrara'nızda tutmaya çalışın. Dikkatiniz Sahasrara'daysa, o zaman şuraya buraya atlama duracak ve düşüncesiz farkındalığa
ulaşacaksınız. Artık herhangi bir catch hissetmeyeceksiniz. Jay Shri Mataji. Bir sonraki kategoriye geçeceğiz. Tedaviler ve
protokolle ilgili sorular: Erkek enerjisinin tamamen yokluğu (baba, koca eksikliği) sübtil sistemin ve vibrasyonların durumunu
etkiler mi? Derslerde öğrencilerle çalıştıktan sonra sol Agnya da catch ve sağ gözünü açmada zorluk mu yaşıyorsunuz?
Yükseldiğimizi nasıl anlarız? Tedaviler için zamanımız yoksa ne yapmalıyız? Büyük egonun tedavisi? Karma Tedavisi? Sağ kanal
olan bir kişi için Back Agnya nasıl temizlenir? Dr. Mehra: Tedaviler ve protokolle ilgili sorular. Tek tek ele alalım. Erkek enerjisinin
tamamen yokluğu (baba ve koca eksikliği) sübtil sistemi ve vibrasyonların durumunu etkiler mi? Evet. Çocuğu etkiler. Baba yoksa



çocukta sağ kalp catch eder ama biz sağ kalbi temizleyebiliriz ve koca eksik olduğunda da sağ kalp catch eder. Sağ kalp
etkilenirse, Ram Kavacha ile temizleyin. Ve Shri Mataji'ye deyin ki: 'Siz benim babamsınız' ve 'Siz benim kocamsınız', 'lütfen
benimle ilgilenin!' Bu durumda, Anne'ye dua ettiğimizde ve Shri Rama’nın isimlerini ve Ram Kavacha'yı okuduğumuzda sağ
kanalımızı ve sağ kalbi temizleyebiliriz. Sıradaki: Öğrencilerle çalıştıktan sonra birçok derste sol Agnya'da catch ve sağ gözü
açmada zorluk mu var? Agnya çakra, okurken ve televizyon izlerken çok fazla catch eder. Çocuklar çok fazla TV izlediğinde ve
çok okuduğu zaman, sol Agnya catch eder. Sağ göz bile bu şekilde etkilenir. Agnya'nızı temizleyin ve iyi olacaksınız. Agnya'nızı ve
sağ gözünüzü temizlemek için, sağ kanalın mantrasını söyleyebilirsiniz. Sağ Agnyanıza bir buz torbası da koyabilirsiniz. Arka
Agnya'ya bile temizlemek için buz paketi koyun. Dr. Bandekar: Açıklayabilir miyim? Mahavira’nın veya Bhairava’nın isimlerini
okuyun, 21 ismi sol Agnya'da mum ile okuyabilirsiniz. Sağ gözünüzü açmakta zorluk çekiyorsanız, sağ gözünüze birkaç damla
vibrasyonlu su damlatabilir ve "Shankini sakshat" mantrasını söyleyebilirsiniz. ‘Shri Mataji, lütfen sağ gözümü koruyun! Siz
sakshat Shankini'siniz, bu yüzden lütfen sağ gözümü koruyun, deyin. Damlaları damlatırken gözünüzü kırpmaya devam edin. Sağ
göz için iki üç damla yeterlidir, bunun size yardımı olacaktır. Yükselmekte olduğumuzu nasıl bilebiliriz? Ellerinizde ve
Sahasraranızda vibrasyon hissediyorsanız ve düşüncesiz kalabiliyorsanız, o zaman yükselmekte olduğunuzu bilin. Dr. Mehra:
Dikkatinizin sabit olmadığını düşünüyorsanız, yükselmiyorsunuz demektir. Dr. Bandekar: Tedaviler için zamanımız yoksa ne
yapalım? Dr. Mehra: Bu çok saçma bir bahane. Zaman ayırmalısınız (Dr. Mehra güler) – Anne için zamanınız yoksa, bilin ki
Gana’lar sizinle ilgilenmez. Dr. Bandekar: Ama meditasyonunuz çok güzelse ve her zaman Shri Mataji ile bağlantıda olduğunuzu
hissediyorsanız size tedavi uygulamanızı kim söyledi, o zaman herhangi bir tedavi yapmanıza gerek yok. Tedavi işin sadece
yüzde 20 sidir, ancak yüzde 80’i meditasyonunuzdur. Dr. Mehra: Evet, ilave için teşekkürler, Dr. Bandekar. Dr. Bandekar: İyi
meditasyon yapmalısınız. Ne zaman işinizi yapıyor veya başka bir şey yapıyorsanız, dikkatinizi Sahasraranızda tutmaya çalışın.
Dikkatinizi Sahasrara'ya odaklamaya çalışın. O zaman herhangi bir tedaviye ihtiyacınız yoktur. Sadece uyumadan önce ayağınıza
on dakika kadar tuzlu su yapın, bu sizin için yeterlidir. Tamam mı? Büyük ego için tedavi mi? (Dr. Bandekar gülümser) Yani, eğer
büyük bir egonuz varsa, o büyük egoyu Shri Mataji'nin Lotus ayaklarına teslim edin ve alçakgönüllülük isteyin. ‘Shri Mataji, lütfen
beni alçakgönüllü yapın. Ben bu büyük egoyu istemiyorum. Ben bir hiçim. Yapan ve neşe duyan sizsiniz. Ben hiçbir şey
yapmıyorum. Siz her şeyi yönetebilirsiniz, ben neden daha fazla düşüneyim ve egomu arttırayım? Bu yüzden lütfen egomu yok
edin ve beni alçakgönüllü yapın!' Shri Mataji'ye böyle dua etmelisiniz. Egonuz için de bunu kağıda yazabilir ve onu shoe beat
yapabilirsiniz. Sağ Agnyanıza buz koymayı da unutmayın. Karma Tedavisi? Karma tedavisi, bunun için Nabhinizi ve Back
Agnyanızı temizlemeniz gerekir. Sağ kanal bir kişi için Back Agnya nasıl temizlenir? Sağ kanal bir kişinin kanında, bazen aşırı
şeker - diyabet - vardır ve bu gözleri de etkiler. Görüşün bir sorun haline gelmesi durumunda, Agnya'nın arkasına buz torbası
koymalısınız. Çok sağ kanal insanlar, back Agnya'ya düzenli olarak bir buz torbası koymalıdır. Back Agnya, mum ve buzla
çalışabileceğimiz tek yerdir, çünkü burası her iki kanalımızın, sol kanalımızın ve sağ kanalımızın kesiştiği yerdir ve bu yüzden de,
bunu yapabiliriz. Çok fazla sol kanal varsa back Agnya'ya ateş tedavisi, çok fazla sağ kanalsanız back Agnya'nıza buz
koyabilirsiniz. Jay Shri Mataji. Manevi gelişim ile ilgili sorular: Kaygı ve öfkeden sonra Sahasrara'ya nasıl ulaşılır? Düşüncesiz
farkındalık içinde nasıl daha uzun zaman kalınır? Fiziksel ağrı nedeniyle dikkat bozukluğu 4 çakrada – Void, Nabhi, Anahat ve
Agnya catch hissetmek. Kolektivite içindeki ihmale nasıl tepki verilmemeli? Ruhumuzun tezahürünü daha uzun bir süre nasıl
muhafaza edebiliriz? Maneviyat içinde nasıl gelişirsiniz ve koronavirüsten sonra yeni bir kolektif nasıl kurulur? Kocanız SY'da
olmadığı zaman meditasyonda nasıl büyünür? Hamilelikle ilgili sorular Dr. Bandekar: Kaygı ve öfkeden sonra Sahasrara'ya nasıl
gidilir? Dr. Mehra: Sağ kanalınızı ve Agnya'yı temizleyin. Tanrıdan şüphe duymanıza neden olur. Tanrı'dan şüphe duyduğunuzda,
bu endişenizi ve öfkenizi etkiler. 'Lütfen bana kollektif bilinç verin' Anneye dua edin: 'Lütfen bana kollektif bilinç verin?'
Mahamantra'yı kullanın: Anne lütfen kendimi oturtmamı sağlayın ve korku için, Size olan teslimiyetimi kabul edin ve Sahaja
Yoginilerle, Yogilerle tanışmamı sağladığınız için teşekkür ederim. Saç derinize saat yönünde masaj yapın. Sol Sahasrara’nın
gelişmesi için dua edilmelidir: "Shri Mataji, Yükselişime karşı gelen tüm meydan okumalarıma karşı galip gelen Sizsiniz!' O zaman
açılacaktır ve daha iyi hissedeceksiniz. Ve eğer çok fazla öfke varsa, Dr. Bandekar size zaten 'Ekadesha Rudra'nızı temizleyin'
demişti. Bazen kaygı ve öfke de Sahasrara'nızı catch ettirir ve Annenizi tanıyamazsınız. O halde, Annenizi Sahasararanızda
tanıyın, Annenize şükredin. 'Anne, bana aydınlanma verdiniz. Lütfen kendi farkındalığımı oluşturun ve bana sevginizi verin.
Yükselişimin tüm zorluklarına karşı galip gelen Sizsiniz.’ Bu cümleleri meditasyon sırasında alçakgönüllülükle söylemelisiniz. Dr.
Bandekar: Düşüncesiz farkındalıkta nasıl daha uzun zaman kalınır. Eğer Shri Mataji'nin önünde oturacaksanız, her iki gözünüzü
de açıp Shri Mataji'nin Kumkum anlamına gelen Bindi'sini izlemelisiniz. Sürekli olarak Shri Mataji’nin Bindisini izlemeniz ve
düşüncesiz kalmaya çalışmanız gerekir. Düşüncelerinizin gittiği an, düşüncesiz kalacaksınız. Ve düşüncesizleştiğiniz zaman, o
zaman yavaşça, gözlerinizi yavaşça kapatın ve dikkatinizi parmak uçlarınıza ve avucunuzun ortasına, yani Sahasrara'ya
konsantre edin. Ve dikkatinizi başınızın üstünde Sahasrara'ya verin. Shri Mataji'den gelen vibrasyonları hissedecek ve daha uzun



bir süre düşüncesiz farkındalık elde edeceksiniz. Fiziksel acı nedeniyle dikkat bozukluğu. Çünkü aydınlandıktan sonra, beden
değil ruh oluruz. Vücudumuza fazla önem vermemeli, ruhumuza dikkat etmeliyiz. O zaman acınızın azaldığını fark edeceksiniz.
Daha fazla acı hissederseniz, ağrınız olan her yere elinizi koyun ve Ganesha Atharva Sheersha okuyun ve Shri Mataji'ye dua edin:
'Shri Mataji, lütfen bu acıyı giderin. Ben bunu istemiyorum. Meditasyon yapmak zorundayım. Dikkatiniz fiziksel acınıza
odaklanmamalı, dikkatinizi sadece ruha kaydırmaya çalışmalısınız. 4 çakrada catch mi hissediyorsunuz – Void, Nabhi, Anahata
ve Agnya? Void, Nabhi ve Swadishtana, bu çakraların ikisi de Void'e dahildir. Tuzlu su yaparak Nabhi'yi temizlemeliyiz. Void ve
Nabhi. Çünkü Void, Bhavasagara anlamına gelir ve Bhavasagara kelimesi Sanskritçedir ve okyanus anlamına gelir. Okyanus bir
'Sagara'dır. Ve Bhavasagara, burasının Adi Guru Dattatreya’nın yeri olduğu anlamına gelir, bu nedenle Nabhi'yi her zaman
temizleyin ve Swadishthana'nın merkezi her zaman yalnızca tuzlu su ile temizlenir. Yani, Void ve Nabhi için tuzlu su yapmalıyız.
Anahata ve Agnya. Anahata kalp çakra anlamına gelir. Shri Mataji orada Jagadamba formunda olur, bu yüzden hiç
korkmamalıyız. Korkmamalıyız. Korkusuz ve kendinden emin bir insan olmalıyız çünkü Anne bizim Anahata çakramızda ve
Agnya'dadır. Void, Agnya – Ekadesha rudra ile ilgilidir. Void’unuzu Adi Guru Dattatreya’nın isimleriyle temizleyerek ve aynı anda
da Agnya'nızı Ekadesha Rudra’nın isimleriyle de temizleyebilirsiniz. Kolektivite içindeki ihmale nasıl tepki verilmemeli? Dr. Mehra:
Nasıl tepki verilmemeli? Şahit konumunda olmak zorundasınız. Kolektivitede olduğunuz zaman şahit konumunda olmalısınız.
Kolektivite içinde tepki vermemelisiniz. Kolektif meditasyona oturduğunuzda tepkiyi ihmal edebilirsiniz. Kolektif halde
oturuyorsunuz. Bu size Virata'da sessizlik içinde olmanız için bir şahit olma konumu verecektir. Aslında Virata ile bağlantı
kurarsınız. Virata'nın isimlerini okuyun ve Adi Shakti'ye şunu söyleyin: 'Anne, Siz Virata'sıniz, lütfen beni sessizlik içinde tutun.' Bu
sayede reaksiyondan kaçınabilirsiniz. Dr. Bandekar: Dikkatinizi Sahasrara üzerinde yoğunlaştırmaya çalışın. Bir şey
hissederseniz, birisi yanlış davranıyorsa, tepki vermeyin, gözlerinizi kapatın ve Sahasrara'nıza konsantre olmaya çalışın ve
sevmediğiniz bir şey görürseniz, sadece Shri Mataji'ye dua edin: 'Shri Mataji, bence böyle, ama ne olduğunu Siz daha iyi
biliyorsunuz. Bütün bu yanlış davranışları Sizin Tanrısal Lotus ayaklarınıza teslim ediyorum. Lütfen kolektivite içinde nasıl
davranılacağını anlamalarını sağlayın. Dr. Mehra: Bunun için Bandhan verebilirsiniz. Dr. Bandekar: Dikkatinizi oraya buraya
dağıtmamalısınız. Tamam mı? Şahit konumunuzu korumaya çalışın. Ruhumuzun tezahürünü nasıl daha uzun süre muhafaza
edebiliriz? … [? belirsiz] meditasyon konumunda. Maneviyat nasıl geliştirilir ve koronavirüsten sonra yeni kolektif nasıl
oluşturulur? Dr. Neyana: Bu zaten oluyor. Çok fazla sayıda çevrimiçi oturum var ve herkes birbirine bağlı ve bu iyi bir zaman.
Koronavirüs. Bu Sahaja Yogiler içindir, bu yüzden biz gerçekte kollektif olanla bağlantıdayız ve kollektif olarak büyüyoruz. Aslında
ruhsal olarak büyüyoruz ve yeni arayış içindekilerle WhatsApp grubumuzu veya Zoom toplantılarımızı ayarlayabilir ve onlarla
meditasyon seansları yapabiliriz. Bu kartın arka tarafını görebilirsiniz. Kırlara gidiyoruz ve her ay aydınlanma veriyoruz ve her
Cumartesi ya da Pazar hepsiyle birlikte Zoom-toplantısı yapıyoruz, bu şekilde çok iyi bir bağlantı kuruyoruz. Onların Sahaja Yoga
ile ilgilenmelerini sağlayarak kolektivite oluşturmaya çalışın. Koronavirüs nedeniyle herkes bir şekilde, korku ve güvensizlikten
etkileniyor. Ve bu maneviyat hakkında konuşmanın, Shri Mataji hakkında konuşmanın doğru zamanı ve herkes bundan
faydalanıyor. Meditasyon hakkında konuştuğumuzda insanların bizi dinlediği bu günlerde, bu herkesin deneyimidir. Bundan önce
meditasyon hakkında ya da başka bir şey hakkındaki konuşmamızı dinleyecek zamanları yoktu. Şimdi herkes bunu arıyor. Bunun
iyi olduğu söylenebilir, aslında bu maneviyatta gelişmemize yardımcı oluyor. Dr. Bandekar: Şimdi koronavirüsten sonra kolektivite
mi? Biliyorsunuz, Hindistan Sağlık hizmet merkezlerindeki sağlık personeli, korona bulaşmış insanlara aydınlanma veriyor,
bundan sonra kendilerini daha iyi hissediyorlar ve onlara meditasyon yapmaları için kolektif meditasyon linki veriliyor. Ve bu
kişiler, bu kişiyi sadece bizim Sahaja Yogimiz olarak tanırlar. İsimlerini değil, ama: 'Oh işte Nirmala Mataji Sahaja Yogi, o size
nasıl meditasyon yapacağınız konusunda rehberlik edecek ve koronadan dolayı rahatlamış hissedeceksiniz' Bize deneyimlerini
anlatıyorlar ve bu bizim için iyi. Bu Corona sağlık tehdidi nedeniyle kolektivitemiz büyüyor. Kocanız SY'da değilken meditasyonda
nasıl gelişmeli? Kocanız Sahaja Yoga'da değilse, onu zorlamamalısınız, çünkü Sahaja Yoga herkes için değildir. Bizler Shri Mataji
tarafından seçilmiş kişileriz. Shri Mataji meditasyon için bizi seçti, kendisi aydınlanma verdi. Eğer Sahaja Yoga meditasyonu
yapmıyorsa onu zorlamayın ama siz kocanıza karşı çok tatlı bir şekilde davranmalısınız. Gruha Lakshmi prensibinizi sürdürmek
zorundasınız. Shri Mataji bundan hoşlanacaktır çünkü kocanıza sevgi göstermeniz gerekiyor. O ne isterse, onu tatmin etmelisin.
O zaman belki fikrini değiştirir ve şöyle düşünür: 'Oh, o bir Sahaja Yogini ve bu yüzden bana karşı çok iyi davranıyor. Ve belki Shri
Mataji onu da Sahaja Yoga'ya getirir ama asla zorla değil. Meditasyon yapmaya başlayabilir. Tamam mı? O halde hamilelikle ilgili
sorular? Dr. Neyana: Hamilelikle ilgili soruya Dr. Bandekar, siz cevap verebilir misiniz? 'Artık hamileyim diye doktorda yapılan test
pozitif çıktı. Dokuz ay boyunca nasıl bir önlem almalıyım? Dr. Bandekar: Tamam, bu bir kişiden gelen bir soru! Bu bayan şamdan
ya da kafuruyla uğraşmamalıdır ama kendisini huzursuz hissediyorsa, kendisi bir Matka tedavisi yapabilir. Ve eğer başı ağrıyorsa,
Agnyasında bir mum kullanabilir ve alevi izleyebilir. Tuzlu su sırasında Shri Mataji’nın Agnyasını izleyebilir. O zaman baş ağrısı
geçer. Ama vakti varsa meditasyonu doğru bir şekilde yapmalı ve günde iki üç kez tuzlu su yapmalıdır. Bu, hamilelik sırasında



kendini daha iyi hissetmesini sağlayacaktır, aylık adet kanaması durur ve o bayanın vücudunda ısı oluşur. Bu ısıyı azaltmak için
tuzlu su yapması gerekir. Ama karaciğerinize veya Swadishthana'ya buz koymayın. Sağ elinizi karnınıza koyup Ganesha Atharva
Seersha okuyabilirsiniz. Hamilelik varsa ve bayan korkarsa, orta kalpte Devi Kavach okuması gerekir. Aşırı ısıyı azaltmanın yanı
sıra, sağ kanalda Hanumana Chalisa'yı okuması gerekiyor. Hamilelik sırasında başkasının üzerinde çalışmamalı ve tedavi
yapmamalıdır, çünkü o kişinin catchlerine yakalanabilir. Hamile Bayanlar Havan'a katılmamalıdır. Bir Havana katılması
gerekiyorsa, mümkün olduğunca geride oturmalıdır. Havan sırasında öne gelmeyin. Tamam mı? Dr. Neyana: Bitirmeden önce
Shri Mataji'nin Karmalar hakkındaki sözlerini okumak istedim. Hamsa Chakra Puja, Vancouver/Kanada, 13 Eylül 1992. Dedi ki:
'Ama Hamsa çakrası, Benim sizin farkında olup olmadığınızı bilmediğim en büyük şeyi yapıyor. Eylemlerinizin meyvesi olan
Karmafala'larınız her ne ise, onlar bitmiştir. Geçmişteki eylemlerinizden sorumlu değilsiniz. Tanrı sizi korusun. Bu yüzden Dr.
Bandekar'ın dediği gibi o Karmafalalardan korkmamıza gerek yok çünkü gerçekten o kadar korunuyoruz ki tüm Karmafalalarımız
bitti. Corona Virüsü İle İlgili: Önleyici tedavi ve ilaç Yogilerin korona ile ilgili deneyimleri Yogilerle fiziksel temas eksikliğinden
dolayı kişi nasıl kolektif hisseder? Dr. Bandekar: Şimdi son kategori. Koruyucu tedavi ve ilaç? Yani, önleyici tedaviler ve tıp.
Herhangi bir tedavi yapmak istemiyorsanız, meditasyonunuzu, sabah meditasyonunun yanı sıra akşam meditasyonu gibi,
düşüncesiz konumda olmak için düzenli olarak yapmalısınız. Dr. Mehra (keser): Koronavirüs ile ilgili koruyucu tedavileri ve ilaçları
bilmek istiyorlar. Dr. Bandekar: Coronavirüs tedavisi mi? Yani biraz Ajwain, dört karabiber, iki karanfil, yedi yaprak fesleğen ve
biraz zencefili kaynatıp sabah akşam içmelisiniz. Ve biraz soğan parçaları da kaynatabilirsiniz. Önlemek için iyidir - bu önleyici bir
tedavidir. Shri Mataji tavsiye ediyor. Bu tavsiyeye uymanızı tavsiye ederim, ayrıca dörtte bir çay kaşığı zerdeçal tozunu sıcak suya
alıp bir tutam zencefil-tozunu ekleyip, sabah akşam bunu içebilirsiniz. Bununda ilaveten size yardımı olacaktır. Shri Mataji bize
tüm virüslerin sol taraftan geldiğini söyledi, bu yüzden sol kanalınızı temizlemek için ateş tedavisi kullanmanız gerekiyor. O halde
yogilerin korona hakkındaki deneyimleri? Doktor Mehra? Dr. Mehra: Evet. Dr. Bandekar: Anlatıyor musunuz yoksa anlatayım mı?
Dr. Mehra: Yogilerle tecrübeleriniz varsa anlatabilirsiniz. Dr. Bandekar: Orada bir çift var. Bay ve Bayan P. Onlarda koronavirüsü
vardı ve Sahaja Yogi değiller ama bu Zerdeçal tozu sıvısını (Curcuma-powder liquid ) aldılar. Bu Himalaya'dan (Markanın ismi)
geliyor. Himalaya veya Darbar, böyle bir şey. Curcuma arka. Su içinde Curcuma sıvısı damlalarıyla birlikte, aynı anda Himalaya
Carnium damlaları kullanın. Zerdeçal tozu sıvısı yanı sıra Neem-tozu kapsülleri de Himalayada var. Yani onlar bunu üç kez aldılar
ve ateşleri düştü, öksürükleri geçti ve koronavirüsten kurtuldular. Pek çok deneyim var ve artık kimse koronadan korkmuyor.
Çünkü artık tedavi edilebilir. Bir şey söylemek isterseniz? Doktor Mehra? Dr. Mehra: Siz her şeyi söylediğiniz için benim bir şey
söylememe gerek yok. Bu koronavirüsten ve bundan nasıl etkilendiğimizden korkmamıza yok. Bu şahit konumunda izlememiz
gereken 'modern zamanların Leela'sıdır. Aydınlanma, meditasyon ve Devi Kavach okunması sayesinde tedavi edilebilir veya bu
önleyici bir tedbir olarak kullanılabilir. Yogilerle fiziksel temasın olmaması nedeniyle, kişi nasıl kolektif hisseder? Dr. Bandekar:
Fiziksel temas olmasa da online iletişim halindeyiz, her zaman kolektif olabilirsiniz. Dr. Mehra: Sahasrara aracılığıyla çevrimiçi!
Sahasrara aracılığıyla! Evet. Doktor Mehra güler. Dr. Bandekar: …sonra Yunanistan arabuluculuk yapsın vs. Biz daha kollektifiz.
Dr. Mehra: Şimdi eskisi gibi daha kolektifiz. Teşekkürler Dr. Bandekar. Dr. Bandekar: Herkese teşekkürler. Dr. Neyana: Herkese
teşekkürler. Vaibhav: Teşekkürler doktorlar. Sadece burada söylemek istedim. Sanırım cevaplayamayacağınız bazı sorular var
ama o doktorlara ulaşmak isteyenler telefon numaralarını vermemize izin verdiler. Çoğunlukla WhatsApp'tan ulaşılabilir. Bu
yüzden WhatsApp numaralarını bir yere kaydedebilir ve sormak istediğiniz detaylı sorularınız varsa bizzat sorabilirsiniz. Sadece
siz yazın. Herkesin sorularını cevaplamak imkansız, yine de bu doktorların harika olduğunu düşünüyorum. Dr. Bandekar: +91
9930011565 Dr. Mehra: +91 9321575433 Dr. Neyana: +91 9869324876 Bize karşı o kadar sabırlılar ki ve o kadar çok soruya
cevap verdiler ki. Bunca yıl boyunca gösterdikleri sabır ve özveri için onlara sadece teşekkür edebiliriz. Dr. Mehra: Hepimiz
Anne’ye teşekkür ederiz. Her şey Annelerin kutsamalarıyla. Dr. Bandekar: Her şey Shri Mataji'nin arzusu sayesinde oluyor. Dr.
Mehra: Her şeyi ayarladığınız için teşekkür ederiz… ve… hepimiz size teşekkür ederiz. Vaibhav: Kolektif olabiliriz - Navaratri ekibi
her şeyi organize etti. Tüm teknik oturum İngiltere ve Matthias tarafından organize edilmektedir. Ayrıca harika çalışmaları için
onlara teşekkür edebiliriz. Bu sahnenin arkasında İngiltere'den bir ekip bunun için çalışıyor ve bunun gerçekleşmesine izin veren
tüm ev sahibi ülkeler. Korona ve tüm karantinaların olduğu bu zor zamanlarda, insanların kendilerini güvensiz, sol kanal
hissettikleri bir dönemde, bu saf bir arzuydu, bu yüzden bu oturumun onlara gerçekten faydası olacak. Dr. Bandekar: Evet,
hepimiz enstrümanız ama Shri Mataji sadece bu seansı organize etti. Tamam mı? Jay Shri Mataji. Dr. Neyana: Hepinize teşekkür
ederim. Jay Shri Mataji. Moderatör: Şimdi sadece meditasyon yapıp Shri Mataji'ye şu küçük duayı kullanarak Shri Dhanvantari'ye
dua ediyoruz: Herkes Mutlu ve Neşeli olsun, Herkes hastalıktan kurtulsun, Herkes hayır istesin, Hiç kimse acı çekmesin, Om
Shanti, Shanti, Shanti. Shri Mataji'ye kalbimizin derinliklerinden tekrar tekrar teşekkür ederiz. Bu oturuma izin verdiğiniz için Siz
sakshat Dhanvantarisiniz. Jay Shri Mataji. Dr. Neyana: Bilmeden hatalar yaptıysak lütfen bizi bağışlayın. Jay Shri Mataji. Dr.
Mehra: Shri Mataji, herhangi bir hata yaptıysak lütfen bizi bağışlayın. Siz tüm doktorların doktorusunuz. Jay Shri Mataji.




